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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter
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VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

8. oldal 2014. október 

emma banyai salamon 
1918-2014 

There is a hymn, entitled, “When 
He Calls Me I Will Answer,” which we 
sang many times. The hymn goes on, 
“I’ll be somewhere listening for my 
name.” Emma heard God’s call and she 
answered—left this earth and went to 
the heavenly home to be with him. 

she was a quiet lady but had a strong 
faith in God and served him whenever 
and wherever she could. she was an 
active member of the First Hungarian 
Baptist Church in New York. she taught 
sunday school, sang in the choir, and 
was church pianist. she had a beautiful 
alto voice and sang many duets with her 
sister-in-law, Helen Kautz Banyai. At 
the piano, they played duets together. 
she was active in the women’s circles, 
various projects, sending many packages 
to Hungary during the war years. Later, 
assisting the new immigrants to get 
settled in the new land. she touched 
many lives with her service and witness 
for our Lord, Jesus Christ. 

she was predeceased by her husband, 
Steve, and now she is safe in the arms of 
Jesus, whom she loved and served. Let 
us remember Emma for her dedicated 
service to our Lord, Jesus Christ. 
                               Ethel Petre Kish

Helen kautz banyai
1920-2014

On August 28, 2014, God called a 
faithful servant, Helen, to her heavenly 
home. Helen was born in New York City 
on January 16, 1920. God gave her a nice 
long life—94 years! 

she was called “Rusty Kautz” because 
of her reddish colored hair. she was 
baptized in 1931 by the late Rev. Joseph 
Matuskovics and was a member of the 
First Hungarian Baptist Church of New 
York City. she loved her Lord and served 
him until Alzheimer’s set in during the 
latter years of her life. God blessed her 
with many talents, and she used them for 
his glory. 

Her special talent was the gift of 
music. she was church organist, pianist 
and choir director for many years. she 
brought much joy to everyone through 
her special interpretation of music. she 
taught sunday school and had an active 
part in the women’s circle in her church 
and in the city ABC Conferences. At 
our Hungarian Baptist Convention, for 
many years, she was our song leader 
during conventions. Her former pastor, NEWLY-fOUND DOCUmENT 

HOLDS EYEWITNESS ACCOUNT 
OF JESUS PERFORMING MIRACLE

An Italian expert studying a first   
century document written by the Roman 
historian Marcus Velleius Paterculus that 
was recently discovered in the archives 
of the Vatican, found what is presumed 
to be the first eyewitness account ever 
recorded of a miracle of jesus Christ. 
The author describes a scene that he 
allegedly witnessed, in which a prophet 
and teacher that he names Iēsous de 
Nazarenus, resuscitated a stillborn boy 
and handed him back to his mother.

              worldnewsdailyreport.com

MISSIONARY FUNd
The purpose: supporting the 

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

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

Rev. Sandor Kulcsar, participated in the 
service at the funeral home reminiscing 
about the past. 

Her husband, Alex, predeceased her, 
as well as her three brothers: Steve, Lo-
uis, and Edwin. she is survived by her 
two daughters, Helen and Alice and 
grandchildren. Let us remember Helen 
for her example of love and faithfulness 
in serving our Lord, Jesus Christ. 
                             Ethel Petre Kish

delIveranCe
by Max Lucado

 
You’ll get through this! You fear 

you won’t.  We all do. We feel stuck, 
trapped, locked in.  Will we ever exit 
this pit?  Yes!  Deliverance is to the 
Bible what jazz music is to mardi Gras: 
bold, brassy, and everywhere. Out of the 
lion’s den for Daniel, the whale’s belly 
for Jonah, and the prison for Paul.

Through the Red sea onto dry 
ground. Through the wilderness, 
through the valley of the shadow of 
death. Through!  It’s a favorite word of 
God’s. Isaiah 43:2 says, “When you pass 
through the waters, I will be with you… 
when you walk through the fire, you will 
not be burned.”

It won’t be painless. Have you wept 
your final tear, received your last round 
of chemotherapy?  Not necessarily. Does 
God guarantee the absence of struggle? 
Not in this life. We see satan’s tricks 
and ploys, but God sees satan tripped 
and foiled. You’ll get through this!
            from You’ll Get Through This

Professor Perrucci found the text 
in the archives of the Vatican, while 

searching amongst a bundle of 
personal letters and other trivial 

documents dating from  
the Roman era.


