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

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

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

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

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

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

folytatás a 3. oldalon

A TARTALOMBÓL

English Articles - pages 8-9.
Meghívó lelkipásztor beiktatásra

és ifjúsági találkozóra
Beszámoló a kolorádói családi

táborozásról
Távol és mégis közel: hírek

Berettyóújfaluról
Úti beszámoló - Kulcsár Sándor

VOL. 102. NO. 9. SEPTEMBER 2010. 102. ÉVF. 9. SZÁM, 2010. SZEPTEMBER

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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A  RÉGI  ÖSVÉNY
szereplő személyek, beleértve a názáreti 
Jézust, történelmi személyek. 

A bibliakritika a 19. században és a 
20. század első felében élte virágkorát. 
Megkísérelte természetfelettiségétől 
megfosztva, egyszerű könyvként kezel-
ni a Bibliát. A bibliakritika teológusai 
támadták a Biblia történelmi megbíz-
hatóságát, különösen a történelmi Jé-
zus létezését. Kritikájuk másik fontos 
területe a bibliai szövegek értelmezése 
volt. Kritikai munkájuk során némelyek 
eljutottak arra a „felismerésre”, hogy a 
történelmi Jézus nem létezett, azonban 
a neki tulajdonított tanításokat elismer-
ték úgy, mint alkalmazható életelveket.

Tudományos felfedezések alatt, a 
szerző azokra a főleg archeológiai, de 
más, földrajzi, geológiai felfedezésekre 
is utal, amelyek megtámogatták a biblia-
kritikusok elméleteit. Meg kell jegyez-
ni, hogy a Biblia történetiségét legalább 
6000 archeológiai felfedezés támogatja.

A fenti idézet célzást tesz egy olyan 
keresztyén teológiára, amely valamikor 
hitt a Bibliában és Krisztus történetisé-
gében, de az a fajta fenntartások nélküli 
hit ma már nem vállalható.

Olvasva a fenti sorokat, gondolhatja 
valaki: Újév van! Mi közünk nekünk a 
bibliakritikához? Valami használhatót 
kérünk, ha lehet...

Jeremiás 6: 16. “Így szólt az Úr: Állja-
tok az utakra, és nézzetek szét, és kérde-
zősködjetek a régi ösvények felől, melyik 
a jó út, és azon járjatok, hogy nyugo-
dalmat találjatok a ti lelketeknek! És azt 
mondták: Nem megyünk!” 

Jeremiás a régi ösvényekre hívja fel 
a nép figyelmét, és arra bíztatja őket, 
hogy keressék meg a jó utat, és járja-
nak ismét azon, mert csak így találnak 
nyugalmat a lelküknek. Ezt akkor a nép 
elutasította. Milyen különös, hogy Je-

remiástól számítva, közel 2600 év után 
is észrevehető Isten népe között ez a tö-
rekvés, hogy új utakat keres, mert úgy 
gondolja, hogy a régi ösvény többé nem 
vállalható. Mi is ez a régi ösvény?

A régi ösvény – a bűnbánó és ösz-
szetört szív, a megalázkodás, az Isten 
beszéde iránti engedelmesség, Isten ki-
rályi uralmának elismerése és feltétel 
nélküli vállalása. A régi ösvény, annak 
a megértése, hogy bűnös vagyok. Nem 
csak bűneim vannak, hanem egy bűnös 
emberi természetem is, amely képtelen-
né tesz a jóra és predesztinál a kárhozat-
ra. Emiatt ki vagyok szolgáltatva Isten 
haragjának, vagy irgalmának. A régi 
ösvény, annak is a megértése, hogy Is-
ten nem tartozik engem szeretni, mégis 
Jézus Krisztus befejezett helyettes áldo-
zatáért, felkínálja nekem a kegyelmet, 
és egyben kereszthordozásra hív, és egy 
életen át tartó követésre. 

Ezzel szemben van egy új út. Az új út 
keresői nem szeretik a régi ösvényt. Ők 
inkább arra törekszenek, hogy Istent a 
maguk hatalma és irányítása alá vonják, 
úgy a teológiában, mint a gyakorlat-
ban. Istent skatulyába zárhatóvá akar-
ják tenni, hogy rendelkezhessenek vele. 
Ezért aztán, az új út keresőit gyakran 
arról hallod beszélni, hogy Isten felté-
tel nélküli szeretete és isteni hatalma az  

A TARTALOMBÓL
English section - pages 8-9
Ökumenikus imahét programja
Gyülekezeti hírek: New York, 
Detroit, Pennsylvániai karácsony
Távol és mégis közel:  kárpátaljai 
missziós beszámoló  
Emlékezés Tóth Mihályra

folytatás a 3. oldalon

Dale Moody, a The Word of Truth, 
(biblikus reveláción nyugvó keresztyén 
tanok összegzése) című könyvében a kö-
vetkezőket írja: „Az evangelikáloknak 
mára már tudniuk kellene, hogy a ke-
resztyén teológia többé nem térhet 
vissza a bibliakritika és a tudományos 
felfedezések előtti állapotához.” (Pro-
testáns fundamentalizmus , 23. oldal). 

Ahhoz, hogy jól értsük ezt az állítást, 
tudnunk kellene, hogy mit ért a szerző 
e három fogalom alatt: evangelikál, bib-
liakritika és tudományos felfedezések.

Nagyon egyszerűen fogalmazva, az 
evangelikál gondolkodók hisznek a bib-
liai szövegek  tévedhetetlenségében és 
Szentlélektől való ihletésében. Hiszik 
azt, hogy a Biblia történelmi és krono-
lógiai szempontból megbízható, a benne 

ISteN hoRd kARjAIN
Isten hord karjain, ne csüggedj el; 
Védelme biztató, jöjj, ismerd fel!
Hatalmas karjain magához von, 
Nem árthat semmi sem, Ő oltalom. 
     Refrén:
Kézen fog Isten és vigyáz reád, 
Szeret, mint gyermekét, hisz Ő Atyád;
Hitben e szent tudat sziklaszilárd, 
Hűsége megmarad próbákon át.

Isten hord karjain magányodban, 
Meghallgat könnyező fohászodban. 
Ha a sok gond alatt megfáradt vagy, 
Felvidít hű Urad, bízd Rá magad! Refr.

Isten hord karjain ínségedben, 
Elmúló életed sok terhében,
Megáll az Ő szava, vissza nem tér, 
Fogadd be, benned is örökké él. Refr.
       F. J. Crosby / Kovács Z. HH 308.
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2. oldal 2012. január 
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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)

GALILeAI MedItÁCIÓ
"Az Úr van ott!"   (János 21:7)

Reggeledett. A csónakban
néhány fáradt tanítvány evezett a
    part felé.
A szürkületben látni lehetett, hogy ott
valaki várja őket.
A hangját is meghallották:
"Fiaim, van-é valami ennivalótok?"
Szélcsend volt. A víz tükörsima.

Most is az.
Kedvem volna kiáltani, de inkább
    hallgatok.
Nézem, mit Ő is látott: a tengert, a
dombokat
s a Feltámadottra gondolok.

Halászok, bűnösök barátja, 
mondd, hogy lehet, hogy 
János felismert a szürkületben?
"Az Úr van ott!" -  kiáltotta, míg a többi
hat tanítvány csak egy embert látott
    a parton.
Talán mert jobban szeretett?
Mondd, hogy lehet, hogy
Péter azonnal kiúszott hozzád,
míg társai a hajóval vesződtek?

Mester! Add János szemeit nekem!
Hadd lássam én is, hogy merre vagy.
Hadd ismerjelek föl szürkületben is.
S hadd mondjam el, mint egyszerű
    halászod
másoknak is: az Úr van ott!
S add nekem Péter gyorsaságát!

Hozzád úszni, futni, könyörögni,
    énekelni jó.
Téged keresni, utadat járni
    gyönyörűség.
Hangodat hallani áldások kezdete.

Mintha e hegyek ma is
visszhangoznák egykori szavaidat,
     amint
halászaidhoz így szóltál: 
"Vessétek ki a hálót
a hajónak jobb oldala felől és találtok."

Alakod ma szemekkel nem látható,
hangod nem a fülünkkel hallható.
De itt vagy, amint
a tó csendes vizét szeli hajónk,
és ott vagy, hol tanítványaid
kereső tekintettel
a szürkületben s az élet gondjain át is
Téged keresnek.  (HG 1985)

FEBRUÁR ELSŐ VASÁRNAPJA A MAGYAR 
BAPtIStÁk VILÁGSZÖVetSÉGÉNek NAPjA

Hálaadással énekeljetek 
szívetekben!

"A Krisztus beszéde lakjék bennetek 
gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást 
teljes bölcsességgel, és intsétek egymást 
zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki éne-
kekkel; hálaadással énekeljetek szíve-
tekben az Istennek." ( Kolossé 3,16)

Istenfélelmünk helyességét formál-
ja az apostoli felhívás: "Hálaadással 
énekeljetek szívetekben az Istennek!" 
Szükséges és méltó is, hogy folytonos 
hála legyen bennünk, és a szívünkben 
levő hála méltó kifejezést találjon az Úr 
előtt. Hatalmas dolog történt velünk: 
Isten gyermekeivé lettünk. Kárhozat-
ra, leselejtezésre voltunk méltóak, de 
Krisztusért üdvösséget kaptunk. Mi 
erre nem voltunk érdemesek, hanem 
csak arra, hogy bűneink büntetését kap-
juk. Úgy éltünk, jártunk az úton, mint 
sok ezer és millió Isten nélküli ember, 
de az Úr kiválasztott, magához vonzott, 
megváltott, és most népe, eklézsiája va-
gyunk. Csak az képes igaz hálaadásra, 
aki felismeri, hogy kegyelem által tar-
tozik Istenhez, történetesen, hogy Isten 
előtt semmi elismerésre, dicséretre nem 
számíthatott, mégis a legnagyobb jóté-
teményben részesült: Isten gyermek-
évé fogadta, és Krisztusban örökösévé 
tette. Aki úgy érzi, hogy ő valaki, neki 
érdemei vannak, ő több, jobb mások-
nál, ezért neki jár az istenfiúság állapo-
ta, vele együtt az Isten gyülekezetéhez 
tartozás és a mennyei örökség, az ilyen 
nem fog hálát adni, legfeljebb olyan ön-
telten, mint az a farizeus, akiről Jézus 
szól a Lk 18,10-14-ben. Aki megértet-
te, hogy egyedül Isten kegyelme adott 
esélyt az életre minden megtérőnek, 
így neki is, az kifogyhatatlan hálával éli 
meg napjait.
               Lukács Tamás (Áhítat, 2011)

Ezzel a versemmel kívánok ezúttal ál-
dott új esztendőt kedves olvasóinknak!

Havilapunk a 104-dik évfolyamában 
is az evangélium hírnöke szeretne lenni. 
A Jézus Krisztusról szóló jóhírt továb-
bítjuk úgy, ahogyan tudjuk. Azt remél-
jük, hogy a gyülekezeti beszámolók, 
igemagyarázatok, versek, személyes bi-
zonyságtételek mások figyelmét is Jézus 
Krisztus felé fordítják majd. 

Olvasóink imádságát és támogatását 
kérve, szeretettel, Herjeczki Géza szerk.  
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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)

2012. január 3. oldal

A  RÉGI  ÖSVÉNY 
folytatás az 1. oldalról

Mindannyian el fogunk változni 
a mi Urunk Jézus Krisztus győzel-
me által.  (1Kor 15,51-58)

Első nap
Főtéma: A szolgáló Krisztus átformál
Alapige: Az Emberfia azért jött, hogy 

szolgáljon. (Mk 10,45)
Olvasmányok: Zak 9,9-10 A király 

igaz és diadalmas
Zsolt 131 Az alázatos ember éneke
Rm 12,3-8 A kegyelmi ajándékok 

sokfélesége 
Mk 10,42-45 Az Emberfia azért jött, 

hogy szolgáljon

Második nap
Főtéma: Az Úrra való csendes vára-

kozás átformál
Alapige: „Engedj most, mert az illik 

hozzánk, hogy így töltsünk be minden 
igazságot”. (Mt 3,15)

Olvasmányok: 1Sám 1,1-20 Anna bi-
zalma és türelmes várakozása 

Zsolt 40 Türelmesen várni az Úrra
Zsid 11,32-34 Hit által királyságokat 

igáztak le, igazságot szolgáltattak 
Mt 3,13-17 Engedj most, mert az illik 

hozzánk, hogy így töltsünk be minden 
igazságot

harmadik nap
Főtéma: A szenvedő Szolga átformál 

Alapige: Krisztus szenvedett értünk 
(1Pt 2,21) 

Olvasmányok: Ézs 53,3-11 Isten Szen-
vedő Szolgája 

Zsolt 22,12-24 Ő nem veti meg a nyo-
morultat szenvedésében 

1 Pt 2,21-25 Krisztus szenvedett ér-
tünk 

Lk 24,25-27 Hát nem ezt kellett-e el-
szenvednie a Krisztusnak?

Negyedik nap
Főtéma: Az Úr gonosz feletti győzel-

me átformál Alapige: Győzd le a rosz-
szat jóval! (Rm 12,21) 

Olvasmányok: 2Móz 23,1-9 Ne állj a 
rosszat akaró többség mellé 

Zsolt 1 Boldog az ember, aki az Úr 
törvényében gyönyörködik 

Rm 12,17-21 Te győzd le a rosszat jó-
val

Mt 4,1-11 Az Urat, a te Istenedet 
imádd, és csak neki szolgálj!

ember rendelkezésére áll független attól, 
hogy az ember hogyan viszonyul hoz-
zá. Egy olyan Istent akarnak, aki min-
denható és szeret, ugyanakkor korlátolt 
az ember feletti uralma. A mindenható, 
de korlátolt uralommal rendelkező Is-
ten manipulálható, hatalma a magunk 
javára fordítható. Ha azonban az Isten 
mindenható, és az uralma korlátlan, úgy 
az ember teljesen rá van szorulva az ő 
irgalmára és kegyelmére, és ez már nem 
túl jól hangzik az Istent irányítani akaró 
ember számára.

Éppen ezt hirdeti meg Jeremiás az 
idézett igeversben. Az Istentől való tel-
jes függés elismerése és újbóli felválla-
lása az, amire biztatja a próféta az Isten 
népét. Ehhez a felszólításhoz egy ígéret 
is fűződött: - hogy nyugalmat találjatok 
a ti lelketeknek. Sajnos, a nép erre ott 
azt felelte, hogy nekik az az út nem kell.

A régi ösvény tehát az Isten uralma 
alá rendelt élet. Ez a legkiegyensúlyo-
zottabb életforma, így találsz nyugalmat 
a lelkednek. Így tudsz megszabadulni az 
aggodalmaidtól, és a félelmeidtől. Ha az 
ő uralma alatt élsz, akkor az ő védelmét 
is élvezed. Nyugalmat találsz a lelked-
nek, mert az ő igája gyönyörűséges, és 
az ő terhe könnyű.

Az újévben nem új utakat kell keresni, 
hanem a régi ösvényekhez, az egyetlen 
jó úthoz vissza térni. Adjon az Úr ne-
künk vágyat ehhez!

                                 Lukács János

Ötödik nap
Főtéma: A feltámadott Úr békessége 

átformál
Alapige: Jézus közéjük lépett és ezt 

mondta: Békesség néktek! (Jn 20,19)
Olvasmányok: Mal 3,23-24 Az atyák 

szívét a gyermekekhez téríti, a gyerme-
kek szívét az atyákhoz

Zsolt 133. Ó, mily szép és gyönyörű-
séges, ha a testvérek egyetértésben él-
nek

Ef 2,14-20 Megbékéltette mindkettőt 
egy testben az Istennel, miután a kereszt 
által megölte az ellenségeskedést önma-
gában

Jn 20,19-23 Jézus közéjük lépett és ezt 
mondta: Békesség néktek!

hatodik nap
Főtéma: Isten állhatatos szeretete 

átformál Alapige: Ez a győzelem, a mi 
hitünk (1Jn 5,4) 

Olvasmányok: Hab 3,1-19 Az Úr, az 
én Uram ad nekem erőt 

32 Zsolt 136, 1-4 és 23-26 Adjatok há-
lát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart 
szeretete 

1Jn 5,1-6 Ez a győzelem, a mi hitünk
Jn 15,9-17 Nincs senkiben nagyobb 

szeretet annál, mintha valaki életét adja 
barátaiért

hetedik nap
Főtéma: A Jó Pásztor átformál Alap-

ige: Legeltessétek az én juhaimat (Jn 
21,17) 

Olvasmányok: 1 Sám 2,1-10 Senkit 
sem tesz hőssé a maga ereje 

Zsolt 23 Mert te velem vagy: vessződ 
és botod megvigasztal engem  

Ef 6,10-20 Erősödjetek meg az Úrban
Jn 21,15-19 Legeltessétek az én juha-

imat

Nyolcadik nap
Főtéma: Krisztus uralma egyesít
Alapige: Aki győz, annak megadom, 

hogy velem együtt üljön királyi széke-
men. (Jel 3,21)

Olvasmányok: 1Krón 29,10-13 A te 
kezedben van az erő és hatalom, a te ke-
zed tehet bárkit naggyá és erőssé

Zsolt 21,1-7 Hiszen gazdag áldással 
fordulsz feléje, fejére színarany koronát 
teszel

Jel 3,19b-22 Aki győz, annak meg-
adom, hogy velem együtt üljön királyi 
székemen

Jn 12,23-26 És ha valaki nekem szol-
gál, megbecsüli azt az Atya

                                            meot.hu

Isten uralma a történelemben
Hiszem, hogy Isten mindenből, még a 

legrosszabból is jót tud és akar létrehoz-
ni. Ehhez szüksége van emberekre, akik 
jó irányba tudják terelni a dolgokat.

Hiszem, hogy Isten minden szük-
séghelyzetben annyi ellenálló erőt ad, 
amennyire szükségünk van. Nem adja 
azonban előre, azért, hogy ne magunk-
ra, hanem egyedül rá támaszkodjunk. 
Ebben a hitben felül kellene emelked-
nünk minden félelemben a jövőnket  
illetően.

Hiszem, hogy hibáink és tévedéseink 
sem hiábavalóak, és hogy Isten számára 
nem nehezebb ezeket rendezni, mint ál-
lítólagos jócselekedeteinket.

Hiszem, hogy Isten nem időtlen vég-
zet, hanem várja az őszinte imákat és a 
felelősségteljes cselekedeteket, és meg-
válaszolja ezeket.

                      Dietrich Bonhoeffer
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2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

4. oldal 2012. január 

HIRdESSÜK 
SZABAdítÁSÁt!

Énekeljetek új éneket az ÚRnak, éne-
kelj az ÚRnak, te egész föld! Énekeljetek 
az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessétek 
szabadítását minden nap! Beszéljétek 
el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit 
minden népnek! Mert nagy az ÚR, mél-
tó, hogy dicsérjék, félelmesebb minden 
istennél. Hiszen a népek istenei csak 
bálványok, az ÚR pedig az ég alkotó-
ja. Fenség és méltóság jár előtte, erő 
és ékesség van szentélyében. Népek tör-
zsei! Magasztaljátok az URat! Magasz-
taljátok az ÚR dicsőségét és hatalmát! 
– Zsolt 96,1–7

Gyülekezetünkből is eljöttek néhá-
nyan múlt szerdán a Los Angeles-i ka-
tedrálisba Szamosi Szabolcs orgonamű-
vész előadását meghallgatni. A Pécsi 
Székesegyház orgonistája magyar szer-
zők műveit szólaltatta meg a hatalmas 
hangszeren. Az orgonazene kedvelőinek 
ínyencségnek számít egy ilyen válo-
gatás: Gárdonyi Zoltán játékos Mozart 
variációi után három Kodály epigram-
mát hallottunk, majd az “Este a széke-
lyeknél” (Bartók) következett, aminek 
a hangulatát igényes regisztrálással ele-
venítette fel a kiváló orgonista. Én Liszt 
B-A-C-H prelúdium és fúgájára vártam 
leginkább, mert azt feltételeztem, hogy 
az új katedrális kiváló orgonáján ezt a 
fantasztikus művet még nem hallották 
Szamosi-kaliberű művész értelmezé-
sében. Nem csalódtam. A négy hangra 
feszített gigászi orgonamű ott termett 
a modern, pasztellszínekben kedveske-
dő főtemplomban; megsimogatta, majd 
megverte a sima felületeket, remegtek a 
magasból fénylő ablakok, dajkált és vi-
hart kavart – az Európától oly távoli Los 
Angeles szívéhez hozva közös történel-
münk üzenetét arról, hogy az evangéli-
ummal érintett életek tanulságai, lám, 
átörököltethetőek. Bach zenéje nem ön-
mutogatás, hanem művészi igazmondás 
az életről, amit megértett és újra mon-
dott Liszt, és ami rólunk is szól.

A gondolatoknál jóval többet közvetít 
a zene, és nem kell egy nyelvet beszél-
nünk, hogy megértsük. Ezért, az ember 
szívét keresve, gyakran még Isten is az 
ihletett zene szárnyaira bízza gondolata-
it. Nem csak a Jeruzsálemi Templomban 
„beszélt” így ószövetségi népéhez, de 
a zarándokénekekkel vagy az élet nagy 
eseményeit tükrözőkkel a Templomtól 
távol lévők figyelmét is jó irányba for-
dította.

Énekelve zenélünk leginkább. Ilyen-
kor a „művész” és a „hangszer” lénye-
gileg egy. A keresztyén zene ismérve, 
hogy bibliai igazságokról szól, és bár 
sokféle stílusban jelenik meg, minden 
az üzenet szolgálatában áll. A művész 
és művészete Istenről szólnak, de Isten-
hez is: magasztalás történik. Másképp 
lenne ez, amikor a gyülekezet énekel? 
A közös énekléssel és zenéléssel nem 
az istentiszteleti programot színesítjük; 
nem magunkat mutogatjuk, és főleg 
nem szórakozunk (bár nagyon jó má-
sokkal énekelni, zenélni). Együtt mond-
juk és halljuk az igét, vallást teszünk a 
Krisztusban nyert élet áldásairól, szol-
gálunk vigasszal és tanáccsal – mikor 
énekelünk, és mindezt téve Urunkat 
magasztaljuk. Ez a közös „megszólalás” 
figyelmet és fegyelmet igényel attól, aki 
képzett zenész csakúgy, mint a prózai 
lelkektől.

Gyakran elmondtam már, hogy gyer-
mekkorom legnagyobb lelki élményei 
közé tartoznak az éneklés és zenélés 
emlékei a vasasi bányászokkal. Kőpor 
terhelte tüdejükön túltett az Úr elé emelt 
szív és az erős akarat, hogy ha szuszog-
va és levegő után kapkodva is, de hangot 
adjanak a hitüknek. Nem csak énekes-
könyvük címe volt a „Hit hangjai”; lel-
kesen énekeltek. Nyirati Józsi bácsi volt 
a kedvencem, ő tudta a legtöbb éneket. 
Folyton énekelt. Énekelt fiatalon (mint 
a kortársaitól hallottam), a súlyos sérü-
lés után, és beteg feleségét évtizedeken 
át gondozva. Idős korában is hallottuk, 
még munka közben is, amikor belőlem 
már régen kifogyott a szusz. Most is 
énekel (a Jelenések könyvéből tudom), 
mert az öröklétben, az Úr Krisztus előtt 
már nincs “semmiféle mellé beszéd”: 
azok és olyanok leszünk, akikké Benne 
teremtettünk — megdicsőült dicsőítők.   

                              Novák József

IMÁdSÁG 
(újévi is lehetne)

Ó szelíd és alázatos Jézus, hallgass meg!
Mások megbecsülésének a kívánásától
      szabadíts meg Jézus.
Mások szeretetének a vágyásától 
      szabadíts meg Jézus.
Mások dicséretének a kívánásától 
      szabadíts meg Jézus.
Az elsőbbségben részesítés kívánásától 
      szabadíts meg Jézus.
A tanácsom kikérésének a vágyásától 
      szabadíts meg Jézus.
Mások helyeslésének a kívánásától
     szabadíts meg Jézus.

Azon félelmemtől, hogy megaláznak,
     szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy semmibevesznek, 
      szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy megszidnak,
     szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy bírálgatnak,
     szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy megfeledkeznek 
rólam, 
      szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy nevetségessé tesznek, 
      szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy igazságtalanul 
bánnak velem, 
      szabadíts meg Jézus.
Azon félelmemtől, hogy meggyanúsítanak, 
      szabadíts meg Jézus.

Jézus, add meg a kegyelmet vágyni 
arra, hogy másokat szeressenek jobban, 
mint engem.
Jézus, add meg a kegyelmet vágyni 
arra, hogy másokat becsüljenek többre, 
mint engem.
Jézus, add meg a kegyelmet vágyni 
arra, hogy a világ szemében mások 
növekedjenek, én pedig legyek kisebb.
Jézus, add meg a kegyelmet vágyni 
arra, hogy mások legyenek kiválasztva, 
én pedig legyek félretéve!

                 Assisi Ferenc (1181 – 1226)
                                           (Ford. L.J.)

A LeLkI eMBeR
A lelki ember az örökkévalóság szemszögéből ítél meg dolgokat és nem a véges 

idő szemszögéből. Hit által felül emelkedik a föld vonzásán és az idő folyásán, és 
megtanul úgy gondolkodni és érezni, mint aki már elhagyta ezt a világot és csat-
lakozott a megszámlálhatatlan angyalok társaságához, és az elsőszülöttek ünnepi 
seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben. Zsid. 12:23. 
Az ilyen ember inkább hasznos akar lenni, mint híres, inkább szolgálni akar, mint 
hogy neki szolgáljanak.

Mindez a Szentlélek működése által történik a lelki emberben. Egy ember sem 
válhat lelkivé önmagában. Csak a szabadság Lelke tehet valakit lelki emberré.

A.W. Tozer írásaiból - Lukács János ford. 
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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)

2012. január 5. oldal

eMLÉkeZÉS 
tÓth MIhÁLYRA

Nemrég emlékeztünk Tóth Mihályra, 
a paraszt prófétára. Nagyszalontán szü-
letett 175 évvel ezelőtt (1836. szept. 5). 
80 éve hunyt el, 95 éves korában. Kornya 
Mihállyal és Meyer Henrikkel együtt ők 
hárman alkották a baptisták első orszá-
gos vezetőségét. Magas termetéről Nagy 
Tóthnak nevezték és Szalontán jó gazda 
híre volt. Ő hívta el Kornya Mihályt leg-
először egy házi összejövetelre, amikor 
Novák Antal bibliaárus volt a vendégük, 
akinek a bizonyságtételére megtért.

Miért olyan személyes a Tóth Mihály 
élete az én számomra? Mert egy vagyok 
az utódok közül, akikre mély benyomást 
tett az élete. Nem csak azért mert a Tóth 
házban nőttem fel, mert kezemben tart-
hattam botját, kalapját, olvashattam az 
öreg Bibliájában a családról szóló be-
jegyzéseit, hanem azért is, mert ő a pél-
daképem. Anyukámat még ő fogta az 
ölében, és áldó imádságot mondott érte.

Állhatatossága, buzgósága mélyen 
meghatott. Szelíd, higgadt vérű egyéni-
ség volt. Bemerítése után teljes szívvel 
és örömmel vállalta a Krisztus gyalá-
zatát is. Abban az időben gazdatársai 
részéről ténylegesen gúny és megvetés 
érte. Néha megbilincselve, megverve 
toloncolták ki a faluból. Tízszer szenve-
dett börtön büntetést. Missziós útjáról 
egyszer megbilincselve kísérték haza 
szülővárosába a szolgabíró elé, aki jóin-
dulattal kérlelte, hogy ígérje meg, hogy 

ChAPARe, BoLíVIA
2011. október 15-én lehetőségem nyílt 

arra, hogy visszalátogassak Bolíviába, 
ahol szüleim sok éven át misszionári-
usként dolgoztak. Ők annak idején épí-
tettek egy kórházat ott kint. Édesanyám 
orvos volt, édesapám lelkipásztor, és ők 
együtt a bolíviai Chapare-n, az Amazo-
nas völgyében munkálkodtak. 

Azért utaztam le, hogy felmérjem, ho-
gyan lehetne felújítani ezt a közel negy-
ven éves épületet. A Trópusi Evangéliu-
mi Baptista Szövetség lelkipásztorainak 
a vágya az, hogy ez egy lelkészek szá-
mára fenntartott pihenőhely és képzési 
központ legyen. Volt lehetőségem időt 
tölteni a chapare-i gyülekezetek lelki-
pásztoraival és ifjúságával is ezen az 
úton. Kérlek, hogy imádkozzatok értük, 
ahogy ezt a célt próbálják elérni. 

GYeRtek VeLeM 
ChAPARÉBA!

Szeretnénk egy csoportot szervezni 
2012. augusztus 2-tól 21-ig, akik ezt a 
munkát elkezdenék. Tíz érdeklődő van 
már, és 10-15 emberre számítunk. Be-
számoltam erről több romániai, magyar 
és spanyol nyelvű gyülekezetben, ahol 
jól ismerik a szüleimet, és akiknek na-
gyon kedves emlékeik vannak róluk. Ez 
az oka annak, hogy többen szeretnének 
bekapcsolódni ebbe a munkába Bolívi-
ában, Chapare-n. Évek óta imádkozom 
már azért, hogy Isten mutassa meg, hogy 
ez valóban az Ő akarata, és ezt Ő sokfé-
leképpen meg is tette. Szinte hihetetlen, 
hogy elérkeztünk idáig, amikor a munka 
megkezdését tervezzük már. Nem csak 
engem fűt az izgalom, de a bolíviai ba-
rátaimat is. Újra csak azt kérem, hogy 

imádkozzatok. Köszönjük. 
Az utam során szinte nyomasztó volt 

látni, hogy mennyi a tennivaló. Átérez-
tem a chapare-i hívők szomorúságát, 
mert ők olyan messze vannak Bolívia 
vidéki őserdőiben, hogy velük már nem 
foglalkozik sem segélyszervezet, sem 
más keresztény misszió. Azután, hogy 
a feladat nagyságát megpróbáltam fel-
térképezni, úgy gondolom, hogy több 
missziós útra lesz szükség ahhoz, hogy 
a munkát elvégezzük. 

A csoporttagok támogatására a követ-
kező névre és címre lehet küldeni támo-
gatást: Bethesda Project, 155 Silurian 
Dr. Guelph ON, Kanada N1E 7E7. Egy 
kanadai gyülekezet teljes mértékben áll-
ta egy új tetőnek a költségeit. 

Jelenleg még van lehetőség jelent-
kezésre e-mailen keresztül. Hamaro-
san elkészül az információs csomag 
is, amin keresztül jobban tudunk majd 
tájékoztatni benneteket. Megpróbálom 
felbecsülni, hogy mennyibe kerül ez a 

misszió út, ami magában foglalja majd 
az építkezési anyagot is. 

Imádkozz, hogy Isten hív-e téged is?
Folyamatban van az imakártyák ké-

szítése azok számára, akik benevez-
nek erre az útra. Amennyiben érdekel 
ez a lehetőség, küldd el a teljes neved, 
címed, születési dátumod és egy fény-
képet magadról az imakártyához PDF 
formátumban. Így bármelyik fotó előhí-
vásnál kinyomtattathatod. Van jelentke-
zési lapunk, amit ki kellene töltened né-
hány fontos információval. Minél előbbi 
válaszodat várom.

Írj erre a címre: linkup01@gmail.com 
vagy hívj telefonon: 1-226-777-1626.
                               Cserepka Barna

Tóth Mihály új síremléke a  
Nagyszalontai temetőben.
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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)

6. oldal 2012. január 

NeW YoRk
Isten az Ő kegyelméből különöskép-

pen megáldotta gyülekezetünk számá-
ra az ünnepi alkalmakat 2011 decem-
berében. A helyszűke miatt csak két 
alkalmat szeretnék megemlíteni. Már 
a karácsonyi koncert (2012.12.11.) al-
kalmából éreztük, hogy Isten válaszolt 
imádságainkra. A komoly felkészülés 
mellett azért imádkoztunk, hogy Isten 
adjon alkalmas időt, és tegye eredmé-
nyesé missziós tevékenységünket. Az 
Úr nemcsak a jó időt adta meg, azt is 
örömmel tapasztaltuk, hogy az elmúlt 
évhez képest sokkal többen eljöttek az 
alkalomra. A koncerten kb. 180 - an 
voltunk jelen, többségében magyarul 
beszélő emberek, akik szívesen hallgat-
ták a magyar és angol nyelven történő 
karácsonyi szolgálatokat.

Gyermekeink, az énekkar, 
a Voices of Joy énekcsoport, 
valamint a fúvószenekar lelke-
sen készült az alkalomra. Hála 
Istennek, minden akadály nél-
kül zajlott, színvonalas volt a 
zenei szolgálat, a befektetett 
munka meghozta gyümölcsét. 
Összeállított programunk által 
(Témája: Karácsonyi Emlék, 
Christmas to Remember), azt 
szerettük volna elérni, hogy 
az emberek emlékezzenek 
arra, amit Isten cselekedet, amikor Fiát 
küldte e világra, illetve törekedjen arra, 
hogy ez a karácsony egy olyan emlék 
legyen, amelyre mindig szívesen emlé-
keznek vissza. A sok ének és zenei szol-
gálat között Isten Igéje is megszólalt, 
lelkipásztorunk bizonyságtételében arra 
bátorította a hallgatókat, hogy fogadják 
szívükbe Isten ajándékát, így tegyék 
emlékezetessé ezt a karácsonyt. Az al-
kalmat ünnepi vacsorával zártuk, egy-
általán nem bánkódtunk amiatt, hogy  

nem megy többet el Szalontáról. Ő meg 
is ígérte, hogy nem megy, ha nem hív-
ják. De másnap újra jött a hívó szó és 
ő újra ment, hogy tovább hirdesse az 
evangéliumot. 

Házánál tartották az első gyülekezeti 
alkalmakat. Nála szálltak meg a vendé-
gek is, akik ezekre az összejövetelekre 
érkeztek.

Vagyonából is bőven adott a szalontai 
imaház építésére. Tóth Mihály fő célja 
az volt, hogy embereket nyerjen meg az 
Úrnak és ezért idejét, erejét, tudását, va-
gyonát - mindent odaszánt. 

Az évforduló alkalmára utódai (Tóth 
Mihály dédunoka közreműködésével) 
sírkövet emeltettek Szalontán, mert jó 
olyanokra emlékezni és példát venni 
azoktól, akik mindvégig megharcolták a 
hitnek nemes harcát. Az utódok sorában 
7 dédunokát, 19 ükunokát és 26 szép-
unokát tartunk számon.

AZ UtÓd
Tóth Mihályra emlékezve

Isten ígérete fülemben cseng:
Megáldalak téged heted íziglen!

S míg számolgatom elődeim sorát,
Hiszem, még én is nyerem áldását.

Jó visszaemlékeznem arra,
Ki ükapám volt, s paraszt próféta.

Kinek élete mintakép lett,
Kiről ma dicshimnusz zeng.

S mint utódja elmélkedem...
Milyen az én életem?

Vagyok-e magvető, alázatos szolga,
Ki szilárdan megáll, ha jön a próba?

Kinek földi rang nem számít,
Kit gazdagság nem ámít.

Kit nem rendít meg tévhitek szele,
Sem üldözés, ha jár vele.

Uram! Én csak azt szeretném,
Lehessek sötétben fény.

Életem formáld, akaratod szerint,
Hűséges szolgád legyek e földön itt.

S ha majd hazaszólítasz engem,
Tarthassak sok kalászt kezemben.

Lehessek annak méltó utódja,
Ki ükapám volt, s paraszt próféta.

                                   Mikó Ildikó

a gyülekezet tagjainak alig akadt hely 
amúgy tágas ebédlőnkben.

A New York-i Magyar Főkonzulátus 
meghívására, december 17-én, részt 
vettünk a konzulátus által szervezett 
Cserkészkarácsony-i ünnepségen is. 
Gyerekeink, a Voices of Joy, és az ének-
kar egy része örömmel énekelte magya-
rul a gyönyörű és közkedvelt karácsonyi 
énekeket. Szívesen szolgáltunk, arra 
gondolva, hogy a konzulátusnál olyanok 
is hallgathatták az örömhírt, akiknek 
nem mindig van alkalmuk templomban 
ünnepelni a karácsonyt.

Mind a két esetben nagyon pozitív 
visszajelzéseket kaptunk, amiért első-
sorban Istené a dicsősség. Annak is ör-
vendünk, hogy a koncerten jelenlévők 
között voltak olyanok, akik azóta is el-
látogatnak imaházunkban. A konzulá-

tus pedig azzal hálálta 
meg szolgálatunkat, 
hogy Újévre finom 
magyaros töltött ká-
posztát küldött közös-
ségünk tagjainak. Így 
már az újév első napján 
megtapasztalhat tuk 
Isten különleges gond-
viselését. A konzulátus 
kedvességét ezúton is 
köszönjük. Isten áldá-
sát kívánjuk életükre, 
mindazért, amiért a 
magyar emberek érde-
kében tesznek.

Azért imádkozunk, hogy az elhang-
zott szolgálatok, a hirdetett Ige, teremjen 
sok gyümölcsöt a hallgatók szívében. 
Minden kedves olvasónak kívánunk 
Boldog Új Évet és kérjük, hogy imában 
továbbra is támogassa a New York-i ma-
gyar baptista gyülekezet szolgálatát és 
misszióját. A megértésért és támogatá-
sért előre is köszönetet mondunk.
                                   Gergely István

Az első kép az imaházban, a második  
a Magyar Főkonzulátuson készült.
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
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Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter
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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)

2012. január 7. oldal

detRoIt

Megfizethető-e egy testvér (fizikai 
vagy lelki), a család, a közösség, az 
együtt megélt élmények? Aligha.

A detroiti gyülekezetnek karácso-
nyig sem kellett várnia ez évben az 
ünnepi “ajándékesőre”. Advent utolsó 
vasárnapján bensőséges hangulatú ze-
nei délután volt az ajándékunk. Törzs-
vendégeinkkel: a pünkösdi és a refor-
mátus gyülekezetből néhány testvérrel 
énekeltük együtt az est első felében az 
adventi, második felében pedig a ritkán 
énekelt,  kedves karácsonyi énekeinket. 
Az est üzenete a karácsonyváráson túl-
mutatóan a kisgyermekként született, 
megváltóként testben eltávozott, ítélő-
bíróként visszatérő Jézus Krisztus várá-
sára való felhívás volt. Úgy készüljünk 
a decembervégi Karácsonyra, hogy ne 
érjen meglepetésszerűen, ha Krisztus-
váró adventünk teljesedik be előbb! A 
hangszálakat, tüdőt-próbáló éneklés 
után jólesett a meleg teát és süteményt 
fogyasztva időt és figyelmet ajándékoz-
ni testvéri kapcsolataink ápolására.

Gyülekezetünk egyik része ajándék-
osztó, másik (elég nagy része) megaján-
dékozott volt a karácsonyest előtti estén, 
amikor a hosszú autóutakat bevállalva 
tizenegynéhányan otthonainkba hozták 
az örömhírt énekeikkel, mint hajdanán 
az angyalok Betlehemben. Kell-e szebb 
ajándék egyedülállóknak, betegeknek, 
időseknek, meglepett kisgyermekeknek 
az ablak alatt felhangzó énekszónál? 

A legértékesebb ajándékok nem vá-
sárolhatók meg pénzen, s a legdrágább 
ajándék is csak értéktelen kacat, ha az 
ajándékozotthoz nem jut el vagy azt 
nem örvendezteti meg. Közhely-
nek hangzik ugyan, de épp akkor 
tűnik ez az örök isteni/emberi böl-
csesség leginkább igazoltnak, ami-
kor monetáris értéket próbálnak 
az emberek kapcsolni egy anya, 
betegápoló vagy nevelő munkájá-
hoz. Mennyiért kapható egy anya 
gondoskodása, aggódása, egy ked-
ves mozdulat, mosoly a beteg felé 
avagy egy helyénvaló és idejében 
mondott figyelmeztetés, jó tanács?

Isten kegyelméből már ez volt a har-
madik karácsonyunk és hatodik alkal-
munk együtt. A csoportunkban vannak 
fiatal Magyar orvos családok, kutatók, 
egészségügyi dolgozók, főiskolai és 
egyéb tanárok, zenészek, és kétkezi 
munkások. Ezek között vannak, akik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
már régóta itt élnek, meg akiknek csak 
a szülei voltak Magyarok; de vannak 
olyanok is, akik - egy speciális szerző-
déssel - csak egy rövid időre jöttek ki.

Hála Istennek, van igény arra, hogy 
összejöjjünk és tartsuk a kapcsolatot 
egymással, és amikor tudunk, akkor se-
gítsünk is egymásnak.

Vannak olyanok köztünk, akik már 
nem beszélnek magyarul, de ki ne sze-
retne magyar ételeket enni? Mindenki 
nagy szeretettel készítgette is a finom 
magyar ételeket, süteményeket a talál-
kozóra.

Az idén karácsonykor többen voltunk, 
mint eddig; sőt még egy kis program is 
volt.

A programot imával kezdtük. Majd fa-
latozás közben a gyermekek énekeltek; 
a MENNYBŐL AZ ANGYAL-t és a 
PÁSZTOROK, PÁSZTOROK című éne-
keket. Aranyosak voltak. Ezt követően 
Mariantól és másoktól szép Karácsonyi 
zenét hallgattunk. Például Dér Krisztina 
fuvolázott, és Dér Alexandra hegedült, 
aztán Kovács Janelle. Mindegyiknek 
nagyon örültünk. Majd Róza Csoboth 
röviden beszélt az Evangéliumról, amit 
többen komoly figyelemmel követtek. 
Végül a gyermekeket megleptük egy kis 
karácsonyi ajándék csomaggal, aminek 
nagyon örültek.

Mindenki jól érezte magát és meg-
ígértük, hogy -ha az Úr engedi- akkor 

BeSZÁMoLÓ eGY MAGYAR kARÁCSoNYRÓL  
A PENNSYLVÁNIA-I LEBANON VALLEYBŐL

továbbra is évente kétszer találkozunk.
Az Úr velünk volt és hisszük, hogy 

-ígérete szerint- Ő el nem hagy és el 
nem távozik tőlünk. Sőt erőt, örömöt, és 
bizakodást ad a Vele és egymással való 
közösségre.

Ezeket a magyar találkozásokat Palo-
tai Margit és István rendezi.
    A beszámolót írta: Faulkner Terézia 
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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)

8. oldal 2012. január 

Makeni, december 19, 2011

there will be no white 
Christmas in Makeni…

With the temperature near 100 F 
nobody can expect snow, and I cannot 
hope for a “silent night” either because 
December is the noisiest month of the 
year here in Makeni. Not only because 
this is the “holiday season” but because 
the rainy season is over, so people 
started to harvest their rice and they 
have a little bit more money to spend 
than in other times.

There are many carnivals and laud 
parties all night long. This makes it hard 
to sleep. 

The football club of the area (former 
Pussy Cat Eating Society) already 
started the celebration. Not a long time 
ago the boys organized a  “carnival” 
near my house. Only a small mosque 
separated me from their powerful 
loudspeakers. The deafening beat 
music stopped around 3 AM. Only my 
watchman was able to sleep undisturbed 
even with the big noise. (...)

If I talk to the pastor about this and 
ask him to let us do something, at least 
protest at the police after a noisy prog-
ram, he just cools me down. He warns 
me that if I call the police the boys in the 
neighborhood may harm me. (...)

According to my pastor the noisy 
gatherings are parts of the African 
“culture” and I should simply ignore it, 
because a missionary is just an uninvited 
guest. I never thought of myself as 
a perfect person but sometimes I 
ask myself that then, who is a good 
missionary? The one who helps people 
in their real need, who prays and reads 

the Bible, or the one who gives whatever 
is asked from him/her (for ex. money 
to young people to go to disco), likes to 
dance and familiar with the newest hits.

It is the Christmas season but only 
a very few things remind me that 
Christmas is coming. I am almost 
surprised when at the Internet café I see 
how many Facebook friends refer to Ad-
vent and Christmas already. However, I 
am not disappointed, because I have 
already had many different Christmases 
and have learned that I should not look for 
my happiness from the circumstances. 
If I do not have a white Christmas, no 
problem. No “Silent night”? Not a big 
deal. Will I not get many gifts? Doesn’t 
matter. I am not waiting on my happiness 
from the 25th of December. The  Lord 
Jesus was born and He is with me. With 
the Lord every day is Christmas.

In the last weeks I traveled a lot. First 
I went to Kono, this is a town 
near to Guinea. The road 
from Makeni was horrible 
with muddy pools and deep 
holes everywhere. I felt that 
my kidneys, liver or my 
heart would come off  their 
place like buttons from an 
old and tight coat. But it was 
worth it to suffer. 14 students 
graduated in Kono. That was 
the first graduation in that 
fast growing church district. 
A few days ago there was 
another graduation, at the 

Freetown campus. 21 students received 
certificates and diplomas. Please, look 
at the photos of the graduation on 
Facebook (go to wall, Gabriella Kamil-
la Furedi). It is a great joy that in this 
year altogether 35 students completed 
their theological studies. However the 
harvest is still plentiful but the workers 
are few. Please pray that the Lord of the 
harvest continues to help us to train the 
harvesters.

I have other prayer requests as well. 
We now call the BBI BTS but we 
still don’t have a building. There is a 
destroyed office building in Lunsar, that 
I think would be good for a start, but 
some people think differently. We are 
looking for a principal. Please pray that 
we would be able to select the right one, 
and also for the right Board members. It 
is very important to have a good team. 
There is a great need for teachers as 
well. Organizing the continuous training 
is very difficult especially at the rural 
areas. However I am very thankful. The 

Isten “Kimondhatatlan Ajándékáról”, 
a testté lett Igéről hangzott az ige ka-
rácsonykor, gyermekeink pedig rövid 
jelenetükben - naiv gyermeki jóindulat-
tal, a kisgyermek Jézus felkeresésére és 
megajándékozására akartak indulni, s 
az apuka magyarázata értette meg ve-
lük, hogy nem ajándéktárgyakra, hanem  
ránk vár Jézus, s ha neki adjuk magun-
kat, akkor tudunk majd egymásnak is 
értékes/értelmes ajándékokat adni.

Alig pihentük ki a karácsonyainkkal 
együtt járó fáradtságainkat (értsd alat-
ta: vendégfogadás, sütés-főzés, majd a 
az eredmény könyörtelen elpusztítása, 
gyermekeink ajándékainak összesze-
relése, stb.), s máris ünnepeltünk újra: 
búcsúztunk az óévtől, s köszöntöttük 
az újat. Hálaadás napján rendszerint 
fölmérjük és megköszönjük az év során 
Istentől ajándékba kapott áldásokat, óév 
estéjén viszont a hálaadás mellett leltárt 
is készítünk, kiértékelünk: hogyan sá-
fárkodtunk azzal, amit kaptunk. Meg-
becsültük-e a keveset és sokszoroztuk, 
vagy épp eltékozoltuk, parlagon heverni 
hagytuk a sokat, s ki sem bontottuk a 
nekünk szánt, nagyértékű ajándékot?

Szeretetvendégség követte az isten-
tiszteletet, majd a játékokkal párhuza-
mosan képsorozatot néztünk végig az 
elmúlt év gyülekezeti eseményeiről. 
Nem véletlenül a Nyugat-Michigani 
gyülekezeti kirándulásról volt a képek 
túlnyomó része. Feledhetetlen számunk-
ra az az Istentől ajándékba kapott hosszú 
hétvége. Még a csomagolása is tökéletes 
volt: gyönyörű idő a reggeli csepergés és 
a távolból ijesztgető felhők ellenére!

Imával búcsúztunk az elmúlt 365 
napunktól, majd tekintettel a kisgye-
rekekre, az  új évet már otthonainkban 
köszöntöttük.

Újévi biztatásunk ez volt: van Atyánk 
(változatlan, tökéletes, szent), s mi en-
nek az Atyának épp az ő Kimondhatat-
lan Ajándéka s a Lélek által lehetünk 
gyermekei, örökösei! 

Íme, az újabb ajándékunk: Jó Atyánk 
ígérete, hogy az ő kezében leszünk és 
senki ki nem ragadhat onnan az előt-
tünk álló évben sem.

Ajándékozás hónapjának is nevezik 
decembert, s nyílt titok, hogy mi is meg-
kapjuk a vásárlási lázt egy kis időre, de 
ne ragadjunk le a tárgyi, pénzen vásárolt 
ajándéktárgyaknál! Idén az ünnepek erre 
tanítottak: adjunk többet önmagunkból, 
figyelmünkből, szeretetünkből, gondos-
kodásunkból (tanítsuk erre fogyasztásra 
idomított gyermekeinket is!), és gazda-
godni fogunk - együtt a családban, a 
gyülekezetben. Gyakoroljunk a követ-
kező karácsonyig, tanuljuk az új évben 
az Atya önzetlen bőkezűségét!

                             Kerekes Irénke



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2012. január 9. oldal

hoNoRARY ANd 
MEMORIAL 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. 

The initial deposit is the money 
donated in memory of Ernest J. Kish. 
Please consider to contribute to this 
fund. Send money to the Treasurer 
(see address on page 2).

SeekING the SAVIoR 
by Max Lucado

Simeon [said], “Can I stay alive until I 
see him?”

The Magi [said], “Saddle up the camels. 
We aren’t stopping until we find him.”

The shepherds [said], “Let’s go…. Let’s 
see.”

They wanted the Savior. They wanted 
to see Jesus.

They were earnest in their search. One 
translation renders Hebrews 11:6: “God 
… rewards those who earnestly seek 
him” (NIV).

Another reads: “God rewards those 
who search for him” (Phillips).

And another: “God … rewards those 
who sincerely look for him” (TLB).

I like the King James translation: “He 
is a rewarder of them that diligently seek 
him” (italics mine).

Diligently—what a great word. Be 
diligent in your search. Be hungry in 
your quest, relentless in your pilgrimage. 
Let this book be but one of dozens you 
read about Jesus and this hour be but 
one of hundreds in which you seek him. 
Step away from the puny pursuits of 
possessions and positions, and seek your 
king.

Don’t be satisfied with angels. Don’t be 
content with stars in the sky. Seek him out 
as the shepherds did. Long for him as Si-
meon did. Worship him as the wise men 
did… Risk whatever it takes to see Christ.

God rewards those who seek him. Not 
those who seek doctrine or religion or 
systems or creeds. Many settle for these 
lesser passions, but the reward goes to 
those who settle for nothing less than 
Jesus himself. 

            From One Incredible Savior

New Year's Message 2012

Narratives of hope
How would you describe the 

landscape of your mind as another year 
approaches?

It is so easy for us to overlook 
the amazing ways in which God is 
marvelously at work in the world today. 
Yet, wonderful stories abound of people 
through whom God is displaying how 
to   be selfless and faithful disciples 
despite the staggering obstacles they 
face. These stories provide a rich store 
of inspiration for anyone who wants to 
go into the New Year with confidence 
in the providence of the ever-present 
God.

Yet, it is entirely possible for us not 
to be enriched by the available stories 
of God’s grace and power in the lives 
of people the world over. One possible 
reason for this is the temptation we face 
to take credit for the transforming work 
that is really accomplished by God. We 
try to connect the positive stories we 
hear and the initiatives that we and our 
churches take and so come to regard 
God’s glorious works as the outcome 
of our faithfulness in mission. If only 
we could hear the stories of God’s great 
deeds today and be satisfied to attribute 
them to God, what a salutary effect 
these stories might have on us!

When we are able to discern God’s 
gracious hand in the lives of people and 
communities both in our neighborhoods 
and beyond, something good may 
happen to us. We can start the New 
Year with our mental landscape in fine 
form. It will be fertile with positive and 
uplifting thoughts, and not littered with 
the debris of doubt-infusing angst.

As the new year dawns, may we 
decide to be more attentive to the 
signs of God’s providential care. Then, 
life’s narratives of hope will propel 
us toward the confident faith in God 
that can sustain us through all of life’s 
vicissitudes.

For us all, may 2012 be filled with 
unsurpassed hope in the faithfulness of 
the unchanging God!

Neville Callam, General Secretary

Lord helped us   in this year as well and 
I also thank everybody who showed his/
her interest in the work here. Thank 
you very much for every letter, all your 
prayers and the donations.

If you would like to support me, send 
your donation to:

Hungarian Baptist Convention of 
North America, Mission in Sierra Leone

Mr. Zsigmond Balla treasurer
2563 Nixon Way
Fullerton, CA 93835
The LORD bless you and keep you; 

the LORD make his face shine on you 
and be gracious to you, the  LORD turn 
his face toward you and give you peace.

              Gabriella Kamilla Furedi

CeLeBRAtIoN
The Hungarian Bible Church of Santa 

Monica, California celebrated the 80th 
birthday of our pastor, the Rev. John 
Vadasz on December 4th.

We are thankful to God that He sent 
Rev. Vadasz to us many years ago. We 
are few but God has richly blessed us. 
Even though he has some problems with 
his health, but he is still able to bring 
God's word to us.

I know God will continue to bless him 
and his wife Martha, with their entire 
family.

As it is said in Psalm 37:3-5, “Trust 
in the Lord and commit thy way unto 
Him.” Pastor Vadasz has committed 
his time to the Hungarian Bible Church 
and God, and we know, the Lord will 
continue to bless him and his family.

                                     Helen Olah

SANtA MoNICA
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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 2012. január 

kÁRPÁtALjAI BeSZÁMoLÓ  
UNGVÁR ÉS kISdoBRoNY
2011. júliusában jöttünk Kárpátaljára, 

Ungvárra családommal együtt a Romá-
niai Magyar Baptista Szövetség javas-
latára, 2 évre. Amikor ezt a szolgálati 
lehetőséget tudomásomra hozták, gyor-
san kellet dönteni felőle. Istenre figyelve 
úgy értettük meg, hogy ez egy nyitott 
ajtó Isten részéről, és elfogadtuk ezt a 
szolgálati lehetőséget.

A szolgálatunk egyik része az Ungvá-
ri gyülekezet pásztorlása, és az evangé-
lium megismertetése az itteni magyar-
ság között. Mint minden szolgálatnak, 
ennek is megvannak a maga kihívásai, 
egyik maga az ukrán nyelv, amely ta-
gadhatatlanul szép, de ugyanakkor ne-
héz is. Ungvár több mint 110 000 fős 
város, ebből körülbelül 8000 a magyar 
nemzetiségű, akik viszonylag szétszór-
tan élnek a városban.

2011. októberétől lehetőség nyílt házi 
bibliaórák tartására Kisdobronyban, 
ahova eddig Molnár Ede bácsi, utána 
Nagy-Kasza Dániel járt ki - ezután a mi 
feladatunk lesz. Ezek a közösségi alkal-
mak egy baptista testvérnő lakásán van-
nak, heti rendszerességgel, ahova sokan 
eljárnak a faluból. Egy újabb szolgálat 
van kibontakozóban: angol nyelvtaní-
tás gyerekek részére, gyermek bibliaóra 
keretén belül, amelyet a feleségem fog 
végezni Isten segítségével.

ÁLdoM SZeNt NeVed
Bizonyságtétel

“Te adsz és elveszel... A szívem így 
felel: Áldom szent neved.” Ez a részlet 
Matt Redman Áldom szent neved című 
énekéből való. Noha ez az egyik ked-
venc dicsőítő énekem, és tudom is, hogy 
bármilyen körülmény között hinni kell 
és hálásnak maradni, mégis egyszerűbb 
volt énekelni, mint valóban megtenni, 
amikor fiunk halál közeli állapotba jutott.

Aviel a megfelelő időben született, 
3 és fél kiló volt, és hivatalosan jó és 
egészséges állapotúnak volt elkönyvel-
ve. Viszont két nap múlva, amikor még 
mindig a kórházban voltunk, elkülöní-
tették, mert a vér fertőzöttségi mutató 
12.5 volt, ami 3 ponttal magasabb a nor-
mál értéknél. A helyzet rosszabbodott, 
amint a következő napokban már 190-re 
ugrott föl a jelzőszám. Ezzel párosult 
a megkeményedett, bepirosodott has, 
a véres széklet és híg, zöldes hányás. 
Aviel állapota kritikus lett és az orvos 
elmagyarázta, hogyha a bél kilyukad, 
akkor nem lehet tovább mit tenni.

Annak félelme és szomorúsága, hogy 
elveszíthetjük az alig 3 napos kisbabán-
kat, erőn fölüli volt, és az “Áldom szent 
neved” című ének forgott a fejemben. 
De ahogy ott és akkor őszintén meg is 
mondtam Viktornak, nem voltam kész 
rá, hogy elengedjem a gyermekünket, 
és nem is tudom, hogyan ment volna 
tovább az életem ilyen veszteség után, 
noha tudtam, hogy Isten akaratának kell 
meglennie. Ahogy látszólag semmit nem 
lehetett tenni, mi keresztyénként tudtuk, 
hogy könyörögnünk és imádkoznunk 
kell Istenhez, hogy lépjen közbe. 

Amellett, hogy magunk imádkoz-
tunk, kiküldtünk imakéréseket és friss 
információkat családjainknak és baráta-
inknak gyermekünk állapotáról. A hír 
igen hamar elterjedt barátok, testvérek 
között és nem csak itt az ECC-ben (az 
ECC - Evangelical Community Church 
- a gyülekezet neve, ahova járunk, le-
fordítva: Evangéliumi Közösségi Gyü-

lekezet), hanem a barátok és testvérek 
gyülekezeteiben és családtagjai között, 
imacsoportokban. Sokan elkezdtek 
imádkozni a fiunkért. Eközben nem tud-
tam megállni, hogy megosszam néhány 
kérdésemet Viktorral az imameghallga-
tással kapcsolatban: 

Mit is jelent valójában a meghallga-
tott ima? Elkezdtünk imádkozni egy 
gyermekért és két hónap múlva megfo-
gantam. Tudom, hogy ez egy meghall-
gatott ima volt. És egész végig, anélkül, 
hogy külön kértük volna Istentől, meg-
áldott egy könnyű terhességgel, nem 
voltak fájdalmaim, nem voltam beteg – 
nos ez valóban nagy áldás. Az egyetlen 
dolog amiért végig imádkoztam, hogy a 
szülés jól menjen és a baba minden te-
kintetben egészséges legyen, mégis, a 
dolgok rosszra fordultak... Csak akkor 
tekintjük az imát meghallgatott imának, 
ha a dolgok úgy történnek ahogy mi el-
képzeltük? Mi van akkor, ha nem az az 
eredmény, amit vártunk? Ez azt jelen-
ti, hogy nem hallgattatott meg az ima? 
Tényleg nem tudom..."

Ha volt is kérdésem, vajon az imák 
megválaszolásra kerülnek-e vagy sem, 
Isten gyors válasza arra vezetett, hogy 
az ő kegyelme elégséges minden hely-
zetben.

Visszatérve Aviel helyzetére, Isten 
csodálatos és kegyelmes gyógyítása 
megmutatkozott sok ember együttes 
buzgó imája révén - egy napon belül 
megtudtuk, hogy a bőrpír Aviel hasán 
hirtelen visszahúzódott és maga a has 
tapintásra már nem volt olyan kemény 
mint korábban. Sőt mi több, a sebész 
néhány röntgen felvétel tanulmányozása 
után megerősítette, hogy nincs perforá-
ció a beleken. A következő napokban is 
sorra kaptuk a jó híreket - annak ellené-
re, hogy az orvosok nem voltak teljesen 
biztosak a fertőzés okát illetően, a több-
napos antibiotikumos kezelés megtette 
hatását és a második vizsgálatkor már 
nem találtak káros baktériumot a szer-
vezetében, és Aviel 14 nap után végre 
újra ehetett tejet...

Azokban a napokban Viktor és én 
megtapasztaltuk Isten csodálatos sze-
retetét, mely nemcsak összefogta a test-
véreket, testvérnőket őbenne, de a mi 
nyugtalan szívünket is megmelengette 
és megtöltötte békével és vigasztalás-
sal mindenkinek a szeretete és törődése 
által. Megtapasztaltuk az Úr hűségét és 
szeretetét és figyelmességét Aviel iránt, 
mivel a legjobb és legtermészetesebb 
étel az ő számára továbbra is kifejhető 
volt és eltárolhattuk a húsz-egynéhány 
napos kórházi tartózkodás alatt. Máris 
megláttuk, hogy gyermekünk nemcsak 
egy megválaszolt ima, egy áldás, a sze-
retet ajándéka és az élet egy csodája, 

hanem egy csodálatos bizonyságtétel is, 
mely Istent dicsőíti és nem hívőket vonz 
őhozzá. Erre egy példa volt az anyukám, 
aki szinte büszke rá, hogy ateista,teljes 
ellentétben a saját anyukájával, aki pe-
dig gyakorlatilag mindent imádott az 
őseitől kezdve a holdig. Aznap, amikor 
Aviel hazajöhetett a kórházból, meghív-
tuk a családomat, hogy vacsorázzunk 
és ünnepeljünk együtt. Viktor dicsérte 
és áldotta Istent, hogy Avielt meggyó-
gyította, és meglepetésemre éppen az 
anyukám volt az, aki gyorsan visszhan-
gozta: „Valóban Istennek legyen hála!” 
Láttuk, hogy Aviel születése és gyógy-
ulása mint egy bizonyságtétel Isten ál-
dásáról - miként vonz egymáshoz köze-
lebb családtagokat, barátokat. Továbbra 
is imádkozunk értük, hogy ismerjék 
meg az Urat és egy napon Jézus követői 
legyenek!

Isten áldásait adja bőségesen, és igen, 
ő el is vesz néha. Ha ez utóbbi megtör-
ténik, biztosan nem lesz könnyű, de az 
az imádságom, hogy képesek legyünk 
megtanulni és kimondani, minden kö-
rülmények között: „Áldom szent ne-
ved!”

            Gyurik Viktor és Vivien
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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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Isten kegyelmének tartom, hogy meg-
bíz bennünket szolgálattal. Kérlek ben-
neteket, imádkozzatok mind az ungvári, 
mind a kisdobronyi közösségért! Sze-
retnénk, ha Isten használna bennünket 
abban, hogy másokkal Jézus Krisztust 
megismertessük, és az Ő neve magasz-
talva legyen a nemzetek között, mert 
Benne megoldást, célt, reménységet 
nyertek az emberek.

Kelemen Krisztina bizonyságtétele
Ungváron élek a férjemmel és kisfi-

ammal. Optimista vagyok és igyekszem 
az életnek a szép oldalát látni; ebben 
a legnagyobb segítség az Istenbe ve-
tett hitem és reménységem. Ő az, Aki 
gondot visel rólam, Akihez mindig for-
dulhatok, Akinél nem kell időpontot 
kérnem - mindig van rám ideje. Teljes 
mértékben bízhatok Benne, és mindezt 
Jézus Krisztusért! A Tőle kapott sza-
badság nem mindennapi örömével élem 
a hétköznapokat, és készülök, hogy ta-
lálkozzam Azzal, Aki megalkotott, és 
megváltott.

Kelemen Szabolcs bemutatkozása
Marosvásárhelyen születtem. Refor-

mátus családban nőttem fel. 12 évesen 
eljártam káté órákra, utána konfirmál-
tam az Alsóvárosi Református gyüle-
kezetben (1992–ben), de az Úr Jézus 
Krisztust nem ismertem, mint Uramat 
és Megváltómat. 1996 februárjában hí-
vott el egy barátom ifjúsági bibliaórára, 
ugyanebbe a református gyülekezetbe. 
Akkor kezdtem el olvasgatni a Bibliát 
is. Másfél évig jártam úgy ifjúsági al-
kalmakra meg istentiszteletekre, hogy 
még mindig távol voltam a Jézus Krisz-
tussal való személyes kapcsolattól. 1997 
októberében volt egy evangélizáció a 
gyülekezetben, ahol egy magyarorszá-
gi igehirdető szolgált (†Dr. Hős Géza 
református lelkipásztor). Ezen az evan-
gelizációs alkalmon szólított meg Isten. 
Az igehirdetések a Bartimeus történe-
téről szóltak, és Isten világossá tette 
számomra, hogy Jézus Krisztusra van 
szükségem, mert nélküle én is csak egy 
nyomorult vak koldus vagyok. Álmatlan 

rette a Bibliát. Sokat tanultunk tőle az 
Ige tiszteletéről. Amikor egyszer nyaral-
ni voltunk a rokonainknál, ő 12 éves le-
hetett. Magával hozta kis Újszövetségét 
is, és olvasott belőle az egész családnak. 
Nem csak olvasott, hanem még magya-
rázatot is fűzött hozzá. Így tért meg a 
mama húga és férje, később a gyereke-
ik is, akik később meghatározó tagjai 
lettek az ottani, akkor még házi gyüle-
kezetnek. Hívőkként haltak meg tavaly 
Németországban, ahová kitelepültek. A 
fiuk és lányuk még ma is ott szolgálják 
az Urat.

Ahogy említettem, nagyon szerette a 
film művészetet, a filmeket. Mikor már 
ifjakká serdültünk, azt mondta egyszer 
nekünk: ha amikor imádkozol, becsu-

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, dr. 
Mészáros Kálmán elnökért és munka- 
társaiért.   

Kedden a Romániában élő magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, dr. Simon József elnökért és 
munkatársaiért.

Szerdán az Észak-Amerikában 
és Ausztráliában élő magyar baptista 
testvérekért  és a szövetség  vezetőiért, 
dr. Herjeczki Géza 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 ve-
zetőiért, Nehra Bálint lelkipásztorért és 
munkatársaiért.

Bátyám, Lehel (24) 
Ő volt az elsőszülött. Leginkább ti-

zenéves korára emlékszem. Nagyon sze-
retett játszani, de okos játékokat. Sze-
rette a filmes technikát. Volt is egy kis 
kézzel forgatható mozigépe és néhány 
filmje. Ő maga is rajzolt mókás figurá-
kat. Gyűjtötte az öreg rádió készüléke-
ket, és képes volt az egyik szobából a 
másikba saját műsort közvetíteni. Egy 
alkalommal a papával beszélő vendég 
testvért is megrémítette, mert olyan hírt 
mondott be, amitől bizony megijedt az 
éppen feketéző testvér. Lehel bocsánatot 
kért, a testvér pedig megértette a figyel-
meztetést.

Nagy szorgalommal olvasta, mert sze-

tÁVoL ÉS MÉGIS kÖZeL - kÁRPÁtALjA 
éjszakáim is voltak a két hét alatt, amíg 
az evangélizáció tartott. A bűneim is 
rám nehezedtek, és ahogy a zsoltár író 
írja: vétkeim szüntelen előttem forog-
tak.

Ekkor nekem csak egy fontos kérdé-
sem volt, éspedig ez: Mi lesz velem? 
Hova jutok a halál után? Nagyon jól 
tudtam, hogy ha Krisztus nélkül élek, 
akkor a kárhozatra kerülök. A Bibliából 
is sok igét tudtam kívülről, még a János 
3,16-ot is, de mégse volt Jézus Krisztus 
Uram és Megváltóm. Ezeken az alkal-
makon megértetem azt is, hogy mit tett 
értem Jézus Krisztus. Tudtam már azt 
is, hogy ameddig öt nem fogadom el 
személyes megváltómként, addig mind-
az, amit értem tett, nem érvényes rám. 
Megértettem, hogy az életét áldozta fel 
értem, hogy bűneim miatt feszítették 
keresztre, hogy bűneim miatt halt meg 
a keresztfán, azért, hogy megmentsen a 
kárhozattól, és új élettel ajándékozzon 
meg. Ezen az evangélizáción talált rám 
az Úr Jézus Krisztus, lettem az Ő gyer-
mekévé, fogadtam el Őt Úrként és Meg-
váltóként. Azóta az Ő gyermeke vagyok 
és van értelme meg célja az életemnek, 
tudom, hogy a halál után örökre vele 
leszek, mert Ő örökélettel ajándékozott 
meg, és tudom, hogy a bűneim is meg 
vannak bocsátva, mert Ő azokért halt 
meg a keresztfán. Az Ő vére minden 
bűntől megtisztít, és ha megvalljuk bű-
neinket, Ő hű és igaz, hogy megbocsás-
sa azokat, és megtisztít minden hamis-
ságtól.

(Kelemen Szabolcs, 
karpataljaibaptista.info) 

Köszönjük a bemutatkozást! Imádkoz-
zunk a Kelemenékért és az ungvári és a 
kisdobronyi missziómunkáért! (szerk)



2012. január 

kod a szemed és "táncolnak" előtted a 
filmkockák, akkor neked nem szabad 
filmet nézned, mert az neked káros. 
Nekem ez a tanács sokat segített, mert 
az ima, mennyei Atyámmal való kap-
csolatom nagyon fontos volt. Az volt a 
vágyam, hogy a lelkem tiszta és szabad 
legyen. Olyan volt ez nekem, mint egy 
lakmuszpapír, segített megtudni, mi a 
káros nekem. Ezt a tanácsot később si-
kerrel használtam mások életében is. 
Sokszor felhívta figyelmünket a próféci-
ák beteljesedésére. Mikor még csak 7-8 
állam lépett szövetségre, azt mondta: 
egyesülnek Európa nemzetei és készül 
az antikrisztus megjelenése, de a szel-
leme máris uralkodik (1Ján 4:1-6). Ma 
már 27 államból áll az Európai Unió. 
Közben a problémák nőnek, bonyolódik 
az élet. Mikor ez eléri a csúcsát, megje-
lenik a "béke embere," aki majd mindent 
megold és ezzel  sokakat megtéveszt, 
ha lehet, még a választottakat is! De mi 
tudjuk, hogy Isten irányítja a történel-
met. Mi nem e világból valók vagyunk. 
Ez ad nekem nyugalmat ma is, amikor a 
bűn valóban tetőzik, minden jó szándék 
és béketörekvés ellenére. A bűnre meg-
oldás csak Krisztusban van!

A háború, a közeledő "felszabadító 
hadsereg" megzavarta a tanulását, mint 
másoknak is. Egész osztályokat hurcol-
tak el, de neki sikerült időben megszök-
ni. Így a papánál tanulta a szakmát, de 
soha nem használta. 1950-ben kellett be-
vonulnia, az akkor már jugoszláv hadse-
regbe. Boszniába, Tuzla városába került. 
Még mindég sok volt a rom, így a ka-
szárnya hálójában rájuk esett a hó! Meg-
fázott. Lázas lett. Szólt, de nem vették 
figyelembe. Mikor  megerőltető menet-
ben, teljes felszerelés alatt összeesett, el-
került a sarajevoi kórházba. A két orvos 
németül beszélt egymással, gondolva, 
hogy nem érti, hogy azt írják az elbo-
csátó levélbe, hogy betegen sorozták be. 
Így került haza, betegen, nyílt kaverná-
val, beteg tüdővel a szép és egészséges 
bátyánk.

Apa szakorvost keresett. Az orvos azt 
mondta, hogy van egy új gyógyszer, de 
devizában kéri a honoráriumot, mert 
Angliában specializálja magát. Abban 
az időben jött segítség a prédikátorok-
nak Amerikából és a missziómunkások, 
így apa is kapott belőle. Ki tudta fizetni 
az orvost (később ez vádként jelenik meg 
apával szemben, hogy t.i. "üzérkedett".)   
Az új gyógyszer mellékhatásaként Lehel 
gerince meggörbült és meg is süketült. 
Hallókészüléket használt. Annyira azért 
jobban lett, hogy beiratkozott az akkor 
megnyílt teológiára, Zágrábban, de újból 
legyengült és abba kellett hagynia. Ön-
álló életre nem volt képes, így a család 
gondoskodott róla. Látogatta a közeli 
gyülekezeteket. Fordított. Gépelte a kis 
lapunkat a "Lelki Élet"-et. 1975-ben 
a gripa járvány idején halt meg. Miu-
tán megmosdattam, be akartam adni a 
gyógyszerét. Papa szólt, hogy fektessem 
le, mert ő már elment. Ilyen közel vol-
tam a halálhoz. Megtapasztaltam, hogy 
az Úr nem előre, de a konkrét helyzetben 
megadja a kellő bölcsességet és erőt a 
szolgálat elvégzésére. Idős szüleink ezt 
már nem tehették.

Volt vele sok testi és lelki probléma 
a betegsége miatt, de mindenen átsegí-
tette az Úr. Nagyon szerette az Urat, és 
tudta hová megy. Nagyon fájt, hogy sok-
szor nem voltam elég türelmes vele, de 
ő mindég megbocsátott, és így az Úr is. 
Nem volt hiábavaló az ő megtört élete. 
Egy testvérnő ezt így fejezte ki: nincs itt 
Lehel, akit meg lehetett kérdezni, és ő 
megmondta az igazat.  

Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus 
Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és min-
den vigasztalás Istene, aki megvigasztal 
minket minden nyomorúságunkban, 
hogy mi is megvigasztalhassunk máso-
kat minden nyomorúságban, azzal a vi-
gasztalással, amellyel az Isten vigasztal 
minket (2Kor 1:3-4).

                       Nagyajtai Eszter

AGGodALMASkodÁS
1. Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek 

felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti 
testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy 
nem több-é az élet hogynem az eledel, és a 
test hogynem az öltözet?

2. A szamarak miatt pedig, melyek tőled 
ezelőtt három nappal elvesztek, ne aggódjál, 
mert megtaláltattak. 

3. Összegyűlének azért Júdának és 
Benjáminnak minden férfiai harmadnapra 
Jeruzsálembe... és leüle az egész nép az 
Isten házának piacán, aggódván e dolog és 
az esőzések miatt.

4. Mikor megsokasodtak bennem az én 
aggódásaim: a te vigasztalásaid megvidá-
mították az én lelkemet.

5. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap 
felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik 
a maga dolgai felől. Elég minden napnak a 
maga baja.

6.  De mikor átadnak titeket, ne aggodal-
maskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok; 
mert megadatik néktek abban az órában, 
mit mondjatok.

7. Kicsoda pedig az közületek, aki 
aggodalmaskodásával megnövelheti terme-
tét egy arasszal?

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

9. Békességet hagyok néktek; az én 
békességemet adom néktek: nem úgy 
adom én néktek, amint a világ adja. Ne 
nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

10. Semmi felől ne aggódjatok, hanem 
imádságotokban és könyörgéstekben min-
den alkalommal hálaadással tárjátok fel 
kívánságaitokat az Isten előtt.

11. Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot 
visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor 
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A megfejtéseket március végéig várjuk.
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Így nõttem az Úr Jézus ismeretében.
Már tudtam, éreztem, kicsoda Õ. És ek-
kor, olyan tizenhárom évesen kezdõdött
az én megtérésem, vagy jobban mondva,
kiválasztásom vagy elhívásom. Kezdtem
szorongani, hogy az Úr Jézus engem nem
fog megszólítani. Nem tudtam ezt akkor
még megfogalmazni, de így éreztem.
Nem is tudtam volna errõl beszélni, mert
valami saját titkom volt ez a várakozó
érzés: mi lesz, ha mégis megszólít.

Aztán, számomra is váratlanul, ami-
kor a gyülekezetben énekeltük az “Igaz,
hogy Jézus értem halt s eltörlé bûnömet”
címû éneket, nagyon meghatódtam és
sírni kezdtem, hogy ez nálam még nem
történt meg. A harmadik versnél, “Köny-
nyûmmel meg nem adhatom nagy tar-
tozásomat, de íme Jézus átadom te néked
magamat”, már allig tudtam elfolytani
fájdalmamat.

A tisztelet végén átkarolt Irénke néni
és megkérdezte sírásom okát. Elmond-
tam neki, hogy félek, az Úr Jézus nem fog
engem megszólítani, mert alkalmatlan
vagyok az Õ követésére. Akkor õ azt
tanácsolta nekem, hogy amikor imád-
kozom, az ámen után ne siessek el, hanem
maradjak még egy ideig csendben és
várjam az Úr válaszát. Igaz, erre, a
megszólításra négy évet kellett várnom.
De gyönyörû várakozás volt, mert tud-
tam, kire várok.

Közben volt egy imameghallgatásom.
A problémám így, tizenévesen, már igen
kellemetlen volt. Inkontenciám volt és
végsõ kétségbeesésemben az Úrhoz for-
dultam és szinte azonnal meggyógyul-
tam. Soha többé nem fordult elõ. Nagyon
meglepõdtem, hogy Istennek tényleg
gondja van reám, hogy tényleg tudja, én
itt vagyok, és figyel rám, az én kicsi sze-
mélyemre.

Ez az élmény segített még hûsége-
sebben várni. Értékelni az Úr elõtt való
csendességet, amikor csak ketten va-
gyunk: az Úr és én.

Nagyajtai Eszter

Életem (10)
Irénke néni és a
Teddy gombja

Bátyáim már az ifjak közé számít-
tattak, én pedig, a hugaim és a másik
család gyermekei voltunk a vasárnapi
iskola. Irénke testvérnõ leánykái még
kicsik voltak, de velünk tanultak. Tóth
(Welker) Irénke néni sokmindenre meg-
tanított minket - a könyv szeretetére, a
hívõ irodalom olvasására, a szép ma-
gyar szóra, a versekre.

Eközben anya panaszkodott Irénke
testvérnõnek, hogy én nem fogadok
szót, elszököm a feladatok elõl.

A délutáni tisztelet után a gyülekezet
nagy része kiment a misszió állomásra,
a város másik végére. Nyár volt. Sokáig
világos volt. Milasin testvérnõ udva-
rában volt ilyenkor az összejövetel. Én
meg, még be sem fejezõdött itt az ösz-
szejövetel, már gyors léptekkel futottam
a villamosig, mert az elvitt jó darabon.
Mire mama körül nézett, én már nem
voltam sehol. Meg voltam gyõzõdve,
hogy rám ott szükség van, az éneklés
miatt.

Meg is lepõdtem, mikor Irénke néni,
még a délutáni tisztelet elõtt félre hívott
egy könyvvel a kezében. Ez a “Teddy
gombja” címû gyermekregény volt.
Elmagyarázta nekem, hogy a kisöcséim
õrzése ugyan olyan értékû szolgálat az
Úrnak, mint a missziózás. Miközben
pedig pásztorolom a kicsiket, hogy anya
is elmehessen néha és a hugaim is, még
olvashatok is. Teddy esete segített
megérteni az igazi szolgálat lényegét.
Megértettem és gyakoroltam is életem
során a sokféle módon való szolgálat
lehetõségét és szépségét. Hiszen
életünk minden megnyilvánulása az.

AZ ÚR AZ ISTEN!

� 1. Baálért pereltek ti? Avagy ti oltalmaz-
zátok-é õt? … Ha isten õ, hát pereljen õ
maga, hogy oltára lerontatott!

� 2. Sokan pedig azok közül, kik ördögi
mesterségeket gyakoroltak, könyveiket
összehordva, mindeneknek láttára megé-
getik vala. (saját könyveiket! szerk.)

� 3.... hanem hogy a nagy istenasszonynak,
Diánának temploma is semmibe vétetik,
és el is vész az õ nagysága, kit az egész
Ázsia és a világ tisztel… kiáltnak vala,
mondván: Nagy az efézusi Diána!

� 4.… elkezdte õket gúnyolni Illés, azt
mondván: Kiáltsatok hangosabban,
hiszen isten! Talán elmélkedik, vagy
félrement, vagy úton van, vagy talán
aluszik, és felserken… de akkor sem lett se
szó, se felelet, se meghallgattatás.

� 5. Ne féljetek, megálljatok! és nézzétek az
Úr szabadítását, a melyet ma cselekszik
veletek… Az Úr hadakozik ti érettetek; ti
pedig veszteg legyetek.

� 6. Hogy megismerjék a földön minden
népek, hogy csak az Úr az Isten, és hogy õ
kívülötte nincsen más.

� 7. Mikor ezt látta az egész sokaság, arczra
borult, és monda: Az Úr az Isten! az Úr az
Isten!

� 8. Az Úr, a te Istened közötted van; erõs õ,
megtart; örül te rajtad örömmel.

� 9. Én, én vagyok az Úr, és rajtam kivül
nincsen szabadító! Én hirdettem, és
megtartottam, és megjelentettem, és nem
volt idegen isten köztetek, és ti vagytok az
én tanuim, hogy én Isten vagyok… nincs,
a ki az én kezembõl kimentsen; cselek-
szem, és ki változtatja azt meg?

� 10. Bizonnyal tudja meg azért Izráelnek
egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette
õt az Isten, azt a Jézust, a kit ti meg-
feszítettetek

A megfejtéseket november végéig
várjuk.
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