
ni az Úr, hogy vége lesz ugyan, de csak 
70 év múlva. Ezékiel prófétán keresztül 
pedig megüzeni, hogy miért és hogyan 
történik majd a szabadulásuk. Erről szól 
a mai igénk. Mindez nem csak a zsidó 
nép történelmének egy 2500 éves ese-
ménye, hanem az üdvtörténetnek is fon-
tos része, ami bennünket is személyesen 
érint. Javunkra lesz, ha áttekintjük az 
üdvtörténet két utóbbi nagy eseményét: 
a babilóniai szabadulást, és a Golgotán 
végbement szabadítást - hiszen már 
mindezek után vagyunk.

Isteni megoldás
Isten az egész világ teremtő ura. A 

bűnbe esett emberiség üdvösségét úgy 
formálta, hogy kiválasztott magának 
egy embert, Ábrahámot, majd leszár-
mazottjai közül az Izraelitákat, s velük 
és általuk készített megoldást a föld 
minden nemzetségének. A választott 
nép azonban nem az Isten képviselője, 
az üdvösség eszköze lett, hanem enge-
detlenné, istentelenné, bálványimádóvá 
vált. Isten mégsem vetette el őket, ha-
nem megbüntette, mint szülő a gyerme-
két. Igénk idejében éppen idegenben, a 
fogság földjén él az a nép, amelyiknek 
Isten az ígéret földjét adta. 

Mégsem szakadt meg az üdvösség 
története - vagyis nem hagyta abba Is-
ten az ember megmentését, üdvösségre 
segítését. Igénk Isten éppen akkor soron 
következő lépéseit mutatja be.

1. Kijelenti, hogy megmenti, a fog-
ságból kihozza népét. De mielőtt ezt 
megtenné, fontosnak találja, hogy meg-
értessen népével valamit - ezt a 22-23. 
versekben olvashatjuk. "Nem tiértetek 
cselekszem én, Izrael háza, hanem szent 
nevemért, amelyet gyalázatossá tettetek 
a népek között, amerre csak jártatok. 
Megmutatom, hogy szent az én nagy ne-
vem, amely gyalázatos lett a népek kö-
zött, mert gyalázatossá tettétek közöttük." 

Tisztázza, hogy amit tenni fog, azt 
önmaga miatt teszi, nem népe miatt! 

Mert NEM KÖRÜLÖTTÜNK FOROG 
A VILÁG, HANEM ISTEN KÖRÜL!  
Az, hogy ez a világ teljesen telve van 
önmagával és nem akar tudni semmi 
másról, nem akar tudni Istenről, azt ta-
lán már megértettük. De hogy az Isten-
hívők, a vallásos emberek is maguk kö-
rül forognak csupán, a saját szerepüket, 
nagyságukat, érdeküket látják csupán, s 
Istent is a saját szolgájuknak, ajándéko-
zó nagybácsinak, vagy csodadoktornak 
tartják, akihez, ha érdekük úgy tartja, 
vagy amikor kedvük van hozzá, odasza-
ladhatnak és akármit kérhetnek tőle – az 
már nekem is rosszul esik, nem csak az 
Úrnak.

Isten ugyan nagyon szeret bennünket, 
de a saját érdekünkben nem engedi 
meg, hogy bármi és bárki más kerül-
jön a középpontba, mint Ő.    Nekünk 
tudnunk kell, sőt az egész világnak is 
tudnia kell, hogy Ő az Úr. 

2. Tőlünk kellene megtudják, meg-
tanulják a népek, hogy Ő az Úr, Ő 
az egyetlen Isten. Elhívatásunk lenne 
az, hogy megismerjék Őt - rajtunk és 
általunk (23b). Az Úr Jézus is hasonló 
megbízást adott a tanítványainak: „úgy 
fényljék a ti világosságtok az emberek 
előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteite-
ket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. 
(Mt 5,16)

folytatás a 3. oldalon

CSAK KRISZTUS,  
SENKI MÁS

Csak Krisztus, senki más,
Ő a hű párfogónk.
Ha jön a számadás,
Mi Őhozzá futunk.
Ő értem ontott drága vért,
Ez váltság minden bűnömért.

Az Ige, semmi más,
Erre épül hitünk;
Az éjben fényforrás,
Mely világít nekünk.
Az Írás tiszta fényinél
A lelkem Istenéhez ér.

Csak ingyen kegyelem!
Az érdem nem elég,
De könyörül Isten,
S a bűnöst várja még.
Bár váltságomért tartozom,
Azt Krisztusért ingyen kapom.

Csak a hit, s ez elég:
Ez szilárd, jó alap,
A harcban ez segít,
És diadalt ez ad.
Én rendületlenül hiszek,
Így jól küzdő, győztes leszek.
BGyÉ 400. Szöveg Bácsi Sándor, 

   Zene: G.F. Handel 

Az  üdvösség  nApjA  -  Ezékiel 36,22-32 / 2Korintus 6,2
Története van az üdvösségnek. Már 

eljött és itt van az üdvösség napja.
Ezékiel próféta a babiloni fogságban 

kapta az elhívatását, ott élt és prófétált 
ötszázötven évvel az Úr Jézus előtt.  
Könyve legismertebb része éppen a mai 
igénk után következik: a száraz csontok-
ról szóló prófécia.  Számomra a 36. rész 
üzenete tűnik a legfontosabbnak Ezékiel 
próféciái közül.   

Fogságban van a választott nép. En-
gedetlenségének büntetése ez. A hamis 
próféták azzal hitegetik a népet, hogy 
hamar vége lesz. Jeremiás által azt üze-

A TARTALOMBÓL
English section - pages 10-11.
  2022 Chicago Spring Conference
MABAVISZ tanácsülés Szentpéteren
Ifjúsági találkozó Chicagóban
Gyülekezeti beszámolók:  
   Melbourne, Alhambra
Spurgeon pünkösdi prédikációja (2)
Cserepka János életéből (5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

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

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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Szokásos évi dupla számunkat tart-
ja kezében az olvasó. Köszönöm, hogy 
kézbe vette, elolvassa. Manapság sajnos 
egyre kevesebbet olvasnak az emberek. 
S ha ez így van a Szentírással is, elég 
baj az nekünk. Nemcsak a szerkesztő-
nek, s nem az újságoknak, hanem az éle-
tét szebbé tenni akaró, annak értelmét 
kereső, üdvösségre szoruló embernek. 
Ugyanis Isten üzenetének  – bár nem az 
egyetlen, de a legpraktikusabb, és köny-
nyen elérhető hordozója a kézbe vehető 
és olvasható Szentírás. Isten az ószövet-
ségi prófétákat, Jézus a tanítványait a 
róla szóló tanúskodással, sőt bizonyság-
tételük leírásával is megbízta. 

Az Evangéliumi Hírnök írásai is Róla 
szeretnének tanúskodni. Akkor is, ami-
kor egy-egy gyülekezeti híradást, be-
számolót közlünk, vagy életünk szép 
vagy nehezebb napjairól írunk.

Ezúttal a chicagói ifjúsági találko-
zó kapott a legnagyobb teret, s méltán, 
hiszen szövetségünk fiatalsága hosszú 
idő után először találkozhatott. De a 
melbournei és az alhalmbrai gyülekezet 
életének eseményeit is örömmel és/vagy 
imádkozva olvassuk. 

Ezúttal a sorozatok (kottás ének, Elíhú 
beszédei, 5 Ige, Cserepka testvér élettör-
ténete) kiegészülnek egy Spurgeon pré-
dikációval - amit a hosszúsága miatt két 
részletben közlünk. 

Magyarországon írom e sorokat, aho-
va testvérem temetésére érkeztem az el-
múlt napokban. S bár a szerkesztő rova-
tában nem szokott ez előfordulni, most 
olvasóinkkal itt osztok meg néhány dol-
got Ildikóról. 

Bizonyára kevesen tudják olvasóink 
közül, hogy a magyarországi példányo-
kat Ildikó postázta, gondozta az elmúlt 
tízegynéhány év során. Volt alkalmam 
belelátni, hogy ez milyen munkát jelen-
tett. Önkéntesen és időt, energiát nem 
sajnálva végezte ezt a feladatot. Most 
azt sem tudom, hogy ki folytatja majd. 
Nem csak a szerkesztő, de az olvasók is 
hiányolni fogják a munkáját. 

Július 10-én a Wesselényi utcai gyüle-
kezetben emlék istentiszteletet tartottunk, 
melyen hálát adtunk Ildikóért, aki egyéb-
ként annak a gyülekezetnek a tagja volt az 
59 évvel ezelőtti bemerítkezése óta. 

Az igét dr. Mészáros Kálmán lelki-
pásztor, a Teológia rektora hirdette - Il-
dikó ugyanis az utóbbi 21 évben a Bap-
tista Teológiai Akadémián dolgozott, 
pénzügyi vonalon. 

A programot Kovács Arthur testvér 
állította össze. Szavaiból idézek majd né-
hány gondolatot e cikk végén. Az alkalmi 
énekkar csodálatosan szolgált Ildikó ked-
ves énekei közül válogatott énekekkel. 

A család nevében én is bizonyságot 
tettem arról, hogy Ildikó a Jézus Krisz-
tusba vetett hite alapján várta és kapta 
meg a kegyelmet és az üdvösséget. Más 
út nem is létezik az üdvösségre, szá-
munkra sem!

Temetésére Szokolyán, szülőfalujában 
kerül sor, szombaton. 

Részlet Kovács testvér megemlékezé-
séből: "Joppéban történt, nagyon régen, 
hogy meghalt egy szolgáló lélek, egy ta-
nítvány. Tábitának hívták...

Hasonló eseményt éltünk át jún. 25-
én: Herjeczki Ildikó elköltözött a ha-
lálból az életbe. Sírva vettük elő sok-
féle szolgálatának „ruhadarabjait”, 
mutogatva, emlegetve egymásnak a 
szeretet bizonyítékaként. Szolgálatait a 
gyülekezetben felsorolni is képtelenség 
(Az énekkar lelkes tagja volt fiatal kora 
óta. Pénztár és könyvelés, Lídia Alapít-
vány, Mosoly táborok, gyülekezeti hét-
végék, kirándulások szervezése, közös-
ségi vasárnapok, a Mayer H. Diákotthon 
összes adminisztrációjának feladatai 
stb. stb.) Ami Tőle telt, megtette, sze-
rényen, készségesen, hűségesen. Helye-
sebben: nem Ő tette, hanem az, Aki fel-
támasztotta és magához vette."  (szerk)

Júniusi számunkban közöltük, 
hogy a járvány okozta határátkelési 
rendelkezések miatt szövetségi köz-
gyűlésünket elhalasztjuk szeptember 
első hétvégére. 

Sajnos nem következett be válto-
zás e téren. A Végrehajtó Bizottság 
döntése értelmében a virtuális tér-
ben fogjuk megtartani szövetségünk  
választó közgyűlését. 
szeptember 17-én, 10 órai kezdéssel. 

A részvételt lehetővé tevő 
meghívót a lelkipásztorokon 

keresztül kapják meg testvéreink. 
Virtuális közgyűlésünkre elsősor-

ban szeretettel várjuk a hegyi gyüleke-
zetek vezetőségét, illetve, mindazokat 
akik részt szeretnének venni, ezen kü-
lönleges, egyben választói közgyűlé-
sen.

Herjeczki
Ildikó

1946
-

2022
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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)

3. oldal 2022. július-augusztus

Az  üdvösség  nApjA
folytatás az 1. oldalról

Ő cselekszik, nem mi!
Az említett két bevezető gondolat után 

elmondja, hogy MIT CSELEKSzIK né-
pével. 7 versen keresztül, 16 nyelvtani 
értelemben vett igét (cselekvést jelentő 
szót) használva mondja el, hogy mit fog 
tenni. 5 csoportra osztható ez a 16 ige:

Kiviszlek a fogságból, 
megtisztítalak benneteket, 
új szívet és új lelket adok belétek. 
Segítek engedelmeskedni, 
áldásaimmal veszlek körül benneteket. 
Egyértelmű, hogy mennyire hangsú-

lyos ebben a 7 versben, hogy Isten az, 
aki cselekszik. nem mi teszünk vala-
mit neki vagy érte, amiért kiérdemel-
nénk segítségét, kegyelmét, hanem Ő 
cselekszik - önmagáért, azért, mert Ő 
az, aki, Ő az ember üdvösségén mun-
kálkodó Isten. 

Új szívet ad, kőszív helyett; hús, élő 
szívet, és új lelket ad. Amikor a Szent-
lélek lakozást vesz bennünk, akkor egé-
szen új emberré leszünk – Pál így mond-
ja ezt: „ha valaki Krisztusban van, új 
teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá 
lett minden.” (2Kor 5,17)

Időzzünk egy kicsit ennél a témánál! 
Új szív. Van már új szíved? Vagy még 
mindig a régi, kemény, kő szív dobog 
benned? Isten újat tud adni, érzőt, élőt. 
Te nem tudod lecserélni a kőszívet, más 
sem, azt legföljebb összetörni tudjuk, de 
az Úr Jézustól újat kaphatunk. Lelkemet 
adom belétek... milyen lélek lakik ben-
ned? A Szentlélek betér mindenhova, 
ahol az Úr Jézust beengedték, ahol Ő az 
úr. 

Bűnbánat? Megtérés?
Végül, a 31. versre figyeljünk. Itt arról 

van szó, hogy ezek után, várhatóan, mit 
cselekszik majd a választott nép. Isten 
meg nem érdemelt csodálatos szeretete 
és cselekedetei után rádöbben a saját 
gonoszságára, hűtlenségére, bűneire. 

De várjunk csak! Így történt? Bár Is-
ten megtette mindazt, amit ígért, Izrá-
elnél azonban nem látunk bűnbánatot, 
megtérést – vagy csak ideig-óráig tar-
tót.

Mi lesz hát akkor az üdvösséggel, 
ha az ószövetség legfényesebb lap-
jai is úgy végződnek, hogy bár Isten 
megtett mindent népéért, azok tovább 
folytatták hitetlen, bűnös, maga-
körül-forgó életüket?

Elveti Isten az engedetlen népét? 
Igen, ez lenne a logikus. Isten lehúzná 
a rolót (mint az özönvíz idején). Nem 
akartátok, hát akkor ennyi volt...

Ő maga jött el közénk!
De nem ezt teszi Isten, hanem megint 

valami újat, minden eddiginél na-
gyobbat tesz értünk. Igen, ott tart az 
üdvösségünk története a fogság után, 
hogy a már korábban is kijelentett terve 
megvalósuljon: hogy Ő maga jöjjön el 
ide közénk, Egyszülött Fiában. A Fiú 
neve jézus, a szabadító, a megígért 
Messiás, a Krisztus. 

Mintegy 500 évvel Ezékiel próféciái 
után, pontosabban az időknek teljességén 
jött közénk az Üdvözítő. "Mert úgy sze-
rette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen." Jn3,16

Megint Isten cselekedett, nem hagy-
ta abba munkáját, amellyel bennünket a 
bűn kárhozatos útjáról az üdvösség útjá-
ra, az örök életre vezet.

de vajon ez sikerülni fog, el fogja 
érni a célját, a bűnös ember megmenté-
sét? vagy most is megtörik rajtunk, az 
ember engedetlenségén? S aztán, legjobb 
esetben megint várhatunk valami mást, 
újat, Isten újabb próbálkozását velünk?  
Nem úgy van ma is minden, ahogy 2500 
évvel ezelőtt? Nem! Lényeges változás 
történt az Úr Jézus eljövetelével.

Készen van az üdvösség!
Mamár nem csak Ezékiel próféciái tel-

jesedtek be, hanem az Úr Jézus Krisztus 
is elvégezte szolgálatát, "elvégeztetett", 
készen van az üdvösség, eljött az üd-
vösség napja. Bűneinket felvitte a Gol-
gotára, lehetővé tette a szabadulást a bűn 
rabsága alól. Nem Egyiptomból, nem Ba-
bilóniából kell megszabadulnunk, hanem 
a bűneink rabságából. Ez a szabadulás 
elérhetővé lett minden ember számára, 
kivétel nélkül, zsidóknak, görögöknek, 
magyaroknak egyaránt.

Ez a szabadulás is olyan, mint a ko-
rábbiak: Isten adja – nem én harcolom 
ki magamnak, vagy nem én érdemlem 
ki valamivel. jézus Krisztus élete árán 
szerezte meg azt nekem. Ő halt meg 
helyettem, bűneimért Ő fizetett. de ne-
kem hittel el kell fogadnom jézust és 
értem hozott áldozatát. Ez az Isten ál-
tal készített, és az egyetlen, járható, cél-
ra vezető út!

Az evangélium hirdettetik
Ma is bűneiben él a fél világ. Nem látja, 

nem akarja belátni bűnösségét az embe-
rek jó része. De hirdettetik az evangélium, 
de hangzik ma is a hívó szó. S bár az övéi 
közé jött, s az övéi nem fogadták be Őt, de 
akik befogadták, azoknak hatalmat adott 
arra, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, 
akik az Ő nevében hisznek. (Jn 1,12)     

Milliók követik Jézus Krisztust, kö-
zöttük ott vagyunk mi is. S mert meg-
nyertük bűneink bocsánatát, örömmel 
hirdetjük, mondjuk tovább mi is, hogy 
kész az üdvösség, van bűnbocsánat – 

jézus Krisztus keresztjénél. Gyerme-
keink számára is ugyanaz az út, mások 
számára is. 

Az evangéliumokban azt olvassuk felő-
le, hogy „nem az igazakat hívogatni jött, 
hanem a bűnösöket a megtérésre." (Lk 
5,32) Vannak, akik azt gondolják, hogy 
nekik nincs szükségük bűnbocsánatra.  
Igen, a világ azt sugallja, hogy nincs 
bűn, azt tehetsz, amit akarsz. A kísértő 
manapság azt akarja elhitetni talán  veled 
is, hogy Isten azért van, hogy segítsen 
neked, azért van, hogy meggyógyítson, 
hogy gondoskodjon rólad, hiszen Ő a sze-
retet. Ne a kísértőre hallgass!

Az Isten szeretete az, hogy elküldte 
jézus Krisztust, aki a golgotán meg-
halt helyetted, bűneidért, hogy neked 
életed legyen. Akkor kapsz bűnbocsá-
natot, akkor nyered el az üdvösséget, ha 
hittel odajössz a Golgotához, és bűneidet 
leteszed az Ő lábainál. Az a nap lesz az 
üdvösség napja számodra. (2Kor 6,2)

Jöjj a kereszthez! Ha a Lélek meg-
mutatja bűneidet, hozd azokat a kereszt-
hez. Máshol nincs rá gyógyír, máshol 
nincs szabadulás, csak Jézus Krisztus-
nál, mert „Jézus Krisztusnak, az ő Fiá-
nak vére megtisztít minket minden bűn-
től.” (1Jn 1,7) Jöjj hát a kereszthez! Jöjj 
most, amíg hallod a hívását! Ne halaszd 
holnapra, ma van az üdvösség napja!

                          Herjeczki Géza
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

4. oldal 2022. július-augusztus

 „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Is-
tennek fiai.” – Rm 8,14

II. Hogyan vezeti Isten Lelke  
az Isten Fiait?

A válasz erre az, hogy Isten Lelke ti-
tokzatos módon hat a lelkünkre, s így 
befolyásol bennünket. Nem tudjuk meg-
magyarázni működésének csodálatos 
módját, hacsak talán nem feltételezhet-
jük, hogy valamiképpen úgy befolyásolja 
szívünket, mint ahogy a mi lelkünk hat 
más emberek lelkére. Csakhogy a Szent-
lélek sokkal nemesebb módon teszi ezt. 

Nos, én hogyan befolyásolom a bará-
tom lelkét? Általában úgy teszem ezt, 
hogy valami olyat közlök vele, amiről 
tudom, remélem, hogy hatni fog elmé-
jére. Erős érveket tárok eléje, amelyek 
befolyásolni fogják döntésében, csele-
kedeteiben. Az anyagot formálhatjuk 
gépeinkkel, de a lelket csak érvekkel, 
indokokkal és tanítással. 

Az egyik nagy eszköz, amit a szent-
lélek használ a lélekre: az Isten Igéje. 
Az Ige hatalmas eszköz a Lélek kezé-
ben, Isten gyermekeinek a helyes úton 
való vezetésében. 

Ha Isten Igéje vezet, úgy Isten Lelke 
az Igével együtt jár, azon keresztül dol-
gozik, és így Isten Lelke vezet téged. 
Idézz egy igehelyet cselekedetedhez, és 
ha nem ferdítetted el az írást, nyugodt 
lehetsz, hogy helyesen jártál el. Légy 
bizonyos, hogy ez és ez a dolog Isten 
parancsa, mely megíratott a Könyvben, 
Szentlelkétől ihletve. És nincs szüksé-
ged ezen kívül valamilyen égből jövő 
mennydörgő hangra, sem angyali sugal-
latra. Sokkal bizonyosabb prófétai igé-
vel rendelkezel, amelyre jól teszed, ha 
figyelmezel, mint sötét helyen világító 
szövétnekre. (2Pt 1,19)

Isten Lelke szól és vezet bennünket 
az Ő szolgái által is, az igehirdetés-
ben. A hirdetett ige is gyakran áldás-
közvetítő, akárcsak az írott ige. De ez 
csak akkor történhet, amikor a hirdetett 
ige az írott igével egyezik. 

Olykor érezzük, hogy Isten szolgái az 
írott igét annak tulajdon hangján szólal-
tatják meg. Úgy zendül fel, mintha maga 
a próféta mondaná, aki eredetileg kap-
ta azt. Amint szólják, úgy hull a fülbe, 
mint a keretről alácsorduló méz; úgy tör 
elő, mint forrásból a víz. Ilyenkor fris-
sen és melegen hatol a szívbe, nagyobb 
erővel, mint mikor mi olvassuk egyéni 
csendességünkben. 

Milyen sokszor megtörténik, amikor 
olvasunk egy igazságot egy könyvben 

(akár Isten könyvében is), hogy tunya-
ságunk miatt nem tud oly erővel hatni 
ránk, mint amikor Istennek egy hűséges 
szolgája szólja, ki már megtapasztalta, 
megízlelte, és saját lelkét beleöntve köz-
li azt velünk! Adja Isten, hogy azok az 
igeszolgálatok, melyeket rendszeresen 
hallgattok, Isten szava legyen számo-
tokra. Legyen útmutatás lábatoknak, 
legyen vigasz szíveteknek, szolgáljon 
hitetek felfrissítésére, s míg az imaház-
ban ültök, érezzétek: „Ez az ige nekem 
való! Tanácstalanul jöttem ide, de veze-
tést kaptam! Csüggedt és fáradt voltam, 
de erőt és bátorítást nyertem! A pásztor 
hangja Isten üzenetét közvetítette lel-
kemnek, s most megvigasztalódva me-
hetek utamra, akárcsak Anna, miután az 
Úr szolgája békességet szólt lelkének.” 

Van még egy pont, amiről nagy óva-
tossággal szeretnék szólni, és szeret-
ném, ha még óvatosabban gondolnátok 
át, mert olyan tárgy, mellyel sokan visz-
szaéltek, és fanatikus célokra fordítot-
tak. Úgy hiszem, Isten Lelke olykor 
közvetlenül, az írott ige nélkül is szól 
a szentek szívében. 

Vannak belső késztetések, melyeknek 
buzgón engedelmeskedni kell; titkos, 
rejtélyes vezetések, melyeket habozás 
nélkül követni kell. 

Nem a közbeszéd számára való téma 
ez, de az értelmes hívők fülének szól, 
akik nem fognak minket félreérteni. 

Olykor bizonyos belső késztetéseket 
fogtok tapasztalni, és nem tudjátok ho-
gyan, miért. Mint amilyent Pál is kapott, 
amikor Mízia felé tartott, de nem enged-
te Őt a Lélek. (Csel 16,7) Van egy bizo-
nyos tennivaló, amit megtehetnél, vagy 
nem tehetnél, de egy ösztönzés jön, s va-
lami belül azt mondja: „Nem azt… vagy 
nem most.”  

Ne tégy erőszakot e belső készteté-
sen. „A Lelket meg ne oltsátok.” (1Thess 
5,19) Máskor meg valamely megfelelő, 
helyes dolgot elfelejtettél megtenni már 
egy ideje, de egyszer csak hirtelen erő-
vel rád nehezedik, hogy azt rögtön meg 
kell tenni, és nem tudod lerázni e kész-
tetést. Ne fojtsd el ez indítást. 

Nem minden emberhez szól a Szent-
lélek ilyen módon. De vannak kiváltsá-
gosai, s ezeknek féltékenyen őrködniük 
kell e kiváltság felett.  Ha süketek, ami-
kor szól, úgy sosem fog szólni hozzájuk 
többé ilyen módon. Ha tisztelettel enge-
delmeskedünk az isteni indításoknak, 
egyre gyakoribbá és természetesebbé 
lesznek számunkra. 

Azt mondja talán erre valaki: „De 
hiszen ez a kvékerek tanítása”. Nem te-
hetek róla. Ha ez kvékerizmus, úgy én 

ilyen értelemben kvéker vagyok. A ne-
vek nem izgatnak engem, sem az egyik, 
sem a másik. 

Jegyezzétek meg, óvatosan mondtam 
mindezt. Nem úgy tártam fel ez indítá-
sokat, mint Isten gyermekének nélkü-
lözhetetlen ismertetőjeleit. 

Én is komolyan kijelenthetem, hogy 
engem is erőteljes indítások vezettek 
sokszor, és az eredmények számomra 
mindenesetre jelentősek voltak. Ezek 
a titkok többnyire Istenre és az én lel-
kemre tartoznak, s nem sietek feltörni 
a pecsétet, hogy elmondjam másoknak. 
Túl sok disznó van körülöttünk, melyek 
megtaposnák gyöngyeinket (Mt 7,6). 

Ha engedelmesek vagyunk az ilyen 
indításoknak, talán öngyilkosokat nem 
fogunk menteni, de menthetünk lelke-
ket. Gyakran lehetünk Isten kezében 
olyanok, mint mennyből küldött angya-
lok. De sajnos, olyanok vagyunk, mint 
a ló és az öszvér, amelyeket kantárral 
és zablával kell irányítani. (zsolt 32,9) 
Nem vagyunk elég szelídek és érzéke-
nyek az isteni befolyás felfogására, ami-
kor az jön, és így az Úr nem hajlandó 
szólni sokunkhoz oly gyakran, mint kí-
vánnánk. De mégis igaz, hogy „akiket 
Isten Lelke vezérel”, bárhogy vezesse is 
őket, „azok Istennek fiai”. 

Hadd jegyezzem meg itt, hogy „Isten 
Lelkétől vezetve lenni” jelentős kifejezés. 
Nem azt mondja: „Akiket Isten Lelke hajt, 
vagy űz, azok Istennek fiai”. Valahányszor 
csak egy fanatikus, elvadult embert láttok, 
bármilyen lélek legyen is benne, biztos, 
hogy nem a Krisztus Lelke. 

Krisztus Lelke erővel és hatalom-
mal munkálkodik, de csendes Lélek. 
Isten Lelke gyöngéd természetű. Nem 
űz, hanem vezet. „Akiket Isten Lelke ve-
zérel, azok Istennek fiai”. 

A Lélek méltóságosan bánik velünk, 
miközben így munkálkodik bennünk. 
Nem úgy kezel minket, mint néma, ok-
talan állatokat, vagy mint a tenger lé-
lektelen hullámait. Értelmes lényekként 
bánik velünk, kiket gondolkozásra és 
megfontolásra teremtett. Úgy vezet min-
ket, mint ember vezeti gyermekét, mint 
ahogy az ember vezeti társát, és szá-
munkra megtiszteltetés, hogy elménket 
és akaratunkat alávethetjük Isten Lelké-
nek. Bárhogy legyen is, az akarat nemes 
értelemben szabad, mindaddig, míg a 
Szentlélek a készséges engedelmességre 
édesen le nem igázza azt.

Ekképpen munkálkodik Isten Lelke, 
habár mi nem tudjuk megmagyarázni a 
módját, mert ez túl csodálatos a mi szá-
munkra. 

C. H. SPURGEON: A LÉLEK VEZETÉSE - Isten fiainak ismertetőjele (2. rész)
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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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irgalmas hosszútűrésére számíthatok, 
úgy teljes szívvel törekszem Őt követni! 
Ó, mit nem adnék, hogy teljesen szent 
lehessek! Sóvárgok a belső tisztaságra! 
Mindenekfelett az a kívánságom e vilá-
gon, hogy sose sértsem meg Istenemet, 
de járjak Vele a világosságban, amint Ő 
maga a világosságban van, legyen kö-
zösségem Vele, miközben Jézus Krisz-
tusnak, az Ő Fiának vére megtisztít min-
den bűntől!” (1Jn 1,7) 

Kedves testvérem, biztos lehetsz ab-
ban, hogy senkit soha nem töltött el 
ilyen vágy, csak az Isten gyermekét, kit 
a Lélek vezet! Test és vér nem jelenthette 
ki ezt neked. (Mt 16,17)  

Menj hát haza békességgel, és örvendj 
isten-fiúságodnak! És kérd Istent, hogy 
ha gyenge voltál, tegyen erőssé téged; ha 
sánta voltál, gyógyítson meg; s ha keze-
den és térdeden csúsztál, segítsen egye-
nesen járni! De mindenekfelett áldd Őt, 
hogy Lelke vezet téged! 

Ha csak járni tudsz még, kérd, hogy 
tegyen versenyfutóvá! Ha tudsz már fut-
ni, kérd, segítsen szárnyalni felfelé, mint 
a sas! Ne elégedj meg a legmagasabb 
teljesítménnyel sem! De ugyanakkor, 
ha nem éred még el őket, ne keseredj 
el! Emlékezz, hogy a legtöbb családban 
csecsemők is vannak, éppúgy, mint fel-
nőtt férfiak és nők: az ölben hordozott 
kicsinyek s a csecsemők, éppúgy kedve-
sek egy szülőnek, mint az a fiú, aki már 
nagyra nőtt, s apja oldalán segít vinni az 
élet terheit. 

Ti Isten fiai vagytok, ha a Lélek vezé-
rel benneteket bármilyen kicsi is a ter-
metetek, és bármilyen gyengék vagytok 
is a kegyelemben. Az életkor, erő, vagy 
neveltetés nem feltétele a fiúságnak, – a 
születés hitelessége a mindennél fonto-
sabb tényező! 

Vizsgáld meg hát magad, a Lélek ve-
zet-e, mert másként származásod nem 
fentről való!

Ha pedig teljesen elítéltnek látod ma-
gad e prédikáció után, úgy menekülj 
Jézushoz! Bűnbánattal és bizalommal 
fordulj hozzá, és nyugodj meg Benne! 

Isten Lelke vezessen el most oda, és 
máris Isten gyermeke vagy! Áldjon meg 
téged az Úr! Ámen.

C. H. Spurgeon 1220. prédikációja
    Angolról fordította: Borzási Sándor
                       Lektorálta: dr. Pótor Imre
Charles Haddon Spurgeon (1834-

1892) baptista lelkipásztort igehirdeté-
seit például itt olvashatjuk:

www.spurgeongem.org 
Az igehirdetés első részét a júniusi 

számban közöltük. A szöveget lényege-
sen rövidítettük. (szerk)

III. Mikor vezeti a Lélek  
Isten fiait? 

Isten Lelke mindig vezetné az Isten 
fiait, de sajnos, vannak időszakok még 
Isten gyermekeinél is, amikor nem ve-
zethetők. Akaratosak, makacsok, és le-
térnek az útról. 

Isten gyermekének egészséges álla-
pota az, amikor szüntelen Isten Lel-
kének vezetése alatt áll. Jegyezzétek 
meg ezt: Lélektől vezetve lenni – min-
den nap, nem csak vasárnap, nem csak 
az imádkozásra szánt percekben, hanem 
minden percben, minden órán, egész 
nap folyamán! 

Kell, hogy a Lélek vezessen bennün-
ket a kis dolgokban éppúgy, mint a na-
gyokban. Ha nem állunk a Lélek vezeté-
se alatt teljes életünkkel, minden dolgot 
illetően, s ha csak egy cselekedetet is 
Tőle függetlenül engedünk kifejlődni, 
az végzetes lehet számunkra. 

Hála az Úrnak, az ő kegyelme helyre-
állítja lelkünket. De egyetlen óra sincs 
soha, amikor a keresztyén megenged-
hetné magának, hogy könnyelműen el-
kalandozzon a Lélek útjáról. Ha egy ve-
zetőt kapsz egy szövevényes ösvényen, 
és engeded, hogy egy félórát vezessen, 
de aztán így szólsz hozzá, „Most a kö-
vetkező öt percben én vezetem magam”, 
abban a rövid öt percben elveszted 
mindazt az áldást, amit addig vezetőd 
révén kaptál. Ha tévedünk, de valóban 
Isten fiai vagyunk, isteni Vezetőnk visz-
szavezet keserű könnyek közt az úton, 
és megérezteti velünk, milyen gonosz és 
keserves dolog saját fejünk után menni! 

Ha isteni Vezérünkre bölcsen figye-
lünk, mindig vezetni fog minket. Isten 
gyermeke, a Lélek vezessen téged min-
denben! 

„Jó, értem, – mondod –, de vajon 
fog-e vezetni?” Vajon fog-e vezetni? – 
Igen! A legnagyobb ámulatodra! Ami-
kor nehézségben vagy, kérj tanácsot a 
Lélektől az Igében. Hallgasd, mit mond 
Isten az ihletett Könyvön keresztül. S ha 
semmi fényt sem nyersz onnan, térdelj 
le, és imádkozz! Bízd magad az isteni 
vezetésre, és nem fogsz tévedni. Mert 
még ha a legnehezebb utat választod is, 
az lesz a jó, ha szent meggondoltsággal 
és Isten félelmében döntöttél mellette. 

Szeretteim, az Úr sosem engedi, hogy 
egy hajó, melynek kormányrúdját az 
Ő kezére bízták, sziklának sodródjon 
és darabokra törjön. Add át az életed 
kormányát Istennek, és bárkád át fogja 
szelni az élet keskeny viharos csatorná-
ját, el fog kerülni minden homokzátonyt 
és rejtett sziklát, és biztonságosan meg 
fog érkezni az örök boldogság fényes ki-
kötőjébe. 

A kérdésre tehát: Mikor vezeti a Lélek 
Isten fiait? – ezt a feleletet kell adnunk: 
amikor olyanok, amilyeneknek lenni-
ük kell, mindig világos vezetésben ré-
szesülnek általa. És bár, a bennük levő 
bűn miatt nem mindig egyformán en-
gedelmesek neki, mégis, életük egészét 
tekintve Isten Lelkének ereje irányítja 
őket.  

Befejezésül néhány alkalmazás
Az igét először próbatesztnek ve-

szem. Isten gyermeke vagyok? Ha 
igen, a Lélek vezetése alatt állok. Nos, 
valóban a Lélek vezérel engem? – Attól 
félek, közületek sokan sohasem gondol-
kodnak el ezen. Ki az, aki vezet téged? 

 Százával vannak vallásos emberek, 
akiket lelkipásztoruk, vagy keresztyén 
barátjuk vezet, s így érzik jól magukat. 
De vallásuk teljes csődnek fog egykor 
bizonyulni, ha nem a Lélek vezeti őket. 
Hadd tegyem fel a kérdést még egyszer, 
hogy ne térhessetek ki előle: A Lélek ve-
zet-e? Ha igen, Isten gyermeke vagy. 
Ha nem, úgy nem vagy az övé.

Ez egy másik, vigasztaló alkalmazás-
hoz vezet engem. Ha Isten gyermeke 
vagy, Isten Lelke bizonnyal vezetni 
fog téged. Kétségek közt vagy? zavar-
ban vagy? Nehézségek közt hányódsz? 
Akkor figyelj ez ígéretre: Isten fiait a Lé-
lek vezeti, és téged is vezetni fog! 

Talán szemed a jövőt fürkészi, messze 
előre gondolsz, és az öregkor nehézsége-
itől félsz, vagy szeretteid elvesztésétől. 
Nos, Isten nem adott nekünk szeme-
ket a jövőbe nézésre. És mi haszna 
a kutakodásnak, ha nem láthatunk? 
Hagyd az egészet mennyei Atyádra, és 
tévedhetetlenül fog vezetni a Szentlélek! 
Amikor olyan helyre érsz, ahol nehézsé-
get feltételezel, nagyon valószínű, hogy 
már nem lesz ott semmi. „Ki hengeríti el 
nékünk a követ a sírbolt szájáról?” (Mk 
16,3) – kérdezték a szent asszonyok. De 
amikor a sírhoz értek, ímé, a kő már el 
volt hengerítve! 

Haladj csak előre Isten gyermekeként, 
hitben járva, azzal a teljes bizonyosság-
gal, hogy a hit ösvénye, bár nem köny-
nyű, de mindig biztonságos! És végül 
minden jó lesz, mert a helyes úton, a 
Lélek vezetése alatt eljutsz a mennyei 
városba!

Végül pedig: igénk a bizonyosság igé-
je! Ha Isten Lelke vezet, úgy teljesen 
bizonyos, hogy Isten fia vagy! 

Nos, el tudod-e mondani ezen az es-
tén: „Átadom magamat teljesen az Úr 
akaratának. Nem vagyok tökéletes, de 
szeretném, ha az lennék. Ezernyi gyen-
geség terhel, de mégis, ha az Úr tanít 
engem, úgy kész vagyok tanulni tőle. Ha 
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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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különféle szolgálatok életéről, az elmúlt 
év tapasztalatairól. Külön figyelmet 
szenteltek az ukrajnai menekültek 
fogadásával, ellátásával kapcsolatos 
tapasztalatoknak. Találkoztak a Szlovák 
Baptista Szövetség vezetőivel is. 

A péntek esti istentiszteleten a 
Mabavisz által alapított Kornya-díjat 
is átadták – ebben az évben – Both 
józsef lelkipásztornak, valamint a 
vezetői szolgálat átadására is sor került. 
Pardi Félix (Romániai Magyar Baptista 
Gyülekezetek Szövetsége elnöke) 
szolgálatát Papp János (Magyarországi 
Baptista Egyház elnöke) folytatja a 
következő két évben a Mabavisz élén. 

Az ünnepség dr. Mészáros Kálmán 
egyháztörténész, a Baptista Teológiai 

Akadémia rektora vetítettképes 
történelmi előadásával zárult "Ana/
Baptista Reformáció - 500 éve a Kárpát-
medencében" címmel. Az istentiszteletet 
Kiss Rózsa szopránszólója és Tóka 
Szabolcs orgonajátéka tette ékesebbé.

Az áldásos találkozót követően a 
jelenlevők a következő jubileumi év 
jegyében, az 500 év, 500 fa program 
részeként elültettek egy fát a szentpéteri 
imaház udvarán.

              Baptista sajtószolgálat

A Magyar Baptisták Világszövetsé-
gének vezetői a baptista tanítás 500 
évvel ezelőtt a Kárpát-medencében 
történő megjelenésének jubileumi 
évére készülve 2022. május 26–27-
én stratégiai megbeszélés tartottak a 
Felvidéken a Komáromszentpéteri 
Baptista gyülekezet templomában. 

A szövetségek - amerikai, felvidéki, 
erdélyi, vajdasági és magyarországi - 
vezetői beszámoltak a gyülekezetek és 

A MAGYAR BAPTISTA VILÁGSZÖVETSÉG VEZETŐINEK 
TANÁCSKOZÁSA A FELVIDÉKI KOMÁROMSZENTPÉTEREN

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.

A MABAvIsz elnöksége:
Elnök: Papp János (Magyarország) 

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

főtitkár: Durkó István (Magyarország)

A szentpéteri 
imaház  

a Mabavisz 
vezetői, 

feleségeikkel
faültetés a 
szentpéteri 

imaház udvarán 
Both József 
lelkipásztor 
a Kornya díj 
átvételekor
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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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BOTH JóZSEF LAUDÁCIó
Kornya Mihály díj átadása al-

kalmából
Both József lelkipásztor, szül. 1937. 

augusztus 30-án, a Székelyföldi 
Erdőszentgyörgyről származik. Isten 
nagy betegségből gyógyította meg test-
vérünket gyermekkorában. 12 évesen 
annyira beteg volt, hogy az orvosok 
teljesen lemondtak róla, és a szülei már 
a koporsót is megrendelték számára. 
Nagymamája azonban egész éjszaka 
könyörgött érte imában, amit Isten meg 
is hallgatott, mert szeretett unokája fel-
épült a betegségből. Ennek kapcsán szü-
letett meg szívében a gondolat, hogy ha 
megnő, Istennek szenteli életét és lelki-
pásztor lesz. 

14 éves korában adta át életét Megvál-
tójának.

1952-ben (15 évesen) Dénes Ferenc 
lelkipásztor által alámerítkezett.

Istentől elhívást kapott teljes idejű 
szolgálatra is, melyet a Jeremiás 33:3 ige 
által értett meg („Kiálts hozzám és meg-
felelek, és nagy dolgokat mondok neked, 
és megfoghatatlanokat, amelyeket nem 
tudsz.”)

1956-ban elkezdte teológiai tanul-
mányait Bukarestben, román nyelven 
(1960-ig).

1960-66 között polgári foglalkozást 
vállalt, Kolozsváron dolgozott.

1966-ban a baróti körzet hívta meg 
lelkipásztorának, ahol 1974-ig szolgált.

1974-1977 a szilágyperecseni gyüle-
kezetben teljesített lelkipásztori szolgá-
latot.

1978-2001 között a székelyudvarhelyi 
gyülekezet és körzet lelkipásztora (23 
évig).

1991-1996 között, a Romániai Magyar 
Baptista Szövetség alelnöke.

Házasságát Isten 6 gyermekkel áldot-
ta meg, akik Isten kegyelméből mind 
keresztyénekké lettek és bemerítkeztek.

Testvérünk az Igét mindig méltóság-
gal és alázattal hirdette. Szerette logi-
kusan felépíteni a prédikációit, hogy 
azok megragadóak és könnyen érthető-
ek legyenek. Volt üzenete a gyülekezet 
minden generációjához. Igehirdetései 
tanító és evangélizáló jellegűek voltak 
egyszerre. Az emberek és a gyülekeze-
ti tagok számára mindig elérhető volt. 
Nem volt távolságtartó, hanem közvet-
len; szívélyes volt a gyülekezetbe láto-
gató barátkozókhoz és a keresőkhöz. 

A lelkipásztor társait értékelte, mun-
katársait megbecsülte, az életet pedig jó-
kedvvel élte és éli a mai napig, az Úrnak 
szolgálva.

Mindemellett három területet még az 
életéből külön kiemelünk:

szenczy 
sándor 

1965
-

2022
Szenczy Sándor baptista lelkipásztor, 

a Baptista Szeretetszolgálat emeritus 
elnöke és alapítója 1965-ben született 
Sajószentpéteren. Megtérése és tanul-
mányainak elvégzése után számos gyü-
lekezet születéséhez járult hozzá 1994 
óta. 26 éve hozta létre a magyar Baptis-
ta Szeretetszolgálatot, amely a vezetése 
alatt több kontinensen dolgozó, több ezer 
munkatársat és önkéntest foglalkoztató 
karitatív szervezetté nőtt. A magyaror-
szági adományozási kultúra megterem-
tésének meghatározó alakja volt, nevéhez 
fűződik például a Cipősdoboz Akció és 
a Fogadj örökbe! elnevezésű jelképes 
örökbefogadási program elindítása. Szá-
mos elismerés mellett 2015-ben megkap-
ta a Magyar Arany Érdemkeresztet. 

Hivatása során természeti katasztrófák 
és háborúk helyszínein járva teljesítette 
küldetését, megteremtette és biztosította 
egy olyan humanitárius szervezet mű-
ködésének feltételeit, amely munkájának 
túlnyomó többségét ma a magyarországi 
rászorultak érdekében végzi. Életét em-
bertársainak szeretete és hitének szol-
gálata határozta meg. Szellemiségének 
és munkásságának örökségét a Baptista 
Szeretetszolgálat munkatársai viszik to-
vább.

Utolsó éveit súlyos betegen töltötte. 
(Amerika földjén helyezték örök nyuga-
lomba, május 26-án.) 

Június 8-án, szerdán Az ELTE Lágy-
mányosi Campusán emlékeztünk 
Szenczy Sándorra, a Baptista Szeretet-
szolgálat alapítójára. Családja kérésére 
a budapesti rendezvény nem a gyászról, 
sokkal inkább alakjának, tevékenysé-
gének felidézéséről szólt zenész bará-
tai közreműködésével. Az eseményen 
beszédet mondott mások mellett Alan 
Donaldson, az Európai Baptista Szövet-
ség főtitkára. Igét hirdetett Papp János, 
a Magyarországi Baptista Egyház elnöke 
és dr. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretet-
szolgálat elnöke. 

„Lépj ki a csónakból”: Szenczy Sán-
dor életének ez volt az egyik jelmonda-
ta. Ennek szellemében a megemlékezés 
résztvevői – több százan – jelképesen, 
mintegy búcsúként kis papír hajókat bo-
csátottak vízre a Campus közelében a 
Dunán.

Baptista Szeretetszolgálat (részlet)

1. A diktatúra évei alatt a szekuritáté 
(a román kommunista titkosszolgálat) 
gyakran háborgatta, okot keresve a meg-
vádolásra, de mindig sikertelenül. Meg-
próbálták behálózni, de hiába zaklatták, 
fenyegették, beszervezni nem tudták. 

2. A kommunistákkal szemben volt 
annyira bátor, sőt leleményes, hogy a 
baptista Kongresszusokon kihasználja a 
nyilvános gyűlések adta lehetőségeit, és 
az inspektoroktól jogokat harcoljon ki a 

gyülekezetek számára. Az ő hősies kez-
deményezésére adták meg az engedélyt 
arra, hogy a temetési istentiszteleteken 
szolgálhasson a fúvószenekar.

3. A romániai rendszerváltás után – 
1991-ben – nagymértékben hozzájárult 
a Hargita Keresztyén Tábor megalaku-
lásához. Ennek ő lett az első igazgatója 
1991-1995 között (Székelyudvarhelyen 
betöltött lelkipásztori szolgálata és a 
Szövetségben végzett alelnöki tisztsége 
mellett). Testvérünk viszont nemcsak 
az adminisztratív részét igazgatta a tá-
bornak, hanem ezzel párhuzamosan lel-
ki folyamatokban is aktívan részt vett: 
evangelizált, fiatalokat lelkigondozott, 
és velük imádkozott. A táborban meg-
térések és megújulások történtek általa, 
melyek őt túláradó örömmel ajándékoz-
ták meg. Számára a sok fáradozást ezek 
a megtapasztalások kárpótolták, ame-
lyekről nagy lelkesedéssel számolt be a 
gyülekezetekben, erősítve és bátorítva a 
testvéreket a hűségre és a kitartó imád-
ságra.

Hálásak vagyunk Istennek id. Both 
József testvér szolgálatáért, igehirdeté-
seiért, a gyülekezeteinkben végzett sok-
rétű munkájáért, és az építkezésekben 
tanúsított kitartásáért. Mindenért az Úré 
a dicsőség!

Életművét értékelve és becsülve 
adományozzuk számára a Kornya 
Mihály díjat.

(Megfogalmazta: Budai Lajos lelki-
pásztor, Nagyvárad,  

2021. október 13.).
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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 2022. július-augusztus

A találkozóra az egész országból és a 
tengeren túlról is érkeztek. péntek estére 
kezdés előtt már a résztvevők többsége 
megérkezett. A nőtestvéreink finom 
vacsorával várták a vendégeket. Este 
7 óra előtt pár perccel a szolgálattevők 
elvonultak imádkozni. Megbátorodtunk, 
hitet kaptunk arra, hogy Istennek dolga 
van ezen a hétvégén sok fiatal életével.

Rövid köszöntések után Szabó Balázs 
és felesége, Gabi dicsőítő énekekkel 
hangoltak minket a bizonyságtételek és 
az igei üzenet meghallgatására. 

Kulcsár Attila, az ifjúsági szövetség 
elnöke köszöntötte a fiatalokat, és ifj. 
Balla Zsigmondnak is volt egy igei 
buzdítása.

Az ifjúsági találkozó témája, 
Tanítvány(ozás)! Hogyan lehetsz tanít-
vány? Hogyan tehetsz tanítvánnyá? 
Milyen a szentlélek vezette tanítvány 
élete? Angolul így hangzott: Disciple-
(ing)! How to become one? How to make 
one? How the Holy Spirit leads one?

Dr. Steiner József lelkipásztor volt 
a találkozó fő előadója. Kérésünkre, a 
pénteki és a szombati tanítást angolul 
végezte, a vasárnapit magyarul.

péntek este megérthettük, hogy csak 
akkor vagy Jézus tanítványa, ha szeretsz 

időt tölteni vele, ha szereted őt, és a vele 
való közösség mélységéből fakad min-
den, amit teszel. A Krisztussal való kö-
zösség túlcsordulása a legegyértelműbb 
jele a tanítványi létnek.

A hosszú utazás és a kiadós esti is-
tentisztelet miatt senki sem panaszko-
dott fáradságra. Éjfélig együtt voltunk. 
Előkerültek társasjátékok, és kiváló 

hangulat volt. Éjfél után egy óra körül 
érkeztünk haza öt vendégünkkel... és 
gondolom, mindenki más is a beosztott 
szállására.

szombaton kezdés előtt finom 
reggeli várta a fiatalokat az imaháznál. 
Kb. tíz óra magasságában kezdtünk 
dicsőítéssel. Balázs és Gabi hihetetlenül 
értékes szolgálatot végeztek. Pillanatok 
alatt emelkedett lelki hangulatban 
találtuk magunkat, amint ők ketten 
rázendítettek. Egész hétvégén így 
használta őket Isten.

A szombat délelőtti alkalmat erede-
tileg nem is terveztük bele a hétvége 
programjába, de menet közben megér-
tettük, hogy a szombat reggelt is erős lelki 
töltettel kell kezdeni. Isten igazolta ezt a 
változtatást. Spiritual briefing nevet kapta 
az alkalom, és valóban József pásztor egy 
lelki ívet alkotott a tanításában a péntek 
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esti és a szombat esti téma között. Rövid 
de erős üzenet volt. Dél volt, amikor 
leültünk ebédelni az udvaron felállított 
sátor árnyékában. Csodálatos napsütéses 
kellemes időjárást adott nekünk a 
Mindenható az egész hétvégére.

Ebéd után a társaság java-része be-
ment a belvárosba. Scavenger Hunt! 
Csapatokra osztódtak és azon verse-

nyeztek egymással, hogy ki tud meg-
látogatni az írásos eligazítás alapján 
legtöbb ikonikus, nevezetes helyszínt 
Chicagóban. Alaposan elfáradtak mire 
vissza értek az imaházhoz. 

Vacsorára eredeti magyar tejfölös, 
sajtos, fokhagymás lángos és két féle 
Mostaccioli közül lehetett választani, 
vagy mind a kettőt kipróbálni. Senki 
nem maradt éhen.

szombat este ismét Balázsék emeltek 
minket az Úr jelenlétébe csodálatos lelki 
énekeikkel. József pásztor tanítása előtt 
a detroitiak és a new-yorkiak szolgáltak 
egy-egy énekkel, és Juhász Robi és Új-
falvi Tamás tett bizonyságot. Örömmel 
vettük tudomásul, milyen nagyszerű fi-
atalokat készít Isten, akik majd tovább 
viszik az evangéliumot. 

A tanítás a második kérdésre adott 
gyakorlati válaszokat. How to make a 

Az ifi találkozó péntek esti kezdő pillanatai  /  Dr. Steiner József előadás közben  /  Hálaadó imádság az ifi találkozó végén.
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2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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CHICAgÓI éLMénYEIM
Májusban lehetőségem volt elmenni 

a tavaszi Ifjúsági konferenciára 
Chicagóba. Nagyon hálás vagyok hogy 
elmehettem. Olyan élmény volt, amit 
soha nem fogok elfelejteni, és rengeteg 
olyan dolgot tanultam, amit életem 
hátralévő részében használni fogok, 
minden nap. A hétvégét is sok nagyszerű 
emberrel tölthettem. Szeretnék mesélni 
néhány dologról, amit tanultam, és 
azokról a tapasztalatokról, amelyeket 
átéltem.

Az első fontos téma amit megtanultam, 
hogy ahhoz, hogy valóban jézus 
tanítványává válhass, ismerned kell 
Őt, és kapcsolatba kell lépni vele, 
nem csak nagyszerű cselekedeteket kell 
tenned az Ő nevében, amitől jól nézel 
ki. Sok jól ismert vallási vezető, írók 
és misszionáriusok beleesnek ebbe a 

disciple? Nincs tanítványozás odaszánás 
nélkül. Gyakorlatilag oda kell adnod 
az idődet, a figyelmedet, olykor még 
ennél is többet azokra, akiket a lelki 
növekedésben végig kísérsz és azután 
delegálsz a szolgálatra. Jézus a minta, 
aki a tizenkettővel önmagát adva 
foglalkozott. Megjegyzem, egy ilyen 
beszámoló nem alkalmas arra, hogy 
összefoglalja azt, amit hallottunk 
és ami hangsúlyos volt. Az összes 
alkalom egyenes adásban volt vetítve 
és archíválva. Meg lehet tekinteni mind 
a négy istentiszteletet a gyülekezetünk 
YouTube csatornáján: Hungarian Baptist 
Church of Chicago, a Facebookon: 
chicagohungarianbaptist) 

Szombat este is éjfélkor érkeztünk 
haza. Az esti istentisztelet után senki 
sem volt fáradt. Maradtunk az imaház-
nál és a legtöbben társasoztak, beszél-
gettek, láttam kisebb csoportosulásokat, 
ahol imádkoztak is. Jó volt látni, ahogy 

Többen maradtak velünk hétfőig, 
mások pedig közvetlenül az ebéd után 
hazaindultak. Valahogy úgy voltak vele, 
mint a szerecsen komornyik... tovább 
ment az ő útján örömmel.

Egy csodálatos hétvége emlékeivel, 
élményeivel gazdagodott a gyüleke-
zetünk. Az amerikai magyar baptista 
ifjúsági találkozó, szövetségünk egyik 
legnagyobb rendezvényének számít.

Bár kevesen vagyunk és kevés az 
erőnk, mégis Isten segítségével sikerült 
megszervezni és megvalósítani ezt a 
rendkívüli eseménysorozatot.

Úgy voltunk, mint a tanítványok az Úr 
Jézus előtt az öt kenyérrel és a két hallal. 
Azt kérdezgettük magunkban „...de mi 
ez ennyinek?”

A Megváltónk kezébe vette, megál-
dotta és elég volt minden résztvevőnek. 
Sőt, a morzsákból még mindig jól 
tart sokakat, ha csak az internetes 
megosztásokra gondolunk.

Minden dicsőség és köszönet az Úr 
Jézus Krisztusé!

A gyülekezet minden tagja megmoz-
dult, összefogtunk a nemes cél érde-
kében, és szeretetben, egységben szol-
gáltunk. A tapasztalatokból tanultunk 
és erősödtünk. Ma sokkal erősebbek és 
egységesebbek vagyunk, mint ezelőtt.

Van média csapatunk, van 
logisztikai csapatunk, van étkeztetést 
bonyolító csoportunk, vannak kiváló 
vendéglátóink, és vannak pártolóink, 
akik segítettek a szállásadásban.

Tanítványok vagyunk, akik Krisz-
tussal akarunk lenni és krisztusiak 
akarunk lenni.

Csak így tovább, missziós lelkületű 
Gyülekezet!       

                              Lukács János

rossz szokásba. Nagyszerű embereknek 
tűnnek, mert keresztény könyveket 
írnak, sok prédikációt tartanak, és sok 
missziós útra járnak, de zárt ajtók mögött 
nincs kapcsolatuk Jézussal. Ez az üzenet 
azért volt fontos számomra, mert néha 
olyan dolgokat teszek, amelyek jónak 
tűnnek ugyan, de önzésből, nem pedig 
Isten iránti szeretetből és hitből. Ez az 
üzenet arra késztetett, hogy aktívan 
keressem a Jézussal való kapcsolatot 
a mindennapi áhítat olvasásával, a 
keresztény könyvek olvasásával, és az 
imádkozással.

A második fontos téma amit 
megtanultam, az a néhány konkrét 
lépés, amit minden tanárnak meg kell 
tennie, hogy nagyszerű tanítványokat 
nevelhessen. Joseph Steiner testvér 
végigment mindenen, amit tudnunk kell, 
hogy a legjobb keresztény tanárok 
legyünk. Olyan dolgokra tanított 
minket, mint például, hogy mekkora 

New YorkDetroit

többen a szülők közül, akik gyermeke-
iket elkísérték az ifi találkozóra, oda-
ültek a gyerekek mellé társasozni. Alig 
láttam bárkit is okostelefonozni. 

vasárnap reggel ismét az imaháznál 
vártuk reggelivel a fiatalokat.

Tíz órakor kezdtünk Balázsék 
vezetésével. Üdvteli érzet, Jézus 
enyém, ennek felette örvendek én... 
Egyik kedvenc hithangos énekem, de 
ezúttal egészen másképp énekeltük. 
Imapercekkel folytattuk Szabó Steve 
vezetésével. Huli Sándor és Deák 
Zsolt lelkipásztorok lettek felkérve 
imára. Majd azután a floridaiak és 
a clevelandiak összefogva énekeltek 
Kulcsár Attila gitár kíséretével.

A harmadik tanítás magyarul hangzott 
és arra a kérdésre válaszolt, hogy milyen 
a Szentlélek vezette tanítvány élete? 
Erőteljes és gyakorlati üzenetet adott át 
József pásztor. Csak ismételni tudom, 
meg kell nézni az istentiszteletekről 
készült videókat.

Telt ház volt. Pót székeket kellett be-
hozni a terembe. Lehettünk százötvenen. 

Az egész hétvége áldásáért 
Szabó István és Kulcsár Sándor 
diakónusok mondtak hálaimát, majd 
köszönetnyilvánítás, zárszavak és 
közösének zárta az alkalmat.

Az ebéd különleges marha pörkölt 
és sültekből állt, sütemények és 
gyümölcsök volt a desszert. 

legyen a tanítványi csoportunk, milyen 
gyakran kell találkoznunk, hogyan kell 
mindig elérhetőnek lennünk számukra, 
és hogyan kell példát mutatni azoknak, 
akiket tanítunk. Mindig is vezető 
akartam lenni az ifi-n belül, és segíteni 
szeretném a következő generációt 
közelebb hozni Krisztushoz, de soha 
nem tudtam, milyen lépéseket kell 
megtennem ahhoz, hogy jó keresztény 
vezető legyek. Ez a konferencia 
megtanított arra, amit tudni akartam, 
és most önbizalmat ad ahhoz, hogy egy 
napon remélhetőleg a fiatalok vezetője 
leszek.

Az utolsó fontos dolog amire rájöttem, 
hogy az ifi nagyon fontos az életemben, 
és mindenkinek nagyon fontosnak kell 
lennie, aki benne van. Olyan fiatalok 
között lenni, akik éppúgy szeretik 
Istent, mint te, gyönyörű dolog. Nagyon 
biztató az is, hogy nem vagy egyedül a 
hitedben, mások is támogatni fognak. 
Ez a csoport különösen fontos a fiatalok 
számára, mert az egyre liberálisabb 
világban az ifi az utolsó védelmünk 
az ördög támadásai ellen, és engem 
személy szerint megóvott attól, hogy 
rossz útra térjek. Mindig is szerettem a 
barátaimat és a vezetőket az ifiben, de 
most még jobban szeretem és tisztelem 
őket, mert látom, milyen fontos célt 
szolgálnak az életemben.            

               Újfalvi Tamás (New York)
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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 2022. július-augusztus

The 2022 May youth conference 
in Chicago has been nothing short 
of a blessing in my life and I’m sure 
in other people’s lives as well. The 
weekend highlighted the importance of 
discipleship; how to become a disciple, 
how to make a disciple, and how the 
Holy spirit leads one. Dr. Steiner József, 
the guest speaker for the weekend, had 
lots of wise and spirit-filled teachings 
in relation to this topic. He made a 
comment on Saturday night saying how 
it is simple, but not easy when trying to 
make a disciple. After you first become 
a disciple by spending time with God 
and having it become a natural overflow 
of our relationship with Christ, I figured 
trying to remain as a disciple can be 
somewhat the same: simple, but not easy. 

It might be simple to say that we have to 
continue to spend time with God in order 
to remain as a disciple because we have 
ample time on our hands, but it’s still not 
easy since we still have to decide how 
we spend our time throughout the day. 
As followers of God, we have to make 
sure that our top priority in life consists 
of spending regular time with God. This 
is easier said than done, especially in a 
world with many distractions. People 
can easily be consumed by whatever 
the world throws at them, whether it’s 
endlessly scrolling through social media, 
bingeing the latest television show on 
your streaming service, or staying up to 
date with pop culture. There is allowed 
time for leisure, but it isn’t something that 
should be spent in excess. Apostle Paul 
points out in 1 Corinthians 10:31 NIV, 
“So whether you eat or drink or whatever 
you do, do it all for the glory of God.” 

A question that has made me wrestle 
with how I order my own priorities is, 
“Why are we so entertained by the things 
Christ died for?” It’s crucial we realize 
the way we prioritize our time and 
instead focus on the eternal implications 
of the decisions we make while here 
on this Earth. We’re on this planet for 
a short time and the temporary aspects 
of life won’t even matter a hundred 
years from now. The one thing that lasts 

forever are the souls of man, God, and 
His Word. To remain a disciple, there 
should be a consistent effort of filling 
the heart with the things of God. Apostle 
Paul also mentions in Colossians 3:1-2 
NIV, “Since, then, you have been raised 
with Christ, set your hearts on things 
above, where Christ is, seated at the 
right hand of God. Set your minds on 
things above, not on earthly things.” If 
what we do with our time here on this 
Earth is not beneficial to us, it shouldn’t 
be something that we are mastered by. 
It is something that will require a little 
fight on our part to remain vigilant in 
our disciple(ing) process. There are 
much more worthy causes like kingdom 
building and discipleship making, which 
were also talked about over the weekend, 

that brings eternal value to our lives. 
It is our motivation that keeps our 

prioritization in check. As disciples 
of God, we might make nice goals of 
praying more or reading the Bible more, 
but to remain fixed to our commitments, 
we also have to ask ourselves necessary 
questions of self-reflection. What is our 
“why”? What is our motivation that 
will keep us going even when times 
are tough? Are we only following God 
simply out of a mundane routine or 
are we doing it out of a pure love and 
satisfaction for the one who died for 
us? Having the motivation of earnestly 
seeking and prioritizing God first in our 
lives is how we begin to draw closer 
to him and become more of a disciple. 
Jesus in Matthew 6:33 NIV eloquently 
said, “But seek first his kingdom and 
his righteousness, and all these things 
will be given to you as well.” This is 
enough motivation that will not only 
last a lifetime but will also help you 
remain stable in your faith. Having the 
conference be named “Disciple(ing)” 
was certainly fitting because who 
would’ve thought there was so much to 
learn about how to become a disciple, 
how to make a disciple, and how the 
Holy Spirit leads one. Now all that is left 
is the willingness to practice it! 

               – Steve Szabo (Chicago)

This spring, many of us in the 
youth were able to attend the 
Chicago youth conference, which 
was filled with exceptionally planned 
activities and programs. Apart from 
the amazing food and beautiful city, 
the sermons and worship sessions gave 
a spiritual refreshment that I really 
needed. On a more personal note, Stei-
ner Jozsef’s breakdowns of what it truly 
means to be a Christ follower opened up 
a new chapter for me in my walk with 
God. He stressed that it may not be 
easy, but it is simple to make disciples 
and maintain our relationship with 
god. Naturally, I often get in my own 
way when it comes to taking initiative in 
my spiritual life and calling. However, 
these practical breakdowns we received 
about being led by the Spirit and leading 

others through the Spirit shut down 
many of the overcomplications that the 
enemy used to prevent me from serving 
God. Overall, seemingly every aspect of 
the conference allowed me to grow in 
my faith. The sermons gave me a new 
perspective on my responsibility to lead 
as a Christian no matter where I go, and 
the blessed fellowship with the youth 
refreshed the importance of community. 
Whether this fellowship consisted of 
meaningful conversations, relationship 
building, or even just playing games, the 
conference gave many opportunities for 
us to come and grow together in Chica-
go!

                  Sharika Szabo (New York)

Pictures: Floridai és clevelandi 
fiatalok éneke / figyelmes hallgatók / 
Chicagóban / a dicsőítést vezető Szabó 
Balázs és Gabi.

2022 Chicago spring Conference
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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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This past Youth Conference 
was in Chicago and we learned 
about discipleship and how to be a 
good disciple toward other people. 
My takeaway from the entire weekend 
was on saturday morning when Jo-
sef showed a picture of heaven’s gates 
where people were walking up to them 
with nice white robes, and on the other 
side was hell, where people were naked 
and dragged by the demons. but he 
mostly talked about a certain group of 
people that were in between those two 
groups. It showed how the demons 
from hell were telling the truth that just 
because you know something about God 
that you may not be able to go through 
heavens gates. They also try and say that 
you belong to us and not Jesus. Steiner 
Josef also said that the group that was 
shown in the middle of the picture were 
“Lukewarm” Christians. By this, he 

means that these people feel like they 
know God when they don’t as much 
as real Christians. He used examples 
like mega-churches, missionaries, and 
Christian book writers to explain that 
there are some people that only talk 
about God for their own gain, which is 
what a Lukewarm Christian is.

This picture showed the doomsday/
final judgement and Josef read Mathew 
7:21-23. He emphasized on the last verse 
(verse 23) that says “Then I will tell them 
plainly, ‘I never knew you. Away from 
me, you evildoers!”  He summed up the 
morning by saying that it is not enough 
to serve Christ or do things for him, but 
we need to know him too. We are called 
to love him and spend time with him, 
only then is when we can do the good 
things. Later that day and throughout 
the weekend I learned how to become 
a better disciple and I was happy to see 
everyone else also learning the same 
thing even when we did the activities 
throughout the weekend. I also was 
happy to see that so many of us from the 
youth were able to grow closer to God 
personally and as a group.  
                      Simon Szabo (New York)

Beszámoló a melbourne-i 
gyülekezetből

Jónéhány hónap elteltével jelentkezem 
újra a déli féltekéről, a Dél Keresztje 
csillagkép alól, ahol Krisztus követői-
ként szeretnénk csillagokként fényleni 
e sötét világban (Fil 2,15). Megváltónk 
keresztjéről akarunk bizonyságot tenni 
az embereknek, hogy még sokan megis-
merhessék Őt, és elfogadhassák Szaba-
dítójuknak és életük Urának.

Beszámolóm segítségével gyülekezeti 
életünk fontosabb 
eseményeibe sze-
retnék betekintést 
nyújtani kedves 
olvasóinknak. Az 
elmúlt időszakban 
történtek örömteli 
és szomorúságra is 
okot adó események 
egyaránt. Hála le-
gyen Istennek azért, 
mert velünk volt 
úgy örömeinkben, 
mint szomorúsá-
gunk közepette is!

gyülekezeti alkalmak és események
Vasárnapi istentiszteleteink keretében 

minden alkalommal felköszöntjük azo-

kat, akik a megelőző héten ünnepelték 
születésnapjukat vagy házassági évfor-
dulójukat. Az elmúlt évben, karácsony 
második napján egy idős házaspárt kö-
szöntöttünk megkülönböztetett szeretet-
tel és tisztelettel 60. házassági évfordu-
lójuk alkalmából. Kovács Béla és Anna 
testvéreinket a gyémántmenyegzőjük 
előtti napon köszöntöttük Isten igéjével 

és a megbecsülés virágaival. Örvendünk, 
hogy testvéreink lelki otthonra találtak 
gyülekezetünkben. Az elmúlt év folya-
mán kezdtek el járni összejöveteleinkre, 
azóta rendszeresen részt vesznek alkal-
mainkon, és szolgálataikkal gazdagítják 
istentiszteleteinket. Évtizedekkel koráb-
ban a magyar pünkösdi gyülekezetbe jár-
tak, majd angol nyelvű gyülekezetekbe, 
viszont az elmúlt év első felében Isten 
úgy vezette őket, hogy gyülekezetünk al-
kalmait látogassák rendszeresen.

Hálás vagyok az Úrnak, hogy az el-
múlt év novemberének második felétől 
egészen mostanáig, majdnem minden 
alkalommal megtarthattuk istentiszte-
leteinket imaházunkban. Korábban, a 
2020-as évben nyolc hónapon keresztül 
zárva volt az imaház a járványügyi kor-
látozások miatt, majd a 2021-es év első 
felében is néhány alkalommal csupán 
gyülekezetünk Facebook-oldalán tud-
tunk jelentkezni szolgálatokkal, az év 
második felében pedig július második 
felétől egészen október második feléig 
volt hasonló a helyzet. Abban az idő-
szakban ünnepeinket is csupán családi 
körben ünnepelhettük meg. Az elmúlt 
év adventjétől az idei pünkösdig, illetve 
a pünkösd utáni Szentháromság-vasár-
napot is beleértve, ünnepeinket meg-
ünnepelhettük testvéri körben is. Anyák 
napját is, május második vasárnapján, 
illetve május utolsó vasárnapján a hála-
adónapot. Kivételt csak virágvasárnap 
jelentett, mivel ez év márciusának első 
felében gyülekezetünk testvériségének 
és hozzátartozóinak több, mint a fele 
COVID-fertőzött lett – a lelkipásztort és 
családját is beleértve –, ezért két vasár-
nap csupán a Facebookon közzétett szol-
gálatokra szorítkozhattunk.

Események a dél Keresztje alatt

Kovács Béla és Anna a gyémántme-
nyegzőjükön

A melbourne-i gyülekezet a hálaadónapon



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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gyászistentisztelet

Fonyódi István
1929

-
2021

Koporsó mel-
lett is meg kellett 
állnunk 2021. november 22-én, amikor 
Fonyódi István gyászistentiszteletén 
vettünk részt, amelyet a járványügyi 
szigorítások miatt csak korlátozott lét-
számmal lehetett megtartani. A szertar-
tásra a Tobin Brothers Currents of Life 
Kápolnában került sor baptista szertar-
tás szerint, bár az elhunyt a református 
egyházhoz tartozott. Mivel feleségével, 
Mártával, aki gyülekezetünk egyik 
alapító tagja, évtizedeken keresztül hű-
ségesen látogatta istentiszteleteinket, 
özvegyen maradt feleségének az volt a 
kérése, hogy a gyászistentisztelet bap-
tista szertartás szerint legyen megtartva. 
Az igehirdetést azonban Dézsi Csaba 
református lelkész végezte, majd a nyi-
tott sír mellett, a Springvale-i Botanikus 
Temetőben, a feltámadással kapcsolatos 
igéket olvastam fel, Dézsi Csaba pedig 
imával fejezte be a gyászszertartást.

Fonyódi István 2021. november 7-én 
hunyt el, egy jó hónappal azelőtt, hogy 
december 18-án betölthette volna a 92. 
születésnapját. Életének utolsó heteit 
kórházban töltötte, a kórházi ágyon adta 
vissza lelkét a Teremtőnek. Gyászolják: 
felesége, fia, menye, unokái, a kiterjedt 
rokonság és gyülekezetünk testvérisége.

victoria állam szövetségének 
találkozója

Gyülekezetünk hivatalos küldötteként 
részt vehettem Victoria állam Baptista 
Szövetségének (Baptist Union of Vic-
toria, BUV) rendes félévi közgyűlésén 
(Gathering) május 20-án. Évente kétszer 
szervez a BUV közgyűlést: májusban és 
októberben. Az elmúlt év októberében 
azonban csak az online térben volt meg-
tartva a találkozó, a járványügyi kor-
látozások miatt. Elmúlt év májusában 
viszont személyesen is jelen lehettem 
az akkori találkozón, sőt feleségem, Il-
dikó is elkísért az alkalomra. Egyébként 
ezeket a közgyűléseket a gyülekezetek 
lelkipásztorainak és házastársaiknak a 
részvételével szokták megtartani.

A mostani közgyűlésnek volt egy 
része, amikor a burmai (mianmari) ül-
dözött baptistákért, illetve az ukrán 
baptistákért és az orosz-ukrán háborús 

konfliktus befejezéséért imádkoztunk. 
Mivel a melbourne-i szláv (orosz-ukrán 
vegyes) gyülekezet lelkipásztora nem 
tudott jelen lenni, megkértek, hogy szól-
jak néhány szót annak kapcsán, hogy a 
mi gyülekezetünk anyagilag segített egy 
ukrajnai magyar baptista gyülekezetet. 
Azt követően ugyanis, hogy Oroszor-
szág megtámadta Ukrajnát, gyülekeze-
tünkben úgy döntöttünk, hogy gyűjtést 
tartunk az ungvári gyülekezet és körze-
tének testvérisége számára. Hálásak va-
gyunk, hogy az Úr késztette szíveinket 
az adakozásra, az összegyűlt pénzössze-
get pedig eljuttattuk Kelemen Szabolcs 
Dénes lelkipásztor által az ungvári kör-
zet testvériségének. Mindenért Istent il-
leti a dicsőség!     

           Horváth Ferenc lelkipásztor

Események az alhambrai gyülekezetben

gyülekezetünk nevében Dénes Mátyás 
elöljáró testvér köszöntötte a lelkipász-
tort és feleségét. Vissza emlékeztünk az 
elmúlt 33 évre énekkel és képekkel is; a 
slideshowt Balla Dávid állította össze. 
Szabó István testvér felolvasta Gergely 
István testvér levelét (13. oldalon olvas-

ható). Azután kihangsúlyozta, hogy a 
Chicagó-i gyülekezet elmúlt 35 évében 
is milyen nagy szerepet töltött be Novák 
testvér. Dr. Szenohradszki János test-
vér megköszönte, hogy betegsége alatt 
a bulletinben gondosan ott volt a neve a 
gyógyulásokért való imára buzdításnál. 

Sok hála, köszönet és vissza emléke-
zés hangzott el a szépen terített asztalok-
nál is a finom ebéd után. Egy testvérnő 
megköszönte az évekkel ezelőtt kapott 
ajánlólevelet Novák testvérnek, alkal-
mazták és azóta is a megyénél dolgozik. 
Én külön is köszönöm a lelkipásztor há-
zaspárnak, hogy a kisgyerekeket olyan 
kedvesen fogadják. 

Hosszú, áldott és boldog nyugdíjas 
éveket kívánunk. Köszönet mindenért.

Őri Kulcsár Ibolya

Vasárnap, május 8-án ünnepi istentisz-
teletet tartottunk az alhambrai gyüle-
kezetben: anyák napját és Novák József 
lelkipásztor testvér nyugdíjba vonulását 
ünnepeltük. Vendégünk volt, a szövetség 
képviseletében, Szabó István főtitkár és 
felesége, Évike.

Igehirdetéssel kezdődött az alkalom. 
Novák testvér Anna gondoskodó szere-
tetéről prédikált, 1 Sámuel 2,18-21 alap-
ján. Arról, hogy minden évben hűsége-
sen köntöst vart a kis Sámuel efódjához. 

Ezt követően az édesanyák köszöntésé-
vel folytatódott az istentisztelet. „Eljött 
ismét szép tavaszban” énekkel kezdtük, 
aztán Őri Istvánka szavalt, majd Balla 
Zsigmond elöljáró testvér köszöntötte az 
édesanyákat.

Az énekcsoport a „Gyöngéd pásztor” 
című énekkel vezette be a Novák testvér 
szolgálatára való visszatekintést. Majd 

Énekcsoport szolgálata

Igei szolgálat: Novák testvér igét 
hirdet, ifj. Balla Zsigmond tolmácsol.
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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)

13. oldal 2022. július-augusztus

Kedves Alhambra-i Gyülekezet!  
Kedves Novák Testvér:

Szeretettel köszöntünk mindnyájato-
kat ezen a különleges ünnepi istentiszte-
leten, amelynek keretében Novák József 
lelkipásztor testvér nyugdíjba vonulása 
előtt, hálaadással emlékeztek és veszitek 
számba azokat az áldásokat, amelyekkel 
Mennyei Atyánk gazdagon megáldot-
ta az együtt megtett utat. Immár több 
mint 33 éve, hogy Novák testvér közöt-
tetek szolgál, és azt hisszük, leginkább ti 
tudjátok megmondani, hogy ez idő alatt 
Isten milyen sokféleképpen használta őt 
a gyülekezet szellemi és anyagi tőkéjé-
nek gyarapodására. Testvérünket igazi 
pásztori lelkülettel ajándékozta meg az 
Úr, akinek az építő és áldásos igehirde-
tések mellett, mindig volt ideje és ereje, 
a betegek, a testi-lelki szegények megse-
gítésére. Ez utóbbi szolgálatot nemcsak a 
gyülekezet tagjai felé végezte példaadó 
hűséggel, hanem a környéken élő magyar 
honfitársak felé is.

hogy Novák testvér továbbra is a jelenle-
gi missziómezőn marad, és mint nyugdí-
jas lelkipásztor még sokáig áldásul lesz 
mind a helyi gyülekezet, mind a szövet-
ség testvérisége számára.

Arról sem felejtkezünk meg, hogy ma, 
Anyák napja van országunkban. Ezért 
megkülönböztetett szeretettel köszöntjük 
a kedves édesanyákat és nagymamákat. 
Azért imádkozunk, hogy az ünnepeltek, 
az édesanyák és Novák testvér életében, 
megtapasztalt és beteljesült ígéret legyen 
Dávid imádsága:

Hallgasson meg téged asz Úr a vesze-
delem napján, legyen oltalmad Jákób 
Istenének neve! Küldjön neked segítsé-
get szentélyéből, erősítsen a Sionról! 
Gondoljon sok ételáldozatodra, égőál-
dozatodat fogadja szívesen. Adja meg 
szíved vágyát, teljesítse minden tervedet.  
(Zsolt 20:2-5).

Szövetségünk vezetősége, és a lelki-
pásztori közösség nevében, 

Testvéri szeretettel, Gergely István

Novák testvér szolgálata kivételes ál-
dás volt az Észak Amerikai Magyar 
Baptista Szövetség számára az elmúlt év-
tizedekben. Az ifjúság mindig örömmel 
és szívesen hallgatta színes, tartalmas, 
olykor humoros, de mély igazságokat 
tartalmazó igehirdetéseit. A különböző 
bizottsági gyűléseken sok esetben meg-
határozó volt testvérünk széleskörű látá-
sa és bölcs javaslatai. A jelenlegi alap-
szabályzatunk megfogalmazásában, az 
Evangéliumi Hírnök szerkesztésében, 
cikkek írásában testvérünk oroszlánrészt 
vállalt. A sokféle megbízatások között 
a lelkipásztori szövetség elnöke is volt, 
Szövetségünk elnökségében pedig a tit-
kári szolgálatot is betöltötte.

Novák testvér sokrétű szolgálatáért Is-
tennek adunk hálát, ugyanakkor neki is 
köszönetet mondunk áldozatkész életé-
ért és példaadó hűségéért. Elismerésünk 
és köszönetünk kifejezése, azonban sem-
miképpen sem jelenti együtt munkálko-
dásunk végét. Abban a hitben vagyunk, 

Dénes Mátyás, Szenohradszki János és Szabó István testvérek köszöntése.  Boldog Nyugdíjas Éveket Kívánunk!
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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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A coca-cserje leveleit szüretelik, 
hetente van úgy, hogy kétszer is. A 
lakosság nagyobb hányada is rágja 
ezeket a leveleket, kérődznek mint a 
szarvasmarhák. Eltompítja, kábítja őket, 
érzéketlenné válnak, sivár, közömbös 
arccal élik mindennapjaikat. 

Még nagyobb ellenség a „csicsa,” ami 
kukoricadarából erjesztett bor. Azt írja 
János: „Igen megnehezít minden nemes 
törekvést, fogyasztóik körében.” Ebbe 
ölik örömüket, bánatukat, az erkölcsi élet 
ennek következtében igen laza. 

Három kis imaház épült itt Chapárén, 
bambuszból csak úgy, mint a házaik. 
Először ezeken a helyeken kezdték 
Jánosék a gyógyító és missziós munkát. 
Nem volt egyszerű megnyerni az 
emberek bizalmát, mivel a babonák és a 
varázslók tudományában inkább bíztak, 
sajnos még a keresztyének is. Azért, 
hamar híre ment, hogy gyógyulnak az 
emberek, különösen, amikor a varázsló 
feleségét is Margitka gyógyította meg. 
Szívtől-szívig lehet eljutni ezekhez az 
emberekhez is leginkább. 

Jánosnak karácsony előtti napokban 
heves vesetáji görcsei voltak, sokat 
kínlódott vele. Margitka adagolta a 
görcsoldókat, fájdalomcsillapítókat, 
izomlazítókat, de aggódva gondolt arra, 
ha műteni kellene, hogyan jutnak ki a 
városba. Hála az Úrnak, vagy két hét 
után ,,megszülte” veseköveit. 

Járták a falvakat, telepeket. A fülledt 
melegben nagyon kemény munka volt 
harminc-negyven beteget megvizsgálni, 
illetve kezelni. A kezelések után 
összejöveteleket tartottak. Sokszor a 
közösség apraja, nagyja, kutyástól, 
macskástól jelen volt. 

Nőttek, szaporodtak a kis közösségek. 
Ha az éneklésbe belemelegedtek, 
leállítani sem lehetett őket. Margitka 
fáradtan elvonult, ha volt hová, de 
János ezt nem tehette meg. Kezdésnél 
megkérdezték, kinek milyen gondja, 
problémája van, mert közöttük van az, 
aki tud segíteni. Imádkoztak ezekért, 
és a következő alkalommal többen 
bizonyságot tettek, hogy az imádságuk 
meghallgattatott. 

Margitkát hívták a távolabbi 
telepekre, sokszor éjjel is. Gyakran 
nagyon nehezen tudták megközelíteni, 

Az igazi missziós hely: 
CHApARE 

A belső kasszában 300 dollár volt, 
amivel leendő házuk tetőzetét meg 
tudják javítani. Megkapták ezt az 
összeget, plusz egy használt autót a 
missziótól. 

Chapárét néhány évtizede kezdték 
birtokba venni. Az állam ingyen adott 
területet. Az emberek az ősvadont 
kiirtva kezdtek banán, narancs 
ültetvényeket, kokacserjét és egyebeket 
telepíteni. A trópus sem adta könnyen 
meg magát... Az Evangélium is így 
jutott el Chapáréra. 

Hermano Vilches bányászként 
dolgozott Oruróban és szilikózisban 
megbetegedett. Könnyített munkaként 
az irodák takarításával bízták meg. Itt a 
szemétkosárban egy széttépett spanyol 
nyelvű Újszövetséget talált. Nem 
tudott olvasni, de barátja felolvasott 
neki belőle. Nagyon felébresztette 
az érdeklődését, olyannyira, hogy 
megtanult olvasni. A városban talált egy 
baptista gyülekezetet, ott betagolódva 
átadta életét Krisztusnak. Chapárén ő 
kezdte meg a lelki munkát. 

Egy kanadai misszionáriusnő, Jane 
Piper dolgozott itt, a 29-es km-nél (ez 
egy misszió állomás). Épített egy tízszer 
három méteres, kétszintes cölöpös házat, 
amit nem tudott befejezni. Csak fél évig 
bírta a klímát, haza kellett utaznia. 
Jánosék ide érkeztek meg. 

Margitka erről az útról írta: „Amikor 
ezen vagy, nagyobb részt felhőkben 
jársz, nem látod, hogy hol vagy, mindig 
csak egy kicsi útszakaszt látsz magad 
előtt. Az Úr adta ezt, hogy így legyen, 
mert ha én láttam volna mindent előre, 
akkor nem is mertem volna nekiindulni 
Chapárénak.“ 

A tető megjavítása után a felső szinten 
alakítottak ki három kis helyiséget. 
Az alsó szint félig nyitott, a betegek 
részére rendelőként funkcionált, este 
gyülekezeti helyiségként. A vashordóba 
összepakolták az orvosi eszközöket, 
letakarták, és ez volt a szószék. Vilches 
bácsi veje, Macedón testvér volt a kis 
közösség vezetője, aki nagyon áldott 
eszköze volt az Úrnak.  Mindig kész volt 
a szolgálatra, segítségre, tolmácsolásra. 
A spanyol nyelvet csak a fiatalabbak és 
az iskolázottak beszélték. Az idősebbek 
az ősi aymara és kecsua nyelvet, így ő 
tudott segíteni a tolmácsolásban. 

Mindenütt nehéz az újrakezdés, 
de itt a trópuson különösen. Az esős 
évszakban rengeteg csapadék esik, de 
sokszor valóban úgy, mintha dézsából 
öntenék. Viharok idején, agyvelőt tépő 
mennydörgés, villámlás, utána nedves-
párás, fullasztó meleg. 

egy darabig autón, aztán gyalogosan, 
sekélyebb folyókon átgázolva. Sok 
szülésnél is segített, ahol beavatkozásra 
volt szükség. Persze petróleumos, 
kanócos lámpánál, vagy elemlámpánál, 
amelynél nem volt egyszerű a metszést 
összevarrni. A férfiak távol tartották 
magukat ettől, még a lámpát sem voltak 
hajlandók tartani. 

Egyik esti összejövetelen Barni 
fiuk kiáltása törte meg az áhítatos 
csendet: „Bibora!”– vagyis – Kígyó! 
Agyoncsapták, hála az Úrnak nem 
ejtett sebet rajta, pedig átsiklott a 
combján... Nagyon nyugtalanította 
őket, hogy szinte semmit sem tudnak a 
kígyómarásos esetek gyógyításáról. 

Arnez testvérék öt éves Józsefét, 
tuberkulózisos agyhártya-gyulladással, 
milliáris tuberkulózissal, eszméletlenül 
hozták hozzájuk. Előtte született 
testvérei is mind ebben a betegségben 
haltak meg. Mivel nem volt kórház, és az 
5400 m-es magaslaton át vezető utat nem 
bírta volna ki, saját otthonukba, Barni 
szobájában kezelték. A leggondosabb 
fertőtlenítés után is aggasztotta őket, 
hogy a saját gyermekeiket is ebbe a 
szo bába kell majd fektetni. NAGYON, 
NAGYON KELLENE A KÓRHÁz!

„Nagy reménységgel mentem Chapá-
réra – írja egyik levelében. Megtanítjuk 
őket a helyes életvitelre, táplálkozásra, 
kiűzzük a férgeket, megpróbáljuk vezetni 
őket az új életben, de láttam, hogy a 
berögzült, ősi szokásokból nem egyszerű 
kimozdítani őket. 

León, értelmes ember volt, csak 
részeges. Elhanyagolta a családját, verte 
a beteg feleségét, léha életet élt. Nagyon 
szánalmas, kilátástalan volt a helyzetük. 
Reménytelennek láttuk mi is őket. Egy 
este, rövid Jézus-filmet vetítettünk, 
Macedón testvér (a gyülekezet vezetője) 
fordította. A végén ez a kemény ember 
sírva imádkozott, és átadta életét az 
Úrnak. Én, orvosként úgy gondoltam, 
hogy tanítással, az ismereteik bővíté-
sével érhetünk el eredményt, de utólag 
látom, az Evangélium az, ami igazán 
megváltoztatta őket.” 

János leveléből részlet: „Nekigyür-
kőzve dolgozunk, hol örömmel, hol 
csüggedéssel, de csináljuk. A klíma 
szinte kibírhatatlan a fehér ember 
számára. Trópusi, kegyetlen viharok, 
páradús levegő, rengeteg eső. A 
folyók sokszorosára megduzzadnak, a 
hegyekből lezúduló víztömeg hatalmas 
fákat, köveket görget maga előtt. 
Az utak járhatatlanok, a sürgősségi 
esetek különösen próbára teszik az 
idegrendszert, főleg egy elnyűtt, öreg 
autóval. Sokszor megjártam a halál 
árnyékának völgyét, de jó volt tudni, 
hogy Ő velem volt, és van.”

5.
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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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nem létezik akkora földi szenvedés, 
amellyel bárki is levezekelhetné 
a bűneit. Tehát nem létezik olyan, 
hogy megbűnhődtem (megfizettem) 
a szenvedéseim által az elkövetett 
bűneimért, és tiszta lappal állok az Isten 
előtt. Olyan meg végképp nem létezik, 
hogy annyit szenvedtem már, hogy nem 
csak a múlt, hanem a jövő bűneiért is 
bőven fizettem volna!

Ha létezne ilyen, akkor az emberek 
képesek lennének megváltani ön-
magukat, és nem lenne szükség 
Jézus Krisztus szenvedésére és 
váltsághalálára.

A HELYEs HOzzÁÁLLÁs Az 
EMBER RÉSZÉRŐL

1. Tanulás
Te taníts meg engem arra, amit 
nem látok át. (32.)
Hajlandó vagyok rá, hogy észrevegyem 

a bűneimet, amikor Isten az ő Igéjén és 
Szentlelke által rámutat azokra. Sőt, 
nem csak engedem az Istennek, hogy 
rámutasson bűneimre, hanem kérem, 
keresem, hogy felismerjem a bűneimet! 
Mondhatnánk így is, hogy nyomozást 
folytatok a bűneim ellen.

2. Elhagyás
Ha gonoszságot cselekedtem, 
többé nem teszem! (32.)
A felismert bűnt elhagyom.
3. Nem csak az a bűn, amit az 

emberek bűnnek tartanak
Hát szerinted csak azt büntesse, 
amit te is elítélsz? (33.)
Ha csak az emberek által bűnnek 

tartott dolgokat kerülnénk, akkor 
nagyon könnyen kimondanánk 
magunkról, hogy na én aztán jó ember 
vagyok. Még emberek által elítélt bűnök 
elkövetése mellett is! Mert állandóan 
a másik emberhez hasonlítgatnám 
magam, és megállapítanám, hogy én 
sokkal jobb vagyok, mint ő, tehát az a 
kis hiba belefér…

De Isten nem így gondolkodik. Ő 
kizárólag egyszerre csak egy embert 
néz, és Igéjéhez mér. És ha nem ütöm 
meg a mértéket, ha elhajlottam, akkor 
az bűn, és elválaszt Istentől, és kirekeszt 
az Isten országából.

Amikor Istent vádoljuk igazságta-
lansággal, akkor a tudatlanságunkról 
teszünk bizonyságot. A próbatétel 
pedig azért van, hogy megszabaduljunk 
ebből az állapotunkból: felismerjük 
tudatlanságunkat, kicsiségünket, és 
megalázkodjunk Isten előtt. (35-37. vsz.)

        Matisz Jánosné Széll Éva Anna

IsTEn IgAzsÁgA 
MEGKÉRDŐJELEZHETETLEN

Míg a 33. fejezet az Isten igazsága és 
az ember igazsága közötti különbségről 
szól, addig a 34. fejezet arról, hogy Is-
ten igazsága megkérdőjelezhetetlen, 
és nagyon nagy bajok származná-
nak abból, ha Isten egy kicsit is igaz-
ságtalan lenne. Pl.: összeomlana a vi-
lágmindenség.

Tehát: a világ, a világ működése és 
az emberi élet Isten igazságosságának 
az alapján képes működni és fennállni. 
(Jób 34,14-15; Ld.: Kol 1,17)

ELíHÚ LELKIGONDOZóI 
HOzzÁÁLLÁsA

A barátok szónoklatokat tartottak, 
és azokat az igazságokat hangoztatták, 
amelyeket ők felismertek, és amelyekre 
ők nagyon büszkék voltak.

Elíhú nem tart szónoklatot, hanem 
együtt gondolkodásra hív fel: 

Mert a fül úgy vizsgálja meg a 
szót, mint ahogyan az íny kóstolja 
az ételt. Keressük csak együtt az 
igazságot, értsük meg együtt, mi a 
jó! (3-4.v.)
Nem jó hozzáállás az, amikor valaki 

egy felismert igazságot, vagy az általa 
igaznak vélt dolgot erőlteti másokra. 
fontos biztosítani a meggyőződés 
kialakulásának a lehetőségét. Elíhú 
érvel, hogy miért is helytelen azt 
feltételezni, hogy Isten igazságtalanul 
cselekszik bármit is, még akkor is, ha Jób 
úgy érzi, hogy nem érdemelte a sok bajt. 
(A barátok úgy akarták megvédeni Isten 
igazságosságát, hogy Jóbot kárhoztatták, 
Elíhú nem kárhoztatja jóbot, hanem 
megmutatja, hogy létünk alapja Isten 
abszolút igazságossága.)

Elíhú meggyőződéssel mondja, és 
ugyanezt az alapállást mi is a magunkévá 
tehetjük, bármi is történjék velünk és 
körülöttünk, hogy:

Bizonyos, hogy Isten nem cselekszik 
gonoszságot, a Mindenható nem 
ferdíti el az igazságot! (12.v.)
1. érv: Ha Isten önző módon csak 

önmagával törődne, megszűnne az 
életünk. (13-15. vsz.)

2. érv: Isten a rendet az ő törvényein 
keresztül tartja fenn a világban. Ha 
megszegné a saját törvényeit, vége lenne 
mindennek. (17-28. vsz.)

3. érv: Isten mindenható. Nem tartozik 
magyarázattal a tetteiért. Lehet, hogy 
nem értjük és nem is fogjuk megérteni 
mindig, hogy mit miért tesz, vagy enged, 
egyedül csak bízhatunk Benne, hogy Ő 
jó és igazságos, és a javunkat munkálja.
(29-35. vsz.)

1. Isten törődik veled és gondoskodik 
rólad

Isten az, aki megalkotta a világot, 
kialakította a törvényszerűségeit és 
berendezte azt az ember számára. Az 
embert azáltal is megkülönböztette 
az állatoktól, hogy az „élet leheletét 
lehelte az orrába” (1Móz 2,7), és így 
lett az ember élő lélekké. Tehát Isten a 
saját lelkét megosztotta az emberrel, és 
ez teszi lehetővé, hogy az ember több 
legyen, mint egy biológiai gépezet, 
és kapcsolatban legyen Istennel és 
örök élete legyen. És egyáltalán 
maga az élet Istentől származik. Ha 
most ezt Isten visszavenné, minden 
élet megsemmisülne, és az emberből 
sem maradna semmi, mert éppen azt 
veszítené el, amiben több a többi földi 
élőlénynél.

De Isten azt akarja, hogy élj. Ezért 
fenntartja a világmindenséget, és 
gondoskodik rólad, és mi már tudjuk, 
hogy jézus Krisztus által az örök 
üdvösség lehetőségét is visszaszerezte 
a hívők számára.

2. Isten megfékezi a gonoszt
Nem kell attól tartanod, hogy ha 

Istenben bízol, rá hagyatkozol, de mások 
részéről sérelem ér, vagy ennek ellenére 
baj ér, hogy ügyed elveszett, a gonoszok 
pedig jól járhatnak.

Isten mindent szemmel tart, és nem 
kerüli el a figyelmét semmi! (21.23. vsz.) 
Látja azt, hogy ki, hogyan bánik veled. 
De látja azt is, hogy te hogyan reagálsz 
erre. Látja azt, amikor szenvedsz, és 
együtt szenved veled.

Isten nem személyválogató, mint az 
emberek. Egyformán számon kéri a 
tekintélyest és a megvetettet, és bizony 
a gonosztevőket utol fogja érni az ítélet. 
Mert Isten meghallgatja a nyomorultak 
kiáltását.

3. Istent nem kérheted számon
A számonkérés fordítva történik: 

Isten számoltatja el a bűnös embert, nem 
az ember az Istent.

Az elvetemült, csaló, vagy hazug 
embernek semmi joga felróni bármit 
is Istennek. A csalókat megfékezi, a 
hazugokat Isten leleplezi.

És mi van a szenvedőkkel? 
Énekelhetjük-e: „Megbűnhődte már e 
nép a múltat, s jövendőt”? A vallásos 
vagy hitben kezdő ember gondolkodik 
így.

„Igaz vagy, URam, és igazságos
az ítéleted.” Zsolt 119.137



hozatba jutunk, hanem a kárhozat-
ban maradunk – ugyanis ott vagyunk 
a megtérésünk előtt. A rész végén újra 
megismétli ezt János: „Aki hisz a Fiú-
ban, annak örök élete van, aki pedig 
nem enged a Fiúnak, nem lát életet, ha-
nem Isten haragja marad rajta.” Jn 3,36

Péter, a pünkösdi események után 
félreérthetetlenül kijelenti, hogy nincs 
más út, nincs más lehetőség, az 
üdvösségre kizárólag jézus Krisztus 
által juthatunk. 

Lehet, hogy „minden út Ró-
mába vezet”, de Istenhez csak 
egy úton juthatunk, és az egy 
személy: az általa küldött üd-
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jézUs KRIszTUs Az  
egyetlen Istenhez vezető út

"Nincsen üdvösség senki másban, 
mert nem adatott az embereknek 
az ég alatt más név, amely által 
üdvözülhetnénk." ApCsel 4,12

A múlt heti igében Péter prédikációja 
után azt kérdezték a hallgatók: Mit 
cselekedjünk, atyámfiai, férfiak? 
(ApCsel 2,37) A választ legalább 
3000 ember megértette; megtértek, 
bemerítkeztek Jézus Krisztus nevében, 
bűnbocsánatot nyertek és a Szentlélek 
betöltötte szívüket. 

Mostmár nem csak a tanítványok, 
hanem a Szentlélek által vezetett hí-
vők sokasága vitte tovább a jó hírt, 
az evangéliumot. Voltak, akik csak a 
szomszéduknak mondták el, voltak, 
akik messzebbre is elvitték az üzenetet. 
A Cselekedetek könyvében Fülöp evan-
gélista és Péter apostol missziós útjairól 
olvashatunk először. Pál apostol néhány 
évvel később, Az Úr Jézussal való cso-
dálatos találkozása, vagyis megtérése 
után kapcsolódott be ebbe a szolgálatba. 
Ő vitte el a legmesszebbre a legnagyobb 
hírt. Ki ne ismerné a filippi börtönőr 
megtérése történetét? (Aki nem, olvas-
sa el a Cselekedetek könyve 16. részét.) 
A fordulópontot itt is egy kérdés előzi 
meg – a kétségbeesett börtönőr a fogoly 
Pált és társát, Sílást kérdezi: „Uraim, mit 
kell tennem, hogy üdvözüljek? Azok pe-
dig így válaszoltak: Higgy az Úr Jézus 
Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind 
a te házad népe! És hirdették neki az Úr 
igéjét...” (ApCsel 16,30-32) (Milyen fon-
tos szerepe van a bizonyságtételek során 
egy-egy kérdésnek; legyünk készen a jó 
válaszra!) Úgy látszik, hogy a börtönőr, 
sőt háza népe is megértette az apostol 
egyszerű válaszát, majd a részletesebb 
igehirdetését is, hiszen azt olvassuk, 
hogy hitre jutottak és bemerítkeztek.

Nincs ennél egyszerűbb és világosabb 
válasz az üdvösség iránt érdeklődő 
számára: higgy az Úr Jézus Krisztusban, 
és üdvözülsz; tenni nem kell semmi 
mást! 

Régen is, ma is „tenni” akar vala-
mit az ember, mert azt hiszi, hogy 
„kiérdemelheti”, valahogy „megveheti” 
az üdvösséget, a bűnbocsánatot, 
az Istennel való békességet. Pedig 
az kegyelemből van (Ef 2,8-9); 
Jézus Krisztus mindent elvégzett, 
„megtett” már azért, hogy a megtérő 
üdvözülhessen. 

Erről szól a legismertebb ige is, a Já-
nos 3,16.  Ha a következő mondatokat 
is (sőt az egész 3. részt) megfigyeljük, 
akkor nem csak azt értjük meg, hogy 
az Egyszülött Fiú a menekülés útja, 
hanem azt is, hogy nélküle nem a kár-

vözítő, Jézus Krisztus. Ő nem 
egy út a sok közül, hanem az 
egyetlen Istenhez vezető út: 
„senki sem mehet az Atyához, 
csakis énáltalam.” (jn 14,6)    
Megértem, hogy a mai mindenkinek-

igaza-van, miért-ne-lehetne-úgy-is 
világunkban ez nem szimpatikus üze-
net, de Isten Igéje mégis ezt állítja; és 
milliók tapasztalják, hogy így igaz. 
Mondjuk hát Jézus Krisztusról, vállal-
va, hogy bolondnak, vagy őskövület-
nek tartanak érte: „Nincsen üdvösség 
senki másban...” 
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