
az Úrral, mondd el másnak ezt, és azt 
is, hogy ő hogy juthat el erre! Erről az 
apostoli folyamatosságról szól az Ige. 
Néhány mai problémán keresztül sze-
retném szemléltetni, hogy mit jelent ez 
a mi számunkra. 

A LéLek és Az ige
Az első 

kérdés, amit 
felvethetünk 
az Ige alap-
ján, az, hogy 
össze t a r to -
zik-e a Lélek 
és az Ige? 
Vannak em-
berek, akik 
azt mondják, 
hogy "Isten 
megszólított 
engem a Lélek által, elkezdett vezetni, 
és én azt teszem." Ez igen veszélyes, 
mert ha nem vagyok alázatos, és nem 
fordulok az Igéhez, akkor ennek alapján 
felül fogom bírálni az Igét, mert "en-
gem már szólított az Isten". És jönnek a 
tévtanítások és a hamis utak. A Bibliá-
ban mindig a történeti események alap-
ján hangzik a személyes, ébresztő Ige, 
ahogy az apostolok is tapasztalják. Az 
evangéliumok beszélnek a történeti Úr 
Jézusról: mi mindent cselekedett a föl-
dön, a Cselekedetek könyvétől kezdve 
pedig arról van szó, hogy mit jelent ez 
nekünk, és azóta hogyan munkálkodik 
Krisztus az életünkben a Lélek által. Te-
hát nem lehet a Lelket és az igét elvá-
lasztani. Isten Igéje hangzik, közben a 
Lélek által ott van az Úr, és észreveszem, 
hogy nekem akar mondani valamit. Így 
olvastuk a 38. versben: "Térjetek meg 
... a bűnök bocsánatára, és kapjátok a 
Szentlélek ajándékát." Tehát hallgassá-
tok az Igét, forduljatok az Úrhoz, és utá-
na kapjátok a Szentlélek ajándékát. Az 
Efezusi levél l. része 13. verse ugyanezt 
mondja: "... akiben ti is, minekutána hal-

lottátok az igazságnak beszédét, üdvös-
ségetek evangéliumát, amelyben hittetek 
is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama 
Szentlelkével." Tehát aki hallotta az Igét, 
és befogadta, azt azonnal megpecsételte 
Isten az Ő Szentlelkével. Nincs egy ma-
gasabb szint a keresztyénségben, ahol 
már a Lélek vezet az Igétől függetle-
nül is, vagy épp azzal szemben. Ha az 
Úr megszólít, akkor ennek a következ-
ménye az kell legyen, hogy odafordulok 
az Igéhez, olvasom a Bibliát, rátekintek 
a keresztre, ahol az életét adta értem, 
alázatosan leborulok, és kérem – a bűn-
bocsánaton kívül - azt, hogy vezessen és 
segítsen engem életem útján.

Vannak olyan országok, mint az isz-
lám világ, India, Kína, és más területek, 
ahol az emberek nemigen hallanak a 
Krisztusról. Legfeljebb annyit hallottak, 
hogy van valami Jézus nevű, aki átko-
zott, utálatos, és aki követője lesz, azt 
meg kell ölni. Ezen a területen gyakran 
előfordult, hogy valakinek egyszer csak 
megjelent Jézus Krisztus, és megszólí-
totta. Ekkor az illető elkezdte keresni, 
hogy ki az a Jézus, hogy hol is van egy 
Biblia, hol van egy hívő keresztyén kö-
zösség, amibe bekapcsolódjak, hogy 
tanuljak, hogy kapjak valamit, hogy 
megértsem mindezt. Így cselekszik a mi 
Istenünk ilyen helyeken, de előbb vagy 

A TARTALOMBÓL
English section - pages 9-10.
Returning to paganism?
Pünkösd gyümölcse: megtérés
Közgyűlési program: 8. oldal
Gyülekezeti hírek: Kelowna, 
    Melbourne
Emberek vagy Isten kedvét 
    keresem?

folytatás a 3. oldalon

AZ IGE RABJA
beszédeid már végleg
velem maradnak
elmúlhat ég és föld
változhat minden változó
elhagyhat testem is
─ földből való ─
de szavaid velem maradnak
mostmár az Ige rabja lettem
önként és örömmel

múlik tovább az elmulandó
de megmarad mi változatlan
s a szívem Tiéd örökre

                  Herjeczki Géza

Szíven taLáLta őket az Ige  - apCsel 2,36-41
ApostoLi foLyAmAtosság
Amikor hangzik az Ige és a bizony-

ságtétel az értünk meghalt és föltáma-
dott Krisztusról, Isten megszólítja a 
hallgatóságot; kiárad az Ő Szentlelke, 
hívővé lesznek, és utána ők is tovább 
mondják a bizonyságtételt: Jézus Krisz-
tus értem halt meg, Ő föltámadott és élő 
Úr, téged is megszabadíthat a bűneidtől, 
és neked is új életet adhat. Mindig voltak 
és vannak olyan emberek, akik bizony-
ságot tesznek arról, hogy Jézus Krisztus 
hogyan szólította meg, hívta el és vezeti 
őket. A bizonyságtétel nyomán hit tá-
mad, mert Isten jön az Ő Szentlelkével, 
megeleveníti a hallgatóság közül azokat, 
akiknek nyitott a szíve Isten iránt, és ők 
tovább fogják adni a bizonyságtételt. Mi 
is apostoli folyamatosságban részesülő 
gyülekezet vagyunk, mert hozzánk is 
eljutott az első tanítványok bizonyság-
tétele, akik Krisztussal jártak, és láttak 
mindent, amit Ő cselekedett. A kérdés 
az: nyitott vagy-e Isten Szentlelke előtt, 
hogy befogadd Őt és átadd az életedet? 
Ha befogadtad, legyél bizonyságte-
vő ember! Ha élő kapcsolatra jutottál 
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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

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

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

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

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

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

folytatás a 3. oldalon
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English Articles - pages 8-9.
Meghívó lelkipásztor beiktatásra

és ifjúsági találkozóra
Beszámoló a kolorádói családi

táborozásról
Távol és mégis közel: hírek

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

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

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

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2. oldal 2019. június
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Egy újabb számmal köszöntünk be 
kedves olvasóinkhoz. Remélem, hogy 
írásaink hozzájárulnak a pünkösdi és 
apáknapi ünnepélyünkhöz, s imatémákat 
is adnak azoknak, akik nem jöhetnek el 
közös alkalmainkra. 

Imádkozó testvéreink figyelmébe most 
elsősorban a fiatalokat ajánlom – az egész 
július hónap során hordozzuk őket ima-
karjaikon! A ráma táborban, majd Er-
délyben találkoznak és szolgálnak. Az 
erdélyi missziós út egészen új kezdemé-
nyezés; szükségük lesz minden területen 
a támogatásunkra. Szövetségünk is, gyü-
lekezeteink is segítik a fiatalokat, olva-
sóink pedig minden nap könyöröghetnek 
szolgálatuk áldásaiért. Reméljük beszá-
molóikat olvashatjuk majd az ősz során. 

Vezércikkünket egy nem régen meg-
jelent prédikációs kötetből választottam; 
szerzőjétől már korábban is olvashattunk 
lapunkban. Széll Bulcsú evangélikus lel-
kipásztor megtérése és szolgálatba indu-
lása valahogy az enyémmel is összekap-
csolódott. Az Úr hamarabb hazahívta, 
mint gondoltuk. Igehirdetései az Ige fon-
tosságáról, a Jézus Krisztusban hozzánk 
érkezett kegyelem személyes voltáról, és 
a Szentlélek semmivel sem helyettesíthe-
tő, megtérést eredményező munkájáról 
szólnak. Legyen áldás most is olvasásán!

Kelownai beszámolónk olvasása is 
imádságra késztet: könyörögjünk, hogy 
az Úr küldjön munkást az ottani misszi-
óba. Reménységgel várjuk a clevelandi 
gyülekezet meghívott lelkipásztorának – 
Deák Zsolt - és családjának a megérkezé-
sét. A Chicagói Gyülekezetben egy ideig 
szolgálatot végző Szenczi Sándor lelki-
pásztor testvér gyógyulásáért is imádko-
zunk, s várjuk-kérjük, hogy gondoskod-
jon ott élő népéről a gyülekezetek Ura.  

A 8. oldalon található a közgyűlésünk 
programlapja. Szeretettel várjuk, hív-
juk testvéreinket a részvételre. A kiadá-
sok a tavalyihoz hasonlóak. A gyermek 
és ifjúsági táborozók heti 250 dolláros 

112. kÖzgYŰLÉS  
RámA táBoR,  
2019. július 5-7.

IFJúSágI táBOR 
Ráma, június 30 - július 5.

gyeRmek táBoRozás 
Ráma, július 8-14.

Ifjúsági missziós út erdélybe 
2019. július 18-31.  

Pünkösdi gyűjtés: teMeSváR
Szövetségünk korábbi döntése alapján 

emlékeztetjük testvéreinket, hogy pün-
kösdkor gyülekezeteinkben a temes-
vári épülő imaház kiadásaira adako-
zunk. A segítségnyújtáshoz buzdításként 
a lelkipásztoruk, Boros Róbert leveléből 
idézünk:

„Temesvár, Bánság fővárosa több 
mint 300 ezer lakossal gazdag kulturá-
lis, nyelvi és vallási hagyományokkal 
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gyarul hallgassa az istendicsérő éneke-
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baptista misszió idén 140, az önálló ma-
gyar gyülekezet 94 éves. A jelenleg 85 
taggal és 21 hozzátartozóval rendelkező 
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gyülekezet az egész megyében. A for-
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megérett egy új imaház felépítésének 
gondolata. Előbb mégis lelkipásztori 
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szigetelés, villany-, fűtés- és hűtéshá-
lózat-szerelés következnek, valamint a 
nyílászárók és a bútorzat berendezése. 
Most azonban segítségre szorulunk. Ki 
máshoz fordulhatnánk, mint mennyei 
Atyánkhoz és lelki testvéreinkhez? Sze-
retettel kérjük a testvéreket, hogy anya-
giakkal, valamint gyakori imádsággal 
támogassák az Úr munkáját Temesvá-
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american Hungarian Baptist 
Convention of north america, Inc. 

Circle of Friends Donations received  
October 2018. through May 2019.

BaRátI kÖRI aDakOzáSOk
John Sebestyen, Brunswick, OH. $50; 

First Hungatian Baptist Church, Mel-
bourne, AUS 200; Tibor Miko, Clinton 
Twp. MI. 100; John Burzuk, Kelowna, 
BC. 30; Ruth Cziraki, Cocoa, fL. In honor 
of Ethel P. Kish 100; Robert Boda, Seven 
Hills, OH. 100; Barbara Bikki, Palisade, 
CO. $50.00

                            total:       $630.00
Thank you for your faithful support

Zsigmond Balla Treasurer

kiadásához a tavalyi mértékű szövetsé-
gi támogatásra most is számíthatunk, és 
gyülekezetileg is segíthetjük gyermeke-
ink táborozását.

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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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 2019. június

Szíven találta őket az ige
folytatás az 1. oldalról
utóbb mindig hozzákapcsolja ezt az Igé-
hez. Mit kell tenned, ha érzed, hogy ott 
van melletted Isten? Borulj le, nyisd ki 
a Bibliát, és imádkozz, hogy szólítson 
meg és vezessen tovább. Tehát az Igé-
nek, a megtérésre hívó bizonyságtétel-
nek együtt kell járnia azzal, hogy az 
Isten Lelke munkálkodik. Így volt az 
apostolok és az első gyülekezet életében: 
hirdettetett Krisztus, hogy Ő meghalt és 
föltámadott, éretted cselekedett mindent 
- és ennek a következménye volt, hogy 
kiáradt a Lélek, és az Ő követői lettek. 

a MegtÉRÉS a PÜnkÖSD  
gYÜMÖLCSe

A másik, amit látunk ebben az Igében: 
a megtérés. Ez a Biblia központi üzene-
te. Akik nem hívők, sok rosszat mon-
danak róla: félreértelmezik, hogy mi is 
félreértsük, és ne merjünk megnyílni az 
Úr előtt, ne merjünk bizonyságot tenni, 
ne legyünk igazán tanítványokká. Azt 
mondják: "Ha te azt mondod, hogy meg-
tértél, akkor te egy büszke ember vagy. 
Olyan nagy ember vagy talán, hogy ezt 
meg tudod tenni?" Erre az első válasz 
az, hogy Isten az, aki elhív; a megtérés 
azt jelenti, hogy Isten szólított meg, én 
csak válaszoltam a megszólításra, és az 
életemet az Úr kezébe adtam. Az Igében 
azt látjuk, hogy a megtérés a pünkösd 
gyümölcse: Isten megszólítja az embe-
reket, és indítja őket. Elhangzik itt is 
az igehirdetésben, hogy Jézus Krisztus 
meghalt és föltámadott, övé a hatalom, 
nála dől el a sorsunk. A 36. versében ezt 
olvassuk: "tudjátok meg, hogy Úrrá és 
Krisztussá tette Őt az Isten: azt a Jézust, 
akit ti megfeszítettetek". Azt mondja az 
Ige: te vagy az oka, hogy Jézus Krisz-
tusnak meg kellett halnia. Az emberek 
"szívükben megkeseredtek" (szó sze-
rint "szíven találta őket az ige"), vagyis 
megértették: rólam van szó. Én vagyok 
az oka annak, hogy Krisztusnak meg 
kellett halnia, mintha én lettem volna 
ott, én fogtam volna a szöget és a kala-
pácsot, és én ütöttem volna bele a drága 
Megváltó kezébe. Nem magyarázkod-
tak, hogy nem voltam ott, hogy kicsi a 
bűnöm, hogy majd én fokozatosan jobb 
leszek valahogy, hanem megdöbben-
tek, hogy igen, én vagyok az oka, hogy 
Krisztusnak meg kellett halni - a bűnöm 
miatt. Én vagyok az oka ennek, tehát én 
feszítettem meg, de Ő szeret engem, és 
azért halt meg, hogy megváltson. szíven 
találta őket az ige. Ezután jön a válasz 
az ember részéről, hogy "mit tegyünk?" 
- és még ezt is Isten mondja meg: "Tér-
jetek meg és keresztelkedjetek meg 
mindnyájan Krisztus nevében, a bűnök 

bocsánatára, és megkapjátok a Szentlé-
lek ajándékát." Térjetek meg - ez azt is 
jelenti: térj észre, változtass gondolko-
dásodon, eddigi terveiden és céljaidon! 
Ez a megtérés. Hogy lenne ez büszkeség 
a mi részünkről, amikor én hajlandó va-
gyok változtatni az eddigi elképzelései-
men? Ez a legnehezebb, mert mindenki 
ragaszkodik a saját látásához és elképze-
léséhez, és csak Isten tud meggyőzni az 
Ő Szentlelke által arról, hogy változtat-
nom kell. Sokan ellenkeznek és magya-
rázkodnak, pedig az kellene, hogy ha 
Isten szólít, alázatosan leboruljunk, és 
kérjük, hogy bocsáss meg, és légy éle-
tem Ura, Jézusom! Így megtérek, meg-
térsz, és az övéi leszünk. És Ő elfogad, 
mert komolyan veszi a szavunkat, és 
megáld bennünket, gyermekévé fogad, 
és adja az Ő Szentlelkét.

mi Az egyHáz?
Az utolsó kérdés, amit ez az Ige fel-

vet: az, hogy mi az egyház. Mert úgy 
gondoljuk, hogy az egyház azokból 
áll, akik meg vannak keresztelve, jár-
nak a templomba, és egy közösséghez 
tartozónak vallják magukat. Ez a földi 
egyház, de van ezenkívül egy láthatat-
lan egyház - itt erről van szó -, ami azt 
jelenti, hogy valami láthatatlan szál köt 
össze bennünket. Ez kezdődött el az első 
pünkösdkor, amikor az emberek szíve 
megnyílt, átadták az életüket az Úrnak, 
és háromezer lélek csatlakozott hozzá-
juk. Amikor a Szentlélek rászállt mind-
egyikre, érezték, hogy egyek vagyunk, 
ugyanaz az Urunk, egymás javára és 
egymásért kell élnünk. ez a láthatatlan 
egyház, amelybe minden hívő beletar-
tozik, bárhol legyen, a világ bármely 
részén, de Jézus krisztus az ő élete 
Ura a szentlélek által.

Nekik mondja az apostol: "szakasszá-
tok el magatokat e gonosz nemzedéktől". 
Elszakadni - mert mi elszakadtunk az 
Istentől, és csatlakoztunk a gonoszhoz, 
a bűnhöz, saját útjainkra tértünk. Azt 
mondja Isten: szakadjatok el most et-
től, és térjetek vissza az Istenhez! Az 
egyház szó azt jelenti, hogy kihívottak. 
Kihív bennünket Isten a világból, hogy 
az Ő gyermekei legyünk, de kiszakadni 
nekünk kell a saját döntésünk által, mert 
Ő nem erőlteti ezt. Körülvesznek ben-
nünket sokan, akiknek az élete másfelé 
hívna; el kell szakadnom a gondolkodá-
suktól, az elképzelésüktől, a befolyásuk 
alól. Krisztusra, a Bibliára, az Igére fi-
gyelek, és vezet engem az Isten, mert 
a lelki egyház tagja vagyok, mert Ő a 
Szentlélek által ott van, és igyekszem a 
helyeset tenni. Elszakadok mindattól a 
rossztól, ami eddig engem kötözött, amit 
másoktól örököltem, amikor úgy gon-

dolkoztam, úgy éltem, ahogy ők éltek. 
"Szakasszátok el magatokat e gonosz 
nemzetségtől!" - kezdjetek valami más 
életet, valami Biblia szerinti, az Isten 
gondolkozása szerinti életet a Szentlélek 
vezetése által, aki Úrrá lett az életetek 
fölött.

Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy nem 
hagytál magunkra bennünket, mert any-
nyira belemerevedünk a saját látásunk-
ba és elképzelésünkbe, és annyira azt 
tartjuk igazinak és központinak, amit 
mi gondolunk. Segíts bennünket, hogy 
tudjunk alázatosak lenni, hogy a Te Igéd 
szabja meg a mi gondolkodásunkat, a 
hitünket, a szolgálatunkat, hogy tudjuk 
elfogadni, hogy mindenben és mindig a 
Te Igédnek van igaza! Köszönjük, hogy 
a Lélek által szólsz... Segíts, hogy jó vá-
laszokat mondjunk, és készek legyünk 
megújulni, téged szolgálni, hogy bol-
dog gyermekeid lehessünk; mert tudjuk, 
hogy ez a boldogság útja. Ámen.

              Széll Bulcsú (1949-2017) 
Krisztusért járva követségben  

Széll Bulcsú evangélikus lelkész  
igehirdetései, Budapest, 2017 

Pártfogóm és Vigasztalóm
Jézus elment, hogy ne legyek árva, 
Közelségét akkor is érezzem, 
Amikor nem számíthatok másra. 
Itt hagyott, hogy mindig velem legyen. 

A Lélek múlandó testet öltött,  
Elhívott, hogy a temploma legyek. 
A végtelen a szívembe költözött, 
Hogy célt adjon véges életemnek. 

Pártfogóm Ő, ki ítéletet mond, 
Hogy meglássék Isten igazsága. 
Minden hamis erődítményt lebont, 
Hogy felépüljön Isten országa. 

Vigasztalóm, ki sírásra késztet, 
Hogy bánjam meg temérdek bűneim. 
S ha látja fájó, megtört szívemet, 
Szelíd kézzel letörli könnyeim. 

Hangtalanul vezet és tanácsol, 
Szívem csak akkor érti szavait, 
Ha elzárkózik itt minden mástól, 
És csendben fürkészi szent titkait. 

Ó, titokzatos pünkösdi Lélek!
Te vagy Pártfogóm és Vigasztalóm.
Töltsd be életem teljesen, kérlek, 
Míg haza érek, légy Tanácsadóm! 
                         Gergely István



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
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az aJánDÉkOzó LÉLek  
üNNepe

Az ünnep és az ajándék összetartozik. 
Rendezett családokban születésnapon, 
házassági évfordulón az örvendezés 
fénypontja az ajándék. Természetesen 
így van ez karácsonykor meg húsvétkor 
is. Arról azonban még nem hallottam, 
hogy valakinek is eszébe jutott volna 
pünkösdkor ajándékkal kedveskedni 
bárkinek. (A Lélek ünnepén üdvözlőla-
pot is csak egyszer kaptam egy német 
barátomtól. A szó szoros értelmében 
meglepett vele…)

Az ünnep és az ajándék ezek szerint 
talán mégsem tartozik össze szükség-
szerűen? Vagy talán mégis?

Bizonytalankodásunk eloszlatása ér-
dekében zarándokoljunk el a most ránk 
köszöntő jeles nap forrásvidékére. Abba 
a jeruzsálemi felházba, ahol százhúsz 
felnőtt várta egy negyven napja kapott 
ígéret beteljesedését olyan izgalommal, 
mint ahogy mi vártuk gyermekként a 
karácsonyi ajándékoktól elválasztó ajtó 
megnyílását. Az első pünkösdkor az ég 
nyílt meg, és kiáradt a Szentlélek. Ki-
áradt, hogy Jézus Krisztus visszatéré-
séig, mennyből küldött Pártfogónként ő 
folytassa mennybe ment Urunk művét 
köztünk és általunk.

Pünkösdkor a tanítványokat betöltő 
Lélek nem „üres kézzel” érkezett, ha-
nem mindmáig kifogyhatatlanul áradó 
ajándéközönnel.

Akkor és azóta is bőven adja Isten 
Lelke az erőt, az örömöt, a vigasztalást. 
Ő nem felejt ki egyetlen hívőt sem a lé-
lekgyümölcs ízes gerezdjeinek osztoga-
tása során (Gal 2,22k). A megváltottakat 
gazdagító, és általuk másokat is jól tartó 
közhasznú gyümölcsön felül, személyre 
szabott meglepetéssel (karizmával) is 
gondoskodik arról, hogy mindenkor el-
mondható legyen az Úr gyülekezetének 
tagjairól: „mindenkinek saját kegyelmi 
ajándéka van Istentől: kinek így, kinek 
amúgy” (1Kor 7,7).

Talán jó is így, hogy a népszokás nem 
társított a Lélek ünnepéhez kézzelfogha-
tó ajándékokat. figyelmünk ezáltal most 
nem szeretetreméltó emberi megajándé-
kozóinkra irányul, hanem a – Szentlélek 
által hozzánk érkező lelki kincsekben 
gyönyörködve – minden jó és tökéletes 
adomány forrására, mennyei Atyánkra 
(vö. Jak 1,17).

Ezek után illő, hogy megajándéko-
zottként ajándékozóvá legyél te magad 
is. De hogyan és mivel? E csodás pün-
kösd ünnepen ajándékozd – most elő-
ször vagy újból – egyfelől önmagadat 
Jézus Krisztusnak, másfelől áldozatos 
szeretetedet veled kapcsolatba kerülő 
embertársaidnak.

                     Győri Kornél (Újpest)

Szabó Lőrinc: 
LóCI óRIáS LeSz

Veszekedtem a kisfiammal,
mint törpével egy óriás:
- Lóci ne kalapáld a bútort!
Lóci, hova mégy, mit csinálsz?
Jössz le rögtön a gázresóról?
Ide az ollót! Nem szabad!
Rettenetes, megint ledobta
az erkélyről a mozsarat!

Hiába szidtam, fenyegettem,
nem is hederített reám;
lépcsőnek használta a könyves
polcokat egész délután,
a kaktusz bimbait lenyírta
és felboncolta a babát.
Most nagyobb vagyok, mint te! - 
mondta
s az asztal tetejére állt.

Nem birtam vele, tönkrenyúzott,
de azért tetszett a kicsi,
s végül, hogy megrakni ne kelljen,
leültem hozzá játszani.
Leguggoltam s az óriásból
negyedórára törpe lett.
(mi lenne, gondoltam, ha mindig
lent volnál, ahol a gyerek?)

És ahogy én lekuporodtam,
úgy kelt fel rögtön a világ:
tornyok jártak-keltek köröttem
és minden láb volt, csupa láb,
és megnőtt a magas, a messze,
és csak a padló volt enyém,
mint nyomorult kis rab mozogtam
a szoba börtönfenekén.

És ijesztő volt odalentről,
hogy olyan nagyok a nagyok,
hogy mindent tudnak és erősek
s én gyönge és kicsi vagyok.
Minden lenézett, megalázott,
és hórihorgas vágy emelt
- föl! föl! - mint az első hajóst, ki
az egek felé szárnyra kelt.

És lassan elfutott a méreg,
hogy mégse szállok, nem növök;
feszengtem, mint kis észre sem vett
bomba a nagy falak között;
tenni akartam, bosszút állni,
megmutatni, hogy mit tudok.
Negyedóra - és már gyűlöltem
mindenkit, aki elnyomott.

Gyűlöltem, óh hogy meggyűlöltem!...
És ekkor zsupsz, egy pillanat:
Lóci lerántotta az abroszt
s már iszkolt, tudva, hogy kikap.
Felugrottam: Te kölyök! - Aztán:
No, ne félj - mondtam csendesen.
S magasra emeltem szegénykét,
hogy nagy, hogy óriás legyen.

LeSztek nÉkeM tanúIM!  
(apCsel 1 :8)

A hívő szív számára nincs vigaszta-
lóbb dolog, mint felismerni és boldog 
bizonyossággal vallani: Isten "akaratá-
nak jókedvéből" gyermekévé fogadott. 
Miért tette ezt? Urunk, Jézus Krisztus 
ebben a mondatban jelölte meg elhíva-
tásunk és küldetésünk célját: "Lesztek 
nékem tanúim!"

tanúkra peres ügyekben van szük-
ség. A bíróság az igazság felderítése 
céljából hallgatja ki őket. A tanúk val-
lomása döntő módon befolyásolhatja 
a bíróság döntését. A tanúnak nem az 
a feladata, hogy önmagáról beszéljen, 
vagy élményeit mondja el, hanem az, 
hogy beszámoljon arról, amit látott és 
hallott. A hívő ember belső kényszerí-
tésből tanúskodik: "Mert nem tehetjük, 
hogy amiket láttunk és hallottunk, azo-
kat ne szóljuk."  A következtetést mások 
vonják le. Az apostolok tanúskodására 
nagyon hamar sor került. Az ApCsel 4. 
része beszámol egy ilyen esetről. A vita 
azzal végződött, hogy: „mindnyájan di-
csőítették Istent azért, ami történt". A 
tanúk jól tanúskodtak.

tanúskodni kötelesség: "Amit nék-
tek sötétben mondok, a világosságban 
mondjátok; és amit fülbe súgva hallotok, 
a háztetőkről hirdessétek!" - mondja Jé-
zus (Mt 10:27).

tanúskodni kitüntetés: mert "Nem ti 
választottatok engem, hanem én válasz-
tottalak titeket - mondja az Úr Jézus -, 
hogy elmenjetek..." (Jn 15:16).

Tanúskodni nagy felelősség: "ti vagy-
tok az én tanúim - így szól az Úr, hogy 
én Isten vagyok" (És 43:12). Ó, ez félel-
metesen felfokozza a hívők felelősségét, 
mert olyan életet kíván tőlük, amely bi-
zonyítja: "az Úr az Isten." Nem történt-e 
valami súlyos hiba a tanúskodásban, 
hogy éppen korunkban sokan más kö-
vetkeztetésre jutottak?

Szent remegés fog el. "Ezekre kicso-
da alkalmatos?" (2Kor 2:16). Mégis van 
bizodalmam, mert ezt is mondta az Úr: 
„Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek 
eljő reátok." "Valaki azért vallást tesz 
énrólam az emberek előtt, én is vallást 
teszek arról az én mennyei Atyám előtt." 
(Mt 10:32).

         Herjeczki András (1919-1996)
A Detroiti Gyülekezet lelkipásztora: 

1976-83, 1988-89.

apák napján szeretettel köszönt-
jük az édesapákat. a következő 
két írás nekik is, róluk is szól.
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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)

5. oldal 2019. június

galmazott meg arról, hogy Laci testvért 
a sok megpróbáltatás, a komoly rákbe-
tegség nem keményítette meg Istennel 
szemben, hanem közelebb vitte az Úr-
hoz. Ésaiás próféta könyve 38,17 alapján 
hangzott a megnyugtató és vigasztaló 
üzenet: „Ímé, áldásul volt nékem a nagy 
keserűség, és Te szeretettel kivontad lel-
kemet a pusztulásnak verméből, mert 
hátad mögé vetetted minden bűneimet!”

A nyitott sír mellett Horváth ferenc 
testvér a feltámadással kapcsolatos igé-
ket olvasott, majd Nemes László testvér 
záró imájával fejeződött be a gyászszer-
tartás.

tóth László 
rövid 

életrajza

Tóth László 
1954. június 1-én 
született Buda-
pesten. A szak-
iskola elvégzése 
után, 1972-ben 
Magyarország-
ról kiszökött Né-
metországba, majd 1974-ben vándorolt 
ki Ausztráliába.

Melbourne-ben el kezdett járni az 
Első Magyar Baptista Gyülekezet is-
tentiszteleteire. Az 1980-as évek elején 
bemerítkezett Rev. J. G. Manning test-
vér által és csatlakozott a magyar baptis-
ta gyülekezethez.

1985. április 6-án házasságot kötött 
Kulcsár Leával, majdnem 34 évet éltek 
boldog házasságban. Házasságukat Is-
ten egy fiúgyermekkel, Lászlóval áldotta 
meg.

Tóth László Melbourne-ben festőként 
dolgozott, azonban különböző egészségi 
problémák miatt testi egészsége meg-
gyengült. 2006-ban, majd két évre rá 
újból megműtötték a derekával. Nagyon 
sokat szenvedett különböző rákos meg-
betegedések miatt. Több, mint hat évig 
hordozta türelemmel betegségét. Nem 
volt rá jellemző a panaszkodás, inkább 
bizakodva tekintett előre. Súlyos beteg-
sége ellenére is voltak tervei, amíg fáj-
dalmai és fogyatkozó ereje megengedték, 
végezte munkáját. Örömmel gondozta 
szeretett virágait és díszhalait is.

A rákbetegség előrehaladtával testi 
ereje és egészsége egyre gyengült, míg 
március 20-án, földi otthonában vissza-
adta lelkét Teremtőjének. Istennel meg-
békélve és emberekkel teljesen kibékül-
ve fejezte be földi életét.

Elhunyt testvérünket gyászolják: fe-
lesége, Lea; fia, László; rokonai, bará-
tai, ismerősei, és a melbourne-i magyar 
baptista gyülekezet testvérisége. Testvé-
rünk emlékét szívünkben megőrizzük. 

           Horváth Ferenc, lelkipásztor

Jelentkezés a Dél keresztje alól
A legutóbbi híradásomban gyüleke-

zetünk orgonistájának haláláról és te-
metéséről számoltam be, most újból egy 
testvér elköltözéséről és gyászistentisz-
teletéről tudósítom olvasóinkat.

 
tóth László testvér temetése
Istenünk akaratában megnyugodva 

értesültünk a szomorú hírről, hogy Tóth 
László testvért 2019. március 20-án Is-
ten elszólította e földi létből. Testvérünk 
életének 65. évében, komoly rákbeteg-
séggel megpróbált életből költözött el 
az örökkévaló hazába. A temetési is-
tentisztelet március 28-án volt megtart-
va a Bunurong Memorial Park temető 
Sanctuary kápolnájában.

A jelenlévő családtagok, rokonok, is-
merősök és gyülekezeti tagok számára 
Nemes László testvér, a melbourne-i 
gyülekezet korábbi lelkipásztora hirdet-
te a vigasztalás igéit, melyet angol nyelv-
re Katona Lajos testvér, a gyülekezet 
alapító lelkipásztorának a fia fordított. 
A nekrológot is Katona testvér állította 
össze és olvasta fel. A gyászoló család 
részéről Kulcsár Bernadette alkalom-
hoz illő szavalatot mondott, Schwarcz 
Jacqueline pedig felolvasta elhunyt 
testvérünk fiának, ifj. Tóth Lászlónak a 
megemlékező írását. Befejező gondola-
tokat Horváth Ferenc lelkipásztor fo-

női konferencia torontóban
2019. március 30-án ökumenikus női konferenciát tartottunk gyülekezetünkben, 

melyre meghívtuk nyolc magyar keresztyén gyülekezet testvérnőit. Örömmel ké-
szültünk erre a napra, hisz ilyenkor Isten szeretetét próbáljuk tovább adni azoknak, 
akik eljönnek. 

Előadónk Dr. Balla Annamária pszichológusnő volt Nagyváradról. Előadásának 
témája aktuális minden korcsoport életében: Mit kezdjünk egy megoldhatatlannak 
látszó problémával? Tanításában bibliai példákat hozott fel és azt próbálta a szí-
vünkbe írni, hogy minden gondunkat Istenre vessük, mert neki gondja van ránk. 

Az előadást csoportbeszélgetés követte, majd ebéddel zártuk az alkalmat. 
Hálásak vagyunk mindenkiért, aki eljött, és a bátorító üzenetért is. 
Bízzuk Istenre életünk minden részletét! (A csoportkép a konferencia végén ké-

szült a torontói imaházban.)                                                          Püsök Adina 

szegény gazdag gyerek
Egyszer egy jól kereső apa úgy döntött, 

hogy elviszi vidékre 7 éves kisfiát azzal 
a céllal, hogy megmutassa neki, milyen 
szegény emberek is vannak, és hogy a 
gyermek meglássa a dolgok értékét, és 
felfogja azt, hogy milyen szerencsés csa-
ládban él.

Egy egyszerű falusi család házában 
szálltak meg, ahol egy napot és egy éjsza-
kát töltöttek. Amikor a vidéki út végén 
tartottak, az apa megkérdezte fiát.

- Nos, mit gondolsz erről az útról?
- Nagyon jó volt apa!
- Láttad, hogy némelyek milyen szük-

ségben és szegénységben élnek?
- Igen.
- És mit láttál meg mindebből?
- Azt, Apa, hogy nekünk egy kutyánk 

van, nekik négy. Nekünk egy medencénk 
van otthon, ők meg egy tó partján laknak. 
A mi kertünket lámpák árasztják el fény-
nyel, az övékére pedig csillagok világíta-
nak. A mi udvarunk a kerítésig tart, az 
övéké addig, amíg a szem ellát. És végül 
láttam, hogy nekik van idejük beszélget-
ni egymással, és hogy boldog családként 
élnek. Te viszont, és Anyu egész nap dol-
goztok, és alig látlak titeket.

Az apa csak fogta a kormányt, vezetett 
csöndben, mire a kisfiú hozzátette:

- Köszönöm Apa, hogy megmutattad, 
hogy milyen gazdagok is lehetnénk.
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feladata. Útat nyitni a tengeren, lefé-
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fo-
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

6. oldal 2019. június

hűségesen gondoskodik róla. Testvé-
reink Fazakas Gizike, Krasznaiék, és 
mások is hűségesen látogatják, gondos-
kodnak róla. Igyekeznek enyhíteni a 
betegség, magány és tehetetlenség nem 
könnyű terhét. Könnyekig ható perceket 
töltöttünk együtt. Margit néni  arány-
lag meglepő frissességgel volt,  együtt 
énekeltünk és imádkoztunk. Megkö-
szöntük az Úrnak a találkozás áldását 
és kegyelmét, biztosítva Margit nénit a 
gyülekezeteink testvérisége és a Szövet-
ségünk, valamint az óhazai testvériség-
nek iránta való szeretetéről, és az érette 
mondott imádságairól. Elmondtuk újra, 
mily sokra értékeljük az ő életüket, az 
Úrért végzett munkájukat, amiért nagy 
jutalom várja őket.  

Alkalmunk volt részt venni ottani lá-
togatásunk alatt egy Bibliaórán, (már-
cius 28), és egy istentiszteleti alkalmon 
(március 31), amelyen több, mint negy-
ven személy volt jelen.  Testvéreink  a 
Trinity Baptist Church épületének egyik 
termében tartják alkalmaikat,  már több, 
mint harminc éve. Isten üzenete figyel-
mes hallgatók jelenlétében volt hirdetve. 
Az istentisztelet keretében köszöntötték 
az áprilisi születésnaposokat, és a há-
zassági évfordulójukat ünneplőket. Ezt 
követte a már régóta gyakorlatban levő 

szeretetvendégség. Sok kedves emlék 
elevenedett fel, melyekhez most újabbak 
adódtak. Örömmel hallottam a többek 
között azt a jó hírt, hogy az elmúlt négy 
év alatt nem történt egy elhalálozás sem 
a testvérek között! 

Testvéreink gondoskodtak arról is, 
hogy majdnem minden napra beütemez-
zék a családlátogatásokat. Olyan nap is 
volt, amikor 3, 4 látogatásra is sor került. 
Sajnáljuk, hogy nem tudtunk mindenkit 
otthonában is meglátogatni. Nagyon ál-
dott alkalmak voltak ezek, amikor test-
véreink a régi emlékekhez újabbakat 
fűztek. A gazdagon megterített asztal 
körül énekelve, imádkozva dicsértük há-
lás szívvel gondviselő Urunkat, aki örö-
mök és próbákon át megtartott, és hűsé-
gesen mindeddig megsegített. Külön is 
megemlítek egy kedves idős házaspárt, 
kiket az Úr azzal a külön kegyelmével 
is megajándékozott, hogy 96, illetve 95 
évet adott, és most a házasságuk 76. évé-
ben járnak. Testvéreink még aránylag jó 

fizikai és lelki egészségben vannak: ön-
ellátók, és ami legfontosabb, boldogok 
az Úrban! Az Úr tartsa meg őket és a 
többi testvéreket is az Ő kegyelmében. 
Mindegyik családban kölcsönösen sok 
áldást, és az Úrnak újabb kegyelmét ta-
pasztaltuk meg. 

Külön is hálásak vagyunk a dr. Vass 
Gergely lelkipásztor testvérék otthoná-
ban töltött áldott időért, vendégszerete-
tükért és hűséges szolgálatukért. Jó volt 
együtt társalogni, imádkozni, egymás 
hite által épülni. Köszönjük a szállást 
biztosító Sipos családnak vendégszere-
tetét, szeretetteljes szolgálatát, azt, hogy 
otthon érezhettük magunkat. Imádko-
zunk, hogy a mi Urunk gazdagon jutal-
mazza meg őket mindenért, valamint az 
egész kelównai magyar közösséget. Áld-
ja és őrizze őket az Úr!

Hazajövetelünk előtti szerdai napon 
mintegy 14 személy részvételével bú-
csúebédet rendeztünk Margit néninél, 
az Otthonban, ahol rendelkezésünkre 
bocsátottak egy szépen berendezett ter-
met. Pizzás ebéd volt, süteményekkel, és 
üdítőkkel kiegészítve. A Trinity Baptist 
Churchből az Otthonban dolgozó egyik 
kedves testvér zeneszolgálataival színe-
sítette éneklésünket, és imádságainkat. 
Áldott, könnyekig megható búcsú alka-

lom volt. Egyben arra is emlékeztünk, 
hogy áldott emlékű Cserepka János 
lelkipásztor-misszionárius testvér szü-
letésének századik, és az Úrhoz költö-
zésének huszadik évében vagyunk, ami 
az Evangéliumi Hírnökben is közölve 
van. Mindenért Istennek adtunk hálát és 
dicsőséget, Aki oly gazdagon megáldot-
ta a Cserepka házaspárt, kiket nekünk 
adott, a bel-  és külmisszióban egyaránt 
hasznossá tett. Margit nénit özvegysé-
gének 20. évében, a 90. életévében, be-
tegségének, gyengeségeinek nehéz nap-
jaiban továbbra is hűséges Urunk áldott 
gondviselésére bíztuk és elbúcsúztunk. 
Meglehet, hogy ez volt az utolsó találko-
zásunk a földi életben.

Kelównai testvéreink nagyra érté-
kelik és köszönik Szövetségünk eddigi 
támogatását. Mivelhogy a Vass test-
vérék munkája Kelównán véget ér jú-
nius 12-én, és visszautaznak Békésre, 
(Magyarország) szeretettel arra kértek, 
hogy továbbra is gondoskodjunk róluk, 

keLoWNáBA  
LátOgattUnk!

Szívünknek forró vágya volt, hogy 
még egyszer meglátogassuk a kelownai 
kedves testvéreinket, akikkel az ott töl-
tött  három éven át megismerkedtünk, 
és sok kedves élményben volt részünk. 
Az Úr különösen a szívünkre helyez-
te, hogy Cserepka Jánosné, dr. Ilonka 
Margit nénivel még egyszer találkoz-
zunk. Közel négy éve ért véget ottani 
misszió munkánk, de a szoros testvéri 
kapcsolatunk megmaradt. Kegyelmes 
Urunk megsegített, és szövetségünk 
vezetőinek támogatásával erre március 
26 – április 4 között került sor. Egy kis 
aggódás volt bennünk a hosszú út és a 
vele járó nehézségek miatt, de az Úrban 
bízva, és testvéreink kitartó imádságá-
ra aránylag elég könnyen megoldódott 
minden. Amikor feleségemmel megér-
keztünk, testvéreinknek egy szép kis 
csoportja várt - nagy meglepetésünk-
re - a kelównai reptéren. Örömteli ta-
lálkozás, és egymás köszöntése után 
mindenki az otthonába távozott, vagy 
mások a munkahelyükre. Minket Sipos 
Éva testvérnő az otthonába szállított, 
ahol az egész időre szállást és minden 
szükségeset biztosítottak számunkra. 

Megebédelés és egy kevés pihenés után 
meglátogattuk a kedves Margit nénit, 
akire néhány hónapja  egy otthonban vi-
selnek gondot. Margit néni már nagyon 
készült a találkozásra, és várt. Azzal a 
régi, kedves mosolyával köszöntött min-
ket, amely feledhetetlenül lelkünkbe 
vésődött az elmúlt évek során. Együtt 
adtunk hálát gondviselő Istenünknek a 
találkozásért... 

Dr. Vass Gergely lelkipásztor testvér 
közel négy éve pásztorolja nagy hűséggel 
a kelównai közösséget. Majdnem napon-
ta meglátogatja Margit nénit, felolvassa 
néki az Áhítatot, kiviszi egy kis sétára, 

Vasárnapi istentisztelet

A Kulcsár házaspár és  
dr. Cserepka Margit

Búcsúebéd Margit néninél az Otthonban. 
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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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Az Úr Jézus feltámadását közössé-
günk április utolsó vasárnapján ünne-
pelte meg. Akkor csak arra összpontosí-
tottunk, hogy milyen változást hozott az, 
az egykori tanítványai és a mi életünkbe 
is. Az Úr kegyelméből többen gyűltünk 
össze, mint máskor szoktunk lenni. 
Nagycsütörtök estétől számba vettük az 
esteli, éjjeli történéseket és azok hatá-
sát a tanítványok lelkiállapotára. Igen, 
este, éjjel van legnagyobb szükségünk 
Jézus békességére. A magunkra zárt 
ajtók nem hoznak békességet! Viszont 
a feltámadott Jézussal való találkozás 
édes békességet vezet be. E békesség 
megőrzésének érdekében életcélunknak 
egyeznie kell Isten akaratával. Átadhat-
juk a nyert békességet a bűnök rendezé-
sének szolgálata által. Jn 20,19-23.

Május 12-én anyák napját tartottunk. 
Köztünk volt néhány betegségből felerő-
södött testvérünk. Sőt magyar látoga-
tónk is volt. felvezetésként elősoroltuk 
azokat a pozitív jellemzőket, amiket a 
Biblia említ az édesanyákról. Láttuk, 
hogy általuk jobban megismerhetjük Is-
ten kötődését hozzánk, nekünk nyújtott 
vigasztalását. A lelki munkások gyöngéd 
gondoskodást tanulhatnak az anyáktól.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Majd felvillantottunk néhány édesanya 
portrét: Annáét, Betsabéét, Máriáét, 
a kánaáni asszonyét, és elidőztünk a 
Zebedeus fiúk rámenős anyjánál. Mt 
20,20-28. Arra a kérdésre kerestük a vá-
laszt, hogy mi a legtöbb, amit egy édes-
anya kérhet gyermekeinek? Az Isten jó, 
kedves, teljes és tökéletes akaratának 
teljesülése életükben. Nagyon jól teszik, 
ha imában naponta hozzák utódaikat 
Isten kegyelmi trónusa elé, és rábízzák 
őket szeretetére. Természetesen, ők is 
tegyenek meg minden módjukban állót 
az ő javukra.

Istennek legyen hála, minden ajándé-
káért!
                      Vass Gergely, Kelowna

UtóBBI ÜnnePeInk 
keLoWNáN

Tavasszal is felüdíti közösségünket a 
vendég igeszolgálat és az ünneplés is. 
Ez történt Kulcsár Sándor lelkipásztor 
testvérék látogatásakor, ami március 
végén és április első napjaiban történt. 
Már az érkezésük híre megelevenített, 
mozgósított bennünket. Napközben és 
esténként családokat látogattak. Első 
igei szolgálatuk március 28-án hangzott 
el bibliaóránkon. Akkor az átok alatt tett 
fogadalmak következményeivel ismer-
kedtünk. Alapigénk az ApCsel 23,12-22 
volt. Jó, ha akkora súlya, tekintélye van 
szavainknak, hogy nem kell azokat fo-
gadalommal megerősítenünk! A fogada-
lom tételeket nem szabad elhamarkod-
nunk. Másokra és ránk is vissza fognak 
azok hatni! 

Március utolsó vasárnapján Kulcsár 
Sándor testvér a Mk 2,1-12-t olvas-
ta (a fénykép ekkor készült). Jézus a 
kapernaumi sokaságnak először az ige 
asztalát terítette meg gazdagon. Aztán 
foglalkozott az elébe tett béna bűneivel. 
Megbocsájtotta azokat. Azért is, hogy 
az előbbi cselekedetét alátámassza isteni 
mivoltának igazolásával, testileg is tel-
jesen meggyógyította őt. Az ámulatba 
esett tömeg pedig dicsőítette Istent. 

Április 3-án dr. Cserepka Margit test-
vérnő idősek otthonában pizza fogyasz-
tással egybekötött bibliaóránk volt. Sza-
badon és testvériesen elbeszélgettünk. 
Több lelki ének is felvidított bennünket. 
Hálásak vagyunk testvéreink látogatá-
sáért, szolgálatáért.

az ottani misszióról. Segítsünk nékik a 
lelkipásztor kérdés megoldásában, mert 
nagyon szeretnék, ha ez a magyar misz-
szió, lelki-munka folytatódna. Imádkoz-
zunk értük, és legyen továbbra is szív-
ügyünk az ő helyzetük megoldása. Az 
Áldott Jó Pásztor rendeljen számukra 
lelkipásztor.

             Kulcsár Sándor lelkipásztor
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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)

8. oldal 2019. június

PÉntek – JúLIUS 5.
Bizottsági ülések
3.00 - 4.00 Végrehajtó Bizottság
4.00 - 5.00 Misszió és Jótékonysági Bizottság
   6.00  vacsora / regisztrálás

7.00 isteNtiszteLet - a nőszövetség estje
Programvezető: Herjeczki Éva, a Nőszövetség elnöke

A 112. Közgyűlés és az 59. Tábori Konferencia  
           megnyitása - Gergely István elnök

Igei szolgálat: Elhívatásunk: gyümölcstermés  
           – János 15,16 – Herjeczki Géza

   9.00 Tábortűz, éneklés

SzOMBat – JúLIUS 6.
   8.00 – 8.50  reggeli
   8.50  A közgyűlés énekel
   9.00  áhítat: Bővelkedő gyümölcstermés feltétele:  
            lelki tisztaság – János 15,1-3 – Szabó István
   9.30  A tárgyrend ismertetése és elfogadása
   9.40  elnöki jelentés – Gergely István
  10.00 titkári jelentés – Szabó István
  10.20 A közgyűlés énekel
  10.30 Misszió és Jótékonysági Bizottság jelentése
            - Püsök Dániel 
  10.50 a pénztáros jelentése – Balla Zsigmond
  11.10 költségvetés a 2019/20. évre
  11.25 A közgyűlés énekel
  11.35 Az evangéliumi Hírnök és a Baráti kör  
           jelentése – Herjeczki Géza és Fűr Béla 
  11.45 Határozatok ismertetése
  11.50 záró áhítat:  Legnagyobb szeretet  
            – János 15,13 – Püsök Dániel
  1.00 - 2.00 EBÉD

SzOMBat DÉLUtán
3.00 Lelkipásztor Szövetség - elnök: Kulcsár Sándor
4.00 Női Konferencia - elnök: Herjeczki Éva
        férfi Konferencia - elnök: Huli Sándor
   6.00 vacsora

7.00 IStentISzteLet
Az ifjúsági szolgálatokat Juhász Róbert és ifj. Balla 
         Zsigmond vezeti
igehirdetés: A gyümölcstermés feltétele: Krisztusban 
         maradni – János 15,4-6  – Kulcsár Attila 
     Tábortűz, közös éneklés

vaSáRnaP – JúLIUS 7.
8.00 - 9:00 Reggeli
10.00  imaóra: Szeretetünk bizonyítéka: engedelmesség 
          – János 15,10  – Huli Sándor és Balla Zsigmond
11.00  isteNtiszteLet
igehirdetés: A gyümölcstermés útja: szeretet  
          – János 15,9-15 – Gergely István
úrvacsora - Püsök Dániel

1.00  EBÉD
         USA - Canada foci-soccer mérkőzés
6.30 VACSORA

7.30  IStentISzteLet - a Férfiszövetség estje         
Programvezető: Huli Sándor, a férfiszövetség elnöke
        énekeink (Fűr Béla fordításai), verseink (Gerő 
        Sándor, Somogyi Gáborné, Oláh Lajosné, 
        Herjeczki Géza, Gergely István)
igehirdetés: A gyümölcstermés jutalma: ima-  
       meghallgatás, tanítványság, öröm  – Jn 15,7.8.11 
       - Kulcsár Sándor

észAk-AmeRikAi mAgyAR BAptistA szÖVetség
112. kÖzgYŰLÉS  -- 2019. július 5 - július 7.

a közgyűlés helye: Ráma tábor, Rama, Ontario, kanada – tel: (705)326-6965
a szövetség tisztségviselői: dr. Gergely István elnök, Püsök Dániel alelnök, Szabó István titkár,  

Balla Zsigmond pénztáros, Kulcsár Sándor tiszteletbeli elnök.

gYÜMÖLCSteRMő  tanítvánYSág - János ev. 15:1-17

táRgYRenD

A közgyűlést megelőző héten IfJÚSÁGI TÁBOR 
(június 30- július 5), A közgyűlést követő héten  

 GYERMEK TÁBOROzÁS (július 8-14)
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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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us, children, to delight our parents. 
Always easy to think of something that 
would be appreciated. It was precisely 
as we read in the Bible, we knew by 
experience what we read, though did not 
yet know the verse by heart:

“True faith in God and contentment 
make for a richly fulfilled life.” (Paul, 
the Apostle)

Of course, we, children, had our hopes 
and desires... but, in reality, we did not 
have to go without anything important, 
and had a lot more besides the basics... 
And whenever we went to visit Aunty 
in the country, she always packed us 
off with a basket filled with goodies 
from the garden... fruit and vedges, and 
sometimes even a chicken – a gift of 
Granddad who worked hard to satisfy 
many a hungry mouth... There was only 
one thing that he was never satisfied 
with – “not enough rain, not enough 
rain...” he would say. Well, I expect 
more rain would have been useful as 
rain is a blessing from above... But we, 
children, sometimes 6 or 7 of us who 
were gathered there on holiday, usually 
thought there was quite enough rain! We 
were always happier when the sun was 
shining than when it was pouring with 
rain. Even if on the sunny days we had 
to do some garden work, usually picking 
fruit. Once it was red currants, and there 
were at least 40 bushes, so masses to 
pick! Even my young brother had to do 
his part... and when, after about half an 
hour, my Aunty enquired how he was 
getting on, he proudly declared: “The 
bottom of the bowl is already half full!”

So, I am truly thankful for our “meagre 
circumstances” in my childhood years... 
especially because there was always 
plenty of love, laughter and joy to go 
around...

Nowadays, if I need some money, I 
won’t start to wash bottles... and run to 
the scrap yard. Instead, I go to the Bank. 
But – how difficult it is to think of a 
good birthday or Christmas present for 
someone... Something that they would 
truly appreciate and that would make 
for a delightful surprise! It is difficult to 
give... if they already have everything... 
And to appreciate gestures... Do we have 
the grace to do so? for that is the secret 
of joy and gratitude.

Thankfulness... as the recipe for, and 
the secret of, happiness.

As wise Salomon of old put it in his 
Proverbs: “The blessing of the Lord, it 
maketh rich... and He addeth no sorrow 
with it.” (Proverbs chapter 10, v. 22)

Thank you, Lord, for your care and 
goodness. For your providence... I do 
not know the secret, but I experience the 
blessings, day by day.

      aniko_williams@yahoo.co.uk

and I was at home on my own. Not sure 
where my young brother may have been. 
School holidays started about mid-June 
and I thought a journey of discovery in 
town was an attractive way to spend the 
time. (In those days parents did not have 
to worry about their children going out 
for such expeditions.) The only trouble 
was, that, like most other children, I did 
not have any money! Not even a small 
coin with a hole in the middle... Until 
about that time a tram ticket for children 
cost 34 fillers, which was 30 fillers and 
two little coins with a hole in the middle. 
Such was a 2 filler coin... But these had 
been discontinued shortly beforehand 
and now a tram ticket for children was 
costing 35 fillers instead of just 34... 
public opinion was in revolt!

However, I remembered the scrap 
yard! There they would accept old paper 
– and, much better, old bottles! If they 
were washed clean, they would pay 
20 fillers for a green one and 30 for a 
white one! So I started my “journey of 
discovery” in our flat and rounded up all 
the small bottles I could put my hands 
on, and began to wash them.. Then off to 
the scrap yard just around the corner... I 
ended up with 3 forints and 50 fillers... 
(roughly the price of a small loaf of 
bread). Was I rich! I was well prepared 
to start my expedition. It would cost me 
just 35 fillers to ride on the tram to the 
Margaret Island, a couple of km North, 
in the river Danube. I had to walk across 
the bridge to the actual island but once 
there, this wonderful park was open 
to me... I walked along the road down 
to the park and past the fountain. The 
first thing I did was to buy a chocolate 
wafer for 1 whole forint. A luxury! By 
this time it was well past noon. I then 
carried on walking up the island which 
was approximately half a mile long. 
Can’t remember what else I did or what 
I spent the rest of my riches on but, by 
late afternoon I had spent all my money 
and did not have enough to pay even for 
a tram ticket. So I had to undertake the 
long walk home... on foot. It would take 
me at least an hour!

All in all, we, as a family, were not 
“living it up”. But we managed... More, 
we were happy, as a believing family. Be 
that as it may, one of the unforgettable 
memories that have stayed with me was 
the fact that it was never difficult for us, 
family members, to delight each other. It 
was always easy to think of a surprise, 
be that for a birthday or perhaps 
Christmas. It was true both ways: for 
parents to delight their children, or for 

MISSIOnaRY FUnD
The purpose: supporting the 

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

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

for those of us who, at the beginning of 
the 21st Century are slowly approaching 
the end of the road, it feels good to 
look back –to remember pleasant 
early experiences. At least that is how 
I feel. But I wonder, living in the 21st 
Century, do we still know what “true 
faith in God” means? And what that 
elusive experience called “contentment” 
actually is?

As I look back to my childhood years, 
mainly the 1950’s, my main impression 
is that of sunshine – although I was 
always aware of the fact that our 
circumstances were “meagre”. But I 
took that for granted…

True, it was our parents who had to 
bear the brunt of the burden and they 
did their best to make sure that we, their 
three children, were well provided for. 
Even as a child, I knew and loved a 
wonderful song that went like this:

Count your blessings, name them one 
by one, / Count your blessings, see what 
God hath done! / Count your blessings, 
name them one by one, / And it will 
surprise you what the Lord hath done.

I wonder, was this the secret of 
“sunshine”? All I know that, while be-
ing quite unaware, I did comfort my 
mother who was trying to cope with all 
the cares and anxieties. One summer day 
I and my little brother were playing in a 
wooden tub-of-water-come-paddling-
pool, up on the 5th floor, by the window. 
We never had money for such luxuries as 
visiting a leisure centre or go to a proper 
swimming pool... And while playing in 
the water, I was singing this song.

Meagre circumstances... well, I 
think this was the reality for most 
ordinary families in those days. I recall 
a particular day when I was nearly 11 
years old. It was early summer and I just 
wanted to go out for an expedition…. 
My mother and father were at work 

“tRUe FaItH In gOD anD COntentMent Make FOR  
a RICHLY FULFILLeD LIFe.”  (Paul, the apostle) 

a Recipe for, or the Secret of, Happiness?
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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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are returning to the pagan religious 
worldview that predated Christianity’s 
rise.

This worldview locates divinity inside 
the world rather than outside of it; God or 
the gods are part of nature rather than an 
external creator. Meaning, as Douthat 
describes Smith’s thesis, is therefore to 
be sought “in a fuller communion with 
the immanent world rather than a leap 
toward the transcendent.”

This old/new spirituality can allow for 
belief in the supernatural and eternal, but 
it focuses on the material and temporal. 
This brand of religion is therapeutic, a 
means of seeking harmony with the 
world and ourselves. It finds meaning 
less in revelation from outside us than 
in so-called truth discovered inside us.

“the chief danger that confronts 
the coming century”

I am convinced that Smith is right. 
A pagan culture would much prefer 
spirituality that requires no repentance 
and offers only affirmation. That’s why 
much of today’s most popular teaching 
in churches seems to focus more on 
personal therapy than on biblical 
theology. Who wouldn’t prefer a doctor 
who only delivers good news?

William Booth (1829-1912), the founder 
of the Salvation Army, predicted: 
“the chief danger that confronts 
the coming century will be religion 
without the Holy ghost, Christianity 
without Christ, forgiveness without 
repentance, salvation without 
regeneration, politics without god, 
heaven without hell.”

He was tragically right about our 
culture. But he doesn’t have to be right 
about our souls.

We can resist the pagan worldview 
Smith describes. We can say with Mary, 
“I am the servant of the Lord” (Luke 
1:38). We can join the wise men in giving 
the Child our best (Matthew 2:1-11). We 
can make Jesus the King of our hearts 
and Lord of our lives.

In fact, we must–for our sake and 
for the sakes of everyone we influence. 
Christians cannot expect our culture 
to be more Christian than we are.

So let’s remember: The Christmas 
story is not about presents but the ever-
present God. It is about Immanuel, 
“which means, God with us” (Matthew 
1:23) and is now “God in us.”

When last did he change your life?
       Jim Denison (Denison forum)

CHRIStIanItY 
WItHOUt CHRISt? 

Ralphie Parker’s Christmas
My wife and I were invited by some 

dear friends to see A Christmas Story: 
The Musical last night in Dallas. The 
show is a stage production of the classic 
television movie. Set in the 1940s in 
Indiana, it tells the story of Ralphie Par-
ker, a little boy who wants a Red Ryder 
Carbine Action Range Model Air Rifle 
for Christmas.

The comedy has been ranked 
America’s favorite holiday movie of all 
time. Our family watched the film every 
year on Christmas Eve. Last night’s mu-
sical was just as enjoyable.

Here’s the problem: for millions of 
Americans, A Christmas Story has 
become the Christmas story.

there’s nothing in A Christmas Story 
about Jesus. This is not a criticism–the 
story is intended to be a humorous tale 
about the challenges and joys of families 
during the holidays.

But the increasing secularization of 
our culture is turning holy days into 
holidays and Jesus into Santa. Nearly 
half of younger americans say they 
have no religious affiliation; it seems 
unlikely that they will raise their 
children to become more religious than 
they are.

Where is this slippery slope away 
from Christian faith and morality 
taking us?  

Returning to paganism?
New York Times columnist Ross 

Douthat is one of my favorite cultural 
commentators. In yesterday’s Times, he 
asked a fascinating and vital question.

Douthat notes that, while many of 
America’s churches are in decline, 
our religious impulse “has hardly 
disappeared.” He references a Gallup poll 
in which over 40 percent of Americans 
said a “profound religious experience or 
awakening” had redirected their lives, a 
number that has doubled since the 1960s. 
And he points to an increasing number 
of Americans who have regular feelings 
of “spiritual peace and well-being.”

How are we to reconcile our 
persistent spirituality and our declining 
religiosity?

Douthat turns to Steven D. Smith, a 
law professor at the University of San Di-
ego, whose new book I have just begun 
reading. In Pagans and Christians in 
the City: Culture Wars from the Tiber 
to the Potomac, Smith claims that we 

DentOn LOtz (1939-2019) 

Dr. Denton Lotz a Baptista Világ-
szövetség tiszteletbeli főtitkára, az Úr 
hűséges szolgája 2019. április 23-án 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Halála 
otthonában forestdale (Massachustts, 
USA) városában érte 80 éves korában.

Denton Lotz többször járt Magyaror-
szágon a '70-es évektől kezdve és szol-
gált igehirdetéssel különböző baptista 
és más evangéliumi gyülekezetekben 
és konferenciákon. Előadásokat tartott 
a budapesti Baptista Teológiai Akadé-
mián és más protestáns teológiai intéz-
ményben.

Mint a svájci zürich melletti 
Rüschlikoni Baptista Teológiai Szeminá-
rium igazgatója és homiletika professzo-
ra létrehívta az általa vezetett intézmény 
nyári egyetemét (SITE) a kelet-európai 
hallgatók számára, ahol közel 50 ma-
gyar diák is tanulhatott Magyarország-
ról és Erdélyből egy-egy nyári kurzuson 
a kommunizmus utolsó évtizede alatt. 
(Pl. Kulcsár Sándor és Herjeczki Géza, 
Mészáros Kálmán, Szlovák Tibor) 

Miután a Baptista Világszövetség fő-
titkárává választották, évtizedeken át 
működött együtt a világ számos nem-
zeti baptista szövetségeinek vezetőivel, 
így a Magyarországi Baptista Egyház 
egymást váltó elnökeivel és munkatár-
saival is. A háttérben jelentős segítséget 
nyújtott Billy Graham magyarországi, 
erdélyi, felvidéki és más kelet-európai 
evangelizációs útjainak előkészítésében.

Istennek adunk hálát Lotz testvér pél-
damutató és mindhalálig hűséges életé-
ért, valamint a magyar baptisták misz-
szióját elősegítő testvéri szolgálatáért. 
Imádkozunk az itt maradt családtagok 
és a baptisták világot átfogó testvérisé-
gének a Szentlélek által történő megvi-
gasztalódásáért, a Krisztus feltámadá-
sában nyert élő reménység üzenetében.

Lotz testvér életútjáról az alábbi lin-
ken olvashatunk többet.

http://bit.ly/honoringdenton
                   Dr. Mészáros Kálmán



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)

11. oldal 2019. június

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: dr. Gergely István (Amerika) 

Alelnökök: Papp János (Magyarország) 
Pardi Félix (Erdély)

főtitkár: Durkó István (Magyarország)

számít, s mint tudjuk, „aki számít, az 
benne van”.

alaposan benne vagyunk. Megnyil-
vánulásainknak sokszor ilyen üzenete 
van. Ha beteg vagy, Isten büntet. Ha 
nincs Mercédeszed, akkor nincs Isten-
ben bővelkedő életed sem, mert nem 
szabadultál meg teljesen bűneidtől. Ha 
rosszul fizető munkádat megpróbálod 
tisztességgel ellátni, az kevés, nincs 
áldás rajtad. Jobb, ha hívő életed is át-
alakul. Ha a Szentlélek megérint, annak 

a notre Dame-i kőfaragó
emberek vagy isten kedvét  

keresem?
(Dénes Ferenc írását Marosi Nagy 

Lajos a Múlt, jelen, jövő Baptista Nap-
tár egy korábbi kiadványában közölte. A 
párizsi székesegyház tragédiája nyomán 
talán ezt az írást is újra olvassuk. Üze-
nete ma is aktuális.)

Egy álmos délutánon egykori gimná-
ziumi rajztanárom, Erzsi néni, a diavetí-
tőbe tett egy kőszobrot ábrázoló képet. 
Egy kora középkori szörnyfigurát. A 
kőszörny a párizsi Notre Dame szé-
kesegyház egyik tetődísze. Nyolcszáz 
esztendeje vigyázza a templomot, és tű-
nődik az idő múlásán. Embert évszáza-
dokon keresztül nem látott, mert olyan 
helyen ül, ahonnan nemhogy a földről, 
de a légi felvételekről sem látható. Csak 
a tetőn egyensúlyozva, tornyokra mász-
va fedezhető fel, kapható lencsevégre. 
Hogy erre a kőszoborra ilyen élénken 
emlékszem nem elégséges magyarázat 
az esztétikai élmény, ehhez valami mé-
lyebb dolog kell. És azt hiszem, ez az, 
ami mindörökre megkapott. Mert a szo-
bor mindezek ellenére tökéletes, minden 
porcikájában kidolgozott mestermunka, 
szinte él, az évszázadok rombolása is 
alig látszik rajta.

Miért e tökéletesség? Hiszen a Vízkö-
pő Kft-k, a referencia jegyzékek, a mar-
keting stratégiák és reklámkampányok 
korszaka még ugyancsak távol van, és 
ahhoz is hosszú évek kellettek, hogy 
egy-egy művész nevének kezdőbetű-
ivel félénken ellássa a műalkotást. Mi-
ért e tökéletesség? Hiszen az emberek 
csodálata, akár a jövőbeni elismertség 
nemhogy kétséges, de reménytelen is. 
Nem látja, nem csodálhatja senki, senki 
sem fizet elismerésül egy pohár fröccsöt 
a székesegyház melletti kis kocsmában, 
és csak ezért nem lesz újabb munka, 
nagyméretű pápai megbízás. 

Erzsi néni azon az órán azt mondta, 
hogy a tökéletesség oka abban keresen-
dő, hogy a Notre Dame-i kőfaragó – a 
többi kortársához hasonlóan – szilárdan 
hitt abban, hogyha az emberek nem is, a 
Jóisten látja az általa faragott kőszobrot. 
Nem tehette meg, hogy ne a legjobbat, 
ne a legtökéletesebbet alkossa, mert hit-
te, hogy az emberek elismerése nélkül is 
a legfontosabb az Isten házának díszíté-
se. 

miért jut ez mostanában annyi-
szor eszembe? talán azért, mert úgy 
látom, ma már más a jelszó: bármit 
csinálsz, az a lényeg, hogy jól látható 
legyen! Csak a látható dolgok világa 

antoine de Saint-exupery:
foHász

Uram, nem csodákért és látomásokért 
fohászkodom, csak erőt kérek a hétköz-
napokhoz. Taníts meg a kis lépések mű-
vészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy 
a napok sokféleségében és forgatagában 
idejében rögzítsem a számomra fontos 
felismeréseket és tapasztalatokat! Segíts 
engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok 
fontossági sorrendjében, elsőrangú 
vagy csak másodrangú fontosságának 
megítéléséhez! Erőt kérek a fegyelme-
zettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne 
csak átfussak az életen, de értelmesen 
osszam be napjaimat, észleljem a várat-
lan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az 
életben mindennek simán kell mennie! 
Ajándékozz meg azzal a józan felisme-
réssel, hogy a nehézségek, kudarcok, 
sikertelenségek, visszaesések az élet 
magától adódó ráadásai, amelyek révén 
növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban 
azt, akinek van elegendő bátorsága és 
szeretete az igazság kimondásához!

Az igazságot az ember nem magának 
mondja meg, azt mások mondják meg 
nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy 
oldódik meg, hogy nem teszünk semmit. 
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!

Te tudod, hogy milyen nagy szüksé-
günk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehe-
zebb, legkockázatosabb és legtöréke-
nyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, 
hogy a kellő pillanatban és a megfelelő 
helyen – szavakkal vagy szavak nélkül – 
egy kis jóságot közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának fé-
lelmétől! Ne azt add nekem, amit kívá-
nok, hanem azt, amire szükségem van! 
Taníts meg a kis lépések művészetére! 
Ámen



látszania is kell: jó lesz elesni. Ha átér-
zed Isten örömét, az csak akkor hiteles, 
ha szent nevetésre fakadsz. S csak akkor 
hiszem, hogy Isten megbocsátotta bű-
neidet, ha ordítasz, mint a fába szorult 
féreg. A hangos dicsőítés mellett mintha 
leértékelődött volna az elcsendesedő há-
laadás. 

Engem is megkísért, hogy csak olyan 
munkát vállaljak, ami jól látható, úgy 
dolgozzak, hogy barátaim, ismerőseim 
lássák, hogy valamit csinálok. Nem áll-
nak tőlem túlságosan távol a nagy gesz-
tusok, hősies mozdulatok. pedig nem 
ilyennek ismerem Jézust, s nem ezt 
olvasom a tanításaiban. Az alázat, a 
szelídség, a türelem sokkal inkább az 
én krisztus-képembe illő fogalmak.

Sokakkal ellentétben úgy gondolom, 
hogy az apostolok halálával nem sza-
kadt meg az igaz keresztyénség, hogy 
csak a XIX.század végi evangéliumi 
mozgalmakban térjen vissza. Névtelen 
hithősök, mártírok, kőfaragók és szent-
életű asszonyok adták át generációról 
generációra azt az egyszerű mindennapi 
hitet, amiből tulajdonképpen mi is táp-
lálkozunk, s van lehetőségünk Istenhez 
menni, Isten országát építeni. 

Jó lenne olyannak lenni, mint a 
notre Dame-i kőfaragó: úgy dolgoz-
ni, élni, mint aki nem az embereknek 
akar tetszeni, hanem a szívét vizsgáló 
Istennek. (1thessz 2,4.)

                               Dénes Ferenc

az úR ÉRkezÉSe
Mikor elhagytak, 
Mikor a lelkem roskadozva vittem, 
Csöndesen és váratlanul 
Átölelt az Isten. 
Nem harsonával, 
Hanem jött néma, igaz öleléssel, 
Nem jött szép, tüzes nappalon, 
De háborus éjjel. 
És megvakultak 
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom, 
De őt, a fényest, nagyszerűt, 
Mindörökre látom. 
                       Ady Endre versei

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK, 2019. június 12. oldal

áLmom: Az isteN  
Batyum: a legsúlyosabb Nincsen, 
Utam: a nagy Nihil, a Semmi, 
A sorsom: menni, menni, menni 
S az álmom: az Isten. 

Vele szeretnék találkozni, 
Az álmommal, nagy, bolond hitben 
S csak ennyit szólni: Isten, Isten 
S újból imádkozni. 

Nem bírom már harcom vitézül, 
Megtelek Isten-szerelemmel: 
Szeret kibékülni az ember, 
Mikor halni készül. 

"Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e 
téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!"  zsoltárok 139:23-24


