
tudja. Mégis engedjétek meg, hogy né-
hány gondolattal betekintsünk a Kará-
csonyra készülő ablakaitok mögé, mert 
van, aminek nem szabad megváltoznia, 
hanem meg kell erősödnie.

Karácsony a békességben  
élők ünnepe

Évről-évre emlékezünk az angyali 
üzenetre, átérezve annak a csodálatos 
következményét, hogy Isten, kegyelmé-
ből, megbékített Önmagával bennünket:

“Dicsőség a magasságban Isten-
nek, és a földön békesség, és az em-
berekhez jóakarat.” - Lk 2:14. 
Kedves Testvérem, barátom, olvasóm, 

van-e igazi békesség a szívedben, ott-
hon, a családban, környezetedben, mi-
közben Advent időszakát éled? A vásár-
lás, készülődés sokszor próbára teszi a 
béketűrésünket. Körül vagyunk véve si-
ető, türelmetlen emberekkel, elvégzendő 
feladatokkal, miközben az idő meg csak 
rohan, és sokszor vele együtt mi is. Állj 
meg az ablak előtt egy pillanatra, és este, 
a fényeken keresztül, tekints ki az utcá-
ra. Ott tél van, sötétség és hideg. Bent 
mennyivel másabb az élet…. Gyűjtsd 
magad köré szeretteidet, és adjatok hálát 
az Úrnak, hogy az Ő családjába fogadott 
bennünket. Bent lehetünk oltalmazó 
szeretetében, és nem kell félnünk a ho-
málytól, ami körülvesz bennünket. Nem 
szabad elfelejtenünk, hogy kívülről, a 
körülményektől hiába várunk karácso-
nyi békességet. Az egészen máshonnan 
fakad. Megváltónk mondja: 

“Békességet hagyok nektek, az én bé-
kességemet adom nektek, de nem úgy 
adom nektek, ahogyan a világ adja. 
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is 
csüggedjen!” - Jn 14:27 Erről a békes-
ségről azt olvassuk, hogy őrzi a szívün-
ket és gondolatainkat, ha hálaadással 
tárjuk fel kéréseinket Isten színe előtt. 
Filippi 4:4-9

Gyakoroljuk a hálaadást, és hadd 
érezzék a körülöttünk lévők, hogy mi-
lyen csodálatos, ha Isten békéje lakja a 
szívünket.

Karácsony a békességre igyekvők / 
békét teremtők ünnepe

Boldogok… mert Isten fiainak ne-
veztetnek. A következő napokban sor-
ra íródnak a különféle karácsonyi üd-
vözletek, szinte mindegyikben Békés 
Boldog Ünnepet kívánnak az emberek. 
Azonban hadd kérdezzem meg, mit te-
szel te a békesség érdekében? Nem elég 
kívánni, másoktól várni, hogy legalább 
karácsonykor felejtsék el a sérelmeket, 
és utána majd lehet újrakezdeni min-
dent. Karácsony nem tűzszünetet jelent, 
hanem a Békesség Istene hívja az övéit 
aktív cselekvésre. Ha van valaki, akire 
neheztelsz, kopogj be az ablakán, és kérj 
bocsánatot tőle. Légy te az első, akiben 
gyönyörködhet az Úr ezen az ünnepen. 
Némelyek nehéznek érzik, hogy ők kér-
jenek először bocsánatot, így keresve a 
békességet. Sokszor fájdalmas elindul-
nunk, de Őérte, aki értünk megalázta 
magát, örömmel vállalhatjuk mi is az 
alázat útját. A mennybe csak az jut, ki 
követi e példát. Mit tehetsz a megbéké-

A TARTALOMBÓL
English section - page 8-9. What  
    does Christmas mean to you?
Adventi, karácsonyi és óévi írások
100 éve született dr. Haraszti Sándor
A 125 éves Békehírnököt köszöntjük
Lelkipásztori közösség - zoomon
Kulcsár Anna (1936 - 2020)
Bibliai fejtörő - rejtvény és a könyv

folytatás a 3. oldalon

Isten ajándéka
Az Úr legdrágább ajándékát adta.
A mennyben nem volt Nála 
nagyobb érték.
Szent angyalai imádták, dicsérték,
Egyszülött Fiát értünk feláldozta.

Örökké tart e fenséges ajándék.
Szépségét az idő el nem koptatja.
Bűnöst üdvözíteni van hatalma,
Hívőknek ma is a legnagyobb érték.

Nem lesz soha unalmas, fölösleges.
Ki ismeri, többet akar belőle.
Mindig új kaland áldott közelsége,
Élni e földön csak vele érdemes.

Ez ajándék a szent öröm forrása.
Boldoggá teszi a szívet és lelket.
Bűnös örömök többé nem kellenek,
Rabul ejt megszentelő varázsa.

Isten ajándéka a tied lehet,
Nem vár érte aranyat, drágakövet,
Nem nézi származásod, bűneidet,
Csak nyisd meg Jézus előtt ma 
szívedet!
                      Gergely István

BéKességeteK növeKedjéK!
Karácsonyt várva, lázban a föld
Kezdődik az ünnepi szezon, szépen 

kezdenek díszbe öltözni a terek, az ut-
cák és a házak, de vajon mit látnánk, 
ha betekintenénk a világító ablakon ke-
resztül a bent lévő család vagy emberek 
életébe?

Egy különleges évben készülünk az 
Isten szeretetének, az Úr Jézus földre 
jöttének ünnepére. Többen mondogat-
ják, hogy már ez az ünnep sem lesz 
olyan mint régen, mint ahogy semmi 
más ebben a nehéz évben. Lehet, hogy 
nem is kell olyannak lennie… az Úr jól 

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

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

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

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

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

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

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

folytatás a 3. oldalon

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)

„Megjelent az Isten üdvözítő kegyel-
me minden embernek.” (Tit 2,11)

Örömteljes karácsonyi ünneplést kí-
vánok minden kedves olvasónknak!

Remélem az adventi, karácsonyi és az 
óesztendővel kapcsolatos írásaink elő-
segítik, hogy örömmel és békességgel a 
szívünkben várjuk, és majd éljük át az 
év végén esedékes szép ünnepeinket. 

Mielőtt elszaladna végleg ez az eszten-
dő, két évfordulóról is megemlékezünk 
ezeken az oldalakon. szövetségünk, 
illetve az amerikai magyar baptista 
misszió egyik nagy jelentőségű szemé-
lyisége, Dr. Haraszti Sándor. Születésé-
nek századik évfordulója volt ebben az 
évben (március 2). Életét, munkásságát 
méltatjuk. A magyarországi Békehírnök 
125 éves az idén. Az évfordulóra készült 
egyik írásukkal köszöntjük mi is test-
vér-lapunkat.

Köszönöm cikkíróinknak, hogy az év 
során rendszeresen elküldték írásaikat, 
lehetővé téve ezzel, hogy a szerkesz-
tő mai és bennünket, gyülekezeteinket 
érintő anyaggal tölthette meg az Evan-
géliumi Hírnök 112. évfolyamának szá-
mait. Elsősorban lelkipásztor társaimra 
gondolok, de mindazokra is, akik innen, 
vagy akár a tenger másik oldaláról írása-
ikkal éltették lapunkat. Ebben az évfo-
lyamban talán dr. Árgyelán Miklós test-
vér sorozata (a hat részes „Érthetetlen 
érzelmeink”) kívánta a legtöbb munkát 
– amit itt is megköszönök. A következő 
évben is számítok szolgatársaim köz-
reműködésre, sőt ennél még egy kicsit 
szélesebb körű és aktívabb részvételre.

Gyülekezeteink a pandémia idején 
különösen is felhasználják az internet 
adta lehetőségeket. A következő listán 
az elérhetőségüket találhatjuk. A gyüle-
kezetek nevének segítségével a keresők 
általában rátalálnak, akár a Facebook, 
akár a YouTube rendszerén. 

Olvasóink figyelmébe ajánlom min-
den egyes gyülekezetünk szolgálatát. A 
következő kulcs-szavakkal kereshetünk:

Alhambra: American-Hungarian-
Baptist-Church

Chicagó: Chicagohungarianbaptist 
Cleveland: Hungarian-Bethany-

Baptist-Church-Cleveland
detroit: FHBCHDetroit
Melbourne: melbourne.magyar.baptista
New York: 

Firsthungarianbaptistchurchnyc.com
torontó: First.Hungarian.Baptist.

Church.Tronto

American Hungarian Baptist 
Convention of North America, Inc. 

Circle of Friends Donations received  
May 2020. through november 2020.

BARátI KöRI AdAKOzásOK
Alexander Kiss, Sr. Parma, OH $25.00; 

Dr. Joseph Haraszti, Pasadena, CA 
$100; Irenke Torma, Wheeling, IL $100; 
Andras Demeter, Bolingbrook, IL $25; 
Tibor Miko, Clinton Twp, MI $100; Bela 
Fur, southgate, MI $100; Rudy Sinn, Lin-
coln Park, MI $75; Rev. Geza Herjeczki, 
Lincoln Park, MI $100; John Sebestyen 
Brunswick, OH $50; Robert Boda, 
seven Hills, OH $100; Alexander Torma, 
Milfold, PA $100; Paul Juras, Richmond 
Hill, CAN $150; Dr. Janos Szenohradszki, 
Pasadena, CA $50; Zsigmond Balla, Brea, 
CA $200; Kornel Gerstner, Forest, VA 
$200; Katalin Biro, Palm Bay, FL $200; 
Dr. Katzenbach Tibor, Magyarország 
$240.00  
              total:                    $1915.00

Thank you for your faithful support
Zsigmond Balla Treasurer

ÁHÍTAT 2021 / Múlt * Jelen 
* Jövő - megrendelhető

December első felében jelenik meg 
a Magyarországi Baptista Egyház két 
kiadványa, a 2021-es Áhítat és a Múlt, 
jelen, jövő baptista évkönyv.

Mindkét kiadvány megrendelhe-
tő a Baptista Könyvesboltban, amely 
jelenleg a járványhelyzet miatt zár-
va tart, e-mailben fogadja a megren-
deléseket a konyvesbolt@baptist.hu 
címen, és postai úton igyekszik el-
juttatni az összeállított csomagokat a 
megrendelőknek. További információ: 
+36-20-886-0011.

Kérjük és köszönjük is a testvérek 
megértését!

A januári imahetek témája és 
időpontja: (részletesebben a 

következő számban)
Az Alliance Imahét témája:

HŰsÉG Az IGÉHEz
időpont: január 3–10.

Az ökumenikus Imahét témája:
„Maradjatok meg szeretetemben, 

és sok gyümölcsöt teremtek”   
(Jn 15,5–9) 

időpont: január 17–24.
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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)

3. oldal 2020. december

lés érdekében erre az ünnepre készülve? 
Tudjuk, hogy nem csupán békefenntar-
tónak kell lennünk, hanem hivatásunk 
igyekezni, törekedni a békességben való 
növekedésre. Isten ajándéka ez.

Karácsony a megajándékozottak 
ünnepe

Az Ünnephez közeledve, egyre több 
ablakon át láthatunk feldíszített kará-
csonyfát, ajándékokkal a tövében. Talán 
idén még inkább átérezzünk, hogy a leg-
nagyobb ajándék az Úr Jézus szeretete 
és békessége. Ne azzal fáradjunk első-
sorban, hogy minél több minden kerül-
jön a csomagokba. Nem szabad az aján-
dékozóról átirányítani a figyelmünket 
önmagunkra. Örömünk és békességünk 
sokkal inkább a hálaadásból fakad, ami-
kor azt érezzük, hogy nem ajándékozók 
vagyunk, hanem megajándékozottak. 
Ezen az ünnepen inkább tégy egy apró 
ajándékot valaki ablakába, az Úr Jézus 
nevében anélkül, hogy a megajándéko-
zott megtudná, hogy te voltál a “kará-
csonyi angyal". Megoszthatod ezzel a 
benned lévő örömöt, békességet, az Ige 
üzenetével anélkül, hogy viszonzást 
várnál érte. “… tegyetek jót, és adjatok 
kölcsön, semmit sem várva érte: nagy 
lesz akkor a jutalmatok, és a Magassá-
gos fiai lesztek…”- Lk 6:35. Ne felejtsük 
el, hogy a feltétel nélküli szeretet növeli 
legjobban a békességet.

Karácsony a Békesség Fejedelmét 
imádók ünnepe

Az Úr Jézus születéséről szóló egyik 
legismertebb prófécia azt mondja: “…
és hívják nevét: csodálatosnak, taná-
csosnak, erős Istennek, örökkévalóság 
atyjának, békesség fejedelmének!” - Ézs 
9:6  Ha nem világíthatnának fények az 
ablakokban, ha nem lehetne finom ka-
lács, szép zene és ünnepi hangulat, attól 
még Karácsony békessége a lelkünkben 
semmit nem sérülne. Az egyház törté-
nelmének folyamán többször volt olyan, 
amikor mindezek nem lehettek. Hála és 
külön öröm, hogy ma semmi nem aka-
dályoz bennünket a “méltó” ünneplés-
ben. Viszont az Úr Jézus imádása nélkül 
nincs békesség, és értelmét veszti az a 
sok minden, amivel készülünk az ün-
nepre. A karácsonyi ablakodba rénszar-
vas és hóember helyett tégy egy nyitott 
Bibliát, bizonyságtételül,  hogy Krisz-
tusban kaptál békességet. De ne elégedj 
meg azzal, hogy a Biblia az ablakban 
van, olvasd naponként, és a karácsonyi 
dallamokat hallva ne szégyelld énekkel 
dicsőíteni Uradat.

Ne maradj egyedül, keresd a közös-
séget az Ő népével, hogy együtt áldjuk 
Istent a hála hangján, fényesen világít-
va ebben a sötét világban. Karácsony a 
Krisztusra mutatás áldott alkalma, és az 
Ő dicsőítése a mi békességünk forrása. 
Karácsonykor is Jézusra nézz, Ő legyen 
a példakép. 

Karácsony az Úr jézus  
ünnepe értünk

“Aki tulajdon Fiát nem kímélte, ha-
nem mindnyájunkért odaadta, hogyan 
ne ajándékozna nekünk vele együtt min-
dent?” - Rm 8:32.  Ünnepi fények, lázas 
készülődés itt, de vajon mit jelent kará-
csony ünnepe a mennyben? Az Úr Jézus 
születésekor felhangzott a földön: “Di-
csőség a magasságban Istennek…” és 
örökké zeng a mennyben a Bárány ma-
gasztalása, mert megváltott bennünket. 
Karácsony ablak lehet számunkra, amin 
keresztül láthatjuk Istenünk csodálatos 
szeretetét és Megváltónk dicsőségét. A 
Vele való közösség ad számunkra bé-
kességet, hit által az üdvösségre. A leg-
felemelőbb érzés és legnagyobb hálaok, 
ha az idei karácsonyt Isten népének kö-
rében töltheted. Az utolsó kérésem ma, 
hogy légy eszköz az Övéi békességének 
növekedésében ezen az ünnepen! Hadd 
legyenek Menny felé nyíló ablakaink, 
amin keresztül ránk ragyog az Úr áldott 
jelenléte. Hiszen ma is vár a világ, vár-
ja Isten fiainak a megjelenését. Békére 
vár a föld, Uram, kezdd most énvelem! 
Imádkozzunk azért, hogy így legyen.

áldott Békés Karácsonyt mindnyá-
junknak! “Krisztus békessége uralkod-
jék a szívetekben, hiszen erre vagytok 
elhíva az egy testben. És legyetek hálá-
datosak.” - Kol 3:15

                              Huli Sándor

BéKességeteK növeKedjéK!
folytatás az 1. oldalról jön A MegváLtó 

Jön a Megváltó, 
meleggel, fénnyel 
tölti be házunk! 
Csak jól vigyázzunk, 
hogy észrevétlen 
el ne haladjon, 
s itt ne maradjunk 
mi a sötétben! 

szép karácsonyfa 
nem elég nékem. 
Nem elég semmi. 
Jön a Megváltó: 
Őt magát vágyom 
szívembe venni. 
Olyan lesz akkor, 
mintha minden nap 
karácsony lenne! 

Puha jászolként 
vár a szívem rád: 
Végy, Uram Jézus 
lakozást benne! 

                Túrmezei Erzsébet 

MIKeás
Mit mondhat egy próféta, a látó? 
Leleplezi népe tetteit. 
Szomorú a pőre valóságtól;
képmutatók nem is kedvelik. 
Gonoszság van házak, szívek mélyén, 
nem csoda, hogy kiábrándító
az élet, s nem boldog élmény;
testünkre, lelkünkre rátipor. 
Gonoszságnak gonoszság a bére:
el fog jönni, meg van már ígérve;
s magunkon - jaj! - nem segíthetünk. 
Sorsunk mégsem oly reménytelen;
Életet vajúdik Betlehem:
Szabadító születik nekünk! 

HAJLÉKTALAN KARÁCSONY
sötétedik, és nincs még szállás.
Erősebb, gyakrabb lesz a fájás.
Hiába no, ha több a vendég,
a gazdagoké az elsőbbség.
József már ideges; Mária nem,
sóhajtozik csak csöndesen.
Végül egy koldus mit tanácsol:
istállót mutat, benne jászol.
Bölcsőnek jó lesz; mossák a jászlat:
mégiscsak titkon királyfit várnak...
...Csillagot gyújt aztán fölöttük az ég:
királyok Királya, üdvözölve légy!

                         Szilágyi József versei



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

4. oldal 2020. december

“De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és 
értelmet adott nekünk, hogy megismer-
jük az Igazat, és ezért vagyunk az Igaz-
ban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ő 
az igaz Isten és az örök élet.” - 1Ján 5,20

János apostol e levelének „záró ak-
kordjai” összefoglalják mindazt, ami-
ről írt, feltételezve, hogy megnyerte az 
olvasók figyelmét és elfogadták a hívő 
életről írt tanítását. „Ezt azért írtam 
nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, 
hogy tudjátok: örök életetek van!” (1Ján 
5,13).  Olyanféle tudásra utal, ami már 
nem cél (hogy valaminek a tudomására 
jussanak), hanem aminek a birtokában 
vannak. A fent idézett „ismeret” még 
két másikat követ. Önmagáról is írja az 
apostol: „tudjuk, hogy aki Istentől szüle-
tett, nem vétkezik (nem él folyamatosan 
bűnben), sőt vigyáz magára.” Az újjá-
született hívő megtapasztalásai Isten 
megmentő munkájának a hatásosságáról 
valósak, mert „az egész világ a gonosz 
hatalmában van” (19.v.). Ez utóbbit csak 
úgy jó tudni, ha már bizonyosságunk 
van a Krisztusban nyert örökéletről és 
az Ő Lelkének bennünk és értünk mun-
kálkodó erejéről.

A felsorolás utolsó tagjához érkez-
tünk. A Krisztusban hívők közös tudá-
sa Isten Fiának a testet öltésén, annak 
a történetiségén túl, a róla szóló ó – és 
újszövetségi kijelentések igaz voltáról 
való személyes meggyőződést, és ezek 
örökérvényű következményeit tartal-
mazza. Eljött..., értelmet adott nekünk, 
hogy megismerjük az Igazat, akiben va-
gyunk – és ez az örök élet.

Üdvözítő történések sorát kezdte Isten 
Fiának „eljövetele” a világba. Közénk 
és értünk jött. Istenével találkozik ma 
is Jézusban az ember. János apostol ta-
nításában a „találkozásban” mi mindig 
ajándékozottak vagyunk: meglátunk, 
megismerünk valamit, Valakit, amire 
egyébként nem lennénk képesek („ér-
telmet adott nekünk, hogy megismer-
jük...”). Ettől kezdve a hívő ember iden-
titása (vonzódásai, döntései és helyzete) 
Jézus Krisztushoz kötött. Mindig új em-
berként él - örökké.

Hitre jutva, hitben járva, Krisztusnak 
megnyerten és minden meggyőződé-
sünkkel együtt is várakozunk. Az „új 
ember” folytonosan megújul. Igazán 
csak a hívő tarthat vigíliát, aki már tud-
ja, hogy van Kire várnia. Éppen mi ne 
készülődnénk, amikor az egész terem-
tettség azt teszi, de még a mennyeiek 
is? Nincs kétségünk a jövő felől, mert 

„eljött az Isten Fia, és értelmet adott ne-
künk...”.

Gondolkozz el azon, hogy mi mindent 
megtett már az Úr Jézus érted! Kezdd 
érted hozott áldozatával! Milyen bölcsen 
előkészítette, megteremtette a találkozás 
idejét és körülményeit veled is, nem?! 
Mi történt akkor? Minek lett vége, és mi 
kezdődött el? Te is megismerted az Iga-
zat; benne vagy. Így lettünk testvérek…

Mindezek után várjuk Őt vissza. Így 
várunk rá.

Dicsőítsük Megváltónkat, mert a 
végtelen mennyből útra kelt a véges 
földi létbe – hozzánk!

                             Novák József

KATA MAMA CSODÁI 
Ádvent van. Várakozunk. Folynak az 

ünnepi előkészületek. Nem tudjuk mi-
lyen lesz a karácsonyunk.

Betegek közöttünk, körülöttünk. Fel-
hívják a figyelmünket, hogy ha tünete-
ket észlelünk, értesítsük orvosunkat. 
Egyik tünet: ha nem érezzük az ízeket.
Amikor ezt meghallottam egy régi kará-
csonyunk jutott eszembe.

Több mint fél évszázada történt és 
még most is megízesíti az életem.

A kis községnek ahol éltünk ötszáz 
lakosa volt. Ünnep előtti nap délutánján 
hozták a kis boltba a kenyeret. Sorba áll-
tunk érte, de mire ránk került a sor, a 
kenyér elfogyott.

Az ünnepi fogások elkészültek, de ke-
nyér nem volt a háznál. Azon töpreng-
tem, hogy zajlik majd az ünnep, hiszen a 
kisfiam annyira kenyeres volt, hogy még 
a tésztához is kenyeret kért.

Elkezdtük a fa díszítését.
Kigyúltak a fán a gyertyák, amikor 

kopogtak az ajtónkon. szemközt lakó 
Margit néni jött, - elnézést kért, hogy 
szenteste ér ide, de valahogy későn sült 
ki a kemencében a kenyér

- és egy nagy kerek, meleg kenyeret 
hozott!

Nem tudom milyen ajándékok voltak 
a fa alatt, azt rég elfelejtettem de annak 
a kenyérnek az ízét még ma is érzem!

Örömmel énekeltük a karácsonyi éne-
keket, s míg gyermekeim "Mennyből az 
angyal"-t énekelték én az angyali Mar-
git nénire gondoltam.

                          Petrik Ádámné

Advent CSEND 
Egyik nap kénytelenek voltunk ha-

laszthatatlan ügyet intézni a városban. 
Elő a maszk, kesztyű, és óvatosan in-
dulni. Nem olyan rég, szokatlannak tűnt 
volna ilyen felszereléssel indulni, és 
ilyen kihaltnak látni a várost. Utcák, te-
rek, borozók és templomok, üzletek fény 
nélkül, lehúzott rolóval. A máskor zsi-
vajtól hangos iskola udvarán egy gyerek 
sem kacarász, hisz üres az iskola, mint a 
fecskefészek az eresz alatt. Nagy, nagy 
csend.! 

„Megszűnt a víg dobolás, elcsönde-
sült az örvendezők zajongása, a vidám 
citeraszó is megszűnt” Ézs 24/8 . 

Azon töprengek, hogy ez a csend va-
lódi csend? Ott belül a szobákban, szí-
vekben valóban csend van? Nem valami 
lármás miért, meddig kiáltás srófolja az 
idegeket a zárt ajtók mögött, mert rájön 
az ember tehetetlenségére, kiszolgálta-
tottságára? 

Vajon mit hoz ki a mélyen szundikáló 
ember szívéből ez a kényszerű csend? 
Elhozza -e a várva-várt Messiást? 

Adventi édes csend is lehetne! De még 
mennyire lehetne! Ó, mennyiszer vágy-
tuk a csendet!

Visszaemlékszem egy olyan advent-
re,1989, amikor fegyverropogástól volt 
hangos Románia, aztán karácsonyra hir-
telen csend lett. zilahon a pártház előtt 
csendben gyűltek százak, ezrek. Egy-
szer az erkélyre kilépett Veress Ernő lel-
kipásztor, és szólta a népnek karácsony 
üzenetét. A nép letérdelt a kövezetre, és 
mindenki könnyes szemmel imádkozta 
a „Mi Atyánk”-ot, magyarok, románok , 
ortodoxok, reformátusok, baptisták, ate-
isták! Együtt, térden! 

Ha az időben még visszább lépek 
emlékeimben, 1977-ben amikor a föld-
rengés volt, a félelemtől az emberek le-
térdeltek és imádkoztak. „Mindig visz-
szaemlékezik és megalázkodik bennem a 
lelkem” Jersir 3,20. 

Ha már eddig mind visszafele léptem az 
időben, hadd lépjek vissza több mint 2000 
évet! Csend volt. Isten 400 évig hallgatott. 
A csendet angyal törte meg, hirdetve nagy 
örömet nemcsak a pásztoroknak, hanem 
az egész világnak! Lk 2.10 

A jelenlegi csend vajon nem hoz -e 
nagy örömöt az emberiségnek? Nem 
indulnak-e el a lányok olajat venni? Ó, 
mennyi kérdés! 

Mekkora kegyelem, hogy mi, hívő 
emberek naponta letérdelünk csendben 
a keresztnél, ahol a kegyelmet nyertük 
Jézus Krisztusban! Nálunk már kész a 
felelet: Jövel Uram Jézus!

 „Jó csöndesen várni az Úr szabadítá-
sára.” J sir. 3/26.

                           Kisné Ady Éva
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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. december

lelkipásztorok szolgálatba állásával. Az 
u.n. Lelkipásztor Csereprogram 1972 és 
1989 között teremtett lehetőséget a lel-
kipásztorok hivatalos, munkavállalási 
engedéllyel történő munkába állására.

Ezzel párhuzamosan Haraszti testvér 
hozzáfogott egy általa sem remélt ered-
ményeket hozó, diplomáciai erőfeszítése-
ket is igénylő munkához: Billy Graham-
nek és az általa hirdetett evangéliumnak 
a Kelet-Európába juttatásához. Az ő sze-
mélyes közbenjárásának nagy része volt 
mindabban, ami történ ezen a téren. Billy 
Graham végül is eljutott minden "vasfüg-
göny mögötti" országba. Mi, magyarok, 
természetesen a Budapest '89 Billy Gra-
hammel című Népstadionbéli alkalomra 
vagyunk a legbüszkébbek, s a magyar 
koronának a hazavitelére. Dr. Haraszti 
Sándor nélkül mindezeket nehéz lenne 
még elképzelni is.

1994-től visszavonult feleségével 
együtt az orvosi munkától. Emlékei 
megírásának szentelte idejét, energiáját. 
Tervezett könyvei előfutáraként, amo-
lyan próba-kiadásként 1997-ben meg-
jelent a Nem voltam engedetlen című 
kötete (sunshine Publishing House, szi-
getszentmiklós).

Az Úr 77. éves korában, 1998. január 
16-án hívta haza. 

                    Dr. Herjeczki A. Géza

"Kora ifjúságától igehirdető. Volt uta-
zó evangélista. Tanár a szemináriumban. 
Sokak ingyenes orvosa. Kornya és vele 
az ősi magyar paraszti baptista misszió 
tisztelője és támogatója. A magyar nyelv 
és kultúra szenvedélyes művelője és tá-
mogatója. Ennek kimagasló példája a 
Magyarországról hozott lelkipásztorok 
munkába állítása.

Billy Graham egyedülállóan sikeres 
munkatársa. Kelet Európai ügyekben 
teljes jogú megbízottja.

Csak a felsorolásnak nem volna sem 
vége, sem hossza. Hajtsuk meg azért 
fejünket kegyelettel magasztos emléke 
előtt és adjunk Hálát Istennek érette és 
szolgálataiért..." (részlet)

         Oláh Lajos a szövetség elnöke

Az előző két írást lapunk 1998. feb-
ruári számából vettük át. Ugyanott ol-
vashatunk Haraszti testvér temetéséről 
magyar és angol nyelven.

Életrajza és Oláh Lajos egykori el-
nök testvér „Elragadtatás” című írása 
egy részlete után a lap szerkesztőjeként, 
és úgy is, mint szövetségünk utóbbi 40 
évének aktív szereplője emlékezem dr. 
Haraszti sándorra. 

Haraszti testvér életének egyik fóku-
sza, s a mi szempontunkból a legfon-
tosabb az amerikai magyar baptista 

Dr. Ha-
raszti Sándor 
Soltvadkerten 
( M a g y a r o r -
szág) született, 
1920. március 
2-án. A helyi 
baptista gyü-
lekezetben ak-
tívan szolgáló 
szüleit az Úr 

12 gyermekkel áldotta meg. sándor 16 
éves korában megtért és egyúttal elha-
tározta, hogy orvosmisszionárius lesz. 
Mészáros Sándor, soltvadkerti lelki-
pásztor merítette be 1937-ben. Bócsán, 
majd Kiskunhalason járt iskolába. A 
különlegesen fogékony fiatalember első 
diplomáját a Királyi Magyar Pázmány 
Péter Tudományegyetemen szerezte 
1944 júliusában, bölcsészettudományi 
szakon (Ph.D). Ugyanakkor rendkívü-
li hallgatója volt a Budapesti Baptista 
Teológiai Szemináriumnak is, ahonnan 
ugyancsak 1944-ben kapta meg lelkészi 
oklevelét. Ennek az intézetnek később 
tanára, majd helyettes igazgatója is lett. 
Ugyanebben az évben, a Budapest Váci 
úti gyülekezetben lelkipásztorrá avat-
ták. Később az Újpesti, majd a Budapest 
Wesselényi utcai gyülekezet lelkipászto-
ra lett. A gyülekezeti munka és a tanítás 
mellett sokat írt az egyházi lapokban.

Gyermekkori tervének megvalósulása 
érdekében megkezdte orvostudományi 
tanulmányait, melynek eredményekép-
pen 1951-ben a Budapesti Semmelweis 
Orvostudományi Egyetemtől megkapta 
első orvosi diplomáját. 

1943-ban házasságot kötött Bán Rozá-
liával, Bán Gábor baptista lelkipásztor 
lányával. Az Úr hat gyermekkel áldotta 
meg őket.

Családjával együtt 1956. novemberé-
ben elhagyta Magyarországot. Végül az 
Egyesült Államokban telepedett le. Ott 
feleségével együtt azonnal megkezd-
ték orvosi diplomájuk honosíttatásának 
hosszú folyamatát és orvosi továbbkép-
zésüket (pl. Atlantai Emory Univer-
sity). Orvosmisszionáriusi terveik csak 
részben teljesültek. Dr. Albert Schwei-
tzerrel kialakult, s azután megszakadt 
kapcsolatuk sok reményt és fájdalmat 
okozott nekik. Végül is saját pénzü-
kön, a Déli Baptista Szövetség önkéntes 
orvosaiként az Afrikai Ghanaban és 
Tanzániában végeztek néhány hónapos 
orvosmisszionáriusi szolgálatot 1970, 
72, 73 és 77-ben.

Amerikába érkezésüktől kezdődőleg, 
de különösen is a hetvenes évek elejé-
től igen aktív munkása volt az Amerikai 
Magyar Baptista Szövetségnek. Az itte-
ni magyar baptista misszió gyakorlati-
lag megújult az ő munkálkodása ered-
ményeként ide érkezett magyarországi 

misszió volt. Mielőtt erre térnék, a töb-
biről néhány sorban. 

Kiváló felkészültségű orvos volt. Be-
tegei általában már meghaltak. Gyerme-
kei közül többen is folytatják e szülőktől 
„örökölt” hivatást. szép örökség.

Kisgyermekkora óta orvos-misszio-
náriusnak készült. Albert Schweitzer 
munkatársa lehetett volna - 1958-ban 
meghívást kapott példaképétől az afrikai 
Lambarene-i kórházba. Miután kiderült, 
hogy orvos igen, de misszionárius ott 
nem lehet, letett erről az útról. Később 
azonban néhány hónapos orvos-misszi-
onáriusi munkát mégis végzett feleségé-
vel együtt Gánában és Tanzániában.      

Tényleges világhírre tett szert a Billy 
Graham Evangélizációs Társaságnál 
végzett önkéntes, majd hivatalos mun-
kája következtében. Billy graham sze-
mélyes tanácsadójaként olyan ajtókat 
nyitott meg az evangélista előtt (Kelet 
Európa, szovjetunió, Kína), ami nélkül 
soha nem lett volna belőle a „világ evan-
gélistája.” Munkája annyira sikeres volt, 
hogy a BG Társaság munkatársai meg-
próbálták háttérbe szorítani – nehezen 
viselték ugyanis, hogy egy emigráns or-
vos adja nekik a tanácsokat, s azok mű-
ködnek. 

A Billy Grahammel való kapcsola-
tának egy másik, kézzel fogható ered-
ménye volt a szent Korona Magyar-
országra való visszatérése. Bonyolult 
folyamat volt, amiben sokan úgy vélik, 
hogy részük volt, a legfontosabb köz-
benjáró azonban Haraszti és Graham 
testvér, a döntést hozó pedig Carter el-
nök úr (testvér) volt.

Életműve említett fókuszai között 
a legfontosabb az, amit elsőnek emlí-
tettem. Az amerikai magyar baptista 
misszió utóbbi fél évszázadának meg-
határozó jelentőségű személyisége volt. 
Ennek elemzése időszerű lenne – 22 éve 
már nincs közöttünk. Ezirányú szolgá-
latának most  csak a lényeges vonásait 
említem meg.     

1956-ban hagyta el Magyarországot 
(hét tagú családjával). A 36 esztendő az 
itteni szolgálatra való fölkészülés ideje 
volt. Bölcsészeti tanulmányaival (PhD) 

SZÁZ ÉVE SZÜLETETT  DR. HARASZTI SÁNDOR

Az 1983-as konferencián résztvevő lelki-
pásztorok, balról: Oláh Lajos, Almási Mihály, 

Hunter Vadász János, Herjeczki Géza,  
dr. Haraszti Sándor, dr. Almási Mihály, 

Herjeczki András és Héthalmi Páth Károly
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Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
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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. december

szövetség (és egyúttal a két lap) egyesü-
lését. Ezeket nem Haraszti testvér kez-
deményezte, de elfogadta, sőt támogatta 
a közösség létrejöttét.  

A két szövetség egyesülését kimondó 
clevelandi közgyűlés Haraszti testvért 
Udvarnoki testvérrel együtt a szövetség 
tiszteletbeli elnökének választotta. Ebben 
a státuszban folytatta szolgálatát az ame-
rikai magyar baptista misszióért, egészen 
1998-ban bekövetkezett haláláig. 

Élete utolsó évtizedében figyelmét az 
amerikai magyar misszión túl az egész 
világra kiterjedő magyar baptista misz-
szióra fordította. Ennek következmé-
nyeként kezdeményezte a 90-es évek 
elején az 1997-ben megalakult Magyar 
Baptista Világszövetség létrejöttét is. 

Tisztelettel emlékezünk rá a 100. éves 
évfordulón. 

                           Herjeczki Géza

az ő keze munkája? A nagy hajók la-
pátkereke akkora hullámot ver, hogy a 
Duna egyik partjától a másikig elhat. De 
ha gátat emelnél is a Vaskapunál a folyó 
közepén keresztbe, akkor sem folyna 
vissza a Fekete-erdőbe. Hogy is tehetné, 
hiszen átvágta magát a hegységeken és 
nem nyugodott, amíg a Fekete-tenger-
be nem ért. sokkal inkább így az Isten 
ügye. Ne csüggedj tehát, amikor akadá-
lyokat látsz tornyosulni: a folyamok nem 
folynak visszafelé.” 

egyidőben a Baptista Teológiai Szemi-
náriumot is elvégezve lelkipásztori dip-
lomát kapott 1944-ben. Lelkipásztor és 
teológiai tanár volt már, amikor megsze-
rezte orvosi diplomáját. Rendkívüli mű-
veltségét a magyarországi egyetemek-
nek és teológiának köszönhette, ahol 
szívós munkával, Isten adta tehetségével 
kortársait meghaladta ismeretben is, cél-
tudatosságban is. Az Újpesti és a Wesse-
lényi utcai gyülekezeteknek volt a lelki-
pásztora 1944 és 1956 között, a teológián 
is tanított. Missziós tapasztalatokkal (és 
a nagyobb világnyelvek ismeretével) ér-
kezett Amerikába. 

Az amerikai magyar baptista misszi-
óba a 60-as évek végén kapcsolódott be. 
A Ráma Táborban tartott Bibliai Konfe-
renciák rendszeres vendégelőadója volt 
1968-tól kezdődően, csatlakozva Dr. 
Udvarnoki Béla testvérhez, a magyar 
baptista misszió másik óriásához, a nála 
idősebb teológiai tanárhoz, az Evangéli-
umi Hírnök neves szerkesztőjéhez.  

Az általa létrehozott „Lelkipásztor 
Csere Program” keretében közel 20 éven 
át (1972-től a rendszerváltásig) négy 
gyülekezetünkbe tíz lelkipásztor érke-
zett 4-4 éves szolgálatra Magyarország-
ról. Enélkül a „segítség” nélkül ma nem 
így nézne ki a magyar baptista misszió. 
Más történetet írnék, ha egyáltalán len-
ne mit írnom, s lenne hova írnom.

Haraszti testvér vezetésével 1980 au-
gusztusában, a Ráma Táborban megala-
kult az Amerikai Magyar Baptista Kon-
ferencia. Elhatározták egy új havilap 
indítását is, ami „A Kürt” néven 1981. 
szeptemberében meg is jelent. A Konfe-
rencia elnöke és az A Kürt felelős szer-
kesztője Dr. Haraszti Sándor lett. 

Ennek a "szakadásnak" egy igen fáj-
dalmas esemény volt a közvetlen előz-
ménye: az 1980-as Bridgeport-i köz-
gyűlés, melyen vendégként magam is 
részt vettem, Oláh Lajos, Gerő Sándor 
és Herjeczki András lelkipásztorokkal 
együtt. A 72 évet megért magyar bap-
tista misszió kritikus ponthoz érkezett 
az ott hozott döntések következtében. 
Haraszti testvér a maga kemény, határo-
zott módján, de missziós látásával erről 
a mély pontról lépett tovább a "Konfe-
rencia" megalakításával. Gyülekeze-
teink nagyobbik fele támogatta ebben. 
Két szövetségben élt és szolgált ezután  
tíz évig az Újvilág tíz gyülekezetének 
testvérisége, s két újságot olvasott. A 10 
év alatt - a feszültségek ellenére - nem 
megszűnt, hanem inkább megerősö-
dött a magyar nyelvű baptista misszió 
kontinensünkön.

1990. februárjában Palm Bay, Flo-
ridában találkozott a két szövetség ve-
zetőiből álló u.n. Egyeztető Bizottság, 
melynek javaslatait követve nyáron kö-
zös közgyűlést tartottunk Clevelandban, 
melyen a testvériség elfogadta a két 

KESERű TÜKÖR
Egyre nagyobb házunk, s egyre ki-

sebb családunk van.
Kényelmesebben élünk, s kevesebb 

időnk van.
Több végzettség, s kevesebb józan ész;
Több tudás, s kevesebb helyes döntés;
Több szakértő, s kevesebb megoldás;
Több gyógyszer, s kevesebb egészség.
Mi már hatalmas távolságokat tettünk 

meg a Holdig és vissza, és képtelenek va-
gyunk átmenni a szomszédba egy teára.

Hatalmas számítógép-rendszereink 
vannak, és egyre kevesebbet beszélge-
tünk egymással.

Egyre több képet nézünk, s keveseb-
bet olvasunk.

Egyre biztonságosabbak a záraink, s 
mégis egyre jobban félünk.

Megnyertük a mennyiséget, s elvesz-
tettük a minőséget.

Gyors éttermekbe járunk, s lassan 
emésztünk.

Egyre több hatalmunk van, s egyre 
alacsonyabb a morál.

Egyre több a jövedelem, és egyre több 
a szegény.

Túl sok ablakot nyitottunk a világra, 
s egyet sem önmagunk, s egymás felé.

Keveset figyelünk mások tanácsára, 
mégkevesebbet Isten Igéjére, útmutatá-
sára.    (Anonymus)

ŐT KERESD!
Lágy fuvallattal érint az ősz,
fénysugarát még ontja a Nap.
De színében már, oly sok a rőt,
halványítja már az aranyat.
Gyorsan szalad a hűtlen idő,
vele az élet versenyfutás.
Győztesként célba ér a hívő,
Jézus a biztos célba jutás.
Őt keresd hát, mert nincs senki más,
ki megment, ha jő a zord halál!
Mennyek valója Benne nyilván,
tárul általa a láthatár.
Földi létben Mennyei Éden
kapuját kitárja előtted.
senki másé, övé az érdem,
lásd meg Őt az égi mezőben!
                     Schvalm Rózsa

Az Egyeztető Bizottság tagjai a Palm 
Bay-i gyűlésen (1990), balról: Mészáros 
Kálmán, Kish Ernő, Kulcsár Sándor, dr. 

Haraszti Sándor, Novák József, Oláh Lajos, 
Háló Barnabás és dr. Herjeczki Géza

A MISSZIó ÜGYE
(részlet Dr. Haraszti Sándor egyik 

prédikációjából)
„Gyülekezetek prédikátorai és kö-

zösségek vezetői! Ismerjük el alázattal, 
hogy a misszió ügye nem a mi gyenge 
erőnkön áll vagy esik! Ne csüggedjetek 
bús ábrándozással, ne szomorkodjatok 
méla elkedvetlenedéssel, mert a ti misz-
sziói munkátok az Isten országának a 
szolgálata! Egy fogaskerék vagy csak, 
amelyre szükség van a nagy gépezet-
ben, de bármikor pótolni képes a terve-
ző ezermester keze. 

szép, ha aggódsz az Úr ügyéért, ha 
lelkiismereted szerint szolgálod az ő né-
pét, ha imádkozol a kereszt diadaláért. 
De hálátlan és hitetlen magatartás, ha fe-
lelőssé teszed Istent egy-egy őrhely lát-
szólagos elvesztéséért, a világ szemében 
való növekedés meg nem nyeréséért és 
egyáltalán azért, hogy az ő birodalmát 
nem a világ nézőpontjai szerint erősíti. 

Vajon nem szabad-e ő az elhatározá-
saiban? Hát nem az ő ügye, az ő terve, 
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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. december

A lelkipásztori közösségünkben tízen 
vagyunk. Nyolc aktív és két nyugdíjas 
lelkipásztor. Az aktív lelkipásztorok át-
lagéletkora 50 alatt van, ami azt hiszem 
nagyon jó. Kulcsár Sándor testvérrel 
ketten ugyan már „hetvenkedünk,” de 
úgy tűnik, nem lógunk ki nagyon a sor-
ból. Ennek persze legjobban mi örülünk. 

Szétszóródva, egymástól igen távol 
élünk – legmesszebb az ausztráliai Mel-
bourne városában élő Horváth Ferenc 
testvér, de az alhambrai gyülekezet és 
lelkipásztora is a kontinens másik olda-
lán. A korona vírus miatti zárlat követ-
keztében - lassan egy éve már - a közeli 
gyülekezetek és lelkipásztoraik sem ta-
lálkozhatnak. A közgyűlést is, az évközi 
gyűlésekhez hasonlóan, internetes vál-
tozatban tartottuk, hiszen Kanadába (a 
Rámai Táborba) nem lehetett beutazni. 
Elmaradtak az utóbbi időben egyre nép-
szerűbb ifjúsági találkozók. Két lelki-
pásztor beiktató istentisztelet is aktuális 
lett volna már.  

Gyülekezeteink – ha nem is egyszer-
re és nem állandó jelleggel, hanem a 
járvány okozta helyzethez igazodva, a 
helyi rendelkezéseknek is megfelelve – 
istentiszteleteiket az Interneten tartották 
meg, különböző programok segítségével 
(zoom, facebook, youtube).

Miután a lehetőség technikailag 
megvolt már rá, valaki kezdeményez-
te, hogy mi, lelkipásztorok is találkoz-
zunk, mégpedig rendszeresen. Néhány 
alkalom után elhatároztuk, hogy heti 
rendszerességgel „találkozunk” ezután. 
A lelkesedés, az egymással való be-
szélgetés, a felváltva tartott áhítatok, az 
imádság és a szolgatársi közösség irán-
ti vágy azóta sem lankadt. Valaki nem 
régen úgy fogalmazott, hogy milyen 

kár, hogy évtizedekkel ezelőtt nem volt 
ilyen lehetőségünk az egymással való 
közösségre. Az egyik mégöregebb úgy 
folytatta a gondolatot, hogy jó lenne, ha 
nem engednénk meg a fiataloknak, hogy 
a távolság, vagy bármi más elszigeteltté 
tegye, tehesse őket szolgatársaiktól. 

Nem olyan régen rám került a sor az 
áhítattal. Az akkor aktuális „Áhítatos” 
igét olvastam: „Jákób, Jákob!” (1Móz 
45. és 46. részéből). 

Jákób volt a kezdeményező: „leme-
gyek hát (Egyiptomba), hogy meglás-
sam őt” (45,28). Az Úr, miután útrakelt, 
Beérsebában, éjjeli látomásban megszó-
lította: Jákób, Jákób (miért is nem Izrá-
elnek szólította?), s így bátorította: „Ne 
félj lemenni Egyiptomba... lemegyek ve-
led... és fel is hozlak onnan” (46,2-4). Itt 
az Úr „beleegyezik” az utazási tervbe, 
Mózest viszont Ő maga indítja útnak 
(2Móz 3,10). Egy másik érdekességnek 
találom, hogy „Jákób fiainak feleségeit 
nem számítva” (46,26) indultak útnak. 
Értsem úgy, hogy a feleségek véleménye 
nem számított? 

személyes elhívásunkról beszélget-
tünk. Hogy jöttünk ide az „idegenbe?” 
Küldött? Kérdeztük? Beleegyezett? Bá-
torított? számított-e a feleségünk véle-
ménye?

Hálás vagyok mindazért, amit hal-
lottam. Az Úr a múlt, a jelen és a jövő 
ura. Ennek az itt élő maroknyi népnek, 
szövetségünk gyülekezeteinek is ő az 
Ura. Ő küldött, Ő hívott, Ő bátorított, és 
hitünk szerint Ő fog vezetni bennünket 
továbbra is a szolgálat útján. 

Testvéreinktől, olvasóinktól azt kérem, 
hogy hálaadással, de könyörögve is állja-
nak a misszió Ura előtt a saját lelkipász-
torukért és a szövetség gyülekezeteinek 
lelkipásztoraiért! Legyenek továbbra is 
jó eszközök az itt élő testvériség javára, 
üdvösségére, épülésére!  HG 

LeLKIPásztORAInK

Fájdalommal tudatjuk, hogy Kulcsár 
Anna testvérnő november 7-én, rövid 
szenvedés után, 84 éves korában az Úr-
hoz költözött.

A virrasztó istentisztelet november 
9-én este, meghitt családi körben tör-
tént. A járványügyi korlátozások miatt, 
a gyülekezet néhány tagjával kiegészül-
ve, mintegy 25 fő vett részt az alkalmon. 

A temetési istentiszteletet november 
10-én, délelőtt tartottuk meg.

A vigasztalás igéit Lukács János lelki-
pásztor hirdette.

Kulcsár Anna testvérnő 1936, január 
18-án született Érszőlősön, három gyer-
mekes hívő családban. 1951-ben döntött 
az Úr Jézus mellett és 1955-ben kötött 
házasságot Kulcsár Sándorral, akivel 
Szilágysomlyón telepedtek le. A 60-as 
évek ébredése alkalmával a Szentlélek 
megérintette a Kulcsár házaspár életét 
is. Isten megáldotta őket három fiúgyer-
mekkel: Sándor, Attila és Gyula. 

1973-ban Aradra költözött a család, 
majd 1985-ben megérkeztek New-York-
ba. Nyugdíjas kort elérve Chicagóba 
költöztek, mert vágyták a gyermekeik 
közelségét, és nagyon megszerették a 
gyülekezetet is. 

2018. január 30-án Anna testvérnő 
szeretett férje, id. Kulcsár Sándor az 
Úrhoz költözött, pótolhatatlan űrt hagy-
va maga után. Férje halála után Anna 
testvérnő fizikailag fokozatosan gyen-
gült. Élete utolsó heteit fia otthonában 
töltötte, ahol Sándor, és menye Magda 
szeretettel gondozták mignem novem-
ber 7-én, az esti órákban az Úr magához 
szólította őt.

Kulcsár Anna testvérnő hívő élete az 
egész chicagói gyülekezet előtt követen-
dő példa.

Emléke legyen áldott!
                            Lukács János

KULCSÁR ANNA  1936 - 2020
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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. december

toward men!” (Luke 2:14).
And third, the good news—the 

Good News that at last a savior had 
come to save men and women from sin: 
“You shall call His name Jesus, for He 
will save His people from their sins” 
(Matthew 1:21). Jesus was the central 
theme of that first Christmas. The star, 
the song, the gifts, the kneeling, the 
joy, the hope, the excitement—all were 
because of Him.

God’s star promised peace to the world 
if we will believe and trust Him. But, 
having rejected Jesus Christ, the Prince 
of Peace, we have no peace in the world. 
Too often our synthetic stars bring only 
fear, anxiety and even more war.

“There is born to you this day in the 
city of David a Savior, who is Christ the 
Lord” (Luke 2:11), says the scriptures. 
Heaven and earth joined together! 
God and mankind reconciled. Hope 
for the hopeless; pardon for the guilty; 
forgiveness for the conscience-stricken; 
peace for those who knew no peace; 
all good news for those who have had 
nothing but bad news!

We must share what God has given 
us. Christmas carries with it the idea of 
sharing with others. And the greatest 
need that the world has is that we share 
our love. There is no law anywhere in 
the world which says you can’t love the 
person whom you work with or live 
beside, or someone of another race—
and to love so much that you give. Love 
is not a passive word but an active word. 
Most people are looking for a little bit of 
love—true love.

What does Christmas mean to you? 
This Christmas, let it mean the birth of 
the Person of Jesus. He didn’t come just 
to be born; He came to die. His death 
was planned before the foundation of the 
world. This was the message of the first 
Christmas night: “You shall call His 
name Jesus, for He will save His people 
from their sins” (Matthew 1:21).

When he was dying on that cross, 
God laid upon Him your sins and mine. 
Because of that cross and the glorious 
resurrection, God can say to us today, “I 
forgive you.”

The Prophet Isaiah said, “‘His name 
shall be called Immanuel’ (which means, 
God with us)” (Isaiah 7:14; Matthew 
1:23). God revealed in the life, death 
and resurrection of Jesus a reconciling 
love that rescues us from separation and 
loneliness.

At this Christmas season, you can be 
assured that Jesus Christ is here. He is 
here to give us hope, to forgive our sins, 
to give us a new song, to impart faith and 
to heal our spiritual wounds, if only we 

What does Christmas 
mean to you today? 

by Billy Graham
What does Christmas mean to you 

today? As we think back to Bethlehem—
the birthplace of Christ, the city of the 
King, the city of royalty, the city where 
David was born and grew up—we must 
notice some of the people who were 
involved in the Christmas story.

Too little attention, I think, is given 
to Joseph. He is called a “just man,” 
which means he totally obeyed the will 
of God. That term also carries with it 
the meaning of sympathy and kindness 
and indicates his devotion to God and to 
Mary. Joseph was engaged to be married 
to Mary. To be engaged in that time was 
legally about the same as being married. 
When Joseph found that his wife-to-be 
was with child, he could have called 
her ugly names. He could have exposed 
her “infidelity” to the public. But he 
didn’t, because an angel came to him in 
a dream and told him, “Do not be afraid 
to take to you Mary your wife, for that 
which is conceived in her is of the Holy 
Spirit. And she will bring forth a Son, 
and you shall call His name Jesus, for 
He will save His people from their sins” 
(Matthew 1:20-21). What faith it took on 
Joseph’s part to believe and to trust!

And then notice Mary herself. She 
was young, probably not more than 16 
years of age. she was a young woman 
of tremendous faith. The announcement 
that she would bear a child was made by 
gabriel, the herald of God: “Blessed 
are you among women. … You have 
found favor with God” (Luke 1:28, 30).

What kind of favor did she find? What 
were the results? Many of us would be 
reluctant today to claim that favor. She 
would go on a long and wearing journey 
to a small town. The pains of childbirth 
would come upon her in a stable. Then 
there would be the long trip to Egypt, 
the return to Nazareth, long years of 
obscurity and perhaps poverty. And she 
would see her son crucified on a Roman 
cross. That was her calling; that was the 
favor of God upon Mary.

some of you who are suffering, could 
it be a favor from God? Maybe this 
Christmas you are suffering the loss of a 
loved one, the end of a courtship that broke 
your heart, financial reverses. It may be 
something that has happened at school. 
Whatever it is, it may be the favor of god 
in your life, because god is sovereign, 
and nothing happens to a believer by 
accident. When disappointments and 
heartbreaks come, that could be the 
favor of God—a steppingstone to a 

greater involvement with Christ and a 
great surrender to Him. God’s favor for 
a person or a nation may be bestowed not 
by affluence but in challenge, when faith 
is put to a costly test.

Notice the angels and their gladness. 
We are told by our Lord, in the three 
marvelous stories reported in Luke 15, 
that the angels in Heaven rejoice over 
one sinner who repents. One person 
coming to Christ can cause the angels 
to rejoice as they did the day that Jesus 
was born.

Notice the shepherds. At first, they 
were afraid. They saw a bright light and 
heard the angels, and they were afraid. 
The first thing the angel said to them 
was, “Do not be afraid” (Luke 2:10). 
Four times in the Christmas story we 
read, “Do not be afraid.”

Our world is trembling with fear 
today. I don’t know a leader with whom 
I have talked this year who doesn’t 
tremble when he sees what possibly lies 
just ahead. When we travel in different 
parts of the world and talk with world 
leaders, we feel the fear and sense it.

If ever there was a moment to 
say, “Fear not! God reigns! God is 
sovereign! God has a plan,” it is now! 
Look at the 43rd chapter of Isaiah, where 
God says, “I formed you. I made you. I 
redeemed you. Fear not! I will be with 
you through the waters. I will be with 
you in the times of trouble” (Isaiah 43:1-
2). Whether it is our personal lives or our 
national lives, He will be with us.

On that first Christmas almost 2,000 
years ago, the world experienced three 
phenomena:

First, the star. Many stars shone in 
the sky, but none like this one. This one 
shone with aura and brilliance! It was as 
though God had taken a lamp from the 
ceiling of heaven and hung it in the dark 
sky over a troubled world.

Second, a new song in the air. A 
world that had lost its song learned to 
sing again. With the coming of God in 
the flesh, hope sprang in the hearts of 
people. Led by angelic beings, the world 
took up the refrain, “Glory to God in the 
highest, and on earth peace, goodwill 

He didn’t come just to be 
born; He came to die. His 
death was planned before 
the foundation of the world. 
This was the message of the 
first Christmas night: "You 
shall call His name Jesus, for 
He will save His people from 

their sins” (Matthew 1:21).
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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)

9. oldal 2020. december

WHY WE CELEBRATE 
CHRISTMAS?

Q: Yesterday, my 9-year-old son asked 
me why we celebrate Christmas, and I 
didn’t know what to tell him, except that 
it marked Jesus’ birthday. What more 
could I have said?

This was Billy Graham's answer 
years ago:

A: I’m thankful your son is curious 
about Christmas, and I hope you’ll do 
all you can to keep his curiosity alive. 
One way you can do this is by praying 
for him, asking God to give him a desire 
to know Jesus and give his life to Him.

Yes, at Christmas we celebrate the 
birthday of Jesus more than 2,000 years 
ago. But who was Jesus? The Bible tells 
us Jesus was the Son of God, who came 
down from heaven to give us the greatest 
gift any person can ever receive—the 
gift of eternal life. By nature we are 
separated from God because of our sins, 
but Jesus came to take away our sins 
and make us part of God’s family 
forever. The Bible says, “For the wages 
of sin is death, but the gift of God is 
eternal life in Christ Jesus our Lord” 
(Romans 6:23).

This Christmas, your son will 
probably receive many gifts from you. 
You will have done everything possible 
to give them to him—choosing them, 
paying for them, wrapping them and 
offering them to him. But they won’t 
really be his until he actually takes them 
and makes them his own.

The same is true with Jesus Christ. 
God has done everything possible to 
give us the gift of salvation, but we must 
accept it by reaching out and inviting 
Him to come into our lives. If you have 
never done so, accept God’s Christmas 
gift to you by turning to Jesus and 
asking Him to come into your life. And 
encourage your son to do so, as well.

vIgAsztALjátOK!
Bevezetés ézsaiás könyve második 
nagy felosztásához (40-66. fejezet)
Vannak-e véletlenek? 
Akik ismerik Georg Friedrich Händel 

„A Messiás” c. oratóriumát, azokban 
talán önkéntelenül is felötlik az  Orató-
rium első énekelt szava: „Vigasztald!”

“Vigasztaljátok, vigasztaljátok népe-
met!” (Ézsaiás 40:1).

Isten beszélni kezd – illetve újra meg-
szólal – és mit mond? – Vigasztaló sza-
vakat! Ézsaiás könyvének 40. részével a 
könyv második nagy felosztása kezdődik.

számok... Tudjuk, hogy milyen fonto-
sak Isten számára? 

66 – az 39 + 27! Mi már tudjuk, amit 
Ézsaiás nem tudhatott. Mert ehhez ő is 
hozzájárult, évszázadokkal korábban, 
mint ahogy létrejött volna. És milyen 
helyet foglal el mindebben az 53. szám?

Bibliánk 66 részből áll: 39 az Ószövet-
ség, + 27 az Újszövetség.

Ézsiás könyvének első nagy egysége 
az 1-39. rész.

A második nagy része, amely Isten 
szenvedő szolgájáról szól, a 40-66. rész, 
és ennek a „közepe” az 53. rész.

Ézsiás 53! A Bibliát ismerő emberek-
nek nem kell külön elmondani, hogy ez 
a rész miről szól:

Isten szenvedő Báránya! Az Ószö-
vetségnek nincsen egyetlen másik része 
sem, amelyik ennyire vizuális és pontos 
leírása, sőt megjövendölése lenne an-
nak, amit Jézus Krisztus majd elszen-
ved – miértünk! És gondoljunk csak 
arra, milyen szerepet játszott ez a rész 
évszázadokkal később egy etióp kincs-
tárnok életében! Megtérésének mind a 
mai napig megvan a kihatása – az ottani 
ősi keresztyén hagyományban. (ApCsel 
8:26-40.)

Honnan tudta mindezt Ézsaiás? Nem 
tudta. Nem tudhatta. (1Péter 1:10-12.) 
De Isten ihletett igéjét tartjuk kezünk-
ben – és Ő tudta!  A Biblia részekre, 
fejezetekre való felosztása majd csak 
sok-sok évszázaddal később következik 
be. – De ha valaki azt mondaná, hogy 
mindezt mi „csak” beleolvassuk az igé-
be, azoknak azt mondanám, hogy mind-
ezt csak „kiolvasni” lehet belőle – azért, 
mert ott van benne!

Bizony, a mi Istenünk tud számolni – 
és a számokkal sok mindent kifejezni! 
Úgy, hogy leszáll egész alacsonyra, a mi 
szintünkre, abban a reményben, hogy mi 
majd megértjük az egyszerű számtanpél-
dákat – és azt, amit rejtenek, hogy kife-
jezzenek valamit számunkra. (Luk 8:4). 

Akinek van füle a hallásra, hallja! Szeme 
a látásra – az ne hunyja be a szemét!

Egy további figyelemreméltó párhu-
zam, hogy Ézsaiás, miután továbbadja 
Isten vigasztaló üzenetét, mivel folytat-
ja? (40: 3-4.)

"Egy szó kiált: A pusztában készítsé-
tek az Úrnak útát!” Ismerős? Hol is ta-
lálkoztunk már vele? 

„Én kiáltó szó vagyok a pusztában...” 
(János ev. 1: 23. – Hiszen ez keresztelő 
János! – az Úr Jézus „előfutára”, útké-
szítője”!

És Ézsaiás könyvének utolsó fejeze-
te – az új ég és új föld gondolatával ér 
véget (66:22), és az utolsó ítélettel (18.v.) 
Isten dicsőségével (19.v.) számos és 
számtalan párhuzam a Jelenések köny-
vének – és egyben a Bibliának - utolsó 
fejezetével!

Isten a „véletlenekkel” is céltuda-
tosan dolgozik... ahogy Ő „görbe soro-
kon” is tud egyenesen írni!

Bizony érdemes „hegyezni a fülün-
ket” – és úgy figyelni mindarra, amit 
Isten Ézsaiás prófétán keresztül üzen – 
minekünk is! 

Ézsaiás „könyve” – így szoktunk 
utalni rá. De eredetileg nem könyv volt, 
hiszen abban az időben még nem voltak 
könyvek – csak tekercsek, pergamente-
kercsek (– ld. Luk 4:20, újford. Biblia) 
is – amikor Jézus kézbe vette ezt az írást 
és idézett belőle.

A II. Világháború után nem sokkal, 
1948-ban egy arab pásztorfiú „egészen 
véletlenül” rátalált az ún. "Holt-tengeri 
tekercsek”-re, amelyek agyagkorsók-
ban voltak elrejtve a Holt-tenger kör-
nyékén levő sivatagi, nehezen megkö-
zelíthető barlangokban, mintegy 2500 
éven át... A hihetetlenül száraz éghajlati 
viszonyoknak és elrejtettségüknek kö-
szönhetően sértetlenül megmaradtak 
– míg újra emberi kezekbe nem kerül-
tek. Ézsaiás könyve (tekercse) ma ki van 
állítva egy jeruzsálemi múzeumban, 
halvány fény és gondosan kontrollált 
környezeti viszonyok mellett (kép). A 
pergamen, amelyre íródott, sokkal tar-
tósabb, mint a papirusz vagy az általunk 
használt papír. 

                            Anikó Williams

will let Him. You can go to bed tonight 
and know that your sins are forgiven and 
that you are ready to meet God.

Jesus died for us, and we are going 
to die, too. We are going to die either 
without Christ or with Christ. We are 
going to go either to hell or to Heaven.

Jesus said that there are two roads 
from which to choose, the broad road 
or the narrow road; that there are two 
masters from which to choose, self or 
Christ. And it is up to us to make the 
choice. God has given us that marvelous 
ability to choose. May God help you to 
choose Jesus Christ. 

         The Hour of Decision, 1982
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

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

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2020. december

változatok egy viharos témára 
„...mert mindnyájan látták, és megré-
mültek. De ő azonnal megszólította őket, 
és azt mondta nekik: Bízzatok, én va-
gyok, ne féljetek! Majd beszállt hozzájuk 
a hajóba, és elállt a szél.” (Mk 6,45-52)

Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!
Ne féljetek, én vagyok, bízzatok!
Én vagyok, bízzatok, ne féljetek!
Bízzatok, ne féljetek, én vagyok!
Én vagyok, ne féljetek, bízzatok!
Ne féljetek, bízzatok, én vagyok!
Itt vagyok!

Bízzatok
én vagyok
ne féljetek
én vagyok

ne féljetek, bízzatok, én vagyok
bízzatok, én vagyok, ne féljetek
én vagyok, ne féljetek, bízzatok

bízzatok
ne féljetek
bízzatok

én vagyok
ne féljetek
én vagyok
bízzatok

én vagyok
ne féljetek 
bízzatok

én vagyok
                           HG

"Bizony elmúlik minden mi napunk... Taníts minket úgy számlálni napjainkat, 
hogy bölcs szívhez jussunk."  (Zsolt 90,9.12)

ÚtRAvALó
A lélek,
mikor búcsúzva bontja szárnyait,
visz magával a földről valamit.
Eszmét, melyet világra ő hozott,
virágot, melyet ő virágoztatott.
Én Istenem, én mit vigyek neked?
Nem vihetek én mást, csak verseket.
Kiválasztok pár utamra valót,
a többinél tisztábban dalolót.
s ahol ösvénnyel vár az égi rét,
zenét hallok majd, felséges zenét.
Barátom, aki már előre ment,
azt a zenét rég hallja odafent.
S ahogy azt a muzsikát hallgatom,
azt a keveset rendre hullatom.
Az a zene csak vallatja velem:
Süket sor... nem merem... 
     ezt sem merem.
s amikor, Uram, hozzád érkezem,
könnyű kezem miatt szégyenkezem.
A választottakból csak egy maradt,
az, melyben elfogtam egy sugarad.
Az, amelyikben elmondtam neked,
hogyan szerettem drága földedet.
s szólok: Csak ennyit hoztam. Ó, Uram,
ne ítéld meg nagyon szigorúan.
                                Áprily Lajos

sIesseteK, HAMAR LejáR,
Kegyelme már régóta vár!
Ma még lehet, ma még szabad,
Borulj le a kereszt alatt!

Ha elkésel, mi lesz veled?
Hogy mented meg a lelkedet?
Lezárul a kegyelmi út,
Lelked örök halálba jut.

Elszáll a perc, az életed,
Ma még, ha jössz, elérheted,
Ne késs tovább, be várj tovább,
Ma kérd Atyád bocsánatát.
                                Füle Lajos

MI MINDIG BúCSúZUNK
Mondom néktek: mi mindig 
     búcsúzunk.
Az éjtől reggel, a nappaltól este,
A színektől, ha szürke por belepte,
A csöndtől, mikor hang zavarta fel,
A hangtól, mikor csendbe halkul el,
Minden szótól, amit kimond a szánk,
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk,
Minden sebtől, mely fájt és égetett,
Minden képtől, mely belénk mélyedett,
Az álmainktól, mik nem teljesültek,
A lángjainktól, mik lassan kihűltek,
A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk,
A kemény rögtől, min megállt a lábunk.

Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz,
Mert minden csönd más, – minden 
     könny, – vigasz,
Elfut a perc, az örök Idő várja,
Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána,
sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.
Hidegen hagy az elhagyott táj, –
Hogy eltemettük: róla nem tudunk.
És mégis mondom néktek:
Valamitől mi mindig búcsúzunk.
                          Reményik Sándor

öReges estI IMádság
Ma este kérlek, engedd meg nekem
hogy hálát adjak, áldott Istenem
minden szabályos szívlökésemért,
mely zavar nélkül küldte szét a vért
sok megkopott, elnyűtt hajszálerembe.
S hogy ügyetlenné vénült két kezembe
adtál ma is még egy kevés erőt,
hogy a kiskertben, ablakom előtt
megöntözhettem pár virágtövet.
És hogy ma reggel, templomból jövet
a mosolygó Nap megsimogatott,
s homályosuló szemem láthatott
ujjongó, fényes, üde színeket:
fák zsenge zöldjét s tündöklő eget…
S hogy vannak még, kik nem untak 
     rám. Szeretnek.
S hogy rám nevet még néha egy-egy
     gyermek,
kit nem riaszt el öreg, ráncos képem.
De azt köszönöm legeslegfőképpen,
hogy Megváltómat korán megismertem,
hogy kimentett a kárhozatból engem.
S hogy életemben, bármi terhet vittem
sosem mondhattam: „Elhagyott az Isten.”
                            Dömötör Ilona

HIT ÁLTAL MEGŐRIZTETÜNK 

1Pt 1,3-9 „Titeket pedig Isten hatalma 
őriz hit által az üdvösségre, amely ké-
szen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen 
az utolsó időben.” (5v)

Hamarosan vége lesz az évnek. Ha 
visszatekintünk az elmúlt időre, Isten 
hűségét láthatjuk. Biztos voltak az év 
során nehézségeink, küzdelmeink, ke-
resztül kellett mennünk kísértéseken 
és próbákon, de olyan helyzet nem volt, 
amikor az Úr ne lett volna velünk.

Péter ezt a levelet elsősorban az ül-
döztetésben lévő hívőknek írta. Kitar-
tásra biztatja őket és bennünket is. Akik 
Isten irgalmából újjászülettek, azoknak 
örökségük a mennyben van fenntartva, 
tehát biztonságban vannak. Senki el 
nem veheti, erre Isten ereje és hatalma 
a garancia. Ő őrködik felette. „Ha az 
Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az 
őrök.” (zsolt 127,1) Így van ez mennyei 
örökségünkkel kapcsolatban is, annak 
megőrzésére minden emberi törekvés 
kevés! Ki tudja közülünk saját erejéből 
megtartani életét az üdvösségre? Min-
den őszinte erőlködésünk ellenére el kell 
ismernünk, nem lehetséges. Egyedül hit 
által van rá esélyünk. Hittel bízzuk éle-
tünket Istenre, és mondjuk neki a zsol-
táríróval együtt: „Oltalmam és váram, 
Istenem, akiben bízom!” (zsolt 91,2)

Legyen áldott a mi Urunk Jézus Krisz-
tus Istene és Atyja, aki megőrzött ben-
nünket ebben az évben! 

               Nagy Tibor (Áhítat, 2020)



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

11. oldal 2020. december

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)

parlamentáris demokráciában is. Ennek 
alapja az isteni békesség, ez az üzenet 
teszi ma is időszerűvé a Békehírnököt.

* Békehírnök, 2020. március 15.
(A Békehírnök az év során több cikket 

is közölt a lap első évfolyamában megje-
lent írások közül. Különleges érték!)

A 125. évfordulón (igaz, csak az év 
végén) mi is szeretettel köszöntjük test-
vérlapunkat, a magyarországi Békehír-
nököt. Isten áldja meg szolgálatát!

Isten éltessen, Békehírnök!
125 éve szolgálatban

Írta:  Szűcs Pál Győzőné *
A Békehírnök első száma 1895. március 

15-én jelent meg 500 példányban. A lap 
kis alakú (A5), 16 oldal terjedelmű, kéthe-
tenként megjelenő kiadvány volt. Alcíme: 
Folyóirat vasárnapi lecz kékkel. Fél év 
múlva így bővült: Folyóirat vasárnapi 
leczkékkel, egyszersmind keresztyén if-
júsági közlöny. Hat év múlva rövidült: 
Keresztyén folyóirat. Miután 1905-ben 
hivatalosan is elismerték a magyarorszá-
gi baptistákat, ez tükröződött a Békehír-
nök 1906. januári első számától kezdve 
a megjelölésben is: A magyarországi 
baptisták hivatalos közlönye. A fejlécben 
csaknem húsz éven át ez volt olvasható, 
mígnem 1925-től a nagyobb alakban és 
hetilapként megjelenő lap A magyaror-
szági baptisták hetilapja lett.

Kezdetben minden szám első oldalán 
verset találhattak az olvasók. Később a 
címlapokon éveken át rajz vagy fénykép 
jelent meg, amelyhez a következő olda-
lakon kaptak magyarázatot az érdeklő-
dők. A lap eszmei anyagát hitbuzgalmi 
cikkek alkották. Minden számban talá-
lunk kézírásos eredeti kottáról másolt 
négyszólamú énekeket. Az első: „Se-
gítsünk Siont építeni, kicsik, gyengék 
legyünk bár…” 

A címlapon Csopják Attila-vers van. 
A szerzők nem írták ki a nevüket, csak 
jelezték, például Cs. A. = Csopják Attila, 
vagy U. A. = Udvarnoki András. Szinte 
minden számban felhívást tettek közzé a 
szerkesztők új megrendelők gyűjtésére: 

„Kérjük a tisztelt előfizetőket lapunk-
ra megrendelőket gyűjteni. Ha ezer elő-
fizetőnk lesz, a lapot jóval megbővítjük. 
Sok érdekes közölnivaló van, amit a 
helyszűke miatt még nem közölhetünk. 
Jó volna legalább négy oldallal megbő-
víteni. Énekek 2 krajczárjával kapha-
tók; kérjük őket terjeszteni. A pénz utó-
lag beküldhető. Czélszerű mindenkinek 
két-két éneklapot venni, mert az egyiket 
használhatja, a másik tisztát gyűjtheti.” 

Ugyancsak felhívták a hívő katonák 
figyelmét, küldjenek beszámolót állo-
máshelyükről. Így jelenhetett meg töb-
bek között Kolozs József 16. ezredbeli 

huszár levele az 1902. július 30-i szám-
ban. Megtudjuk tőle, hogy a szigorú 
bánásmód miatt nagyon sok közlegény 
lett öngyilkos. 1200 ember közül csak 
hárman hívők. (Kolozs József később 
lelkipásztor lett, s a Tanügyi Bizottság 
elnöke.)

1906-tól Csopják Attila egyedül szer-
keszti tovább a Békehírnököt. Udvar-
noki András ugyan a kiadó, de őt erő-
teljesen leköti az ekkor induló teológiai 
képzés irányítása. 1908. február 15-től 
megváltozott a lap neve. Békehírnök he-
lyett Az Igazság Hírnöke nevet vette fel, 
és alatta ezt a magyarázatot adta: „Az 
Igazság Tanúja [az el nem ismert baptis-
ták lapja volt] és a Békehírnök egyesít-
ve”. Kiadóként „a Baptisták Szövetsége 
Magyarországon” szerepelt. Azonban a 
hivatalos elismerést elfogadók (Udvar-
noki–Csopják–Balogh csoport) és az 
azt elutasítók (Me yer–Kornya–Tóth cso-
port) között ekkor még nem jött létre tar-
tós megegyezés. Így a lap 1909 januárjá-
tól ismét Békehírnök címen jelent meg. 
Az első világháború idején kiadóként a 
Budapesti Baptista Hitközség szerepelt.

A lap indulásakor, 1895-ben az új-
kori magyar baptista misszió még csak 
49 éves; Meyer Henrik – akinek Buda-
pestre érkezésével hatalmas lendületet 
kap a magyar baptista misszió – 22 éve 
munkálkodik hazánkban; az indulási év 
csaknem azonos az első önálló magyar 
nyelvű baptista gyülekezet alapítási év-
számával (1894). A lap azért tölthette be 
mind ez idáig küldetését, mert sikerült 
valóban evangéliumi néplappá formálni. 
Steiner István, a Békehírnök egyik szer-
kesztője 1933-ban a hajdúböszörményi 
közgyűlésen ezeket mondta: „Levelek 
százával igazolhatnám csak a legutób-
bi három év alatt, hogy hányan fejezték 
ki köszönetüket a lapjainkból nyert lel-
ki vigaszért, tanácsért és bátorításért, 
amelyet egyenesen hozzájuk intézett Is-
ten Lelke.” 

A cél, mellyel a Békehírnököt alapítói, 
Udvarnoki András és Csopják Attila el-
indították, ma is változatlan. Az Istennel 
való megbékélés szükségességét hirdet-
te a magyar történelem négy korszakán 
keresztül: a Monarchia idején, a Horthy-
korszakban, a szocializmusban és ma, a 
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18. Mi lett József büntetése azért, amit
       nem is követett el?
19. Miről álmodott a pohárnok?
20. És a pék?
21. Miről álmodott a fáraó?
22. Hány éves korában lett az ország
       főembere József?
23. Hogy hívták József feleségét?
24. Józsefnek hány fia született?
25. Jákób és házanépe Egyiptomban 

hol települt le?
26. Hány éves korában halt meg 
      József?
27. Hol temették el?
28. Hány évig éltek a zsidók 
      Egyiptomban?

JóZSEF ÉLETE  
Kérdések Gerzsenyi Sándor: Bibliai 
fejtörő című könyvéből (Pécs, 2004.)
1. Hol született?
2. Kik voltak a szülei?
3. Hány bátyja és öccse volt – név szerint?
4. Mit mondott az anyja, amikor József 

született?
5. Hol töltötte a gyermekkorát József?
6. Hány éves korában kezdett 
      pásztorkodni?

gerzsenyi sándor: 
BIBLIAI FEJTÖRŐ

Gerzsenyi Sándor lelkipásztort ver-
seiről ismerjük leginkább. Az 50 évvel 
ezelőtti magyarországi baptista gyüle-
kezetek első „igazi” nyomtatott verses-
könyve, az „Első kéve” volt (1980. Balog 
Miklóssal közös kötet.) Verseit már ko-
rábban is közölte a Békehírnök (melynek 
szerkesztője volt hosszú ideig). Amikor 
1994-ben megjelent második kötetét 
(Vallomás, új versek) megküldte nekem, 
levelében többek között ezt írta: „Mos-
tanában alig írok, úgy látszik, öregszik a 
múzsám.” Hála az Úrnak, nem úgy tör-
tént. Élete utolsó húsz évében sokat írt, 
több verses és prózai kötete is megjelent. 

Ezek között tarthatjuk számon a 
„Bibliai Fejtörő” című könyvét is. Fo-
lyamatban van ennek a munkának az új-
ranyomása. Az újabb kiadásról néhány 
sorban:

Gerzsenyi testvér figyelemmel kísér-
te az amerikai magyar baptista misz-
sziót is. Évtizedekkel ezelőtt egy itteni 
lelkipásztori meghívás lehetőségét is 
fontolgatta. Három évvel ezelőtt Kiskő-
rösön meglátogatta őt egyik barátja, a 
Kaliforniában élő Dr. Szenohradszki Já-
nos testvér. Beszélgetésük során sándor 
bátyám arra kérte őt, hogy járjon közre 
abban, hogy ez a bibliai kérdéseket tar-
talmazó kis kötete újra megjelenhessen. 
Az akkor elindult gondolatot folytattuk, 
szövetségünk megfelelő fórumai támo-
gatásával, Gerzsenyi Sándorné, Marika 
engedélyével újra megjelentetjük, szö-
vetségünk kiadványaként, az Evangéli-
umi Hírnök gondozásában.

A kötetből elsősorban az Evangéliu-
mi Hírnök olvasói fognak részesülni. 
Kérésre ajándékpéldányt küldünk. Az 
esetleges támogatást Gerzsenyi testvér-
nőnek továbbítjuk. 

Megrendelés a szerkesztőnél, bármi-
lyen formában, például e-mailen:

herjeczki@yahoo.com 

7. Milyen ruhában járatták?
8. Első álma miről szólt?
9. Másik álma miről szólt?
10. Milyen bűne miatt gyűlölték meg
       Józsefet a testvérei?
11. Hol történt, hogy Józsefet a bátyjai
       elfogták – gyilkosság céljából?
12. Mi volt József büntetése?
13. Kinek adtál el?
14. Mennyiért vették meg Józsefet?
15. Mit gondolt Jákób - fia eltűnéséről?
16. Egyiptomban kinek a rabszolgája
       lett József?
17. Ki ellen vétkezett volna – a saját 
      véleménye szerint – József, ha 
      enged ura feleségének?


