
Elismerjük, hogy Mária édesanyai 
szerepében vannak teljesen egyedi és 
soha meg nem ismétlődő tények, vo-
nások. Viszont joggal állíthatjuk, hogy 
sok tanulnivalónk van tőle. 

Az édesanyai hívatás rendkívül ösz-
szetett, és megérdemli teljes értékelé-
sünket és tiszteletünket. Szent édes-
anyává lenni áldás, kiváltság, öröm! 
A valósághoz tartozik az is, hogy 
megszámlálhatatlan áldozathozatallal, 
feszültséggel és fájdalommal is együtt 
jár! Mégis megéri felvállalni! Isten 
munkatársai ők, akiknek sokoldalú, 
sokrétű megértésre, bátorításra és se-
gítségre van szüksége férjük és a kör-
nyezetükben élők részéről.

Bibliánkban Lukács írt a legtöbbet 
Máriáról, Jézus édesanyjáról és a nő-
tanítványokról is. Más evangéliumok 
feljegyzéseit is figyelembe vesszük az 
elkövetkezendőkben. Igyekszünk iga-
zodni az időbeli kibontakozáshoz.

Kérdésünk, amire választ keresünk: 
mi igazat, jót, követendőt, szépet ta-
lálunk Máriánál, drága Megváltónk 
édesanyjánál? Következzenek a meg-
állapítások!

Tiszta erkölcsű lány volt. (Lk 1,26-
38) Alázatosan, engedelmesen és hittel 
fogadta Isten neki szóló, megtisztelő 
üzenetét. Kezébe tette sorsát alku és 
kikötések nélkül! Szabad lelkiismeret-
tel, őszinte szívvel fogadta eljegyzését, 
majd férjét. (Mt 1,18-23)

Szükség esetén készen állt a sietés-
re. Hegyre fel igyekezni erős akaratot, 
jó egészséget és kitartást feltételez. 
(Lk 1,39-45). Ezt áldottan és boldogan 
tette! Közben az volt fontos számára, 
amit az Úr mondott neki. Megjelenése, 
köszöntése rendkívüli jó hatással volt 
Erzsébetre! Magzata és ő betelt Szent-
lélekkel! (Lk 1,13-17) Ujjongani kezd-
tek az Úr jelenlétében az Ő munkájá-

nak. Mária pedig ihletett magasztaló 
énekre fakadt! (Lk 1,46-56) Hálatelten, 
lelkesen, örömmel dicsérte és imádta 
a hatalmas, irgalmas és szent Istent. 
Nem tudjuk, hogy hányan hallották és 
gyönyörködtek benne. Viszont azt tud-
juk, hogy Istennek ez tetszett, és bele 
is íratta a Bibliába.

Első szülése után Máriának többször 
volt lehetősége csodálkozni a Fiáról 
hallott próféciákon, üzeneteken. (Lk 
2,17-19. 25-33. 51) Nem volt feledé-
keny hallgató. A legjobb helyen rög-
zítette ez igéket: a szívében. Elmél-
kedett, tűnődött azokon. Hiszem azt, 
hogy minden édesanya hallhat olyan 
szent igéket, melyek gyermekeire vo-
natkoznak. Jó ezeket gyermeki hittel 
párosítani, gondosan alkalmazva meg-
őrizni. 

József és Mária Fiukat bemutatták 
az Úrnak a jeruzsálemi templomban. 
Már néhány hetes korában elvitték az 
istentiszteletre. Tudták, hogy tartoz-
nak Őt Istennek szentelni, Érette ál-
dozatot bemutatni! (Lk 2,22-24) Nem 
mindegy, hogy újszülötteink milyen 
szellemi légkörben kezdik el a való-
ság megismerését! Vegyük körül őket 
örök igékkel, imapajzzsal és példamu-
tató élettel! Isten védelmét semmi sem 

A TARTALOMBÓL
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Mária, Jézus édesanyja szerényen 
húzódik meg a Bibliában említett 
szent asszonyok sorában. Nevéhez 
nem fűződik országát szabadító tett, 
magas tisztség betöltése, sem csoda-
tevés, prófétálás. Mégis a mindent és 
mindenkit ismerő, mindenható és pá-
ratlanul bölcs Isten őt választotta ki 
Fia édesanyjának. Vajon miért éppen 
őt? Miért éppen ilyen nőt? Hiszem, 
vallom, hogy nem véletlenül történt!

MIT TANULHATUNK MÁRIÁTÓL, JÉZUS ÉDESANYJÁTÓL?

MENNYbEMENETEL  
"Felemeltetett a mennybe." Márk 16:19

elmentél 
hogy velünk maradj örökre 

így akartad 

s hogy úgy van 
mint akartad 
s hogy jól van így 
míg kezünket fogod 
itt az enyémet 
s amott 
más kontinensen 
az övékét 
és bárhol bárkiét - 
míg kezünket fogod 
tudjuk hogy jól van így 

de hogy Pétert 
hogy édesanyádat 
milyen nehéz úton vezetted 
s milyen hatalmas kézzel 
hogy szívük meg nem szakadt - 
*** 
légy áldva Mester 
mennybe ment Király 
dicsérjen ég 
kereszt 
töprengő értelem 
s a szívünk 
          Herjeczki Géza (1979)

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

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

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

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

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

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

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

folytatás a 3. oldalon
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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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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyip-
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris páni-
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

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

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

Szeretettel köszöntjük az édesanyá-
kat! Májusi számunkban több írás is az 
ő fontosságukról, a család és a gyerme-
kek életében betöltött nélkülözhetetlen 
szerepükről szól. Szükségünk van rá-
juk; áldást kívánunk életükre!

Néhány versünk az üdvtörténet soron-
következő állomását, a mennybemene-
telt villantja fel olvasóink számára. 

A nyáron sorra kerülő nagy találko-
zóról, a MABAVIT 4 előkészítéséről, 
a regisztrálásról, sőt a programról is 
olvashatunk elnök testvérünk írásában. 
Az Amerikából a találkozóra készülő 
testvéreink már megvették repülőjegye-
iket, a regisztrálást is végezzük el még 
ebben a hónapban! 

A magyar baptizmus legjelentősebb 
személyisége Kornya Mihály. Halálá-
nak 100. éves évfordulója alkalmából 
ezt az esztendőt Kornya emlék-évnek 
neveztük el. Az emlék-évet Nagysza-
lontán nyitották meg (fénykép a 6. olda-
lon). Szövetségünk közgyűlésének is ez 
lesz a központi tematikus gondolata. A 
részletes programot a júniusi számban 
olvashatjuk majd.     

A közgyűlést és szövetségi életünk 
következő időszakát érintő kérdéseket 
a márciusi Évközi Gyűlésen tárgyaltuk 
meg, Chicagóban. A chicagói gyüleke-
zet 30. éves évfordulójáról már beszá-
moltunk, a fiatalok három írása most 
olvasható. 

Évközi Gyűlésünk egyik fájdalmas 
mozzanata volt, amikor a helyi lelki-
pásztor, Lukács János testvér bejelen-
tette hivatalosan is, hogy elfogadta a 

budafoki gyülekezet meghívását, és ha-
marosan elköltözik Chicagóból, ahol 13 
évig szolgált. Döntését tudomásul vet-
tük; áldást kívánunk további szolgála-
tára. Egyúttal, a gyülekezet vezetőjének 
(Kulcsár Sándor diakónus tv.) kérésére 
megígértük, hogy imádsággal és szolgá-
latokkal is segíteni fogjuk a lelkipász-
tort kereső chicagói gyülekezetet. Lu-
kács testvérnő, a Nőszövetség elnöke 
is letette tisztét a gyűlésen, átadva azt a 
jelenlegi alelnöknek, Herjeczki Évának. 

Ilyenkor döntünk a két célgyűjtésről 
is. Pünkösdkor a Veszprémi Gyülekezet 
imaházára gyűjtünk, a hálaadónapon 
pedig a szilágysomlyói körzet építkezé-
sét fogjuk segíteni. (szerk)

American Hungarian baptist 
Convention of North America, Inc. 

Circle of Friends Donations received 
for the period October 2016 through 

May 2017.
bARÁTI KÖRI ADAKOZÁSOK

Gyozo Toth, Toronto, Can. $100; Teresa Ke-
rekes, Laguna Hills, CA. 75; Kornel Gerstner, 
Forest, VA. 200; Sebestyen Novak, Claremont, 
CA. 25; Valentine Mate, San Antonio, TX. 
100; Tibor Miko, Clinton Twp. MI. 100; Oscar 
Szomor, Scarsdale, NY. 25; First Hungarian 
Baptist Church, Melbourne, AUS. 200; Anna 
Sebestyen, Parma, OH. 75; Varga Antal, 
Argentina 50; Alex Hrabovszky, Tamarac, 
FL. 10; Bela Marosi, Solon, OH. 10; Barbara 
Bikki, Palisade, CO. 15; Alex Lungui, Stanton, 
CA. $10.

                            Total:             $995.00
Thank you for your faithful support

Zsigmond Balla Treasurer

Visit our Web site at www.evangeliumihirnok.net

Segítsünk torontói testvéreinknek – munkával  
is, és imádkozzunk az építkezés  
mielőbbi sikeres befejezéséért!
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2017. május 3. oldal

MIT TANULHATUNK MÁRIÁTÓL?
folytatás az 1. oldalról

ÉL A FIAD? 1Kir 3,16–28
Ekkor azt mondta az élő gyermek any-

ja a királynak, mivel megesett a szíve a 
fián: Kérlek, uram, adjátok neki inkább 
az élő gyermeket, csak meg ne öljétek!

Két nőről olvasunk, akik közül való-
jában csak az egyik anya. Az, akinek a 
szíve megesett a fián. Nem egy fájó szí-
vű, igazi édesanyával beszélgettem már, 
akik tanácstalanok voltak lázadó gyer-
mekükkel kapcsolatban, és akik feltet-
ték magukban a kérdést: él az én fiam?!

Ez hozzánk most az igazi, felelősség-
teljes kérdése: él a fiunk, gyermekünk? 
Igen, létezik, de él is a szó újszövetségi 
értelmében? Pál ezt írja: „ővele együtt 
életre keltett megbocsátva nekünk min-
den vétkünket” (Kol 2,13). Tehát nem 
azzal kelt valódi, igazi, jézusi életre, 
hogy megteremt, hanem úgy, hogy új-
jászül.

Ilyen értelemben él a gyermekünk? 
Hadd bátorítsak minden édesanyát, aki-
nek a gyermeke még nem született újjá, 
hogy ne csüggedjen, ne fáradjon meg, 
ne adja fel! Ha esetleg ott tart a helyzet, 
hogy gyermeke hallani se akar Jézus-
ról, nem lehet róla beszélni neki, akkor 
beszéljünk gyermekünkről Jézusnak. Ő 
szeretne hallani róla!  

Isten számára nincs lehetetlen eset 
(ráadásul nem is esetekben gondolko-
dik, hanem személyekben), ezt fejben 
tudjuk jól, de higgyük is el, és tudato-
sodjon bennünk. Kezdjünk el ismét hit-
ből imádkozni, mert nemcsak a mi szí-
vünk esett meg gyermekünket illetően, 
hanem Istené is, hisz érte is elküldte az 
ő Gyermekét. 

Floch Gábor Barnabás (Áhítat 2017)

pótolhatja. Őrtársai lehetünk!
Jó együtt látni Máriát a Fiával. (Mt 

2,11) Jó, ha az édesanyák elegendő 
gondoskodást, figyelmet, időt, gyön-
géd szeretetet biztosítanak gyermeke-
iknek. Az apák se maradjanak ki ezek 
állandósításából!

Mária férjével együtt idejében és si-
keresen menekítette, védte Fiát. Enge-
delmesen és hittel fogadta a férjének 
adott angyali üzenetet. (Mt 2,13-14. 
20-21) Igaz, ez teljesen új szakaszt nyi-
tott életükben. A Sátán kárhozatos ter-
vet készített mindenik gyermekünk el-
len! Nem nézhetjük közömbösen. Ne-
künk is jól jön az Úr figyelmeztetése 
és vezetése! 

Mária, Jézus édesanyja az előbbi-
ek ellenére is több gyermeket vállalt. 
(Mt 13,55) Férjével együtt évente el-
mentek Jeruzsálembe a húsvét ünne-
pére még nagy család mellett is. 

József és Mária megbízott Jézus-
ban! (Lk 2,42-50) Fiuk 12 éves korá-
ban komoly meglepetést és izgalmat 
okozott nekik. Ekkor már csaknem 
nagykorúnak számított. A Jézus által 

keltett szülői riadalmat édesanyja szá-
mon kérte Tőle. Ekkor is Gyermekének 
nevezte. A férje tekintélyét a magáé elé 
helyezte. Őszintén tette szóvá a nagy 
bánatot, amivel Őt keresték. Mária ak-
kor nem értette, hogy miként bánha-
tott velük úgy. Lassan tanulta a leckét, 
mely szerint a Fia elsősorban a mennyei 
Atyához tartozik! Ne féltsük gyerme-
keinket a szerető Isten szolgálatától!

Jézus édesanyja elkísérte pálya-
kezdő Fiát első útjaira. Azokban 
nem akadályozta, hanem túlságosan 
is segíteni akarta. (Jn 2,1-12) Tudta, 
amit mások nem, hogy Fia rendkívüli, 
természetfölötti megoldásokra képes. 
Számított Fia jóindulatára, megérté-
sére, segítségére. Kérte is azt! Jézus 
iránti feltétlen engedelmességre biz-
tatta a szolgákat. Az eredmény az ál-
tala vártnál sokkal jobb és több volt!

Aztán Mária hagyta, hogy Fia ön-
állóan végezze nyilvános szolgálatát. 
A Jézusról szárnyra kelt hírek eljutot-
tak hozzá is. Kész volt érdeklődéssel 
és figyelemmel kísérni Fiának állapo-
tát, sorsát, tevékenységét. Ha úgy ítélte 
meg, hogy be kell avatkoznia, megpró-
bálta. Majd újból elfogadta azt, hogy 
nem irányíthatja Őt! (Mk 3,30-35)

Ennek ellenére, amikor Fiát letartóz-
tatták, halálra ítélték, megkínozták és 
kivégezték feladatának tartotta Mel-
lette állni! A következményekkel nem 
számolt! (Jn 19,25-27) Később jött rá, 
hogy micsoda kegyelemben részesült 
akkor is.

Őt is ott látjuk Fiának mennybeme-
netele után az egy szívvel és egy lé-
lekkel kitartóan imádkozó Krisztust 
hívők közösségében. A Szentlélek ki-
áradását cselekvően várták! (ApCsel 
1,13-14) Ezt Fia nyomatékosan hagyta 
meg követőinek. Ő is beállt közéjük 
többi gyermekeivel együtt! Végre vi-
lágosan látta, hogy Ki a Fia, és mi-
csoda kiváltságos sors volt édesany-
jának lenni!

Egy édesanya se keseregjen amiatt, 
hogy életének jelentős része az anya-
ság! Isten olyan áldott eszköze lehet, 
aki gyermekei által jobb örökséget 
hagyhat maga után, mint csak a maga 
tevékenységével.

Áldott, hálás, gyógyító, remény-
kedésben eltöltött anyák napját kívá-
nunk!

           dr. Vass Gergely, Kelowna
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CSAK EGY ANYA?
Egy nőtől, aki éppen a jogosítványát 

akarta megújítani a megyei hivatalban 
a hivatalnok hölgy megkérdezte, hogy 
mi a foglalkozása. A nő hezitált, nem 
igazán tudta, hogyan határozza meg a 
munkáját. Úgy értem – magyarázta a 
hivatalnok – van munkája, vagy csak ..?

- Persze, hogy van munkám, - csattant 
fel a nő -, anya vagyok!

- Az anyaság nem számít foglalkozás-
nak, a „háztartásbeli” a megfelelő szó! 
– hangsúlyozta a hivatalnok.

Egészen addig a napig nem is jutott 
eszembe a történet, amíg egyszer csak 
ugyanebbe a szituációba nem kerültem 
a polgármesteri hivatalban. A hivatal-
nok láthatóan egy karrierista hölgy volt, 
kiegyensúlyozott, hatékony és megszál-
lottja az olyan fontosnak hangzó címek-
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

4. oldal 2017. május

értést a nekik ellenszenves tettel, hanem 
megértését. Mintha átérezték volna el-
lenségeik keserű, Isten nélküli állapotát, 
amely indokolta viselkedésüket. Az Úr 
rámutatott arra, hogy nem lehetnek biz-
tosak afelől, hogy vajon az ő helyükben 
nem ugyanúgy cselekednének-e ők is...?

Asztaluk harmadik "csemegéje" Is-
ten közelsége volt. minél többet imád-
koztak, minél jobban szerettek és minél 
jobb indulattal bocsátottak meg, annál 
közelebb érezték magukat az Úrhoz.

Majd Isten közelsége következtében 
megtanultak túllátni helyzetük nehéz-
ségén, és magatartásuk egész környe-
zetükre - jó és rossz-akaróra egyaránt 
- áldást hozott. Ez lett negyedik "cse-
megéjük". Az ellenség is értetlenül állt 
ezzel a ténnyel szemben.

Igen, Mennyei Atyánk megáldja azo-
kat, akik a nehéz órákban Őhozzá mene-
külnek. Valóban asztalt terít nekik ellen-
ségeik szeme láttára. Képesek lesznek a 
rosszért jóval fizetni, a háborgatásért 
békével, a szeretetlenségért szeretettel...

Az életrajzírók azt is közölték, hogy 
nem egyedül vívták harcaikat. Voltak 
imádkozó testvéreik. Tanáccsal is szol-
gáltak nekik. Azonban - bár ez kibeszél-
hetetlen erőforrás volt - a döntést nem 
hozták meg helyettük. Minden próbaté-
tel előtt nekik kellett határozniuk, hogy 
saját maguk, vagy Isten megoldását vá-
lasztják. S mikor az Úr akarata szerint 
döntöttek, máris ott volt előttük a "terí-
tett asztal".

Az életrajzok olvasása fölvetette 
bennem azt, hogy hasonló döntéseken 
mindannyiunknak át kell esnünk. Lehet, 
hogy nem élünk át súlyos, hosszan tartó 
üldöztetéseket, de velünk is előfordul-
hat, hogy munkahelyen vagy a család-
ban megvádolnak, vagy a szomszédok 
ok nélkül bántanak ...

Ilyenkor mit teszünk? Hogy döntünk? 
Eszünkbe jut a kézenfekvő emberi meg-
torlás, vagy pedig az Úrhoz fordulunk? 
Magunk intézzük el az ügyet, vagy Tőle 
várjuk, hogy saját indulataink helyett az 
Ő indulataival hasson át minket?

Ha saját magunk terítünk magunknak 
asztalt, azon sokszor ehetetlen táplálék 
van; de Isten mindig drága "csemegék-
kel" teríti meg asztalunkat.

Az isteni megoldás mindig többet ér 
a legjobb emberi megoldásnál. Békét, 
megbocsátást, megértést, szeretetet, 
hosszútűrést ad. S ráadásul közelében 
tart.

Az Ő asztalánál a próba terhe áldássá 
alakulhat!

                     Mátrainé Fülöp Irma

nek, mint: "Hivatali Vallató" vagy ''Vá-
rosi Nyilvántartó".

''Mi a foglalkozása?" - kérdezte. Mi 
késztetett rá, hogy ezt válaszoljam, nem 
tudom, csak úgy kibuktak belőlem a sza-
vak: ''Tudományos munkatárs vagyok a 
gyermekfejlődés és emberi kapcsolatok 
területén.''

A hivatalnok megdermedt, a golyós-
toll megállt a kezében és úgy nézett rám, 
mint aki rosszul hall.

Megismételtem lassan, kihangsúlyoz-
va a fontos szavakat. Majd csodálattal 
néztem, amint a kijelentésemet fekete 
nyomtatott betűkkel a hivatalos nyom-
tatványra írta.

''Megkérdezhetem, - kezdte a hivatal-
nok érdeklődéssel – pontosan mit csinál 
ezen a területen?"

Hűvösen, minden izgatottság nélkül a 
hangomban, hallottam magam válaszol-
ni:

"Továbbképző kutatómunkát végzek 
(amit az anyák nem laboratóriumban és 
terepen, hanem –általában úgy szoktam 
mondani, hogy „házban és házon kívül” 
folytatok).

A főnökömnek dolgozom (az Úrnak 
elsősorban, aztán az egész családnak). 
Szereztem már négy elismerést (mind 
lány).

Természetesen ez a munka az egyik 
legelhivatottabb a földön (akar valaki 
ellentmondani?) és gyakran napi 14 órát 
dolgozom (a 24 közelebb áll a valóság-
hoz).

De a munkám több kihívást tartogat, 
mint a legtöbb átlagos karrier és az el-
ismerés sokkal kielégítőbb, mint pusztán 
a pénz.''

A hivatalnok egyre növekvő elisme-
réssel töltötte ki a nyomtatványomat, 
felállt és személyesen kísért az ajtóhoz.

Amint ráhajtottam a kocsifelhajtónkra, 
csodálatos új karrieremben elmerülve, 
szaladtak elém a laborasszisztenseim: 13, 
7 és 3 évesek. Az emeletről hallottam a 
gyermekfejlődési programunk új kísérleti 
modelljét (6 hónapos kisbabánkat), amint 
egy új hangmintát tesztelt.

Úgy éreztem, csapást mértem a bü-
rokráciára! Úgy tűntem fel előttük, mint 
aki sokkal előkelőbb és nélkülözhetetle-
nebb az emberiség számára, mint "csak 
egy másik anya''.

Anyaság!
Micsoda nagyszerű karrier! Különö-

sen, ha egy cím is van az ajtón.
Akkor a Nagymamák „Vezető tudo-

mányos munkatársak a gyermekfejlődés 
és emberi kapcsolatok területén'” és a 
Dédnagymamák ''Ügyvezető tudomá-
nyos munkatársak"?

Szerintem igen!!! És hiszem, hogy a 
nagynénik "Tudományos munkatárs- 
helyettesek".

           Internetről, ismeretlen szerző

TERíTETT ASZTAL
"Asztalt terítesz nekem ellenségeim 

szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, 
csordultig van poharam" (zsolt 23, 5) - 
írja a zsoltáríró.

Összegyűjtött életrajzokat olvastam 
nemrégen. Olyan asszonyok mondták el 
tapasztalataikat, akik sok csodát éltek 
át. Arról számoltak be, hogy életük tele 
volt szenvedéssel, csalódással, mégis 
győzelmes volt, mert Istenhez menekül-
tek.

Hosszú szenvedésük alatt Isten külö-
nös kegyelemmel vette körül őket. Szel-
lemi életük fejlődött, békesség töltötte 
el szívüket, és ez annyira meglátszott 
rajtuk, hogy rosszakaróik is elámultak.

Valamelyikük úgy fejezte ki, hogy 
Isten asztalt terített nekik ellenségeik 
szeme láttára, és az "asztal" szellemi 
csemegékkel volt tele.

Ilyen "csemege" volt a béke ajándéka. 
A megpróbáltatás terhe ugyanis térdre 
kényszerítette őket. Buzgó imájuk kiter-
jedt az őket bántalmazókra is. Naponta 
könyörögtek a körülmények alakulá-
sáért, szeretteikért, és a kemény szívek 
meglágyulásáért. Ez a közbenjáró ima 
úgy hatott vissza rájuk, hogy szívük tel-
jes békességet nyert általa.

Másik "csemege" az volt, hogy meg 
tudtak bocsátani teljes szívből. Akikért 
imádkoztak, azokra többé nem tudtak 
haragudni. Valahogy kimunkálta szí-
vükben Isten a megértést. Nem az egyet-

Ó, Úr Jézus, megváltottál,
Szereteted végtelen!
Megtörténhet, hogy elhagynál?
Soha nem, ó, sohasem!
Bánat ér, vagy békétlenség?
Magányos lett életem?
Cserben hagysz, ha sújt az ínség?
Soha nem, ó, sohasem!
Új éltünk tán érdemeltük?
A megváltás kegyelem!
Elvet Isten, ha még vétünk?
Soha nem, ó, sohasem!
Minket Isten Krisztusban lát—
Benne rejtve életem.
Tőle el nem rejti arcát—
Soha nem, ó, sohasem!
Ha rám törne gond és próba,
Elhagy kísértésekben?
Ha majd üt a végső óra?
Soha nem, ó, sohasem!
Majd ha mennyben révbe értünk,
S könnyünk nem hull többé! Nem!
Hűségét ott elfelejtjük?
Soha nem, ó, sohasem!

  J. P. Hutchinson, ford. A.P. Williams
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2017. május 5. oldal

ÁHíTAT
bízott kincset megőrizze arra a napra” 
-2Tim 1:12) gondolt az őt követő szolga-
társakra, köztük most Timóteusra.

Ma elődeinkre emlékezünk: a ma-
gyar baptista misszió első munkásaira. 
Néhány név megemlítése elégséges – a 
kicsiny kezdet Isten országlásának fon-
tos sajátossága. Rottmayer János és 5 
fiatal szolgatársa, akik Bécsbe, Pécsre és 
Pestre vitték a baptista kegyesség szép 
gyakorlatát Hamburgból (1846), azután 
Meyer Henrik, Novák Antal, Kornya 
Mihály, Tóth Mihály, balogh Lajos, 
Udvarnoki András, Csopják Attila… 
Ahányan, annyifélék. Sajátos körülmé-
nyek, harcok és kudarcok. Olyan korban 
éltek, ami a baptista hit – és életszem-
lélet befogadására nyitott volt. Ez nem 
azt jeleni, hogy gondtalanul éltek, és 
hogy a munkásságukat tapssal fogadták 
volna – éppen ellenkezőleg. Mint a Pax 
Romana területén a Júdeából kiinduló 
keresztyénség, a XIX. század végi kö-
zép-európai társadalmak a nyelviségük-
kel, szociális és kulturális (vallásos) be-
rendezkedettségükkel mégis jó talajnak 
bizonyultak az újprotestáns közösségek 
számára. Meyer Henrik tanítványa, 
Tatter János lett a szlovák baptizmus út-
törője. Az I. Világháborút követő világ-
nézeti „zavarosból” kiutat keresők, mint 
Dr. Somogyi Imre, ezeknek a hívő fér-
fiaknak a szép példáját követhették – kö-
vette is őket a falvak népe, épp úgy, mint 
a városiak. A Trianon utáni magyarság 
összetartozásának egyik élő szála lett a 
magyar baptista misszió.

Hogyan értékeljük ezt a lelki öröksé-
get? Alig, ha nem is tudunk róluk. Alig, 
ha a hitüket tükröző költemények, éne-
kek és írások helyett mást idézünk, ének-
lünk és olvasunk. Alig, ha a modernség 
látszata után kapdosva elfelejtjük, hogy 
kik vagyunk. Alig, ha megszűnünk bap-
tistákként viszonyulni az ország hatalmi 
tényezőihez, más vallásokhoz, és a ki-
szolgáltatottakhoz.

Mi amerikai magyar baptisták va-
gyunk. Nem az otthon elsajátított ér-
tékek feladása tanúskodik a tanulé-
konyságunkról. Miért ne vigyáznánk a 
magyar baptista lelkiséget, ami legalább 
annyira a miénk és rólunk szól, mint az 
anyanyelvünk? Nem azt énekeltük már 
régen is, hogy „Ó, lenne bár ezernyi 
nyelvem…”? Miért adnánk fel éppen 
azt, amelyiken megtanultunk énekelni? 
Mint annyi mást, ezt az éneket is az elő-
deink hagyták ránk – drága kincsként.

— Adjunk hálát az Úrnak az első 
magyar baptistáktól örökölt drága lelki 
kincsekért!

                              Novák József

Az újkori magyar baptizmus kezde-
tére emlékeznek magyarországi testvé-
reink május harmadik vasárnapján. Jó 
hozzájárulásnak találjuk Novák testvér 
egy éve írt „áhítatát.” 

Az egészséges beszéd példájának te-
kintsd, amit éntőlem hallottál, a Krisz-
tus Jézusban való hitben és szeretetben. 
A rád bízott drága kincset őrizd meg 
a bennünk lakozó Szentlélek által.  — 
2Tim 1,13-14

Valahányszor a másra bízott kincs 
(parathéké) gondolatával találkozunk a 
Timóteushoz írt levelekben – Pál apostol 
háromszor él ezzel a képpel (1Tim 6:20; 
2Tim 1:12,14) – a régiek életkörülménye-
ire kell gondolnunk. Például arra, hogy 
nem kártyákkal a pénztárcájában indult 
útnak a kereskedő, mint a maiak, hanem 
súlyos pénzérmékkel teli zacskóval. 
Az ókori Közel-Keleten nemesfémből 
készült érmék és drágakövek voltak a 
váltóeszközök. Amit ezekből otthon ha-
gyott, azt biztonságba kellett helyeznie. 
Elásta, vagy másra bízta (Jézus is hivat-
kozik erre a gyakorlatra a tanításában). 
Visszatérve a Timóteusnak írt levelek-
hez, “elérkezett az én elköltözésem ide-
je” – írja Pál a második végén szeretett 
tanítványától búcsúzva (2Tim 4:6). A 
hátrahagyott „drága érték”, amit Timó-
teus és a Szentlélek őrzésére bíz, mielőtt 
eltávozna, valószínűleg „az egészséges 
beszéd.” Az evangélium szolgálatára 
rendelt hírnök, apostol és tanító (2Tim 
1:11), Pál, a nemes harcot megharcol-
ta, futását elvégezte és a hitet megtar-
totta (2Tim 4:7) – azt a „drága” értéket 
hagyva a következő generációra példa-
ként tehát, hogy az evangéliummal való 
szolgálat hűséges ellátása lehetséges, 
az Istentől kapott megbízás teljesíthető. 
Az evangélium szolgálatában élő apos-
tol Isten iránta való bizalmát élvezve és 
azt viszonozva (“meg vagyok győződve, 
hogy neki van hatalma arra, hogy a rám 

ÉGbE MENT KIRÁLY  
Ó, győztes Úr, 
Te égbe ment Király, 
Uralmad végtelen !
Téged imád 
néped, mely visszavár
nagy hittel szüntelen.
Te készíted helyünket 
Atyánknak házánál ,
hol gondjaink megszűnnek,
s lelkünk otthont talál.

Mit álltok itt 
égre emelt szemmel,
bús tanítványai? 
Elméteket 
égi értelemmel
meg fogja áldani.
És visszatér majd egyszer,
ahogy most mennybe szállt,
Áldásra tárt kezekkel,
beváltva szent szavát.
                 Balog Miklós (1958)

FÉNYE VILÁGíT  
Lukács 24:50-51

Kiviszi őket Jeruzsálemből
Betániáig viszi ki Ő, 
két áldó karja kék felhőt tartva
szemük láttára az égbe nő,
Elszakad tőlük, eggyé a mennyel. 
Ott várja Atyja győztes Fiát.
Mennybement Jézus fénye világít:
bevilágítja Kálváriánk… 
   Kárász Izabella

Sötétben növekszik,  
mint a gomba…

A hit ígéretekből él, nem magyaráza-
tokból. Amikor váratlan és nehéz ese-
mények látogatják meg az életünket, mi 
válaszokat akarunk és pedig azonnal. 
Ilyenkor, a legtöbb esetben nincs értel-
mes magyarázat. Az egyetlen menedé-
künk az Isten ígéreteibe vetett hit. 

Jób, amikor nem értette mit cselekszik 
Isten, hitével erősebben kapaszkodott az 
Úr ígéretébe. „Mert én tudom, hogy az 
én Megváltóm él, és utoljára az én porom 
felett megáll. És ha ez a bőröm lefoszlik 
is, testemben látom meg az Istent. Saját 
magam látom meg Őt, tulajdon szemeim 
látják meg, nem más…” Jób 19: 25-27a.

Készülj fel az ígéretekből, mert eljön 
a sötétség. Minden hívőnek végig kell 
menni a sötét életszakaszon előbb vagy 
utóbb. Ézsaiás 50:10b-ben ezt olvassuk: 
“Aki sötétségben jár és nem ragyog rá 

fény, bízzon az Úr nevében és támasz-
kodjon Istenére!” 

Mindennek napfényre van szüksége a 
növekedéshez. A hittel ez fordítva van. 
Bár a világosságban születik olyan, mint 
a gomba. Sötétben növekszik a legjob-
ban. A sötétben kényszerülsz rá, hogy a 
teljes lényedet és sorsodat maradéktala-
nul rábízd Istenre. 

Ne magyarázatokat keress. Még ha 
kapnál is magyarázatot, mit érnél vele?  
Keresd meg az ígéreteket, és bízz Őben-
ne, aki az ígéreteit mind betartja! 

                               Lukács János
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tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.

Ha azt kérdezte volna valaki Mózes-
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dezte volna: Mózes, mondd meg ne-
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hogy: Nem tudom! Egyet azonban tu-
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.

Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, ko-
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefé-
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fo-
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
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Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

6. oldal 2017. május

véren és Bácskossuthfalván a gazdasági 
válság ellenére folytatódnak az építke-
zések, miközben a gyülekezetekre egyre 
nagyobb szociális teher nehezül a folya-
matos migráció miatt. 

Felvidéken, a szentpéteri az egyetlen 
magyar baptista gyülekezet, de óriási 
missziói lehetőség kínálkozik Csallóköz 
vidékén, Rimaszombaton és Dunaszer-
dahelyen. Odaszánt missziómunkásokra 
és megfelelő anyagi támogatásra lenne 
szükség. 

Kárpátalján, az anyagi szegénység és 
a háború fenyegetettség ellenére nagy a 
lelki szomjúság, itt is több lelki munkás-
ra lenne szükség. Jelenleg a 10 gyüleke-
zetben 2 felavatott lelkipásztor szolgál. 
A lelki munkások (diakónusok) nagyon 
elfoglaltak, a család fenntartása sok 
időt és munkát igényel. Nagy a szociá-
lis szükség, sok gyerek éhezik, a gyü-

lekezeteknek 
egyre több 
ilyen terhet 
kell vállalni-
uk. Sok ma-
gyart elvisz-
nek a frontra, 
emiatt a fiata-
lok igyekez-
nek elhagyni 
az országot. 
Testvéreink 
nagyon hálá-
sak Kelemen 
Szabolcs test-
vér és család-
jának szolgá-

latáért (akik a MaBaVisz támogatásával 
lehetnek ott). A szükséget látva, a MBE 
hamarosan egy újabb  missziós házas-
párt fog kirendelni Kárpátaljára. 

Magyarországon már több áldásos 
konferencia (cigánymissziós, Kornya, 
Habán) került megrendezésre ebben az 
évben.  A vezetők és a gyülekezetek 
számára egyre nagyobb kihívást jelent a 
szociális és oktatási lehetőségek kihasz-
nálása. Szeretnének nagyobb hangsúlyt 
fektetni a börtönmisszióra, az egészség-
ügy területén pedig egy gyerek hospis 
kiépítésén dolgoznak. Az Európában 
eluralkodó teológiai és politikai liberális 
gondolkozás miatt, igyekeznek szoro-
san együttműködni a Szlovák, Horváth, 
Lengyel, Ukrán, Román, Cseh és más 
baptista szövetségekkel. 

Az Észak Amerikai Szövetség  életé-
ből a torontói imaházépítés, a Sarasota-i 
és Kelownai magyar missziókról tettem 
részletesebb említést, illetve az új lel-
kipásztorra váró gyülekezetek (Detroit, 
Cleveland, Chicago) helyzetéről szól-
tam.  Minden beszámoló után, hálát 
adtunk Istennek a megtett útért, kegyel-
mét és áldását kértük az adott szövetség 
missziós tevékenységeire. 

II. MabaVit 4 
A találkozó fő napirendi pontja a kö-

zeledő MaBaVit 4 megszervezése volt. 
Jó hangulatban és segítő szándékkal be-
széltük meg és dolgoztuk ki a napi prog-
ramok részleteit. Hely és idő szűke mi-
att, itt csak a legfontosabbakat említem: 

Péntek este bemerítési istentisztelet 

A közelgő MaBaVit 4-re való tekintet-
tel, ebben az évben a szokottnál koráb-
ban tartottuk a MaBaVisz elnökségének 
gyűlését. Ezúttal az erdélyi testvérek 
gyakorolták vendégszeretetüket egy 
zilah melletti panzióban. A tagszövet-
ségek kivétel nélkül képviseltették ma-
gukat. Mint mindig ilyenkor, először a 
tagszövetségek beszámolóit hallgattuk 
meg, majd a MaBaVit 4 programjainak 
részletes megbeszélése következett.

 
I. beszámolók
A beszámolók során jó volt hallani a 

tagszövetségek programjairól és célki-
tűzéseiről. 

Erdélyben rendszeressé váltak az 
énekkarok és fúvóskarok találkozói, jó 
légkörben zajlanak az országos missziói 
és ifjúsági konferenciák. 

A Vajdaságban, Szabadkán, Csanta-
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2017. május 7. oldal

az evangéliumot. Akkor remélhetünk 
megtéréseket, ha az igehirdetők Isten 
üzenetét mondják, és nem a hallgatók 
elvárásainak próbálnak kedvezni. Az is-
tentisztelet után közös ebéd keretében is 
gyakoroltuk a közösséget.

Vasárnap délelőtt az érmihályfalvai 
gyülekezetben szolgáltam, ahol az ige 
asztala mellett a szentjegyek asztalá-
hoz is járultunk. Délután átmentem 
Kémerre, ahol Király Tibor testvérrel 
is találkoztam. Az erdélyi áhítat szerinti 
igéből szolgáltam, József életének utolsó 
rendelkezéseiről. A múltat lezáró meg-
bocsájtás témakörében, a megbocsájtás 
készségéről és a megbocsájtás elfogadá-
sának szükségéről szóltam. Ha szívből 
meg tudunk bocsájtani, és bizalommal 
fogadjuk testvéreink és az Úr bocsána-
tát, akkor tudjuk igazán lezárni a múlt 
sérelmeit. Jó volt találkozni idősebb 
testvéreimmel, és öröm volt hallgatni 
a kémeri ének és zenekar színvonalas 
szolgálatát.  

A MaBaVisz elnöksége, testvéreim, 
akikkel a gyűlésen és a gyülekezetek-
ben találkoztam, valamennyien testvéri 
szeretettel üdvözlik szövetségünk gyü-
lekezeteit, Isten gazdag áldását kívánják 
életünkre és szolgálatunkra. Ezt kívá-
nom én is minden kedves olvasó részére. 

                        dr. Gergely István

EZ A MAI NAP
a nagy lehetőségeké - mert tágas térre 

állította Isten a lábadat,
a megvalósuló álmoké - mert vele még 

a falakon is átugorhatsz,
a kapaszkodás biztonságáé - mert ő 

erősen fogja kezedet,
az igazi találkozásé - mert szeretetével 

jön feléd Istened,
a munka öröméé - mert kezed munká-

ját ő teszi maradandóvá,
az otthonlét békességéé - mert meglát-

hatod Isten jóságát az élők földjén.
Ez a nap Isten áldásával teljes. Neked 

adatik, hogy áldássá légy.
                                   Őri István

Az üdvösség útja
Benned megszületett, meghalt, 
                                          feltámadott Ő?
Örülj, ezek után a mennybemenetel jő!

Állandó Áldozócsütörtök
Ha győztél magadon, és csak Isten irányít:
A mennybemenetel meglett szívedben már 
itt!

  Angelus Silesius, ford. Szénási Sándor

VISSZATEKINTÉS
Gyülekezetünk 30-ik évfordulóján 

visszatekintve a múltra, Isten hűségé-
ről és folyamatos gondoskodásáról 
tehetek bizonyságot, amit a mi kis gyü-
lekezetünk évről-évre átélt.

Személyes kiváltság számomra, hogy 
születésemtől fogva magyar gyülekezet-
ben nőhettem fel hallgatva a szép ma-
gyar lelki énekeket, imádságokat, bibliai 
tanításokat, azokat megértve, amit szü-
leimnek valamint zágoni mamámnak 

és tatámnak köszönhetek. Hálás vagyok 
az Úrnak értük, mert ők megvetették 
az alapot, amelyre mi, újabb generáció 
tovább építhetünk, lábnyomdokaikban 
járva.

Már kis-koromban vasárnapi iskolába 
jártam, ahol sok gyermek éneket, arany-
mondatokat, gyermek verseket tanul-
tam. Megvallom, nem mindig volt türel-
mem vagy kedvem azokat ismételgetni 
nagyszüleim vagy szüleim tanítására,  
de amikor már tudtam, lelkesen és han-
gosan adtam elő a gyülekezeti gyermek 
szolgálatokon. Ezek, még ma is eszembe 
jutnak és bátorítanak a hitélet útján.

Családi életünkhöz tartozik, hogy 
évente rendszeresen részt veszünk a 
Ráma tábor júliusi rendezvényein: kon-
vención, konferencián, gyermek és ifi 
táborokon. A hetes táborokon nyert bib-
liai tanítások nagy hatást gyakoroltak 
lelki világom kiformálódásában. Az itt 
kötött barátságok szoros kötelékként 
tartanak össze bennünket kortársaink-
kal az idők múltával is, habár más-más 
gyülekezetben gyakoroljuk a rendszeres 
testvéri közösséget. Örömmel tölt el az a 
tudat, hogy az új generáció tele vággyal 
és tűzzel keresik a barátságot, az együtt-
létet egymással, úgy az ifi-találkozókon, 
táborokon, sőt gyülekezet-közi alkalma-
kat is megragadnak és együtt szolgálják 
az Urat. Én nagyon hálás vagyok, hogy 
a mi gyülekezetünk elöljárói és testvéri-

lesz, az igehirdetést Papp János testvér 
fogja végezni. Az istentisztelet után egy 
ráadás program is lesz, amikor különbö-
ző zenei szolgálatok, illetve rövid igei 
üzenetek és bizonyságtevések hangza-
nak el.  

Szombat délelőtt két részes lesz a 
program, az elsőben tagszövetségi be-
mutatkozások lesznek, majd Simon Jó-
zsef testvér hirdet igét. Itt kerül sor a 
Kornya díj átadására is. Először Füredi 
Kamilla (posthumus) kapja a díjat, majd 
a Barett házaspár, a 4H alapítvány ve-
zetői, akik a magyar baptista misszió 
érdekében nagyon sokat tettek több tag-
szövetségben is, az elmúlt években.  A 
második részben szekciós felosztásban 
9 aktuális téma kerül megbeszélésre. 
Szombat este evangélizációs istentisz-
telet lesz, az igehirdetést Paul Msiza 
testvér, a BWA elnöke végzi. Az isten-
tisztelet utánra tervezett zenei koncert 
elmarad, helyette egy úgynevezett Off-
line Terasz program keretében, háttérze-
ne mellett közösségépítő találkozások, 
beszélgetések lehetnek. 

Vasárnap délelőtt folytatódnak a 
MaBaVit-os, tagszövetségi bemutatko-
zások, majd ismét Paul Msiza testvér 
hirdet igét. Ezt az istentiszteletet úrva-
csorai alkalommal zárjuk. 

A fő alkalmak ének-zenei szolgálatait 
az erdélyi és magyarországi testvérek 
biztosítják. 

Az amerikai Szövetség bemutatkozá-
sára szombat délelőtt kerül sor, 10-12 
percben. Egy öt perces videót (mozgó 
képekkel) mutathatunk be szövetségünk 
életéről, illetve ének–zenei szolgálattal 
is készülhetünk.  

III. Látogatások
Szombaton a Kornya Év nyitó isten-

tiszteletére került sor Nagyszalontán. 
A helyi gyülekezet tagjain kívül jelen 
volt számos látogató, a környéki gyü-
lekezetek testvérisége, illetve a szalárdi 
gyülekezet férfikara. A polgármester 
köszöntő beszédén kívül, üdvözleteket 
és igei köszöntéseket tolmácsoltak a tag-
szövetségek képviselői, az igehirdetést 
Papp János testvér a MaBaVisz és MBE 
elnöke végezte. Kihangsúlyozta, hogy 
mint régen ma is szükség van olyan 
igehirdetőkre, akik örömmel hirdetik 

CHICAGO
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

8. oldal 2017. május

Lukacs Testvér, this church is similar 
to a gas station where we all can refuel 
and continue on a full-tank back into our 
regular lives to share what we gained 
with the world fulfilling our call.

                   Adam Elekes Szabo <><

ATTENDING A 
HUNGARIAN CHURCH...

One may generically ask me, 
why do you still attend a Hungarian 
church in the United States? Why is it 
important to you? The obvious answer 
to that question is of course because I'm 
Hungarian. Over the years, this response 
is not longer as applicable or popular as 

many have decided to leave the Magyar 
congregations for different personal 
reasons. However, God has placed this 
community on my heart and helped me 
realize that I was put here for a specific 
purpose. 

As the Hungarian baptist Church 
of Chicago commemorates the past 
thirty years, I can personally go back 
and recall the twenty-some years of 
history I've been blessed to be part of. 

CHICAGO - Youth Weekend
The weekend in Chicago (in April)

was great as usual. There were four of 
us from Detroit (Emily Szilagyi, Peti 
Kovacs, Norbi Erdokozi, and I) and one 
from Los Angeles (Zsigmond Balla) 
who went. We spent the weekend with 
the youth in Chicago, eating good food 
and strengthening our friendships with 
talks, activities, and singing songs. 

We knew the pastor of the Hungarian 
Baptist Church in Chicago, Janos Lu-
kacs, was going to pastor in Hungary 
soon, so we decided to meet up with 
the youth and the church in hopes of 
boosting the spirits of the people at the 
church. We know pastor Janos’s decision 
of pastoring in Hungary was a difficult 
one, but one that was part of God’s plan. 
We wanted to let him and the church 
know that we’re here for them and ready 
to help them through prayer and actions. 
I hope and pray that the church stays 
together and strong until they find their 
next pastor. 

I also ask that everybody else also 
prays for the church of Chicago so that 
they will continue to have fellowship 
with one another and patience and love 
when finding their next pastor. I not only 
think this trip boosted the Chicago’s 
spirit but also ours, who went. We felt 
very welcomed from the moment we 
arrived at Istvan Fodor’s house. May 
God bless the host, the church, and you!

                               Robert Juhasz

Ever since moving to the US at the age of 
five, I've been going to this church. Sun-
day after Sunday, I developed a comfort 
level with the members and felt that I 
belong here. After all these years, this 
church has become my second home, a 
spiritual home, where we all gather for 
the sole reason to glorify our God and to 
encourage one another in our walk with 
Christ. 

My best memories have to be during 
my teenage years. I started going to 
youth group at the age of thirteen when 
Gerstner Korry was our youth leader. At 
that time, I unfortunately couldn't drive. 
Looking back now, I remember all the 
countless rides I got to and from our 
youth meetings every Saturday night. 
People showed how much they cared 

by going out of their way to pick me 
up just to make sure I would be there. 
Many times it's the small sacrifices like 
this we overlook and take for granted in 
life. The Lord has blessed me with life-
long friends in this youth group. These 
special friends are very important to me 
because I know I can count on them, 
they're approachable, and we can talk 
and pray together whenever need be. 

Going to this congregation, I've gained 
so many things that money cannot buy. 
For example, this secondary family 
genuinely cares and loves me for who I 
am. We have elders that hold the youth 
in their prayers daily. Then, there are 
those who approach you and sincerely 
ask and want to know how you're doing 
and how your week went. I've also seen 
many examples of members, who are no 
longer with us, of what of it takes to live 
and lead a godly life. 

Most importantly, I view this church 
as an oasis and safe haven. It is a place 
where I can recharge my spiritual and 
physical batteries in preparation for the 
upcoming week. Using an analogy from 

sége nemcsak imádságban, de anyagiak-
ban is támogatott eljutni minden ifjúsági 
közös rendezvényekre.

Istenfélő nagyszüleim és szüleim 
példája, a keresztyén iskola tanítói, if-
júsági vezetők és lelkipásztorunk taní-
tásai elősegítettek az Úr Jézus melletti 
döntésemben, majd bemerítkezésemben 
2005-ben.

Az utóbbi években lelkipásztorunk 
mellett segítkezem a teenagerek vasár-
napi iskola csoportja tanításában. Egy 
órát töltünk együtt biblia tanulmányo-
zásban és imádságban. Isten csodálatos 
módon munkálkodott a kis csoport éle-
tében, megismerték az Urat, elfogadták 
és bemerítkeztek, majdnem mind. 

Hálás vagyok Istennek, hogy ebben 
a kis közösségben szolgálhatok, hogy 
velünk volt a múltban és vezetni fog to-
vábbra is a jövőben. Erre garancia gyü-
lekezetünk mottója, zsidókhoz írt levél 
13:8, melyre tovább építhetünk: „Jézus 
Krisztus tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz”!
                                  Szabó Erika
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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
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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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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).

HIT
Hatalmas az én birodalmam,
mert Istenben van bizodalmam!
Enyém a világ aranya, kincse
lelkemben otthonra lelt az Ige.
Földi életem szüntelen igen
napok tisztaságát
nem ronthatja semmi sem.
A félszet sem ismerem,
mert velem van az én Uram,
szeretett Istenem!

                                 Őri István

7 baptist distinctives amid 
Reformation's milieu

by Mark H. Ballard
For us, Baptist is more than a 

traditional title, or something we are in 
name only. "Baptist" summarizes our 
beliefs and connects us to a long heritage 
of bold, New Testament believers.

There are seven distinctive reasons I 
am a Baptist and intend to remain one.

1. I am a baptist because I believe in 
biblical authority.

From the beginnings of the Anabaptist 
movement centuries ago, through the 
English Separatists, to the Conservative 
Resurgence of the Southern Baptist 
Convention, Baptists always turned to 
the Bible as the final authority in all 
matters of faith and practice. What the 
Magisterial Reformers (Luther, Cal-
vin and those who followed) heralded 
-- Sola Scriptura -- Baptists acted on. 
Final authority does not rest in church 
tradition, a church council, a pope or a 
bishop. God's Word alone is inerrant, 
infallible, final and forever. Baptists 
stand on biblical authority, so I am a 
Baptist.

2. I am a baptist because I believe in 
believer's baptism.

In October 2017, Protestants will 
celebrate the 500th anniversary of 
the Reformation. It will be a worthy 
celebration. However, one area of 
distinction between the infant-baptizing 
Magisterial Reformers and the Radical 
Reformers is the New Testament 
pattern of first believing and then being 
baptized. The pattern was prescribed by 
Jesus, proclaimed by the apostles and 
practiced by the church. Baptists insist 
on believer's baptism, so I am a Baptist.

3. I am a baptist because I believe in 
a believer's church.

Believer's baptism is the necessary 
forerunner of a believer's church. The 
Magisterial Reformers promoted a state 
church. They wanted the state to support 
their church instead of some other, but 
in so doing they equated citizenship 
with church membership. The Radical 
Reformers, in contrast, insisted on a 
believer's church: Baptism and church 
membership are only for the regenerate, 
those born again through faith in Jesus 
Christ. Following the New Testament 
pattern, Baptists understand the church 
to be made up of baptized believers who 
intentionally unite together to form a 
local church. The church's purpose is 
to notify sinners, edify saints and exalt 
the Savior. We understand, of course, 
that a regenerate church membership is 
not guaranteed; it is a goal we pursue. 
Even so, Baptists continue pursuing a 
believer's church, so I am a Baptist.

4. I am a baptist because I believe in 
congregational governance.

Believer's baptism and a believer's 
church are the necessary forerunners 
of congregational governance. If only 
the regenerate are baptized into church 
membership, all the church members 
are indwelt by the Holy Spirit and all 
can be led by the Holy Spirit as the 
church body unites to discover and 
do God's will. Through the years, 
Baptists have organized local churches 
in various ways. Some make all 
decisions after extensive discussions 
at monthly business meetings. Other 
congregations make most decisions 
through the deacons and pastoral staff 
or through a fellowship of elders. A 
variety of congregational organizations 
are on the spectrum. Yet Baptists have 
always insisted on local congregational 
governance. How can churches in the 
same denomination function with a 
variety of organizational structures? 
Baptists believe each congregation 
has the authority under the lordship of 
Christ and His Word to determine its 
own structure. No outside organization 
dictates to a local Baptist church. 
Baptists believe in congregational 
governance, so I am a Baptist.

                                 (to be continued)

(Mark H. Ballard is the founder and 
president of Northeastern Baptist Coll-
ege in Bennington, VT)

 Reprinted from Baptist Press (www.
baptistpress.com), news service of the 

Southern Baptist Convention.

Lapozgassuk a bibliát! - HIT 
Valakik pedig befogadák őt, hatalmat 

ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, 
azoknak, akik az ő nevében hisznek.

Hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen.

Bizony, bizony mondom néktek, hogy 
aki az én beszédemet hallja és hisz annak, 
aki engem elbocsátott, örök élete van; és 
nem megy a kárhozatra, hanem általment 
a halálból az életre.

Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is 
hinnétek; mert én rólam írt ő. Ha pedig az 
ő írásainak nem hisztek, mimódon hisztek 
az én beszédeimnek?

...És mi elhittük és megismertük, hogy te 
vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.

Azért mondám néktek, hogy a ti bűnei-
tekben haltok meg: mert ha nem hiszitek, 
hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitek-
ben. 

Monda néki Jézus: Én vagyok a feltá-
madás és az élet: aki hisz én bennem, ha 
meghal is, él; És aki csak él és hisz én ben-
nem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?

Aki hisz én bennem, nem én bennem 
hisz, hanem abban, aki elküldött engem. 

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higy-
gyetek Istenben, és higgyetek én bennem.

És most mondtam meg néktek, mielőtt 
meglenne: hogy amikor majd meglesz, 
higgyetek.

...azokért is (könyörgök), akik az ő be-
szédökre hisznek majd én bennem; Hogy 
mindnyájan egyek legyenek; amint te én 
bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők 
is egyek legyenek mi bennünk: hogy el-
higgye a világ, hogy te küldtél engem.

És aki látta, bizonyságot tett, és igaz az 
ő tanúbizonysága; és az tudja, hogy ő iga-
zat mond, hogy ti is higgyetek.

Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál en-
gem, Tamás, hittél: boldogok, akik nem 
látnak és hisznek.

Ezek pedig azért irattak meg, hogy 
higyjétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten-
nek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen 
az ő nevében.

Szöveg a Károli fordítás szerint.
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2017. május

házat, a gyülekezeteket, ahol a lelkek 
gyógyulása folyik. Ezért soha ne nézd le 
az Egyházat! Értékeld, hogy hétről-hét-
re, napról-napra ha kell törődik az em-
berek lelkivilágával. A bor Jézus vérét, 
az Úrvacsorát jelenti, az az orvosság, 
amit kapunk. Az olaj a Szentlelket, s a 
Szentlélekkel való gyógyítás kegyelmi 
ajándékát jelenti. Nincs aranya s ezüstje, 
de amije van, azt adja. Jézus parancsot 
adott az övéinek, ha szeretsz engem, 
viselj gondot a nyájra, az emberekre, 
legeltesd, őrizd az én juhaimat. Ha visz-
szatérek megadom jutalmadat. Ezt is 
elmondta az utolsó ítélet példázatában: 
Uram, mikor láttuk, hogy beteg voltál? 
Ha eggyel megtettétek, Velem tettétek 
meg! – hangzik a válasz. Én voltam az 
a szegény, a nyomorult, a rád szoruló, a 
mezítelen, a beteg és a fogoly. Pál apos-
tol tudja, hogy nem könnyű ez a mun-
ka, de vígasztal, bátorít, a ti munkátok 
nem hiábavaló az Úrban! Végzed? Nem 
igazságtalan az Isten, hogy elfeledkez-
zen erről – mondja a zsidók 6,10 is.

Visszatérünk az elejére, a kérdésre, ki 
az az ember, akit nekem szeretnem kell? 
Ki felé kell megmutatnom szeretetemet? 
De Jézus nem erre válaszol, előtte még 
van egy fontosabb kérdés. A szeretetről 
beszél, mert ez az ember nem tudja, hogy 
mi a szeretet. Azt mondja neki, nem az 
ember határozza meg, hogy szeressük-e 
vagy sem. Nem ő a mérték, nem ő a vi-
szonyítás, a szeretet szeret és nem válo-
gat, mert a szeretet olyan, mint a Nap. 
Nem kérdezi, hogy kire is süssön, kire 
ragyogjon, kit melegítsen fel, hanem ra-
gyog, melegít, világít, jó mindenkihez. 
A szeretet nem válogatós! – érted te ezt? 
Ilyen lelkületed van? Aminek van hatá-
ra és korlátja az nem szeretet.  A saját 
magad szeretetének van határa? Ugye, 
hogy nincs? Hogy szereted magad? Ha-
tártalanul! Szeresd hát felebarátodat is 
úgy, mint magadat! Határtalanul!

Mert vannak, akik ártalmas életet él-
nek, kifosztanak, bántanak, megsebesí-
tenek, ártanak, kegyetlenek, szívtelenek, 
rosszat tesznek, de segíteni nem tudnak. 
Az embert érik támadások az élet útján, 
de azon menni kell, minden veszély elle-
nére. Vannak, akik rosszul járnak, pórul 
járnak, Detroitban, Chicagoban napon-
ta több embert ölnek meg, lőnek le, ez 
tény. Autóba ülnek naponta több mil-
lióan, sokan, nagyon sokan, és hányan 
szenvednek balesetet? Sokan, sajnos, 
nagyon sokan, többen, mint kellene, de 
azért minden nap mindenki újra kezdi, 
s elindul útjára. Repülőgépek zuhannak 
le, nem tudjuk miért, de azért sokan 
utaznak repülővel, nem a baj a megha-
tározó, élni kell, menni kell. Ne csak 
irgalmatlanokkal találkozz az életed út-
ján, hanem irgalmasokkal, sőt az igazi, 
Irgalmas Samaritánussal is! Ámen. 

                     Lizik Zoltán ref. lp.

IRGALMATLAN 
EMbEREK
Lukács 10,25-37

A történetből kiderül, hogy az Írások 
ismerete fontos. Ha valamit nem tudsz, 
gondolj mindig arra, hogy a Bibliában, 
hogy van megírva? Hogy olvasod? 
Hiszed-é azt, hogy ott megtalálod a 
választ? Jézus is ezt tanácsolta a hozzá 
forduló írástudónak. Aki briliánsan meg 
is válaszolta saját kérdését. Jól ki tudta 
választani a 613 parancsolat közül a két 
legfontosabbat, az Isten és az ember-
szeretet parancsát. Jézus meg is dicséri 
ezért. Jól feleltél, ezt cselekedd és örök 
életed lesz.

De ekkor további probléma áll elő. Ki-
derül hiába tudja kívülről, betű szerint a 
Bibliát, de nem tudja, hogy mit is jelent 
az, ami ott írva van, mit is takar a fele-
barát szó? Ki az a másik ember? Min-
denki? Vagy csak, ahogy gondolták, az 
én népem fiai, a zsidók? Vagy idegenek 
is? Hol van a határa az emberszerete-
temnek? Hiszen vannak nem szerethe-
tő emberek, vannak rosszak, gonoszak, 
bűnösek, akiket meg kell vetni, le kell 
nézni, akiktől el kell különülni, akiket 
el kell ítélni, sőt akiket gyűlölni kell és 
nem szeretni, és az átokzsoltárok szerint 
átkozni is.

Jézus válaszából kiderül, hogy ez az 
ember igazából azt sem tudja, ki az Is-
ten és kicsoda ő maga? Mert ezekre is 
rá kellett volna kérdeznie. Vajon ismerte 
az Istent? Vagy csak azt hitte? A tudás 
még nem ismeret. Lehet sokat tudni az 
Istenről, de mégsem ismerni Őt! Nem 
véletlen, hogy Jézus oly sok dolgot ta-
nított az Istenről, hogy ki is Ő igazából. 
Arról az Istenről tanított, akinek semmi 
sem lehetetlen, aki előtt nincs személy-
válogatás, aki felhozza napját jókra és 
hamisakra, esőt ad igazak és gonoszok 
földjére egyaránt. Aki nem bűneink sze-
rint cselekszik velünk, mert hosszútűrő, 
nagy irgalmú. Nem feddődik mindunta-
lan, türelmes és igazságos, szent. Töké-
letes, akiben hiba nincsen.

Aztán azt is tudnia kellett volna, hogy 
kicsoda ő maga? A felebarát szó már na-
gyon régies, nem adja vissza az eredeti 
értelmet. Talán így lehetne jobban fordí-
tani - testvér. Így már nagyobb értelmet 
nyer, nem csak félig barát, egészen az, 
testvér. Jézus azt a választ adta a test-
vérre, hogy mindenki az, válogatás nél-
kül. Mindenki, akin te tudsz és akarsz 
segíteni, mindenki aki rosszabb állapot-
ban van, mint te. Mindenki, akinek ne-
hezebb a sorsa, helyzete. Mindenki, akit 
bántottak, kifosztottak, akitől elvettek 
mindent. Gondoljunk a háborús öveze-
tekre, a menekültekre, a katasztrófa által 
sújtott vidékekre, a mélyszegénységben 
élőkre. Mindenki, aki beteg, aki rosszul 

van, aki tehetetlen, aki vérben fekszik, 
akit majdnem megöltek! Az, akinek be 
kell kötözni a sebeit, akinek gyógyszer 
és kötszer kell, akit szállítani kell, mert 
nem képes járni, közlekedni, akit ápolni 
és ápoltatni kell. Az, aki pénzbe kerül, 
akiért felelősséggel tartozol a későb-
biekben is, ha nem lenne elég az eddig 
odaadott pénz, a továbbiakat is meg kell 
fizetni, a teljes gyógyulásig.

Ki a felebarát, a testvér? Az, akit má-
sok bántottak, akár fizikailag, akár lelki-
leg, akit valami trauma ért, aki majdnem 
belehalt ebbe. Nálad nélkül biztosan, 
mert mások rá se néztek, elmentek mel-
lette közömbösen. Ebbe is bele lehet 
halni, nem csak a bántásba. Ezek az em-
berek, mint a pap és a lévita is, mint temp-
lomi szolgálattevők, a szent szolgálatban 
résztvevők, Istennek szolgái, akiknek 
hivatásuk, küldetésük van, akiknek ez 
lenne a kötelességük, hogy szeressék 
Isten legfőbb teremtményét az embert, 
de nem teszik. Nincs szívük, nincs lel-
kük, nincs lelkiismeretfurdalásuk, csak 
hűvös eszük van, amivel kiokoskodják, 
hogy miért nem segítenek. Ők olyan val-
lást gyakorolnak, ahol szétszakadt az Is-
tenszolgálat és az emberszeretet. Tudják 
mi a feladatuk, de nem teszik, mondják, 
tanítják másoknak, de ők nem csinálják. 
Vizet prédikálnak és bort isznak. Mi-
attuk káromoltatik az Isten neve. Ez az 
első gyülekezetekben is probléma volt. 
János apostol kérdezi, hogy mondhatja 
valaki, szeretem az Istent, akit nem lát, 
és nem szereti felebarátját, akit lát? 1Jn 
4,20.

De jönnek arra mások is az élet or-
szágútján, egy idegen, egy félpogány, 
egy más fajú, egy más vallású, más 
nemzetiségű, egy gyűlölt és lenézett, 
megvetett samaritánus, és ő segít. Ami-
kor meglátta azt az embert, megesett 
rajta a szíve, megkönyörült rajta, nem 
tudta elnézni milyen helyzetben van az 
az ember, félretett mindent, elfelejtett 
mindent, mert most ez volt a legfonto-
sabb számára, a segítség. Ennek a szívé-
be, hogy-hogy nem, csodák-csodája bele 
volt írva az emberiesség parancsa. Még 
ha ellenséged is, de ha látod, hogy baj-
ban van, rád szorul, ne menj el mellet-
te, segíts rajta! Nem lehet elhanyagolni 
azt, akinek szüksége van rád. „Mert, aki 
pedig tudna jót cselekedni, de nem cse-
lekszik, bűne az annak!” Jakab 4,17. A 
legfontosabb Igék egyike, ez az én vezér 
igém! Segíteni, mert sok a sérült, sebe-
sült, tönkretett ember!

Ez az ember tudja azt, hogy Isten egy-
másra bízott bennünket. Nem csak őr-
zője, de segítője is vagyok a másiknak. 
Sőt, az életének védője, őrzője. Szeretete 
tüstént mozgósítja, bekötözte, ellátta a 
sebeket, fertőtlenítette, a vérzést meg-
szüntette, szállítható állapotba hozta, 
elmenekítette a tett színhelyéről egy 
vendégfogadóba, ez jelképezi az Egy-
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2017. május 11. oldal

IMÁDKOZZUNK 
EGYMÁSÉRT

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

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

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

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

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

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

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

TÁVOL ÉS MÉGIS KÖZEL 
kozás az imaterem mellett, egy tornate-
remben zajlott, ahova viszont az otthon 
lakói szabad bejárással rendelkeztek. 
Sokszor előfordult, hogy a gyermek bib-
liaóra alatt jöttek tornázni. Mind ezek 
erősítették az elhatározást: szükségünk 
van egy önálló ingatlanra! 

Isten kegyelméből talált a gyülekezet 
egy olyan ingatlant, ami a közvetlen 
szükségeinken túl a misszió kiterjeszté-
sének a lehetőségét is adja. Az ingatlan 
a veszprémi Pannon Egyetem központi 
kollégiumával szemben van, szinte az 
egyetemi város közepén, egy lakótele-
pen, a város központjától 10 perc séta, 

helyi járatú busz-
megállótól 40-50 
méterre, parkolási 
lehetőségekkel.

A saját in-
gatlan a gyüle-
kezet életében 
nagyon fontos 
mérföldkő. „Föl-
kerül a térképre” 
a VESzPRÉ-
MI BAPTISTA 
GYÜLEJEzET! 
Az ingatlan meg-
vásárlásával a 
gyülekezet nem 
egy végcélt ért el. 
Inkább egy állo-
más, ahonnan ki-

indulva tovább épülhet a gyülekezet és 
végezheti Istentől kapott küldetését.

Jelenlegi helyzet, állapot. 
Az ingatlant 2016. augusztusában ve-

hettük birtokba. A szerződés szerint há-
rom egyenlő részletben fizethetjük ki az 
ingatlan vételárát (mintegy 50 ezer dol-
lárt). Két részlet már kifizetésre került. 
Istennek hála a gyülekezet megtakarítá-
sa mellé egyéni céladományok is érkez-
tek. Ennek köszönhetően új székeket és 
néhány asztalt vettünk. Kifestettünk há-
rom helységet. Tehát az első célt elértük: 
elkezdtük az istentiszteleti alkalmakat.

Miben kérünk segítséget?
2017. augusztusáig kell kifizetni a hát-

ralékot. A jelenlegi egy WC helyett egy 
férfi és egy női WC-t szeretnénk kiala-
kítani, illetve egy kis konyhát. Sok-sok 
ima!

Isten áldását kívánjuk a testvériség 
adakozó szándékára szeretettel:

Kondacs Gábor lelkipásztor  
és a veszprémi gyülekezet

Szövetségünk gyülekezeteiben pün-
kösdkor a Veszprémi (Magyarország) 
gyülekezet  imaházára adakozunk.  
Levelében a gyülekezet lelkipásztora 
ismerteti a Veszprémi gyülekezetet és 
kérését:

A VESZPRÉMI bAPTISTA GYÜ-
LEKEZET 1998. június 17-én alakult, a 
Veszprém és környéki baptista testvérek 
elhatározása nyomán, és csatlakoztak a 
Magyarországi Baptista Egyházhoz. A 
gyülekezetnek jelenleg 11 tagja van. A 
felnőtt rendszeres látogatók, akik még 
nem tagjai a gyülekezetnek 5 fő, a gyer-
mekek száma szintén 5 fő. 

A VESzPRÉMI gyülekezet egy na-
gyon hűséges gyülekezet, akik évek óta 
igyekeznek talpon maradni ebben a nagy 
városban. Hol önállóan, hol a Csetényi 
körzethez kapcsolódva, hol lelkipász-
tor nélkül, hol lelkipásztor segítségével 
élték hitéletüket. Helységeket béreltek, 
illetve házicsoport jelleggel tartották al-
kalmaikat. Utoljára egy idős otthonban 
béreltek egy kis helységet. Talán ebből a 
helyzetből is adódik, hogy nincs igazán 
a köztudatban az a tény: Veszprémben 
van baptista gyülekezet.

Szolgálatom elején megfogalmazódott 
az az elhatározás, hogy a lehető legha-
marabb „térképre” kell helyezni a gyü-
lekezetet. Isten munkáját látom abban, 
hogy a gyülekezet is egy akaraton meg-
nyugodva úgy határozott, hogy ezen a 
helyzeten változtatni kell. A testvéreket 
egyre jobban nyomasztotta az a tény, 
hogy az istentiszteleti hely a város szé-
lén van, szinte eldugva, a terem mére-
te nagyon kicsi, nem engedi meg, hogy 
vendégeket hívjunk. A gyermekfoglal-

A MAbAVISZ elnöksége:
Elnök: Papp János (Magyarország) 

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

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)

MEGLÁTOGATTÁL
Drága testvérnőm, meglátogattál, és 

nem is akárhogyan, hanem tartalmasan. 
Igaz sok-sok év után. Nagyon jól jött és 
köszönöm. Szép kerek összeg és olyan 
mint egy meleg testvéri ölelés. Nem ír-
tad fel címedet, és nem tudok írni neked. 
így hát megírom mindenkinek!

Sokszor és most is hálát adok, ahogy 
Pál apostol hálát ad a római testvérek hi-
téért; én hálát adok a tiédért. Nem vagy 
oka annak, ami történt életedben, de el-
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szenvedője, igen. Erről az Úr tud. Hogy 
hitedet megőrizted, hogy hited téged 
megőrzött, hogy olyat ne tégy, ami mi-
att bánkódnod kellene, ez hálára való ok! 
Ezért légy boldog, ahogy egy hívő ember 
boldog lehet. Nem sokan vagyunk, de 
vagyunk. Az összes boldogság Igevers 
ránk vonatkozik. A boldog tulajdonkép-
pen: áldott. Isten szeret minket, mi sze-
retjük Istent, és ebben van az áldás. Az 
ő kegyelmi ajándéka a hit a Szentlélek 
által, mely erre képessé tesz.

Mi, a húgommal ketten maradtunk. 
Kilencen voltunk testvérek, ahogy tu-
dod. A kilencedik, az öcsénk, te is is-
merted, most halt meg, márciusban. 
Elsején temettük. Úgy volt, hogy velük 
maradunk itt a családi házban, de íme 
nem így történt. Öcsénk felesége rákos 
lett. Gyógykezelésekre jár. Kiköltözött 
a vikend házukba a kisebbik fiához. Az 
öcsénk hatvankilenc éves volt. Én tizen-
hat éves voltam, mikor ő született. Nem 
volt hívő, de baptista temetést kért. Azt 
mondta, hogy ő mindent tud, mármint 
Istenről. Mielőtt ők ide jöttek lakni, a fia 
lakott itt. Neki már volt komputere, és 
kérésünkre sok prédikációt vett le az in-
ternetről, mi pedig kazettákra vettük át, 
és küldtük azoknak, akik igényelték. Így 
ő sok igét meghallgatott, aminek most 
hasznát vette. Mikor látta, hogy az apja 
halálán van, kezdte, legjobb tudása sze-
rint, Isten felé terelni. Mi ezt nem tudtuk. 
A temetés igen áldott légkörben folyt. 
Mikor megtudtuk, értettük meg a történ-
teket. Mondta is öcsénk fia, hogy a teme-
tés méltó volt apjához, hogy az énekek is 
csodálatosan beépültek a gyász-szertar-
tásba. Tudod, fájdalmas volt, hogy a szép 
világos koporsó egy roncs testet takar 
(tüdőrákja volt), de Isten kegyelmes sze-
retetében az élet méltóságára emelte ezt 
az Ige által. Nemhívők mondták, hogy 
hogy lehet egy temetés meghitt és nyu-
godt? Olyan csodásan átölelt engem Isten 
szeretete. Valami módon jelezve, hogy 
elfogadta öcsénket az utolsó pillanatban. 
El kellett fogadjam, hogy öcsénket, an-
nak megtérését, nem ránk bízta, hanem 
fiára, aki még maga sem hívő.(?)

Mikor úgy néz ki, hogy Isten nem 
munkálkodik ez nem így van. Ő munkál-
kodik. Előkészíti és megérleli terveit, s a 
maga idejében napvilágra hozza azokat. 
A harminchetedik zsoltár ötös verse sze-
rint: „Hagyd az Úrra utadat, bízzál ben-
ne, mert Ő munkálkodik, világossá teszi 
igazságodat, jogodra fényt derít.” 

Még egyszer köszönöm az örömöt, me-
lyet okoztál nekem. Nem számít a távol-
ság, az Úr Lelke áthidalja azt!

Mi most át kell rendezzük életünket, 
ami nem kis gond, de bízunk az Úrban, 
hogy Ő ad majd jó megoldást. Téged pe-
dig áldjon és őrizzen az Úr továbbra is. 
Tisztelettel és szeretettel, testvéred az 
Úrban, Nagyajtai Eszter

KÖNYVJELZŐ
Elisabeth Elliot: Nőnek  születtél

Egy anya ajándéka leányának
„Arra születtem, hogy nő legyek. Az 

a tény, hogy nő vagyok, nem tesz en-
gem másfajta keresztyénné, de az a tény, 
hogy keresztyén vagyok, másfajta nővé 
tesz. Ezért elfogadtam Istennek rólam 
alkotott elképzelését, és egész életem 
mindenestől felajánlom neki – én aki va-
gyok, és akivé formálni akar.” 

Elisabeth Elliot a keresztyénség is-
mert és kedvelt szerzője. Első férje Jim 
Elliot volt, akit 1956-ban öltek meg az 
auka indiánok egy missziós útja során, 
Ecuador keleti részén. Később két évre 
missziós útra ment ahhoz a törzshöz, 
akik megölték a férjét. Miután visszatért 
az Amerikai Egyesült Államokba, több-
éves Dél-Amerikai tartózkodása után, 
híres íróvá vált. Több mint 20 könyvet 
írt, melyek nagyrésze megjelent magya-
rul is.

Nőnek születtél című könyvében sa-
ját megfigyeléseit és tapasztalatait veti 
össze a Szentírással, amelyet egy éle-
ten át figyelmesen tanulmányozott. A 
könyv, melynek mottója: „Gondolatok a 
nőiességről Valerinek”, egyúttal a gon-
doskodó anya ajándéka leányának, kü-
szöbön álló házasságkötése alkalmából.

A könyvben a szerző olyan kérdések-
re keresi a választ, mint: Ha egyszer le-
hetőségünk lenne kedvünk szerint el-
rendezni a világot, kinek lenne any-
nyi fantáziája, mint Istennek? Kiben 
lett volna meg a Teremtő bátorsága, aki 
megteremtette a szexualitás csodáját? 
Nem feltételezhetjük, hogy elkerülték a 
figyelmét a lehetőségek, a veszély, a vele 
járó kockázat. Átlátott mindent, és meg-
teremtette a nőt, aki a megfelelő, min-
denben hozzáillő társa a férfinak.

                         Horváth Ferenc

SZILÁNKOK (Józsué 1,2)

„Mózes, az én szolgám meghalt.” Hát 
igen, 120 éves volt; nem is csoda olyan 
élet után, ami neki jutott. Habár, né-
hány sorral előbb: Nem homályosodott 
meg a szeme, és nem fogyott el az ere-
je.” (5Móz 34,7)

Mégis meghalt? Mielőtt bevitte vol-
na népét az ígéret földjére. Pedig hogy 
szerette volna látni. Hát, látni láthatta 
is, a Pizga tetejéről, a Jordán másik ol-
daláról. Aztán eltemette az Úr. Engedet-
lensége miatt nem mehetett be az ígéret 
földjére. Ahogyan Áron sem, akit már 
korábban kiemelt a történelemből az Úr 
(4Móz 20,24). Nem értem szigorúságát. 
De azt igen, hogy több mint ezer évvel 
később, a Tábor hegyén, Megváltóm be-
szélgetett Mózessel, Illéssel. Eltemette? 
Magához vette! S ott él azóta is, az en-
gedetlensége ellenére szolgálatát betöltő 
Isten embere. 

(Eltemette az Úr. Mi lett amazokkal? 
Elhullottak a pusztában (zsid 3,17). Ég 
és föld; menny és pokol. Amikor aka-
rod, Uram, ne siess, de kész vagyok, ha 
hívsz.) 

SZILÁNKOK (Józsué 1,5)

„Veled leszek, ahogy Mózessel is vele 
voltam.”  Ahogy Mózessel is... Uram, 
köszönöm, hogy velem leszel... de nem 
lehetne még jobban? Ott voltam Mózes 
mellett, amikor majdnem megkövezték; 
amikor folyamatosan rágalmazták; ami-
kor saját testvérei próbálták félreállíta-
ni. Ahogy Mózessel? Uram, nem lehet-
ne valahogy máshogy? De az Úr így vá-
laszolt nekem: Veled leszek, ahogy Mó-
zessel is vele voltam. Ne várj többet; de 
erre számíthatsz! És ne félj! (Dehát mi-
ért is lenne velem máshogy? Köszönöm, 
Uram. Ennyi elég lesz.)

                        Herjeczki Géza


