
meg nékünk ma!” (Mt 6:11)  Teremtő 
Urunk jól tudja, hogy a kenyér főelede-
lünk. Népének elrendeli, hogy Kánaán-
ban tartsák meg egyik főünnepként az  
aratás befejezésének örömére szentelt 
aratási ünnepet. Ez sok áldással és hála-
adással telített alkalom.

Több kedves lelki énekünk emlékeztet 
erre az ünnepre; megemlítem a követke-
zőket: „Tekints, tekints a nagy mezőkön 
át...” (Dicséretek 79)  „Hullámzik a szép 
kalászos búza, itt van már a kedves ara-
tás...” (HH 291)  „Aratás nagy Ura szól 
tenéked...” Tudom, hogy még több ének 
is eszünkbe jut. Ezek emlékeztetnek úgy 
a fizikai, mint  a lelki aratásra, amelyek 
földi és örök életünkre nézve létfontos-
ságúak.

Figyeljünk meg néhány jó tanácsot 
ezzel a kedves ünneppel kapcsolatosan.

1. Az aratás biztosítva, garantálva 
van!    

Teremtő Istenünk ezt mondja 1 Móz 
8:22-ben  „Míg a föld lesz, vetés és aratás 
meg nem szűnik!” Ő meg nem változik, 
Szava örökké megáll. Olyan garancia 
ez, ami kizár  minden bizonytalanságot. 
A földön mindvégig lesz aratás, és így 
tápláló kenyér is. Az Úrnak folyamato-
san gondja lesz a teremtett világra, ki-
váltképpen az emberre, a teremtés ko-
ronájára. Ebben az évben is megadta az 
aratást, és az áldott friss kenyeret, amint 
megígérte. Hűséges gondviselőnk az Úr. 
Legyünk mi is teljes bizalommal  irán-
ta, hűséggel és szorgalommal éljünk és 
dolgozzunk teljes földi életünkben az Ő 
dicsőségére. 

2. Az aratásnak feltétele van! 
Gondviselő Urunk szava emlékeztet 

iránta való feladatunkra, a feltételek tel-
jesítésére. Ezek felelősségteljes szorgal-
mas munkáséletre tanítanak, amire Ő 
teremtett minket.  

- A szántás, az aratás egyik fontos 
feltétele. Jeremiás 4:3-ban ezt mondja 

a próféta által: „Szántsatok magatok-
nak új  ugart!” Hóseás 10:12-ben is erre 
emlékeztet: „Szántsatok magatoknak új 
szántást!” A talaj elkészítése nélkül nem 
lehet jó aratás. Tudnunk és teljesítenünk 
kell a feltételeket. Így áldhat meg az Úr.

- A magvetés egy másik elmaradha-
tatlan tennivaló. Nélküle hiábavaló len-
ne az elvégezett szántás, de az aratásra 
várás is. A vetőmag  gondos kiválasztá-
sa, előkészítése nélkül szintén nincsen 
aratás. Egyik énekünk így tanít: „Ves-
sünk hittel, szeretetből jó magot, tiszta 
igét!” (KÉ 257) Szent felelősséggel és 
reménységgel vessük  a legjobb magot, 
és az Úr aratással fogja megjutalmazni 
munkánkat.

3. Az aratásnak ideje van!  
Prédikátor 3:1-ben ezt olvassuk: 

„Mindennek rendelt ideje van...” Az ara-
tásnak is meg van a maga ideje. Ez pe-
dig nyáron van. Télen nincs aratás. Igen 
fontos az is, hogy a gabona érett legyen. 
Ha korábban vagy későbben aratjuk, 
akkor éretlen gabonát, üres kalászokat 
aratunk. Így  nem lesz kenyér. Jeremi-
ás 5:24-ben ezt olvassuk: „..az aratás 
heteit megőrzöd számunkra...” Az ara-
tás ideje napokból, esetleg hetekből áll. 
Izráelben ez időben nem volt eső. Isten 

A TARTALOMBÓL
English section - page 8-9. 
    The Camp We Never Had...
A karanténnal kapcsolatos írások
Gyülekezeti beszámoló: Cleveland
James Innell Packer  (1926 - 2020)
Terjed az evangélium - általunk is?
Bibliai fejtörő - Igaz, vagy hamis?
Fent vár a menny - kottával

folytatás a 3. oldalon

NAGY MAGVETŐ
Nagy Magvető, Te drága Jézus, 
Ó, mennyi szív még zord, sivár; 
Ellenáll áldott szent igédnek, 
És Téged is dőrén kizár. 
Most, amíg a kegyidő tart: 
Jöjj, szánts Te új ugart, 
Jöjj, szánts Te új ugart!

2. Nagy Magvető, Te drága Jézus, 
A mélyben sok kő rejlik még, 
Csorbítja élét az ekének, 
Miatta nő a veszteség. 
Te szólj, hisz Benned van erő: 
S termő lesz majd a kő!
S termő lesz majd a kő!

3. Nagy Magvető, Te drága Jézus, 
Az igemag hull szerteszét. 
De nézd, a drága szántóföldben
Rút tövis fojtja a vetést!
Fékezd a tövis erejét, 
Hogy ne terjedjen szét!
Hogy ne terjedjen szét!

4. Nagy Magvető, Te drága Jézus, 
Munkáld, gondozd a szíveket!
Lábad nyomán új élet indul, 
A puszta termőföld lehet. 
Munkádra jő nagy változás, 
Dúsgazdag aratás!
Dúsgazdag aratás! 
                         Békefi Pál 

AZ  ARATÁS  ÜNNEPE - 2Móz 23:16
A nyár egyik fontos sajátossága az 

aratás. A szántóvető ember tudja, hogy 
az aratás létkérdés minden ember  szá-
mára. Tény az, hogy napjainkban sokak-
nak természetes dolog, hogy van kenyér, 
de nem sokat ismernek, és nem is tö-
rődnek annak előteremtéséről. Mi, Isten 
népe tudjuk, hogy az aratás minden em-
bert átölelő isteni gondviselés tényéről 
beszél. Az Úr Jézus Krisztus arra tanít, 
hogy többek között így imádkozzunk: 
„A mi mindennapi kenyerünket add 
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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
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1Korintus 10:11. Mindez pedig pél-
daképpen történt velük, figyelmezteté-
sül íratott meg nekünk, akik az utolsó
idõkben élünk.

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

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

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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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)

AUGUSZTUS
"Nemcsak kenyérrel él az ember."
Te mégis nagy szereteteddel
megáldod fáradt kezünk.
Kenyeret nélkülöznünk nem kell
az idén sem. Istenünk,
- hogy jusson másnak is -  taníts
jól gazdálkodni kenyereddel!  (HG)

A nap sugarai már más szögben érnek 
bennünket – elmúlóban van a nyár. A 
nyár, ami nem is volt – legalábbis nem 
úgy, mint amit megszoktunk. Ez az ap-
rócska vírus majdnem mindent átírt. 
A 46. Zsoltárt (Isten a mi oltalmunk és 
erősségünk...) úgy szoktuk érteni, hogy 
minden nagy, ijesztő földi vagy koz-
mikus esemény (hegyek omlanának  a 
tenger közepébe stb) során az Úrhoz me-
nekülhetünk, oltalmat Nála találhatunk. 
A legnagyobbnál – Aki előtt nem szé-
gyelljük bevallani, hogy aprók, erőtlenek 
vagyunk, az általa teremtett hatalmas 
világban. 

Az idén az Istenhívőket még nagyobb 
alázatra készteti, hogy egy picike vírus-
sal sem bírunk. 

„Megszeppen a föld?” Nem, a világ 
valami mást tesz. Megoldást keres, s mi-
vel nem nagyon talál, kapkod. Gazdasági 
következményei is vannak a járványnak, 
ezért sajnos politikai csatározás esz-
közévé válik az ellene folyó küzdelem. 
Közben milliók fertőződnek és százez-
rek halnak meg. Naponként újabb „ösz-
szeesküvés elméletek” születnek, s egyre 
távolabb kerülünk a hagyományos „ob-
jektivitástól.” Éppen ma olvastam egy 
kommentárban, hogy „igazság-utáni 
kultúrában” (post-truth culture) élünk. 
Vajon a hívők számára is relatív lett min-
den, az igazság is? Néha úgy tűnik. 

Emeljük inkább szemeinket a he-
gyekre, meg annál is magasabbra! mi 
is, ma is az Úrtól várhatunk segítséget, 
mint a zsoltáros (Zsolt 121). Az Úrtól, 
„aki az eget és a földet alkotta.” A kö-
nyörgésnek, az alázatnak az ideje van itt, 
miközben megtesszük amit csak lehet. 
Nem sok, amit tehetünk, de mintha azt 
a keveset (maszk használata és távol-
ságtartás) is nehezünkre esne megtenni. 
Néha észre sem vesszük, hogy mi is vá-
lasztás elé kerülünk – megyünk a többi-
ekkel, vagy megkeressük az Úr és Igéje 
tanácsát? Számomra ezekben a hónapok-
ban az egyik legfontosabb, praktikus ta-
nácsot is adó Ige ez: „Mindennek a vége 
pedig közel van, legyetek tehát mérték-
letesek és józanok, hogy imádkozhassa-
tok.” (1Péter 4,7)  

Hála az Úrnak, az aratás nem maradt 
el ebben az évben sem – néhány írásunk 
ezzel a hála okkal foglalkozik. 

Elmaradt többek között szövetsé-
günk hagyományos évi közgyűlése, 
amit rendszerint július negyedike körül 
szoktunk megtartani a Ráma táborban. A 
gyülekezeteink testvérisége, a fiatalok és 
gyermekek legtöbbször itt találkoznak. 
Hiányzik mindannyiunknak az együtt-
lét, s mi is hiányzunk, még a tábornak is 
(a fenntartási kiadások megvannak, be-
vétel viszont nincs).

Az Evangéliumi Hírnök Baráti 
Köre éves gyűjtését is a közgyűlés so-
rán szoktuk megtartani. Jó alkalom az, 
hiszen az ott lévők legtöbben előfizetői, 
sőt a Baráti Kör révén támogatói is a lap-
nak. Mivel erre a bevételre szükségünk 
van ebben az évben is – például azért, 
mert jelentős számban küldünk lapunk-
ból Kárpátmedencében élő testvéreink 
számára is, többet ingyenesen - ezért 
Fűr Anikó és Béla lapkezelő testvér ne-
vében is arra kérem a Baráti Kör tagjait, 
és azokat, akik még csatlakozni szeret-
nének hozzájuk, hogy ezúttal postai úton 
küldjék el támogatásukat a lapkezelő / 
Subscription Manager címére. Használ-
hatjuk pl. az itt lévő előfizetési űrlapot is 
– jelezve rajta, hogy az adakozás a „Ba-
ráti Kör” számára történik. Köszönjük 
szépen. (szerk)
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3. oldal 2020. augusztus

mölcsérlelő nyarat, melegével és minden 
szépségével együtt. Mivel Melbourne-
ben éppen tél van, egy kis „szent” irigy-
séggel gondolok mindazokra, akik  most 
a nyár örömeit élvezhetik.

ÍGÉRET
A Bibliából tudjuk, hogy Isten hatá-

rozta el az évszakok váltakozását. A 74. 
Zsoltárban, a zsoltáríró, Ászáf, Istent 
királyának nevezi. Dicsőítő énekében a 
világ teremtésekor véghez vitt tetteire 
emlékeztet: „Te fakasztottál forrást és 
patakot, te szárítottál ki bővizű folyókat. 
Tiéd a nappal, az éjjel is tiéd, te tetted 
helyükre a csillagokat s a napot. Te szab-
tad meg a föld minden határát, te alkottál 
nyarat és telet.” (zsolt 74,15-17).

A Szentírás beszél nekünk arról is, 
hogy az özönvíz után Isten ígéretet tett 
Nóénak: „Amíg csak föld lesz, nem szű-
nik meg a vetés és az aratás, a hideg és 
a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az 
éjszaka.” (1Móz 8,22). Milyen csodála-
tos, hogy a feddhetetlenül élő Nóé miatt 
adott Isten a teremtett világnak lehető-
séget az özönvíz túlélésére. Az „igaz” 
Nóé hálaáldozatára válaszul, Isten szö-
vetséget kötött az emberiséggel és hűsé-
géről biztosította a föld népét.

ÁLDÁS
Izráel időjárását két egymástól élesen 

elkülönülő évszak határozza meg, a nyá-
ri és a téli. A nyári száraz, meleg, mely-
ben kiszárad a föld, az állat- és növény-
világ eső után szomjazik, a téli pedig 
hűvös, szeles és esős. A tél ugyanakkor 
a vetésnek az ideje, a nyár pedig a ga-
bona- és gyümölcsérés, valamint a beta-
karítás ideje. Ezért nagyon fontos a téli 
esőzés, mert ettől függ a bőséges aratás.

A Biblia tanítása szerint Isten adja az 
esőt a földre (3Móz 26,4; 1Kir 17,14; Jób 
5,10; Zsolt 147,8; Mt 5,45; ApCsel 14,17). 
Hatalma van hozzá, hogy adjon (1Kir 
18,1), hatalma van eső nélkül is vizet 
adni (2Kir 3,17), hatalmában van az is, 
hogy ne adjon esőt (5Móz 11,17). Az en-
gedetlenség miatt megvonhatja az esőt 
(Zak 14,17), ugyanakkor az esőt áldásul 
adja (zsid 6,7).

A nyár folyamán Isten bőséges zá-
porokkal áztatja meg a szomjas földet. 
Istennek ilyen módon megnyilvánuló 
gondoskodása által tapasztalhatjuk meg, 
hogy a tavaszi vetemények az eső és a 
napsütés által megfelelően tudnak növe-
kedni, és bizakodhatunk ennek követ-
keztében a bőséges termésben is.

Az Úr Jézus úgy beszélt a mennyei 
Atyáról, mint aki: „felhozza napját go-
noszokra és jókra, és esőt ad igazaknak 
és hamisaknak” (Mt 5,45). Azt is ta-
pasztaljuk, hogy „kegyelmének esőjét” 
is bőven hullatja az emberi szívekre, 

biztosítja a megfelelő időt is. A nyár 
az aratásnak rendelt ideje. Az eszes fiú 
nyárban gyűjt (Péld 10:5). A hangya is 
nyáron szerzi meg eledelét (Péld 6:8). Ha 
az ember nem veszi komolyan az aratás 
idejét, Isten jó rendje ellen vét, aminek 
súlyos következménye van. (Emlékezz a 
tücsök és a hangya példázatára!) Ha  az 
aratás idejét elrendelő Urunkkal össz-
hangban élünk, akkor szorgalmasan, jól 
és üdvösen használjuk fel a Tőle kapott 
kegyelmi időt.  

4. Az aratásnak rendje van!  
Nagy változások történtek az aratás 

módját illetően. A bibliai időben sarló-
val arattak. Később kaszával arattak, 
amit erre elkészítettek (kaszacsapot 
alkalmaztak), hogy a kalászok szépen 
kerüljenek kévékbe. Napjainkban már 
nagyobb részt gépesítve aratnak, és 
csépelik is nyomban. Azonban ismer-
ni, tudni kell mindenképpen az aratás 
módját, hogy a sok munka gyümölcse, a 
drága gabona kárba ne menjen. Jó rend-
ben, hálaadással és örömmel történik az 
aratás. Régen csoportmunka volt. Talán 
kevesen emlékezünk már vissza, hogy 
mindenkinek meg volt a maga felada-
ta, amit végzett, hogy akadálytalanul 
történjen az aratás. Az aratás módját 
ünnepi hangulat, hálás, örömteli szív és 
szorgalmas munka jellemezte. A szegé-
nyek iránti szeretetteljes gondoskodás is 
helyet talált, ahogy az Úr népének meg-
parancsolta. Istent dicsérő éneklés iga-
zolta a Gondviselő iránti szívbéli hálát. 

5. Az aratásnak intése is van!  
Szent felelősséggel kell mindig arat-

ni. Nincs helye a könnyelműségnek. 
Ma is előttem van egy testvér példája. 
Mint családfő, megkezdte a kenyeret, de 
előbb késsel a kezében hálát adott érette 
Istennek! A hívő embert ma is hálaadás-
ra emlékezteti a kenyér az iránt, Aki azt 
kirendelte.

Kétféle aratás van!  A fizikai és a lel-
ki aratás. Egyik e földi életre, a másik 
az örök életre szól. A földi érett gabona 
learatása, és a megtérésre, újjászületés-
re megérett lelkek aratása. Megválónk 
János 4:35-38-ban mindegyikre emlé-
kezteti tanítványait. Mindegyiket meg 
kell szívleljük, és azokat hűségesen, jól 
végezzük.

A két aratás törvényszerűsége.   mind-
egyik esetben, amit vet az ember, azt fog-
ja aratni (Gal 6:7-8). A vetés és az aratás 
arányos (2Kor 9:6). Ha szűken vetsz vagy 
bőven, annak megfelelően fogsz aratni.

A munka jutalmazva lesz. Jézus imára 
és munkára késztet. Lk 10:2. Ő gondos-
kodik termékeny időről, oltalomról az 
ellenség, kártevők ellen, hogy munkánk 
gyümölcsöző legyen fizikai és lelki té-
ren egyaránt. Azt mondja: „ Aki arat, ju-
talmat nyer!” (Jn 4:36) Erre emlékeztet 
a 126-ik Zsoltár 5-6 versében is.

Nagy aratás is lesz a világ végén! 
Maga az Úr Jézus mondja Mt 13:38-43-
ban. Angyalok végzik az  aratást. Csak 
két minősítés van: búza, vagy konkoly. 
A búza, jó mag, a mennyei csűrbe, a 
konkoly pedig az örök tűzre kerül. Az 
a nagy nap, az Isten igazságos ítéletének 
napja. Emlékezzél és mentsd meg ma az 
életedet!

Jézus, Isten Fia, mindenkiért meghalt, 
lefizette váltságunk árát. Áldozata árán 
az örök kárhozatból megmenthet az örök 
életre. Fogadd el hittel az örvendetes 
evangéliumot, és üdvözülsz.

            Kulcsár Sándor, venice FL

AZ ARATÁS ÜNNEPE
folytatás az 1. oldalról

“Te ALKOTTáL nyARAT éS 
TeLeT” (zsolt 74,17)

Igei gondolatok a nyár nyújtotta  
lehetőségekről

Biztosan elgondolkoztunk már azon, 
hogy milyen egyhangú is lenne az éle-
tünk az évszakok váltakozása nélkül. 
milyen is lenne, ha állandóan nyár len-
ne? Vagy, ha mindig csak tél? – Persze a 
földgolyónak vannak olyan részei, ahol 
mindig nyári meleg van, ahogyan van-
nak olyan területek is, ahol a téli hideg, a 
hó és a jég birodalma uralkodik. – van-
nak, akik nagyon szeretik a telet, a téli 
sportokat, ezért lehet, hogy nem bán-
nák, ha a hideg évszak tovább tartana. 
Mások meg alig várják, hogy múljon a 
hideg és köszöntsön be a nyár, minden 
áldásával együtt.

Gyermekkori emlékeim között dédel-
getve őrzöm én is az élmény dús nya-
rakat és teleket, egyaránt. Felnőttként 
már nem rajongok annyira a tél nyúj-
totta örömökért, és nem is bánom, hogy 
Melbourne-ben a tél nem olyan hideg, 
mint Erdélyben, vagy Amerika bizonyos 
részein, és a városban hó sem szokott 
hullni. Sokkal inkább szeretem a gyü-
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

4. oldal 2020. augusztus

hogy a Tőle származó igemag jó talajba 
kerüljön és sok gyümölcsöt hozzon. 
LEhETŐSÉG

A nyári időszaknak is megvannak a 
maga nyújtotta lehetőségei a hívő ember 
számára. A hideg, esős időszak elmúltá-
val, a tavaszi kikeletet követően, sokkal 
több idő juthat olyan tevékenységekre, 
melyeket a nyári szabadságolás idején 
élvezhetünk. Persze, ez a mostani jár-
ványidőszak sok mindent felülírhat.

Elgondolkodtató lehet, hogy míg 
napjainkban a legtöbb városi ember 
számára a nyár a szabadságolás és a ki-
kapcsolódás ideje, addig a mezőgazda-
ságból élőknek a nyár ma is a kemény 
munka időszaka. Aratás idején ugyanis, 
akárcsak a bibliai időben, nem lehet he-
nyélni, sokat aludni pedig szégyenletes 
dolog, melynek a nyomában úgy jár a 
szükség és az ínség, mint egy fegyveres 
ember. A Biblia szerint a szorgalmas és 
eszes ember aratáskor úgy szorgosko-
dik, mint a hangyák, hogy meglegyen a 
kenyere (Péld 6,6-11; 10,5).

Visszaemlékszem gyermek- és serdü-
lőkorom nyaraira. A szünidők nagy ré-
szét falun töltöttem nagyszüleimnél, és 
nekem is ki kellett vennem a részem a 
kerti vagy mezei munkákból. Akiknek 
ma is van erre lehetőségük, ragadják 
meg az alkalmat, hogy egyrészt segít-
hessenek a falun élő szülőknek, nagy-
szülőknek, rokonoknak, másrészt pedig 
ezáltal jobban megértik, hogy nem is 
annyira magától értetődő az, hogy asz-
talunkon ott lehet a mindennapi kenyér.

Természetesen kirándulással, túrázás-
sal is tölthetjük a nyári szabadság ide-
jét, megcsodálva az Isten által teremtett 
világot, azt, hogy „szépen megalkotott 
mindent a maga idejében” (Préd 3,11). A 
szívünkből és a szánkról pedig felcsen-
dülhet az Istent magasztaló dicséret, mi-
közben ámulunk a természet szépségein.

A nyár a fiatalabb nemzedékek számá-
ra a táborozások időszaka is. Isten igéje 
a mai fiatalokat is figyelmezteti: „Gon-
dolj Teremtődre ifjúságod idején” (Préd 
12,1). milyen nagy kegyelem, hogy 
egyre több keresztyén táborban adódik 
lehetőségük a gyermekeknek és fiata-
loknak keresni az Urat, tanulmányozni 
Isten igéjét, új énekeket tanulni, ápolni a 
közösséget egymással. Magam is öröm-
mel emlékszem vissza azokra az áldott 
alkalmakra, amikor nyári táborozáson 
vehettem részt. Hálás vagyok Istennek, 
hogy a táborozások által is formálta éle-
temet és jellememet.

A nyári időszak különböző lehetősé-
gei adottak tehát a hívő ember számára 
is. Még akkor is, ha jelenleg vannak bi-
zonyos korlátozások. Tőlünk függ, hogy 
miként élünk a kínálkozó lehetőségekkel, 
hogyan töltjük el a nyári szabadságolás 
idejét: hasznosan vagy haszontalanul.                             

         Horváth Ferenc lp, melbourne

KARANTÉN
Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok 

megrendülnek, de az én irgalmasságom 
tőled el nem távozik és az én békességem 
szövetsége meg nem rendül, így szól kö-
nyörülő Urad! Ézs 54,10

Éjszaka van, az álom messze elsza-
ladt. Gondolkodom a fenti Igén. Mennyi 
minden változott egy fél év alatt! Mégis! 
Az én Uram nem változott, most is irgal-
mát és békességét tapasztalom. 

Tavaly ősszel az eget lestem, figyelve 
a repülőket amint elhúznak fölöttem, és 
már szárnyaltam gondolatban a tengeren 
túlra, gyerekeimhez. Összesöpörtük az 
utolsó faleveleket, és indultunk hosszú 
utunkra. Mennyi öröm várt ránk. Ma is 
behunyt szemmel előttem látom mind 
a nyolcat, akikért minden nap imádko-
zom, ahogy először megpillantottam 

az az ismeret, amiről embervoltunkból 
adódóan még sejtéseink sem lehetnek? 
Inkább csatlakozzunk Dávidhoz, és le-
gyünk hálásak azért, hogy a mi „Szaba-
dító Istenünk” Mindenek Ura!

Adjunk hálát azért, mert bizalom-
mal fordulhatunk mennyei Atyánkhoz, 
akinek tudomása van szükségeinkről!

                                   novák József 

HogyHa vetünk reggel 
megújult reménnyel,
Hogyha vetünk délben, 
s ha leszáll a nap, 
Hogyha várunk békén, 
az aratás végén 
Nagy örömmel, vígan 
kévénk hozzuk majd!
Refrén:
Kévénk hozzuk majd, 
kévénk hozzuk majd,
Nagy örömmel, vígan 
kévénk hozzuk majd! (2x)

2. Hogyha vetünk fényben,
vagy sötétlő árnyban,
Nem riaszt a felhő, 
sem a bősz vihar,
Szorgos munkánk végén, 
túl a halál révén,
Nagy örömmel, vígan 
kévénk hozzuk majd! Refr.

3. Sokszor könnyek közt kell 
vetnünk Mesterünkért,
És a szívünk fáj, ha 
kemény a talaj, 
Véget ér ott Nála 
minden bú és bánat,
Nagy örömmel, vígan 
kévénk hozzuk majd! Refr.
                        HH 286

GONDOT VISEL RÓLUNK
Áldott az Úr! Napról napra gondot vi-

sel rólunk szabadító Istenünk… Hirdes-
sétek Isten hatalmát, fenségét Izráelen, 
erejét a fellegekben!  (zsolt 68,20.35)

Természetes, hogy az újszülött sírás-
sal kezdi a napot. Minden tekintetben 
ráutalva az édesanya gondoskodására, 
és egy világban, amiről még semmit 
nem tud, így jelzi, hogy ő is él, itt van, és 
várja a gondoskodást. Isten gondoskodá-
sáról a legtöbbet a felnőtt tudhatná, az 
élet harcaiban edzett férfi és nő, miután 
megtapasztaltuk és megértettük, hogy 
Mennyei Atyánk sírásainkra sem várva 
gondoskodik rólunk. Dávid élettapasz-
talatait tükrözi ez a gyönyörű zsoltár. 
Izráel királyáét, az „Isten szíve szerin-
ti” férfiét, aki az Úr segítségéből győz-
tes csaták után, most a Templom körüli 
szolgálatokra koncentrálhat.

A zsoltár idézett két versszaka átfogó 
képet ad Isten gondoskodásáról, amint 
azt időben és térben megtapasztalhatjuk. 
Időben úgy, hogy „napról napra gondot 
visel rólunk szabadító Istenünk.” Isten 
hűségét vonjuk kétségbe, amikor az előt-
tünk sem ismert jövőbe aggodalmasko-
dással tekintünk. Az aggodalom olyan 
félelem, ami meglopja a jelen örömeit, 
és ezért hálátlanságra is nevel bennün-
ket. Tovább figyelve az előbb még keser-
vesen síró csecsemőt, csak néhány nap-
nak kell eltelnie, és máris tudja, hogy az 
édesanya minden szükségére megoldást 
kínál; már feléje nyújtja a kezét, követi 
a szemével, és miután jóllakott, eszébe 
sem jutna a jövő heti táplálékért aggód-
ni. Isten szeretetének az állandósága a jó 
és hálás élet alapja. Ő nem fárad bele a jó 
tevésébe - mert „Isten a szeretet.”

A gyermekágyban felsíró életösz-
tönnél jóval bonyolultabb szándékok és 
törekvések kísérik és gyakran kísértik 
a szövetség népének életét. A hívő kö-
zösség életéért is az Úrban bízunk, mert 
Ő a mi „szabadító Istenünk.” Izráel Sza-
badítója csak abban a szabadságban tá-
mogatta népét (tanuljuk az ószövetségi 
Szentírásból), aminek Törvénye adott 
keretet. Hasonlóképpen, mi is bízzunk 
Benne, hogy az Úr Jézus Krisztusban 
megnyerhető minden áldás részesei le-
szünk úgy és akkor, ahogyan azt Isten 
országának a terjedése, majd dicsőséges 
kiteljesedése megkívánja!

Jó tudnunk a „fellegekben” is gyako-
rolt uralomról. A szellemi világ általunk 
nem értett szféráiról olvasva, ne moso-
lyogjunk fellengzősen az ókori ember 
világképén! Ha már a tapasztalataink 
alapján kitapogatható közvetlen jövő is 
elbátortalanít bennünket, mi lenne ve-
lünk, ha hirtelen ránk szakadna mind-
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

5. oldal 2020. augusztus

KARANTÉNBAN
nézz az Úrra nagy hittel!

Lassan két hónapja, hogy a korona ví-
rus beköszöntése miatt megváltozott az 
életünk. Amikor  bevezették a lakhely 
elhagyási korlátozást, és karanténba ke-
rültünk, én is megijedtem. Bevallom, 
féltem, mivel életkoromnál, és egész-
ségi állapotomnál fogva a fokozottan 
veszélyeztetett csoportba tartozom. A 
gyermekeim távol élnek tőlem, nem 
tudtam mi vár ránk, rám, és hogy fogok 
megküzdeni az ismeretlen kihívások-
kal. Érdekes, hogy egyszerre megválto-
zott a „szeretet” szónak a jelentése az 
életünkben ebben az ”ajándékba” ka-
pott csendben. Ez a szó normál esetben  
olyan adakozó, közeledő, átölelő maga-
tartást feltételez, amely most visszájára 
fordult: „ha szeretlek téged, nem láto-
gatlak meg, nem ölellek meg”. megle-
hetősen sokkoló volt ezzel szembenézni. 
Az internet, és a telefon adta lehetősé-
gek kicsit könnyítenek ezen az érzésen, 
de a személyes találkozások meghittsé-
gét nem pótolják.

A „MARADJ OTTHON” szlogent 
hallottuk reggeltől estig minden felület-
ről, merev utasításként. Mivel én nem 
nagyon szeretem az utasításokat, elhatá-
roztam, hogy átalakítom, és „ÉLVEZD 
AZ OTTHONLÉTET” szabályt alakítok 
ki a magam számára, és megpróbálom 
az otthon-maradás áldásait megtalál-
ni, és az én nyüzsgő életformámat ennek 
megfelelően átalakítani, lecsendesíteni.

Naponta figyeltem, és próbáltam ész-
revenni az apró örömöket magam körül, 
amikért hálát adhattam. Az első héten 
felfigyeltem egy Facebook bejegyzés-
re: „AKI ÉNEKEL, AZ NEM FÉL!  
Csatlakozz a karantén kórushoz!” Mi-
vel nagyon szeretek énekelni és féltem 
is, szívesen csatlakoztam ehhez a vir-

őket a reptéren. Megtapasztaltam, hogy 
Krisztus szeretetében a szívünk is egy-
másra talált. Körülvett az unokák cseve-
gése, gyermekeink forró szeretete.

Együtt ünnepelhettük a Karácsonyt! 
Séták, utak, látogatások, gyülekezet, 
közösség, élményekkel teli napok, he-
tek, hónapok. Három hónapot számol-
tunk előre, de Isten útjai csodálatosak, 
megduplázta. Ma is csodálkozom - nem 
féltem, amikor bekövetkezett az egész 
világot megremegtető járvány. Köze-
lebb éreztem magamhoz az eget.

Aztán, egyszer, mégis bekövetkezett a 
búcsú ideje. Fájt, nagyon fájt, de, mint 
az életben annyi változást, ezt is elfo-
gadtam, és hála volt a szívemben a sok-
sok szépért, jóért, hisz nem érdemeltem, 
csak kegyelemből kaptam.

Hazafele utunk is titokzatos élmé-
nyekkel teli út volt. Olyan napfelkeltét 
még soha nem láttam, mint akkor, Iz-
landon. Talán könnyet akart leitatni az 
a csodálatos fény. Sikerült! A gondola-
tom is már a föld másik féltekére került, 
hisz a föld ezen oldalán is vannak drága 
gyermekeim, unokáim. 

Hála! Hála, hogy annak idején még 
születtek gyerekeim! Öröm volt őket 
látni kis csemetéikkel. Áldásra várva, 
áldottak!

Aztán, várt az itthon. Kiragasztottuk 
a kapura a piros jelzést, hogy tilos hoz-
zánk belépni, és mi sem ücsöröghettünk 
kint. Nem keltett rossz érzést, amikor 
először jött a rendőr, hiszen azért rend 
őr, hogy minden rendben történjen. 
Két hét alatt minden nap jöttek a rend-
őrök. Utolsó nap viccelődve azt mondta 
a rendőrnő, hogy éjjel 12 óra után már 
szaladgálhatunk is a párommal az úton.

Már egy hete letelt a karantén. Szaba-
dok vagyunk, az Úr megőrzött a vírustól. 
Elgondoltam, hogy az Úr Jézus a bűn ví-
rusától óv. Attól sokkal jobban kell őriz-
kednem, tisztán tartani magam. A bűn el-
leni fertőtlenítő a Jézus vére, mely bűntől 
megtisztít. Mekkora kegyelem!

tuális közösséghez, a „Reggeli Zsoltár 
10 perc” c. reggelenkénti felekezetközi 
áhítat részét képező közös énekléshez. 
A következő reggeli ének esténként 
felkerül a FB-ra szöveggel, kottával, 
kisérettel, hogy gyakorolni lehessen. A 
dallamokat általában ismerem, csak a 
szöveg helyenként eltér az általam is-
merttől a fordítás különbözősége miatt. 
Ez az áhítat minden reggel 7.45-kor kez-
dődik, tehát a napom jól megalapozva 
indul. Egy-egy ének sokszor az egész 
napomat meghatározza. Napközben is 
sokat énekelek, és ha a szívem tele van 
énekkel, zenével, kevésbé fér bele ag-
godalom, félelem. 

Katona tv. felhívására én is vezetem 
a kis hálaadó noteszomat, melyet úgy 
alakítottam ki, hogy minden napra be-
írok egy gondolatot (Igevers az aktuá-
lis zsoltárból,  vagy  a „Mai Igé”-ből , 
vagy valami gondolat, ami megérintett), 
és  ezekhez a napi gondolatokhoz min-
dig csatolok egy-egy hozzáillő éneket. 
Ezek az énekek nagyon különbözőek: 
lehet BGyÉ, karének, ifjúsági ének, de 
eszembe jutott már Taize-i ének stb. Ha 
nem tudom fejből végig az éneket, meg-
keresem, megtanulom, és napközben is 
énekelgetem. Rengeteg áldást, és erőt 
kapok az énekek által.

Ezen kívül olvasok, kertészkedek, 
nordic-walking-ozom, arcmaszko-
kat varrok ajándékba, sütök- főzök, 
amiket aztán csere-berélünk kedves 
szomszédaimmal, barátaimmal, sőt 
néha a zongorához is leülök. Minden 
estét a „Kitekintés” meghallgatásával, 
és a napi zsoltárral zárom, melyből sok 
bátorítást nyerek.

Nagyon hiányzik a gyülekezet, az 
énekkar, a közös éneklés, a részvétel az 
igehirdetésen, és a személyes kontaktus 
a testvérekkel. Nagyon nagy áldásként 
élem meg a telefon, és az internet által 
kínált kapcsolattartást is. Gyakran  kül-
dünk üzeneteket egymásnak, és örülök, 
ha híreket hallok más testvérekről. Jó 
volt az anyáknapi délutáni istentiszte-
leten látni a gyülekezet gyermekeit, és 
csodálni, mekkorát nőttek mióta nem 
láttuk őket. Hálás vagyok Istennek, 
hogy egy ilyen szerető gyülekezet tagja 
lehetek, akik imádkoznak egymásért, 
és lélekben, virtuálisan megélik a kö-
zösséget ebben a „karantén” időben is.

Istenben bízva, hálás szívvel, remény-
kedve  nézek előre, és várom a „szaba-
dulást”, a mai napi kedves énekemet 
idézve: Nézz az Úrra nagy hittel! Az Ő 
arca mily tündöklő. Fénye MINDEN FÉ-
LELMET eloszlat. Tőle árad az égi erő. 
(BGyÉ 307)                                 

             Erdősné dr. Horváth Éva

Hála, hogy nem fogyott el a kamrában 
a „vékabeli liszt és a korsó olaj” sem. 
Semmiben nem szenvedtünk hiányt, sőt 
ablakon vagy kerítésen át, volt aki főtt 
ennivalóval várt, volt aki virágot, gyü-
mölcsöt, süteményt, friss cukkinit, tejet, 
húst hozott. Mennyi áldás! 

ma a madarak nekem énekeltek, a nap 
is előbukkant a fellegek mögül, onnan 
nevetett rám, úgy éreztem, várja, hogy 
visszanevessek rá. Visszanevettem, hisz 
elégedett vagyok. Szeretteimmel min-
den nap beszélhetek. 

„ Azért te benned bíznak, akik isme-
rik nevedet, mert nem hagytad el Uram, 
akik keresnek Téged! zsolt. 9,11. Áldott 
tapasztalat!

                           Kisné Ady éva
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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)

6. oldal 2020. augusztus

korlátozta csupán. Írt, tanított, utazott, 
nevelt – hűségesen szolgált “mindhalá-
lig”. 

Nem kellett sokat keresnem, hogy egy 
olyan mondatára találjak, ami jellemzi 
az egész munkásságát. Olyant, amiben 
felcsendülnek a témák, a szándék és a 
stílus, amik révén az utóbbi hatvan év 
egyik legbefolyásosabb keresztyén gon-
dolkodójává lett. Idézhetnék bármelyik 
könyvéből, de most egy Biblia-fordítók 
írásait tartalmazó esszé-kötethez írt elő-
szavával illusztrálom ezt: 
„Isten kegyelmének a gazdagsága 
megnyilvánul a mi bűnös világunkban 
abban is, hogy Ő folyamatosan be-
szél a keresztyénnel, a szívünket és az 
értelmünket érintve, amikor a Szent-
lélek világosságánál láttatja velünk 
a Szentírás szövegét, annak a jelen-
tőségét helyzeteinkre és szükségeink-
re alkalmazva.” (Translating Truth: 
The Case for Essentially Literal Bible 
Translation, 2005)
Teológusként a Bibliában önmagát 

kijelentő Isten foglalkoztatta. Ennek 
az a története, hogy 18 éves korában 
élő hitre jutott Jézus Krisztusban, majd 
hamarosan úgy megragadta az angli-
ai puritánok lelkisége, hogy a teológiai 
tudományokban egyedülálló jártasságra 
szert téve (Oxfordon szerzett diplomák, 
a kilencvenes éveiben is aktív kutatói, 
írói és oktatói tevékenység) a biblikus 
gondolkodást kísértő hatásokat nem 
csak felismerte, de a tollára is vette, amit 
mesterien forgatott. 

Egy nem sokkal a halála előtt készült 
interjúban hetven éve papírra vetett gon-
dolatainak a felolvasására kérték. Las-
san, meggondoltan idézte önmagát, nem 
titkolva azt sem, hogy örömére van ez a 
felkérés. “Ma másképpen írnám ezeket, 
de így is nagyon jó!” – folytatta a követ-
kező kérdésre adott válaszában. 

A puritánok közül John Owen (1616-
1683) és Richard Baxter (1615-1691) 
gondolatai és lelkisége ragadták meg. A 
munkásságukat tanulmányozva figyelt 
fel egyházában, az anglikán egyházban 
is az evangéliumi hitűek harcos kis cso-
portjára. A nemrég elhunyt John Stott-
al, és a londoni Westminster Chapel 
egykori orvos-lelkészével (Martyn 
Lloyed-Jones) baráti és kollegiális kap-
csolatot ápolt (bár ez utóbbival heves 
vitái is voltak arról, hogy az egyház 
kettészakadását támogassák-e, vagy in-
kább belülről próbálják megmenteni azt 
az ortodoxiának). Az evangélikál gyüle-
kezetek sokkal jelentősebb tábora a ma-

gáénak tartja mindhárom angol és ang-
likán gondolkodót. Lloyed-Jones egyre 
ismertebb a magyar hívők körében is, 
mint lelkipásztor-igehirdető. Stott ha-
tása a misszióra és a keresztyén jelen-
létünk tudatos vállalására sarkall ben-
nünket. Packer, mint a biblikus teológia 
kiváló tanítója és művelője vált ismertté 
a nyelvünkön is. 

Packer teológiája tehát „biblikus,” 
mert a Szentíráshoz ragaszkodva szól 
Istenről. Evangéliumi, mert az üd-
vösségünket munkáló Isten dicsőségét 
igyekszik bemutatni. Nem a skolasztika 
(nekünk) száraz érvelésével teszi ezt, ő 
nem értekezik Jézus Krisztus szemé-
lyéről, a Szentlélekről, a bűnről és az 
emberről, hanem a Biblia életszerűsé-
gét vigyázva hív minket is belátásra 
mindezekről. Amennyiben Owen-nek 
köszönhető Packer teológizálásában a 
Krisztus-központúság, Baxter-re em-
lékeztető a lelkigondozói szándék és a 
gyakorlatiasság, amivel a különböző té-
mákat tálalja. 

Közel ötven önálló műve van, és társ-
szerzőként működött közre még más, két 
tucatnyi könyv megírásánál. Támogatta 
a keresztény egyházak közti dialógust. 
A Szentírás „szavahihetősége” mellett 
kiállt, nevét adva a hetvenes-nyolcva-
nas évek nagy összetűzéseihez protes-
táns körökben (a Chicago Statement of 
Biblical Inerrancy egyik aláírója). Az 
evolúció elméletét nem tartotta ördögtől 
valónak, de figyelmeztette a tudósokat, 
hogy amennyiben a „végső kérdéseknél” 
megállni kényszerülnek, ne idegenked-
jenek Istent „felismerni” az érzékelhető 
világ változásaiban sem! 

Én a „Knowing God” és a “Keep In 
Step With the Spirit” című könyveit for-
gattam a legtöbb haszonnal, és ezeket 
ajánlom másoknak is.  

                               novák József

JAMES INNELL PACKER

Ben Sasse nevadai US (R) szenátor 
így emlékezett meg a 93 éves korá-
ban elhunyt J. I. Packer-ről: “Alázatos 
szolgálatával J. I. Packer sok embert 
Krisztushoz vezetett. A Biblia hivatott 
védelmezőjeként tanított bennünket. 
Szolgálata az Igazságról szólt, konkré-
tan, hogy Jézus Krisztus a Megváltó. Az 
életműve és ez a lelki hagyaték még so-
kak életére lesz áldásos hatással.”

Alister McGrath Packer-ről írt élet-
rajzát (1997) a hétéves kisfiú bemutatá-
sával kezdi, akit a városba küldenek a 
szülei tanulni, és ott, az idegenben, a na-
gyobbak gonoszkodásai elől kiszalad az 
utcára. A kenyérszállító autó alá kerül. 
Súlyos fejsérülésének a nyomait élete 
végéig viseli. A beszédhibától – néhány 
év kemény munkájával - megszabadul 
ugyan, de a koponyán esett zúzódás 
nyomai láthatók maradnak. Szüleinek 
a vallásossága annyira felszínes, hogy 
észre sem veszik milyen idegen hatások 
alá kerül a mindenre fogékony gyerek. 
A helyi unitárius pap fia a legjobb barát-
ja, és míg a fiúk sakkozni találkoznak, 
Brian Bone apukája azon munkálko-
dik, hogy unitáriusok legyenek a klasz-
szikusok iránt érdeklődő legénykék. A 
Guardian-ban megjelenő “Csűrcsavar 
levelei” (C.S. Lewis-tól) viszont na-
gyobb hatással lesznek Packer-re. 

Így kerül az Oxfordi Egyetemre. még 
nincs saját Bibliája, de érdekli az iroda-
lom, és ott kiváló írók tanítják, akik a 
Szentírás jelentőségét nem csupán a tu-
dományukat űzve ismerik. Packer hosz-
szú, gazdag életének az állomásait, az őt 
támogatókat, és szolgálatának a fontos-
ságát méltóképpen érzékeltetni lehetet-
len egy cikk keretei között. Aki szeretne 
megismerkedni vele, ehhez saját írásai 
mellett McGrath biográfiáját ajánlja ah-
hoz írt előszavában maga a könyv fő-
szereplője is. Természetesen, kimaradt 
a köztiszteletnek örvendő idős teológus 
életének utolsó 23 éve, amit a kanadai 
Vancouverben töltött a Regent College 
professzoraként. Haláláig tartó aktivi-
tásában folyamatosan gyengülő látása 

1926-2020

"Miért vagyunk a világon?
Azért, hogy Istent megismerjük.
Mire kell törekednünk ebben az
   életben?
Arra, hogy Istent megismerjük. 
Mi az örök élet, amit Jézus ad?
Isten megismerése.
Mi a legjobb az életben?
Az Isten megismerése.
Mi az az emberben, aminek Isten a
   legjobban örül?
A felőle való ismeret."
                                     J.I. Packer
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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)

7. oldal 2020. augusztus

"Az az igazság, hogy a mai biblikus ke-
resztyének, legyenek bár sokmindenben 
erősek, lelki életükben gyengék – és ez 
látható rajtuk."   - J. I. Packer

“Menjetek be kapuin hálaénekkel, ud-
varaiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, 
áldjátok nevét! Mert jó az Úr, örökké 
tart szeretete, és hűsége nemzedékről 
nemzedékre.” zsolt 100:4-5

Nagy volt az örömünk, amikor június 
7-én ismét találkozhattunk, istentiszte-
leti alkalomra gyülekezhettünk imahá-
zunk épületében. Közel három hónapos 
megszakítás után, ismét megnyitottuk 
az imaházat és hálát adtunk Atyánk 
szeretetéért és hűségéért. Imádkozó és 
bizakodó szívvel újítottuk meg szövet-
ségünket és járultunk a szent jegyekhez. 
Úgy láttuk jónak a nyár idejére, hogy 
tartsunk online istentiszteletek minden 
szerdán, vasárnap pedig gyülekezzünk 
imaházunk épületében.

Június 21-én együtt ünnepeltük az 
apák napját, és kértük Istenünk áldását 
minden férfi életére, hogy a gyermekek 
nevelésében, formálásában az Urat he-
lyezzék mindig az első helyre. Szíven 
talált bennünket Atyánk, Élihez intézett 
kérdése: “Miért becsülöd fiaidat többre, 
mint engem...?” (1sám 2:29) megértet-

tük, hogy igazán csak az szereti gyer-
mekeit, aki mindeneknél jobban szereti 
Istenét. Ha jót akarunk gyermekeink-
nek, akkor nagyon szeressük a mi Iste-
nünket. 

Július első hétvégéje a menyegzőkről 
szólt közösségünk életében. Családom-
mal Murfreesboro-ba, TN utaztunk, 
ahol részt vettünk Müller Jordan és 

Gréta menyegzőjének tágabb körű 
megünneplésén. Grétit Brassóban is-
mertük meg, ahol közel tíz éven át szol-
gáltunk, és nagyon örültünk annak, 
hogy életének eme fontos pillanatában 
mellette lehettünk. A másik menyegzőn 
sajnos nem sikerült részt vennem, ezért 
megkértem Lakatos Csaba testvért, 
hogy írjon egy rövid beszámolót: 

“A boldog ifjú pár, Veress Tünde és 
Robert Trennepohl, 2020. július 5-én, 
vasárnap délután megtartott házasság-
kötésének volt tanúja gyülekezetünk 
egy része. Az Ohio állambeli Gahanna 
nevű kis városban került sorra az ün-
nepélyre. Néhány dicsőítő közös ének, 
szóló és költemény után, ami angol és 

CLEVELAND
magyar nyelven hangzott el, a vőlegény 
angol nyelvű gyülekezetének egyik lel-
kipásztora, Rev. Kevin King végezte 
a házasságkötés aktusát, és az Efézus 
5:25-27 igerész alapján szólt az ifjú pár-
hoz és a vendégekhez. Ebben a férj és 
feleség családban megélt szerepe volt a 
központi gondolat. Az ifjú párért, közös 
útjuk elején, a szülők imádkoztak. Kel-
lemes élmény volt látni, még az adott 
körülmények ellenére is - ugyanis, az 
ünnepi istentiszteleten maszkot kellett 
viselni, kötelező jelleggel - azt a szerete-
tet egymás és az Úr iránt, amit Tünde és 
Rob tanúsított fogadástételük ünnepén. 
Majd vidám ünnepi vacsorán vettek 
részt a vendégek.” 

Imádkozunk, hogy Istenünk áldása 
nyugodjon meg a fiatal házaspárokon. 

Az utolsó fontosabb esemény, mely-
ről szeretnék beszámolni, július 26-án 
került megtartásra, az Aratási ünne-
pély. Számomra ez volt az első aratási 
ünnepély, ugyanis, ahol eddig megfor-
dultam és szolgáltam nem volt hason-
ló megemlékezés. Mégis, Isten igéjét 
tanulmányozva az igehirdetésre való 
készülés alatt, ezen a területen is megér-
tettem alapvető igazságokat. Mindezek 
mellett, a valóban lényeges és megha-
tározó dolog, amit soha nem szabad 
szem elől veszítenünk, az a lelki eledel 
utáni vágyunk, és a folyamatos Istenből 
való táplálkozásunk kell, hogy legyen. 
Együttesen adtunk hálát és örvendez-
tünk a szabadításért, a gondviselésért 
és a közösségért. Szeretettel gondolunk 
a tágabb testvériségre és kívánjuk, hogy 
ezekben a zavaros és gyorsan váltakozó 
időkben tapasztaljuk meg az igazi békét 
és stabilitást Jézus Krisztusban, aki teg-
nap, ma és mindörökké ugyanaz marad!
                      Deák Zsolt, lelkipásztor
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

8. oldal 2020. augusztus

PRAISE THE LORD, 
My SOUL

Dicsérd az Urat, én lelkem!
Praise, praise the Lord, my soul, 
    do praise,
Praise Him always, in every place,
Praise all the time where’er you are,
By faith if now His child you are.
Refrain:
Praise at the start of each new day,
And when a day has passed away,
At dawn and noontime, night time too,
Your gratitude, let it ring true!

 2. He is the one Who gave you life,
In Jesus grants eternal life.
He knows the things you’re going
    through,
Trust Him, for He will care for you.
Refrain:
Praise at the start of each new day,
And when a day has passed away,
At dawn and noontime, night time too,
Your gratitude, let it ring true!

 3. Willing and strong to rescue us,
Knows fully, how to safeguard us,
Life here below will one day end,
For heav’n on Jesus I depend.
Refrain:
Praise at the start of each new day,
And when a day has passed away,
At dawn and noontime, night time too,
Your gratitude, let it ring true!

Author Unknown, composer: Asa   
Hull. Back-translated into English from 

Hungarian: Aniko Williams, 2020

kid’s camp, this virus will be gone and 
we can all enjoy the camp, see each 
other, learn about God, go swimming 
and have fun with other Jesus loving 
Christians. Let’s all pray that kid’s camp 
will be able to happen next year. And as 
we pray we should all go ahead and start 
planning our next year’s trip to camp 
Rama.

God willing, see you all next year at 
RAMA!
                           Püsök Salomé

Every year, we look forward to kid’s 
camp at Rama. We would have Bible 
classes; we would play games and even 
go swimming in Lake Chouchiching.  
But this year, kid’s camp had to be 
cancelled because of the coronavirus. 
I was really sad because I was looking 
forward to seeing all my friends from 
camp and learning about God. But we 
all had to accept the way things turned 
out. Even though we couldn’t have kid’s 
camp, our church, the Hungarian Baptist 
Church still went to camp RAmA for 
2 weeks. I had a really fun time even 
though my friends from other parts of 
Canada and America couldn’t make it.

some of my friends from church came, 
so it was still really great to be there. 
We played hide and seek on the camp’s 
premises, went swimming in the lake for 
hours and hours, and one of my favorite: 
we played a lot of volleyball.  

One evening, I was playing volleyball 
with the youth of our church, and 
suddenly, a huge group of mosquitos 
attacked us!!! We all started itching so 
bad that it almost looked like we were 
all dancing. so, of course, we had to go 
inside. That was one interesting memory. 
There was also the time where I went 
tubing with my friends, we were being 
pulled by a jet ski, and get this, a three 
person tube. Don’t ask me how the Jet ski 
was able to pull three people but, it did. 
It was so much fun screaming in fright 
with my friends as we were holding on 
to the handles, however most of the time 
we were laughing and having a blast. It 
was all just so great. I would have wanted 
to go faster and to just keep going on 
and on,   but of course, after a while, the 
gas ran out and so did the energy of the 

driver. We just never admitted that ours 
was also at a low level. 

Oh, and don’t get me started on the 
food. It was all so delicious. One of 
the nights, we had some steak with 
mashed potatoes and salad. Oh, it was 
the greatest things that I ever tasted. But 
of course, we had a bunch of other great 
tasting foods like, ice cream, donuts 
that Olga néni made and freezes. Yes, I 
know these were all sweets, but I never 
said that the great tasting foods were 
healthy! However, we didn’t eat too 
much of those things!

At camp, Pali bácsi came with his 
tractor for our usual tractor ride. It was 
really fun, except there were so many 
spiders on the tractor, and I’m terrified 
of them. Also, Peter bácsi and Gyorgyi 
néni took me on a canoe ride with them. 
That was a really fun and cool experience 
for me. We went canoeing in the black 
river. We would stop to go swimming in 
parts of the lake but it was a little scary, 
because we couldn’t see anything in the 
water. Well, that sure was a really great 
experience. 

Besides having lots of fun, we also had 
devotions with some of the families that 
were there and we also went to church, 
where we learned more about God’s 
Word. We sang many songs and my dad 
talked about the life of JOSEPH. There 
were many little messages from Joseph’s 
life, like when he said that Joseph went 
through so much but he never gave up on 
God. These messages helped me focus 
more on my spiritual life and progress in 
my spiritual journey. 

Although, all of this may have sounded 
really fun, and don’t get me wrong, it 
was, I was still sad that I couldn’t see my 
other friends that would have come from 
America and Canada to kid’s camp. But, 
I’m not complaining. I know that 
everything is done for a reason and 
that God has a great plan for all of 
our lives, even though sometimes, it 
doesn’t seem like it!

so, all in one, camp Rama is a really 
fun place to be. I’m really hoping that 
next year, when we are supposed to have

ThE CAMP WE NEVER hAD AND SORT OF STILL hAD  

What is wrong with this picture?  
Where is everyone?



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)

9. oldal 2020. augusztus

4 Reasons to Wear a Mask  
Even if you Hate It 

For Christians, though, it’s important 
to rise above the political partisanship 
and think through what our faith would 
call us to with regard to wearing or not 
wearing masks. What if our view on 
masks were shaped more by our 
Christian identity than our Ame-
rican political identity? As much 
as I dislike wearing masks, sympathize 
with some skepticism about them, and 
cringe at attempts to shame people into 
wearing them, my Christian faith leads 
me to wear one when I’m in indoor 
public places. When I look at Scripture 
I don’t see a mandate about masks, of 
course, but I see an invitation—to do at 
least four things.

1. To Love your Neighbor (Matt. 
22:39)

2. To Respect Authorities (Rom. 
13:1–7) (also: Titus 3:1 / 1Peter 2:13–14 / 
Hebrews 13,17)

3. To Honor the Weak in Our Midst 
(Rom. 14) (also: 1 Cor. 8:12).

4. To Use Freedom for the Sake 
of the Gospel (1 Cor. 9:19–23)  (Paul 
seems happy to give up his freedom for 
the sake of loving others (1 Cor. 8:13). 
“For though I am free from all, I have 
made myself a servant to all, that I might 
win more of them,” he writes (1 Cor. 
9:19). 

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).

Fly over your troubles 
Gain power from God 
Be the light for those
With broken wings
Teach them how to fly
                            - Lenke Katona

LET US GO INTO THE HOUSE 
OF ThE LORD

“I was glad when they said unto me, 
‘Let us go into the house of the LORD.” 
Psalm 122:1 (KJv)

Following my 11-day stay at Novant 
Presbyterian Hospital, Charlotte NC., 
this is the second Sunday that I was able 
to return to the auditorium of Midwood 
Baptist Church and partake in the 11 Am 
worship service, It was good to see my 
precious Brothers and Sisters in Christ, 
of whom I’ve been praying for – and I 
know they were doing the same for me. 
No phone calls, emails, text messages 

can replace the personal experience of 
seeing each other, even though we could 
not yet shake hands or give each other 
a hug – only waving from a distance 
of about 6 feet or more. Nevertheless 
the experience was priceless, and we 
showered each other with “agape love” 
within our broad smile, hidden by our 
facial masks, yet shown through our 
smiling eyes.

Pastor Garry Baldwin was challenging 
the Congregation to believe and expect 
a miraculous answer to our prayers, as 
he quoted several Bible passages where 
Jesus performed miracles, sometimes 
to the disbelief of even His disciples. 
If we have been petitioning our prayers 
to our heavenly Father in regard to the 

COVID-19 pandemic in our nation and 
even all around the world, do we really 
believe that it will happen? Miracles 
happen every day even in our time – 
my salvation is a shining testimony to 
that event. My recent healing, when 
the doctors said that they have done 
everything and could do no more, so 
they gave me two options: transfer to a 
Rehab or be discharged to my home to 
recuperate. I chose the latter and trusted 
the Lord.

Yes indeed, we need to reexamine 
our expectations and beliefs regarding 
of a miraculous answer to our prayer. 
Remember a father who brought his sick 
child to Jesus but His disciples could 
not heal the child? In Mark 9:23-24 
we read: “Jesus said unto him, If thou 
canst believe, all things are possible to 
him that believeth. And straightway the 
father of the child cried out, and said 
with tears, Lord, I believe; help thou 
mine unbelief!” may this be our prayer 
as well as we look forward to events to 
come in our path of life.

                       Barnabas J. Halo
STOP BEING UNEASy 

ABOUT YOUR LIFE
by Max Lucado

Worry has more questions than 
answers, more work than energy, and 
thinks often about giving up. There’s 
not enough time, luck, credit, wisdom, 
or intelligence. We’re running out of 
everything it seems, and so we worry.  
But worry doesn’t work. You can 
dedicate a decade of anxious thoughts 
to the brevity of life, and not extend it 
by one minute. Worry accomplishes 
nothing.

God doesn’t condemn legitimate 
concern for responsibilities but rather 
the continuous mind-set that dismisses 
God’s presence. Destructive anxiety 
subtracts God from the future and tallies 
up the challenges of the day without 
entering God into the equation. Jesus 
gives us this challenge: “Your heavenly 
Father already knows all your needs. 
Seek the Kingdom of God above all else 
and live righteously; and he will give 
you everything you need” (matthew 
6:32-33).   

                               From Fearless

There is such missional power 
in this posture. Few things are 
more beautiful to witness than 
someone giving up their rights 
and freedom for the sake of 
another.

There’s a lot at stake for Christi-
an witness during COVID-19. Do we 
want the non-believing world to look 
at Christians as reckless virus super-
spreaders who put their own freedoms 
(to gather in person as soon as possible, 
to not wear masks unless absolutely 
mandated) ahead of the health of their 
larger community? Or do we want them 
to look at Christians as “servants to all,” 
willing to forego their freedoms out of 
Christlike neighbor love? 

If the small annoyance of wearing 
masks can help not only save lives but 
also souls, winning more to the gospel, 
isn’t it worth it?

Read the entire article here: https://
www.thegospelcoalition.org/article/4-
reasons-wear-mask/  
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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 2020. augusztus

ből és nyelvből; és a királyiszék előtt és 
a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhák-
ba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak

Sokan megtérnek ugyan, de 
nem mindenki

Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, 
hogy nem mindenki fogadja el a meghí-
vást. Nekünk kellene komolyabban ven-
nünk a János 3,16 folytatását. Ne álljunk 
meg a 16. vers végén, hanem folytassuk: 
17. Mert nem azért küldte az Isten az ő 
Fiát a világra, hogy kárhoztassa a vi-
lágot, hanem hogy megtartassék a vi-
lág általa.  18.Aki hisz őbenne, el nem 
kárhozik; aki pedig nem hisz, immár 
elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten 
egyszülött Fiának nevében. mostanában 
többször is arra tanított az Úr, hogy ve-
gyem komolyabban, hogy aki nem hisz, 
elkárhozik.  De amíg tart a kegyelmi 
idő, addig még hirdetnünk kell az evan-
géliumot, hiszen addig még fennáll a 
megtérés lehetősége – ahogy azt pl. a 
Zsidókhoz írt levélben 3x is olvashatjuk: 
Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne ke-
ményítsétek a ti szíveiteket. 

Szerepünk/helyünk/részünk e 
világméretű munkában

Hirdetni az evangéliumot a magunk 
helyén, minden lehetőséget felhasználva 
– elsősorban azoknak, akik a gyüleke-
zetünk hatókörébe tartoznak (gyerme-
keink, rokonság, rendszeres látogatók). 
Csak azután gondolkodhatunk arról, 
hogy kiket akar még megszólítani álta-
lunk az Úr – mert hiszen az evangélium 
terjedésének ügyét Ő tartja a kezében. 

Hogyan jutott el az evangélium Euró-
pába? 

Az evangélium Európába is  
eljut

Pál apostol a Szentlélek vezetésére úti-
tervet változtatva Troászból Európába 
veszi az irányt (16,10). Néhány nap múl-
va már Filippiben hirdeti, hogy Jézus 
Krisztus az Isten Fia, a Megváltó. Az 
evangélium ezután megállíthatatlanul 
terjed Európában is.  

Az evangélium Jézus  
Krisztus ügye

Márk evangéliumában különös hang-
súlyt kap, hogy az Úr Jézus abban látta 
küldetését, hogy hirdesse az emberek-
nek az evangéliumot: "Ő pedig így vála-
szolt: Menjünk máshova, a közeli város-
okba, hogy ott is prédikáljak, mert azért 
jöttem. Be is járta egész Galileát, és 
prédikált zsinagógáikban, és ördögöket 
űzött ki." (mk 1,38)  De bejárta Jeruzsá-
lem utcáit is.

Tanítványainak pedig az egész vilá-
got jelölte ki missziós területnek, mie-
lőtt mennybe ment volna: Hanem vesz-
tek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő 
reátok: és lesztek nékem tanúim úgy 
Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában 
és Samariában és a földnek mind végső 
határáig. (ApCsel 1,8)

Pétert Cézáreába, a pogány 
Kornéliuszhoz küldte a Szentlélek az 
evangéliummal, Filep evangélistát a 
mai Gáza Strip felé vezető járatlan útra 
– a fekete etióp pénztároshoz, Pál apos-
tolt pedig az 50-es évek elején -a máso-
dik missziós útja felén- a tervektől elté-
rően Európába hívta-küldte az Úr. 

Mára szinte az egész világon hirdet-
tetik az evangélium (Nem csoda: Máté 
24,14.) 

Ma is egyenként szólítja meg az 
Úr az embereket

S jóllehet ma lehetőség van arra, hogy 
egyszerre milliók hallják az evangéli-
umot, vagy egy nagy sport stadionnyi 
ember, Jézus Krisztus ma is egyenként 
szólítja meg az embereket, mint annak 
idején. Pétert és Mátét külön-külön szó-
lította meg az Úr, mint ahogyan engem 
vagy téged, és ahogy igénkben Lídiát 
vagy a börtönőrt.   

Isten országa egyenként megtért és új-
jászületett emberekkel növekszik. Lassú 
növekedésnek vélhetnénk, ennek elle-
nére nagy az üdvözültek tábora:  Jel 7,9 
Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, 
a melyet senki meg nem számlálhatott, 
minden nemzetből és ágazatból, és nép-

Az istenfélő Lídia megtérése
Az Úr kegyelméből egy évvel ezelőtt 

ott állhattam Évával együtt annak a fo-
lyónak a partján, ahol Pál apostolék né-
hány asszonynak mondták el az öröm-
hírt. Lídia volt az egyik. Róla Lukács 
azt írta, hogy Istenfélő volt. 

Számomra az újszövetség egyik kü-
lönlegesen fontos története ez. Az evan-
gélium terjedésének egyik fő vonulatát 
adja elénk – nagyon röviden, de nagyon 
érthetően. Az Istent félő Lídiának 
meg kellett ismerni, el kellett fogad-
nia Jézus Krisztust ahhoz, hogy az 
üdvösségre jusson! Ez történt meg ott 
a folyó partján, Pál apostol szolgálata 
nyomán. 

A szűkszavú beszámolóból: „Ennek 
az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyel-
jen arra, amit Pál mondott. (16,14)   Na-
gyon fontos, hogy az Úr nyitotta meg a 
szívét, nem Pál. De Pál igehirdetését 
használta fel az Úr arra, hogy Lídia 
megértse az evangéliumot, elfogadja Jé-
zus Krisztust.

Többen is vannak gyülekezeteink-
ben ilyen istenfélő Lídiák és istenfélő 
Kornéliuszok – gyermekeink és rend-
szeres látogatóink is ilyenek. Nekik is 
az Úr Jézus Krisztussal való személyes 
találkozásra van szükségük! Ha te is 
ebbe az istenfélő csoportba tartozol 
kedves olvasó, vedd magadra a felhí-
vást. Neked is Jézus Krisztusra van 
szükséged! Ő most is itt van: zörget, hív 
– fogadd el Őt! A találkozás után már 
könnyebben megy az engedelmesség, a 
követés, a bemerítkezés is.

Terjed az evangélium. Általunk is?   
ApCsel 16,14-15. 22-34  

A Filippi melletti folyó, ahol Lídiát és 
házanépét bemerítette az apostol

Filippii ásatások
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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)

11. oldal 2020. augusztus

IMÁDKOZZUNK 
EGyMÁSÉRT

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

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

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

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

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

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

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

A MABAVISZ elnöksége:
Elnök: dr. Gergely István (Amerika) 

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

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)

Terjed az evangélium – a gyülekezet 
és annak minden egyes tagja legyen ké-
szen arra, hogy amikor csak teheti, maga 
is terjessze azt! Ismerje Isten csodála-
tos igéjét és mondja el másoknak is! 
Feladatunk ez. „Mindig készek legyetek 
megfelelni mindenkinek, aki számot kér 
tőletek a bennetek levő reménységről, 
szelídséggel és félelemmel.” 1Pt 3,15  
Terjed az evangélium. Terjedjen álta-
lunk is!   

                       Herjeczki Géza

az Úrhoz?) Pál és Sílás  imádkozott 
és énekelt – Istent dicsőítő énekeket. 
Talán ilyenféléket énekeltek: „Ments-
váram énnékem az Úr, a zord viharban 
sziklavár.” „E világ minden ördöge ha 
elnyelni akarna, minket meg nem ré-
mítene, mirajtunk nincs hatalma.” „Az 
ügy, melyért harcra kelénk, a Te ügyed, 
nem a miénk. Légy azért, Urunk, gyá-
molunk, mi benned bízva harcolunk!” 
„Dicsérd az Urat én lelkem, dicsérjed Őt 
hálatelten, minden helyen és mindenütt, 
az Alkotót s Üdvözítőt...” Tudnánk még 
folytatni?

vajon mit imádkoztak Pál apostolék? 
Azt hiszem körülbelül tudjuk – még ha 
nincs is feljegyezve. Leveleit ismerjük, 
azokban elég sok imádságot is találunk. 
Nem gondolom, hogy földrengésért 
imádkoztak, vagy valami másért, hogy 
valahogy csak kiszabadulhassanak. Az 
evangélium hirdetésére jöttek át Eu-
rópába – egy Istenfélő asszonyt már az 
Úr Jézushoz vezettek, most pedig azt 
érzékelik, hogy több istentelen ember 
közé kerültek – most ezeket a bűnösöket 
kell Jézushoz vezetniük. Értük imádkoz-
tak, s önmagukért, hogy tegye alkalmas 
eszközzé őket az Úr a bizonyságtételre, 
Isten igéjének, az örömhírnek a hirdeté-
sére. 

A földrengés után a foglyok nem me-
nekültek el – azért, mert megtértek? 
Mi más tartotta volna ott őket? A bör-
tönőr pedig felteszi élete legfontosabb 
kérdését: ”mit kell tennem, hogy üdvö-
züljek?” Pál és Sílás pedig olyan egysze-
rű választ ad neki, amit nem lehet félre-
érteni: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban, 
és üdvözülsz mind te, mind a te házad 
népe!” Majd azután részletesebben is  
„hirdették neki az Úr igéjét, és mind-
azoknak, akik az ő házánál voltak.” A 
börtönőr és házanépe is bemerítkezett. 
Terjed az evangélium – máris alakuló-
ban van a Filippibeli Első Baptista Gyü-
lekezet. 

A gyülekezet és az  
evangélium

végül néhány gondolatot arról, hogy 
az utolsó időkben is ugyanaz a felada-
ta a keresztyén gyülekezetnek, mint az 
első századokban: Jézus Krisztushoz 
vezetni az istenfélőket éppen úgy, 
mint az istenteleneket. Gyermekeinket, 
rokonainkat, látogatóinkat, valamint 
azokat, akikkel csak kapcsolatba kerü-
lünk.  Egyúttal kérni és várni, hogy az 
Úr nyissa meg a szívüket!

Ma is igaz az ige, amit Péter Jézus 
Krisztusról mondott: „És nincsen sen-
kiben másban üdvösség: mert nem is 
adatott emberek között az ég alatt más 
név, mely által kellene nékünk megtar-
tatnunk.” (ApCsel 4,12)

A rabok és a börtönőr  
megtérése

Néhány nap múlva már Filippi város 
börtönében  látjuk Pált és munkatársát, 
Sílást. Mi történt? Az is érdekes, hogy 
hogyan kerültek az evangélisták a bör-
tönbe, de annál is fontosabb, hogy mi 
történt a börtönben. Mi történt? Megtér-
tek a rabok és a börtönőr – háznépével 
együtt. 

Nem csak az istenfélő embereknek 
van szükségük megtérésre, Jézus 
Krisztus megismerésére, hanem az is-
tentelen embereknek is. Hogy is mond-
ta az Úr Jézus? Nem azért jöttem, hogy 
az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket 
a megtérésre. (Lk 5,32)

Hogyan tért meg ez a néhány nyil-
vánvalóan bűnös ember? Itt is két dolog 
történhetett egyszerre: Isten oda küldte 
hozzájuk két szolgáját: Pált és Sílást. 
Oda a börtönbe, ahol ezek a bűnözők 
voltak, illetve ahol a börtönőr végezte 
munkáját. Másrészt Isten volt az, aki 
megnyitotta a börtönajtók után a szívü-
ket is.  

Ebben a történetben nagyon nagy 
hangsúlyt kap az, hogy mit tettek a 
tanítványok, hogy hogyan élték meg 
azokat a nehéz órákat, amit a nyilvános 
megvesszőzés után a börtönben, kalodá-
ba zárva töltöttek. Mit tettek? „Éjféltáj-
ban pedig Pál és Szilász imádkozott, és 
énekkel dicsőítette Istent. A foglyok pe-
dig hallgatták őket.” (v25.)

Énekszó és imádság a börtönben? A 
foglyok nem a megszokott káromkodást 
hallják az új raboktól. Pálék nem a se-
beik miatti jajgatnak. És nem is arról 
beszélgetnek, hogy hogyan engedhette 
meg mindezt Isten, akinek szolgálnak, és 
Jézus, akinek a követéségben jöttek Fi-
lippibe. Római állampolgárok – és nem 
azt tehetik, amit akarnak, szabadságu-
kat korlátozzák, jogtalanul börtönbe ve-
tik őket – sorolhatnánk még. (Vajon mi-
lyen hatást vált ki ma a környezetünkre 
a vírus okozta korlátozások idején a 
folyamatos reklamálásunk, szabadsá-
gunk (szabadosságunk) megkövetelése? 
Közelíti, vagy távolítja az embereket 

A börtön, ahova a foglyok és a börtönőr 
megtéréséért küldte szolgáit az Úr 
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Megtört nád, pislogó mécses… 
A leírás tökéletes. 
Ez vagyok én jobb napomon… 
Hogy mért élek? Nem is tudom. 

Megtört létemmel 
Senkinek sem vagyok hasznára. 
Füstölgő lángom 
Csak ködösít, mások bosszúsága. 

Mesterem mégis azt ígéri, 
Nem tör el, lángom nem oltja ki. 
Értéktelen voltom ellenére 
Használni akar. 
Majd világítok és erős leszek, 
Ha kegyelme betakar. 

Ígérete megvigasztal, 
Bár rám törnek mások. 
Hitem mécse lángra lobban, 
Kegyelmére várok. 
Szeretete megerősít, 
Acélra válik törékenységem, 
Beragyogja az éjszakát 
Fényéből nyert tiszta fényem. 

Lelkem most háladalba kezd, 
És szívem arról énekel, 
Ki a pislogó mécsest nem oltja ki, 
S a megtört nádat nem töri el. 
                    Gergely István

hABAKUK PRÓFÉTA
(a Káldeus birodalomról) 
Jaj-jaj, mert bűnös népemet
még nagyobb bűnös kerítette
hatalmába! - Nem értem ezt, 
sóvárgok méltó feleletre:
ó, vajon meddig tűri az Ég? 
S kap-e az igaz jutalmat? 
Íme a válasz:  Minden kincs el-ég, 
máglyaként ég majd a zsarnok alatt. 
Mert végül mindenki megítéltetik:
semmi büszke bálvány akkor nem segít;
rabló nagy népeket rabul ejtenek... 
Az igaz megszabadul, hite által él. 
Porból suttogja sok rommá lett kastély:
bűnös kezek zsákmányt tűz-nek gyűjtenek. 

                       Szilágyi József

IGAZ, VAGy HAMIS?
Kérdések Gerzsenyi Sándor: Bibliai 
fejtörő című könyvéből (Pécs, 2004.)

1. Józsué nem léphetett be az Ígéret 
Földjére.
2. A sadduceusok a római keresztyének 

egyik csoportja.

3. Dárius király örült, hogy Dániel sér-
tetlen maradt az oroszlánok vermében.
4. Márk a tizenkét apostol egyike.
5. Jób nőtlen volt.
6. Matuzsálem fiatalon halt meg.
7. Tábita egy újtestamentumi személy.
8. Ábrahám apja Táré volt.
9. Démás az egyik legmegbízhatóbb 

munkatársa volt Pálnak.
10. Rákhel idősebb nőtestvére Lea volt. 
11. Találkozunk Hispánia nevével a 

Bibliában.
12. Az endori asszonyról az Újtesta-

mentumban olvasunk.

13. Júdás levele egy részből áll.
14. Noé bárkája az özönvíz végén a 

Nébó hegyén akadt fenn.
15. Szappant nem ismertek az Ótesta-

mentumban.
16. A Példabeszédek Könyve Dániel 

előtt van.
17. Pál apostol római polgár volt.
18. Az Apostolok Cselekedeteit Lukács 

írta.
19. Lót feleségének a neve benne van a 

Bibliában.
20. Jeruzsálem mintegy 15 km-nyire 

lehet Názárettől.


