
zöld élet hiányában. De mielőtt a több 
hónapos lehangoló kép láttán halottnak 
nyilvánítanánk kis erdőnket, a tavaszi 
meleg szél hatására az élet elkezdi duz-
zasztani a rügyeket és néhány napon 
belül minden megújul és virágos pom-
pában ragyog. Az élet győz a halál felett 
a megújulás által. 

Saját testünkben is tapasztalhatjuk a 
megújulás csodáját. Bár nem szakterü-
letem a biológia, de ha jól értelmezem 
az ebben a témában rendelkezésem-
re álló néhány írást, akkor a testünk 
majdnem teljesen megújul kb. 15 éven-
te. Igaz, vannak bizonyos agysejtjeink, 
amik soha nem cserélődnek ki, valamint 
a szemünk belső lencséjének sejtjei és a 
fogzománcunk sem újul meg, de testünk 
többi részei folyamatos megújuláson 
mennek át. Például a bőrünk teljesen 
kicserélődik 3-4 hetente, a májunk 1-2 
évente újul meg, a bélrendszerünk sejt-
jei kevesebb mint egy hét alatt cserélőd-
nek ki, a csontozatunknak pedig közel 
10 évre van szüksége a teljes megújulás-
hoz. Csodálatos, nemde? 

Most január elején pedig az új év is a 
megújulást vetíti elénk. December vé-
gével lezártuk, eltemettük az óévet és 
egy újat kezdtünk, komoly tervekkel, 
friss elhatározásokkal és új lelkesedés-
sel. Hogy végül is mi lesz ezekből, majd 
elválik 365 nap után, de az új év a magá-
val hozott lehetőségekkel mindenkinek 
adott. 

Bármennyire érdekfeszítő a természet 
folyamatos megújulását ecsetelni, vagy 
a testünkben lévő sejtek atomjainak és 
molekuláinak a rendszeres frissülésén 
elmélkedni, a továbbiakban az újjászü-
letett ember lelki megújulásának fontos-
ságára, területeire és elérésére szeret-
ném terelni a figyelmet. 

A LELKI MEGÚJULÁS  
FONTOSSÁGA

Úgy személyes, mint gyülekezeti éle-
tünkben szükségünk van a megújulásra. 

Bármennyire szeretnénk azt, hogy lelki 
életünk örökzöld fenyőhöz hasonlítson, 
ha őszintén tükörbe nézünk, sokkal in-
kább egy lombhullató fát látunk. Az Is-
ten akarata szerint megélt napok mellett 
vannak olyan időszakok is az életünk-
ben, amikor monotonná válik a Biblia 
olvasása, amikor imaéletünk vontatva 
halad, amikor szívesebben elkerüljük a 
közösséget lelki testvéreinkkel, amikor 
egyre halkabban halljuk Isten hangját, 
és amikor testünk egyre erőszakosab-
ban követelőzik. Ezekből a lelki mély-
pontokból Isten kegyelme tud kiemelni 
minket, a lelki életünk megújítása által. 
Azonban, Pál apostol a bevezetőben 
megosztott igében rámutat arra, hogy a 
hullámvasúthoz hasonlító lelki élet he-
lyett egészségesebb lelki növekedéshez 
vezet, ha engedjük, hogy Isten folyama-
tosan végezze bennünk megújító mun-
káját. Ugyanezt erősíti meg a korinthusi 
gyülekezetnek írott levelében is: „Ezért 
tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső 
emberünk megromlik is, a belső em-
berünk mégis megújul napról napra.” 
(2Kor 4,16). Adjunk tehát hálát Istennek 
a bennünk végzett folyamatos munká-
jáért, és higgyünk abban, hogy: „…aki 
elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a 
Krisztus Jézus napjára.” (Filippi 1,6b).

A TARTALOMBÓL
English section - pages 8-9.
Mini Youth Conference in Detroit
Az aliansz és az ökumenikus 
   imahét programja
Gyülekezeti hírek: Torontó,  
   Detroit, Cleveland, Hatvan
John Bunyan: A zarándok útja - 
   könyvismertetés
Kánaán nincs messze már - kottás

folytatás a 3. oldalon

Vezess, Jézusunk, 
s Véled indulunk!
küzdelemre hív az élet, 
Hadd kövessünk benne Téged;
Fogjad a kezünk, 
Míg megérkezünk!

Adj erős szívet, 
Hogy legyünk hívek!
és ha terhet kell viselnünk, 
Panaszt mégsem ejt a nyelvünk;
Rögös bár utunk, 
Hozzád így jutunk!

sebzett szívünk majd 
Mikor felsóhajt,
Vagy ha másért bánat éget: 
Adj türelmet, békességet, 
Reménnyel teli 
Rád tekinteni!

kísérd lépteink 
éltünk végéig!
és ha roskadozva járunk, 
Benned támaszt hadd találjunk, 
Míg elfogy az út, 
s mennybe nyitsz kaput!  
                         HH 755; BGyé. 320

„És felöltöztétek az új embert, aki Te-
remtőjének képmására állandóan meg-
újul, hogy egyre jobban megismerje őt.” 
Kolossé 3,10

A megújulás lehetősége Isten csodá-
latos ajándéka az emberiség számára. A 
nyitott szemmel járók folyamatosan ta-
núi lehetnek ennek a csodának.  

Láthatjuk például a természetben. 
Lakásunk ablakából egy kisebb erdőre 
látunk, ami az imaház telkének déli ol-
dalán található. Egész nyáron pezseg az 
élettől. Aztán jön az ősz, és meghalni 
látszik az élet. Lehullnak a levelek, meg-
kopaszodnak a fák, és a közeli autópálya 
is hangosabban morajlik a hangtompító 

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

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

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

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

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

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

folytatás a 3. oldalon

A TARTALOMBÓL

English Articles - pages 8-9.
Meghívó lelkipásztor beiktatásra

és ifjúsági találkozóra
Beszámoló a kolorádói családi

táborozásról
Távol és mégis közel: hírek

Berettyóújfaluról
Úti beszámoló - Kulcsár Sándor
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1Korintus 10:11. Mindez pedig pél-
daképpen történt velük, figyelmezteté-
sül íratott meg nekünk, akik az utolsó
idõkben élünk.

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

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

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

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

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

Az Úr áldásával és békességgel telő 
új esztendőt kívánok kedves olvasó-
inknak!
Újat kezdünk, vagy újra elkezdjük a 

megszokottat? Talán mind a kettő is tör-
ténik velünk. 
„...jön a Nap, megy a Hold, megy a 

Nap, jön a Hold: / „Is-ten Is-ten nap-pal, 
éj-jel” háromszázhatvanötször! / Ó jaj, 
ha kihagyna a ritmus!” (mécs László)  
Teremtőnk végtelen bölcs szigorúsággal 
szabott rendje szerint dobog és halad és 
él a világunk. folyamatosan érzékelhe-
tő csoda-sorozatban telik az életünk. A 
csodák csodája pedig az újjászületés. 
Az élő Isten az értünk életét is föláldozó 
megváltó hívását meghalló, a Szentlélek 
vonzására válaszoló embernek új életet 
ad. „Ha valaki Krisztusban van, új te-
remtés az, a régiek elmúltak, ímé, újjá 
lett minden” (2Kor 5,17). Ez nem egy 
hosszabb élet, nem egy „revideált” ki-
adása a réginek. Ez egy új, örök élet. 
ám amíg ebben a csodás, de elmúló 

világban élünk, ennek az új teremtésnek 
is szüksége lehet időnként megújulásra. 
Ezzel, az újjászületett ember számára 
fontos témával foglalkozik az új eszten-

dőnk első vezércikke – olvassuk figye-
lemmel! 
Az év első heteinek egyikén a legtöbb 

keresztyén gyülekezet imahetet tart. A 
két világszerte ismert – leginkább azon-
ban Európában használt imaheti prog-
ram rövidített változatát ezúttal is közöl-
jük. Olvasóink  között többen is vannak 
olyanok, akik személyesen nem tudnak 
ugyan részt venni ilyen imaközösségen, 
de egyéni csendességeiket igazíthatják 
ezekhez az igékhez és imatémákhoz. Jó 
az imádkozók nagy családjába tartozni.
Három gyülekezetből érkezett híradás 

– Torontóból, Detroitból és Cleveland-
ból. Remélem, hogy az év során minden 
számunkba jut egy-egy beszámoló. Nem 
csak az örömünk közös, hanem a szo-
morúságunk is – ismerősök, sőt testvé-
rek is vagyunk, mindannyian.
Az Evangéliumi Hírnök a 111-dik év-

folyamába lép ezzel a számmal. De la-
punkkal egyidős a szövetségünk, sőt 
három ma élő gyülekezetünk is legalább 
ilyen „idős”: Cleveland, New York és 
Detroit. Hála az Úrnak „fiatal” gyüle-
kezeteink is vannak, a legifjabb a tavaly 
szövetségünkbe felvett Nyitott Biblia 
Gyülekezet (Venice, Florida). Az ame-
rikai magyar baptista missziót a kezde-
tektől figyelemmel kísérő és folyamato-
san bemutató újságunk a továbbiakban 
is hangsúlyosan törekszik arra, hogy a 
gyülekezetek életét bemutassa, a kap-
csolattartást elősegítse. 
Lapunk 1997-óta az interneten is megta-

lálható, címe: www.evangeliumihirnok.
net, néhány év óta a Facebookon is el-
érhetővé teszem lapunk részleteit, utalás-
sal a saját weboldalunkra. A facebookon 
több fényképpel is tudom illusztrálni a 
megjelent írásokat – amire egyre többen 
tartanak igényt manapság. Az internetes 
felület adta lehetőségek azonban nem te-
szik semmiképpen fölöslegessé a nyom-
tatott megjelenést. Előfizetőink egyen-
lőre a kézbe-vehető újságért fizetnek, s 
küldik el adományaikat. Keressük azon-
ban annak a módját is, hogy lapunkat 
ne csak olvasni lehessen az interneten, 
hanem támogatni is.
Köszönöm olvasóink érdeklődését, 

cikkíróink közreműködését; mindezek-
re az új évben is reménykedve számít a 
szerkesztő: Herjeczki Géza  

Újévi ének a 98. Zsoltár után
ÉNEKELJETEK AZ ÚRNAK 
ÚJ ֹ ÉNEKET!
új énekre tanítasz
én Uram Istenem 
újból

új dallama van
szívemben igédnek
új
tiszta öröm
tölti be
nézd csak
a számat

új mint friss ez az
év

mert igazsággal ítéled
a földet
folyóvizeidnek tapsoló
sorában
igazságodat énekelem

jókedvednek esztendejét tapsolom
én Uram
örvendező hegyeidre tekintve

AZ ÚTRÓL
Számtalan út kínálja magát, követőt csalogatva.

   Tétova léptekkel meg-megállva megyünk.
Mondani mit tudsz?  Szólj én jó testvérem az útról!

   Indulj, vissza se nézz!  Jézus Krisztus az út.
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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)

2019. január 3. oldal

FOLYTONOS MEGÚJULÁS
folytatás az 1. oldalról

Megjelent a 2019-es Áhítat 
és Múlt, jelen, jövő

Az Áhítat az év minden napjára válo-
gatott igeszakaszokat és azokhoz fűzött 
bibliai gondolatokat tartalmaz énekes, 
valamint szépirodalmi idézetekkel, ima-
órai igehelyekkel és imatémákkal, va-
sárnapi iskolai és bibliaórai igehelyek-
kel, javasolt témákkal. ára 1600 Ft.

A Múlt, jelen, jövő baptista évkönyv 
248 színes oldalon a 2018-as év kiemel-
kedő baptista témái (Billy Graham; 
martin Luther King; Szent Korona; egy-
házi, gyülekezeti, családi események) 
mellett igemagyarázatot, szépirodalmi 
alkotásokat és tudományos érdekessége-
ket is tartalmaz. ára 1600 Ft.

A két kiadvány együttesen kedvezmé-
nyes áron, 2800 Ft-ért rendelhető meg a 
Baptista Könyvesboltban.
                      Baptista sajtószolgálat

A LELKI MEGÚJULÁS  
TERÜLETEI

A Biblia legalább három területet 
mutat be, ahol megújulásra van szüksé-
günk. 

Az első az elménk, a gondolkodá-
sunk megújulása 

A bűnesetben nem csak a testünk, de 
az elménk, a gondolkodásunk is meg-
romlott. Az 1mózes 6,5-ben olvasunk 
arról, hogy „az ember szívének minden 
szándéka és gondolata szüntelenül csak 
gonosz.” Ebből eredően, megújító mun-
káját Isten az elménk megújításával kez-
di úgy, hogy újjáteremti azt, és megaján-
dékoz minket Krisztus értelmével (1Kor 
2,16b). Azért teszi ezt, írja Cseri Kál-
mán, hogy az ember: „újra megismer-
hesse önmagát igazában, hogy helyes 
ismerete legyen az élő Istenről, hogy 
pontosan érzékelje mi a jó és mi a rossz 
Isten minősítése szerint, és nem a maga 
viszonylagos erkölcsi normái szerint, 
hogy tudja, mi a küldetése, hogy lássa, 
hol a helye a világban, hogy a helyén 
legyen, és ezért helyesen gondolkoz-
zék, helyénvaló dolgokat cselekedjék. 
Küldetésben járjon, azt végezze el, amit 
Isten rábízott, és így sokszor a bűn mi-
att megromlott világ nehéz körülményei 
között is nagyon boldog és harmonikus 
személyiségként éljen.” vigyáznunk kell 
azonban, hogy megújult elménket folya-
matosan Istenre hangoljuk, mert a körü-
löttük lévő világ mindent megtesz azért, 
hogy elménket a saját öntőformájába he-
lyezve rávegyen bennünket arra, hogy 
szent dolgok helyett bűnös dolgokon, lé-
nyegesek helyett értelmetleneken, hasz-
nosak helyett pedig gyümölcsteleneken 
elmélkedjünk. Erre figyelmeztet Pál is 
a Róma 12,2-ben: „és ne igazodjatok e 
világhoz, hanem változzatok meg értel-
metek megújulásával, hogy megítélhes-
sétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, 
ami neki tetsző és tökéletes.”

A második terület a cselekedeteink 
megújulása 

A hívő életet nem csak elméleti sí-
kon éljük meg. Fontos az, hogy elménk 
megújulását és Isten jó és tökéletes aka-
ratának felismerését a cselekedeteink 
megújulása kövesse. A Biblia nagyon 
sok helyen beszél arról, hogy Isten gyer-
mekeiként le kell vessünk, meg kell öl-
jünk minden olyan cselekedetet, ami az 
óemberünkhöz tartozik, vagy ami csak 
erre a földre irányul, és helyébe olyan 

tetteket, szokásokat, beszédstílust kell 
felöltöznünk, ami Istennek tetsző, és 
ami embertársaink lelki és fizikális jó-
létét elősegíti. Kornya Mihály, az úttö-
rő baptista misszionárius egyszer egy 
alámerítésre jelentkezőtől megkérdezte, 
hogy: „a teheneid tudják-e, hogy meg-
tértél?” Vagyis, megújulásunk érezhető 
és látható kell legyen egész környeze-
tünk előtt, beleértve az állatvilágot és a 
természetet is. 

Végül az Istenimádatunk megújulá-
sát is fontos kiemelnünk

Pál azt írja a korinthusi gyülekezet-
nek, hogy: „Akár esztek tehát, akár 
isztok, bármi mást cselekesztek, min-
dent Isten dicsőségére tegyetek!” (1Kor 
10,31). Sajnos testünk romlottságából 
eredően sokkal hajlamosabbak vagyunk 
az önimádatra, mint az őszinte Isten-
imádatra. A megújulás által mi háttérbe 
szorulunk, Isten pedig előtérbe kerül. 
Az Ő akarata lesz a legfontosabb, az Ő 
arca a legszebb, az Ő küldetése a leg-
égetőbb, és az Ő országa a legvonzóbb 
számunkra. 

A LELKI MEGÚJULÁS  
ELÉRÉSE

A lelki megújulás nem úgy érkezik 
az életünkbe, hogy vágyakozunk utá-
na, hanem úgy, hogy elkezdünk ISTEN 
után vágyakozni. Kizárólag az Ő jelen-
létében, a Szentlélek által tapasztalha-
tó meg az újjászületés, és a folyamatos 
megújulás is. Pál apostol így ír erről a 
korinthusi gyülekezetnek: „Mi pedig, 
miközben fedetlen arccal, mint egy tü-
körben szemléljük az Úr dicsőségét 
mindnyájan, ugyanarra a képre formá-
lódunk át az Úr Lelke által dicsőségről 
dicsőségre.” (2Kor 3,18). 

záró gondolatként egy idézetet osz-
tok meg John Piper lelkipásztortól, és 
kívánom, hogy ebben az új évben ta-
pasztaljuk meg Isten folytonos megújító 
munkájának a csodáját - úgy személyes, 
mint közösségi életünkben: „Olvasd 
a Bibliádat elejétől a végéig, folyama-
tosan keresve benne Krisztus dicsősé-
gének a kinyilatkoztatását. Olvasd és 
tanulmányozd komoly lelki emberek és 
asszonyok olyan írásait, amelyek Bibliá-
val átitatottak és Krisztust magasztalják 
fel. Tedd szokásoddá a Krisztus tökéle-
tességén való elmélkedést. Mindeközben 
imádkozz, imádkozz, imádkozz, hogy 
a Szentlélek újítsa meg elmédet, hogy 
Isten akaratát kívánva és jóváhagy-
va egész életed Isten-imádattá váljon, 
Krisztus dicsőségére.”

                           Püsök Dániel

A Baptista könyvesbolt címe: 
1068 Budapest, Benczúr u. 31. 
Tel: +36-20-886-0011
e-mail: konyvesbolt@baptist.hu
Boltvezető: Lomjánszki Andrea
További információk: 
www.konyvesbolt.baptist.hu
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

4. oldal 2019. január

másnak esünk és megtörjük az egysé-
get, mert nem fogadjuk el azt a sokszí-
nűséget, ami köztünk van... 

Abban, hogy Isten missziója megva-
lósuljon, nem vagyunk nélkülözhetet-
lenek, Isten mégis abban a kiváltságban 
részesített bennünket, és azt a paran-
csot adta nekünk, hogy legyünk ennek 
a missziónak a részesei. A János 17,18-
ban Jézus ezt mondja: „Ahogyan engem 
elküldtél a világba, én is elküldtem őket 
a világba”. Minden kereszténynek van 
küldetése: azért küzdjön, hogy az embe-
rek higgyenek Jézus Krisztusban és ez 
által a hit által életük legyen az Ő ne-
vében. Ez a küldetés kötelező érvényű, 
transzcendens és Isten népének minden 
egyes tagjára vonatkozik. Az egység Is-
ten népén belül nem opcionális, vagy al-
ternatív. Az elveszetteket el kell érnünk. 
A Sátán pedig mindig azon igyekszik, 
hogy elpusztítsa azt az egységet, amire 
Jézus vágyik: hogy a hívők egyek legye-
nek, ahogyan Ő is egy az Atyával (János 
17,21). 

7. NAP – EGYSÉG A LÁTÁSBAN - 
Ef 4,1-2. 7-29. 

A látásunknak a szívünket (1-2), a ke-
zünket (7-16), és az elménket (17-29) kell 
megcéloznia. Ha a Krisztus testén belül 
egységes a látásunk és közösen figyel-
met fordítunk a szívünkre, a kezünkre 
és az elménkre, akkor fel fogunk növe-
kedni „szeretetben mindenestől őhozzá, 
aki a fej, a Krisztus” (15. v). 

Bocsásd meg nekünk, szeretett Atyánk, 
azt, amikor nem úgy látunk, ahogyan Te 
látsz, amikor nem úgy szeretünk, aho-
gyan Te szeretsz, amikor nem úgy ér-
zünk, ahogyan Te érzel. 

8. NAP – EGYSÉG KRISZTUS-
BAN - János 17,20-21 

Az egység nem automatikus, meg kell 
dolgoznunk érte és nem könnyű megva-
lósítani. Az egység eléréséhez tudatos-
ságra, komoly erőfeszítésre és érettségre 
van szükség. 

Könyörgünk, hogy a te egyházad, 
szerte a világon, ismerje fel azt a való-
ságos egységet, ami a mi Urunkban és 
Megváltónkban, Jézus Krisztusban van. 

Fedezzük fel és ünnepeljük azt, hogy a 
sokszínűség az egységünket építi 

Az idei Imahét anyagát a Spanyol és a 
Portugál Evangéliumi Aliansz készítette 

Az evangéliumi keresztények közös-
sége nagyon gazdag és sokszínű közös-
ség és ez inkább ünneplésre, mint aggo-
dalomra kell, hogy késztessen minket.

Hogyan is tudnánk jobban megünne-
pelni ezt az egységet, mint úgy, hogy 
összejövünk dicsőíteni, hálát adni, bűnt 
vallani és könyörögni a mi Urunkhoz, 
Istenünkhöz. 

Spanyolországban élő, nemhívő is-
merőseim sokszor megkérdezték tőlem: 
Hogyan tudjátok megtartani az egysé-
get a hitvallásotokban, a látásotokban, 
a dicsőítésen belül megjelenő különbö-
ző megnyilvánulási formákban, anél-
kül, hogy lenne egy Pápátok, valaki, 
aki vezetne és útbaigazítana bennete-
ket? Hogy lehet az, hogy ha az ember 
bemegy egy evangéliumi gyülekezet-
be Indonéziában, ill. Európában, akkor 
rengeteg olyan dolgot lát, ami mindkét 
helyen teljesen ugyanaz? 

A válasz a Bibliában rejlik: minden-
ki, aki hisz Krisztusban, Isten gyerme-
ke. Ugyanaz az Atyánk; ugyanahhoz a 
családhoz tartozunk. A testvérek pedig 
általában hasonlítanak egymásra. 

Közös hitvallásunk a Biblián alapul, 
ami Isten szava. Mindannyian igyek-
szünk követni Krisztus és az apostolok 
példáját, így az életvezetésünk azt a 
Könyvet tükrözi vissza, amit mindany-
nyian követünk. 

Adja Isten, hogy felismerjük az egy-
ségünket Krisztusban és ugyanakkor 
megőrizzük meggazdagító sokszínűsé-
günket, hogy Isten kegyelme is sokszínű 
legyen és az evangélium fénye szeretett 
világunk legtávolabbi sarkába is eljus-
son. 

1. NAP – EGYSÉG A SZERETET-
BEN - Ef 4,2.3.15

Segítsd, Urunk, gyülekezeteidet, hogy 
értékeljék jobban az evangélium alapve-
tő igazságait és hogy ne engedjék, hogy 
másodlagos kérdések elválasszák őket, 
sőt add, hogy még akár azt is felismer-
jék, hogy ezek a különbségek pozitívak 
is lehetnek. 

2. NAP – EGYSÉG A LÉLEKBEN - 
1Kor 3,4-17; Ef 4,1-6; Jn 17,21

Bocsásd meg, kérünk a „testnek” 
minden egyes „cselekedetét”, amiben 
vétkesek vagyunk, amikkel romboltuk a 
Lélek egységét. 

Segíts nekünk, hogy Lélekben járjunk, 
be legyünk töltve Vele, az előtted való 
dicséret és hálaadás töltse be az életün-
ket, a testvéreinkkel pedig egymás irán-
ti kölcsönös alázatban éljünk, hitben  

(Ef 5,18-21). 
3. NAP – EGYSÉG A HITBEN 

(HITVALLÁSBAN) - Ef 4,13-16
Köszönjük, hogy olyan hitre hívsz, 

aminek egyedül Te vagy a középpontjá-
ban. 

Hálát adunk, hogy nincs senki más-
ban üdvösség, csakis egyedül a te Fiad-
ban, Jézusban. 

Kérünk, segíts, hogy olyan emberek 
legyünk, akiknek a Jézus Krisztusba ve-
tett hite jól megalapozott. 

4. NAP – EGYSÉG A KERESZT-
SÉGBEN - Ef 4,5; Gal 3,26-28

• Köszönjük, Urunk, azt az örömöt, 
amit megtapasztalhattunk, amikor nyil-
vánosan megvallottuk a hitüket. 

• Bocsásd meg, Urunk, hogy néha 
több figyelmet fordítottunk azokra a 
szimbólumokra, amiket a kultúránkból 
vettünk át, mint arra a szimbólumra, 
amit Te adtál nekünk: a keresztségre. 

• Urunk, kérünk, használj minden 
egyes hitvalló keresztelést, amit megtar-
tunk, arra, hogy azon keresztül is azt az 
igazságot hirdessük, hogy mi mindnyá-
jan egy testhez tartozunk és hogy érde-
mes a Te uralmad alatt élni. 

5. NAP – EGYSÉG AZ EGY TEST-
BEN - 1Kor 12,12-31; Rm 12,3-5; Kol 
2,18; Ef 4,15-16

Öröm látni, hogy hogyan munkál-
kodsz a te testedben és a te testeden ke-
resztül. Dicsőítünk téged és Urunkként 
tekintünk Rád. Hálásak vagyunk azért, 
hogy ilyen türelmes Urunk van. 

Add, hogy tudjuk, hogy hogyan hasz-
náljuk a különbözőségeinket arra, hogy 
gazdagabbá tegyük velük a Krisztus tes-
tét, ahelyett, hogy rombolnánk azt. 

6. NAP – EGYSÉG A MISSZIÓ-
BAN - Ef 4,1.4; 2Kor 5,18-20

Sajnálatos módon ahelyett, hogy egy 
nagyobb csapat részének tekintenénk 
magunkat, akik egy közös ügyért küz-
denek, hogy tanítványokká tegyenek 
másokat, mi keresztények sokszor egy-

IMAhÉT A KRISZTUS-híVŐK  
EGYSÉGÉÉRT 2019. jan 20-27

„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”   5móz 16,20

BIBLIAI ALAPVETÉS (5Móz 16,11-20)
„11 Örvendezz Istenednek, az ÚRnak színe előtt – fiaddal és leányoddal, szolgáddal 

és szolgálóleányoddal meg a lévitával együtt, aki a lakóhelyeden él, és a jövevénnyel, az 
árvával és az özveggyel, akik veled vannak – azon a helyen, amelyet kiválaszt Istened, 
az ÚR, hogy ott lakjék a neve. 12 Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, tartsd 
meg és teljesítsd hát ezeket a rendelkezéseket! 13 Tartsd meg a lombsátrak ünnepét hét 
napig... 18 Állíts törzsenként bírákat és elöljárókat minden lakóhelyeden, amelyet Iste-
ned, az ÚR ad neked, és ezek ítéljék a népet igaz ítélettel! 19 Ne kerüld meg a törvényt, 
ne légy személyválogató, és ne fogadj el vesztegetést, mert a vesztegetés elvakítja a böl-
cseket is, és félreviszi azoknak az ügyét, akiknek igaza van. 20 Az igazságra és csakis 

ALIANSZ IMAHÉT - 2019. január 6 - 13. 
Egység a sokszínűségben – Efézus 4. rész
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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)

2019. január 5. oldal

7. nap „Asszony, nagy a te hited…” 
(Mt 15,28)

1Sám 1,13-17 Sámuel születése
mt 15,21-28 A kánaáni asszony

8. nap „Világosságom és segítségem 
az Úr…” (Zsolt 27,1)

Zsolt 27,1-4 Békesség Istennél
Jn 8,12-20 Jézus a világ világossága

                                 www.meot.hu 

TÓTH
ZSUZSÁNNA

1941
-

2018

Tóth (szül. Oros) Zsuzsánna 1941. 
február 16-án született a magyarországi 
Kisújszálláson, Oros István és Vad Zsu-
zsánna öt gyermeke közül az elsőként. 
Elemi iskolai tanulmányai után a Petrik 
Lajos vegyipari Technikumból szerzett 
szakközépiskolai diplomát 1966 júniu-
sában. Az iskola bevégzése után Kana-
dában élő barátai által megismerkedett 
Tóth R. Győzővel. Ismeretségük elején 
levelezés által tartották a kapcsolatot, 
majd miután Győző magyarországra 
látogatott és megkérte a kezét, örömmel 
mondta ki a boldogító igent. Házasság-
kötésük Budapesten volt, 1968. október 
5-én, majd az emigrációs papírmunkák 
elrendeződésével Torontóba költöztek. 
Házasságukat Isten két gyermekkel, 
Zsuzsánnával és Márthával, és négy 
unokával áldotta meg. Férjével, Győző-
vel együtt, hosszú éveken át hűséges, 
önfeláldozó és odaszánt tagja volt a To-
rontói Első Magyar Baptista Gyüleke-
zetnek. Több területen is aktívan részt 
vett a gyülekezeti életben és több éven 
át önkéntesen és rendkívüli odaadással 
töltötte be a gyülekezet pénztárosi szol-
gálatát. Különösen életének utolsó évei-
ben, amíg a gyülekezet új imaházat épí-
tett, korát meghazudtoló pontossággal 
és hozzáértéssel vezette a könyvelést. 

Kedves időtöltése volt többek között 
a kertészkedés és a madarak megfigye-
lése. Örömmel ment, amikor tehette, a 
gyülekezet tulajdonában lévő Ráma tá-
borba szolgálni és kikapcsolódni is. Sze-

az igazságra törekedj, hogy életben maradj, és megtarthasd birtokodban azt a földet, 
amelyet Istened, az ÚR ad neked.”

Bevezetés a 2019-es év témájába
A keresztyények minden évben a világ minden táján azért gyűlnek össze, hogy 

imádkozva növekedjenek az egységben. Olyan világban tesszük ezt, ahol a kor-
rupció, a kapzsiság és az igazságtalanság egyenlőtlenséggel és megosztottsággal 
jár. Az imáink egységesek egy szétszakadozott világban. Ebben van az erejük. 
Keresztyényekként vagy közösségekként gyakran bűnrészesek vagyunk ugyan az 
igazságtalanságban, mégis arra kaptunk elhívást, hogy egységben tanúskodjunk 
az igazság mellett, és Krisztus gyógyító kegyelmének eszközei legyünk a szét-
szakadozott világ helyreállításában.

A Krisztus-hívők egységéért tartott 2019-es ökumenikus imahetet az indonéz 
keresztyények készítették elő. Indonézia 265 millió lakosának kb. 86%-a muszlim, 
és így a világ legnagyobb muszlim lélekszámú országa. A népesség mintegy 10%-
a azonban a különböző hagyományokat követő keresztény közösségekhez tartozik. 
Indonézia a népessége és a kiterjedése alapján Délkelet-Ázsia legnagyobb nemzete. 
A több mint 17 000 szigeten 1340 különféle népcsoport él, és 740 helyi nyelvet beszél 
a közös nemzeti nyelv, a Bahasa Indonesia mellett.  … 

Az indonéz keresztények úgy érzik, hogy mózes ötödik könyvének igéje „Az igaz-
ságra és csakis az igazságra törekedj…” (5móz 16,18-20) helyzetükben, ínségükben 
elevenjükbe talál. mielőtt Isten népe arra a földre lép, amelyet Isten nekik ígért, 
megújítják elköteleződésüket a szövetség iránt, amelyet Isten kötött velük. A szö-
vegrész abban a fejezetben szerepel, amelynek központi témája: a Szövetség népe 
által tartandó ünnepek. minden ünnep után olvassuk a felszólítást: „örvendezz az 
ünnepeden fiaddal és leányoddal, szolgáddal és szolgálóleányoddal, meg a lévitával 
és a jövevénnyel, az árvával és az özveggyel együtt, akik lakóhelyeden élnek” (5Móz 
16,14). Az indonéz keresztények arra törekednek, hogy a közösségek között helyre-
állítsák a nyitott, befogadó ünnepeknek ezt a korábban élvezett lelkületét. E hosszú 
fejezet végén különösnek tűnhet, hogy két vers szól a bírák állításáról, de ebben az 
indonéz kontextusban élővé válik a kapcsolat a mindenki számára rendezett ünnep 
és az igazságosság között. A Jézusban szerzett szövetség népeként tudjuk, hogy a 
mennyei lakoma gyönyörűségét azok fogják majd élvezni, akik éhezik és szomjaz-
zák az igazságot, akik üldöztetést szenvednek érte, „mert övék a mennyek országa” 
(mt 5,6 és 10). ...

A nyolc napra és az istentiszteletre szánt gondolatok a választott témát járják kö-
rül. Azért, hogy elmélyíthessük elmélkedésünket az egységről és az igazságról. Ez a 
téma sürgetően szükségszerű az ismétlődő, szakadásokat és konfliktusokat előidéző 
helyzetek miatt.

1. nap „Áradjon a törvény, mint a víz, és 
az igazság, mint a bővizű patak!” 

ám 5,22-25 A lélektelen istentisztelet 
hiábavaló

Lk 11,37-44 Jézus beszéde a farizeusok és 
a törvénytudók ellen

2. nap „ellenben ha igent mondotok, az 
legyen igen, ha pedig nemet, az legyen 

nem, minden további szó a gonosztól van.” 
(mt 5,37)

Ef 4,22-25 Az elhivatáshoz méltó élet a hit 
nagykorúságában és egységében

mt 5,33-37 A törvény magyarázata
3. nap „kegyelmes és irgalmas az Úr, 

türelme hosszú, szeretete nagy.”
Zsolt 145,8-13 A teremtett világ dicséri az 

Urat
mt 1,1-17 Jézus Krisztus származása

4. nap „… érjétek be azzal, amitek van…”  (Zsid 13,5)
Zsid 13,1-5 Buzdítás szeretetre és tiszta életre

mt 6,25-34 Isten gondviselése

5. nap Azért küldött el, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek
ám 8,4-8 A csaló kereskedők ítélete

Lk 4,16-21 Jézus Názáretben

6. nap „seregek ura a neve!” (Jer 10,16)
Jer 10,12-16 Isten és a bálványok

mk 16,14-15 Az apostolok kiküldése

Akik 
ElmEntEk
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

6. oldal 2019. január

tett. Gyermekeiknek jobb jövőt remélve 
Németországba költöztek, ahonnan két 
év után, 1970-ben Kanadába vándorol-
tak. Kanadai életük elején, Isten még két 
lánnyal, Lydiával és Cornéliával, majd 
később 11 unokával áldotta meg házas-
ságukat.

Mindent megtett gyermekei jólétéért. 
Az elején szakácsként dolgozott egy ét-
teremben, ami mellett ruhákat is varrt, 
később pedig egy autóalkatrész gyárban 
kapott munkát, ahol nyugdíjba vonulá-
sáig 20 éven át dolgozott. 

A családról való gondoskodás mellett 
gyülekezete, a Torontói Első Magyar 
Baptista Gyülekezet volt élete központ-
ja. Hűségesen szolgált gyülekezeti elöl-
járó férje mellett sok éven át. Részt vett 
az épület rendben tartásában, örömmel 
énekelt az énekkarban és a Ráma tábor-
ban is nagy lelkesedéssel, és igazi adott-
sággal főzött a több száz konferenciázó 
számára. 

Amikor nagyritkán szabad ideje volt, 
szívesen játszott társasjátékokat, sudoku 
rejtvényeket fejtett meg, és örömmel töl-
tött időt unokáival. 

Minden reggel olvasta Bibliáját hor-
vát nyelven és a napi áhítatos könyveket 
is szívesen tanulmányozta úgy reggel, 
mint lefekvés előtt. 

Hirtelen és váratlanul, de nem készü-
letlenül érte a haza hívó mennyei szó 
2018. november 4-én. A temetési isten-
tiszteleten lányai és a család többi tagja 
hálaadással emlékezett életére, és osz-
tottak meg kedves emlékeket Anica né-
niről. Az igehirdetés szolgálatát Püsök 
Dániel lelkipásztor végezte angol nyel-
ven a János 14,1-6 versei alapján. A gyü-
lekezetünk énekkara is szolgált Csercsa 
Tamás karmester vezetésével. 

Anica testvérnő élete követendő példa 
volt. Fájlaljuk az elvesztését, de vigasz-
tal az a reménység, hogy Jézus Krisztus 
jelenlétében van! Emléke áldott és szí-
vünkben hordozzuk!

                                             P. D. 

részt vesznek minden összejövetelen, 
részt vesznek a lelki szolgálatokban, 
adakozásban, beteglátogatásban, fizi-
kai munkákban egy-akarattal, egyetér-
tésben, békességben.  Idős testvéreink 
gyakran betegeskednek.

Az elmúlt ősszel vendégünk volt Bal-
la Frigyes prédikátor testvér Erdélyből, 
valamint Máté Bálint és Ágica Texasból.

Boda Ferencet és feleségét köszöntöt-
tük 50 éves házassági évfordulójuk  al-
kalmából. 

Balla Gábor ny. lelkipásztor temetése 
volt novemberben. 

Szeretetvendégséggel egybekötött 
hálaadó napot tartottunk novemberben, 
amire meghívtuk elszármazott tagjain-
kat és barátainkat. Decemberben kará-
csonyi gyülekezeti közös ebédet  ren-
deztünk.

fiataljaink amerikai gyülekezetek-
ben találtak otthonra, mert szerintük ők 
már nehezebben értik a magyar nyelvű 
prédikációt. De a vasárnap délutáni ösz-
szejöveteleken engedelmesen részt vesz-
nek, szüleik iránti tiszteletből. 

vasárnapi iskolánk három kis gyer-
mekből áll.  minden vasárnap délelőtt 
magyarul elmondják az aranymondást 
és énekelnek. Ezek a gyermekek egyfor-
mán jól értenek és beszélnek magyarul 
és angolul az ő szintjükön.

folyamatban van az új lelkipász-
tor-család, Deák Zsolték kijövetelének 
ügyintézése. Reméljük és várjuk, hogy 
hamarosan, néhány hónapon belül meg-
érkeznek, ha az Úr is úgy akarja.

                                   Marosi Béla

retett utazni. Gyakran mentek haza ma-
gyarországra, de sokszor ellátogattak a 
világ más tájaira is, előnyben részesítve 
a melegebb időjárással megáldott orszá-
gokat. 

Rendkívül fájdalmas esemény volt 
számára 48 évi házasság után elveszí-
teni szeretett férjét, Győzőt, az elmúlt 
év (2017) június 7-én, akit hosszú éve-
ken át, törékeny egészsége ellenére, hű-
ségesen és nagy szeretettel gondozott. 
férje halála után az egészségi állapota 
rohamosan romlott, majd 2018. novem-
ber 24-én befejezte földi pályafutását 
és elköltözött mennyei Atyjához, akit 
nagyon szeretett és hűségesen szolgált 
egész életében. 

A temetési istentiszteleten Püsök Dá-
niel lelkipásztor hirdette a vigasztalás 
igéit a 2Timóteus 4,6-8 versei alapján, 
majd Bákai István diakónus emlékezett 
meg testvérnőnk életéről. A záró imában 
Weisz Péter gyülekezeti vén mondott Is-
tennek hálaimát Zsuzsika testvérnő éle-
téért. A gyászistentisztelet keretében a 
torontói gyülekezet énekkara is szolgált 
Isten dicsőségére, Csercsa Tamás kar-
mester vezetésével. 

Hálás szívvel emlékezünk zsuzsika 
néni együtt érző szívére, az élet iránti 
szeretetére, adakozó lelkületére, vala-
mint Isten, családtagjai és barátai iránt 
tanúsított hűségére és nagylelkűségére. 
Emléke áldott és szívünkben hordoz-
zuk!

KUTI
ANNA

1942
-

2018

Kuti (szül. Krizmanic) Anna 1942-ben 
született Horvátországban. Népes csa-
ládban a kilenc gyermek közül ő volt a 
legidősebb. A háború okozta zaklatások 
miatt nehéz és körülményes gyermekko-
ra volt sok nélkülözéssel. Még egészen 
fiatal volt, amikor szülei élő hitre jutot-
tak és Jézus Krisztus tanítványai lettek. 
Hívő lelkületben nevelkedve, személyes 
hitre jutott és Jézus Krisztust szívébe fo-
gadta. A későbbiekben, mindent megtett 
azért, hogy saját gyermekei és unokái 
számára is tovább adja elő hitét. 

Férjével, Kuti Józseffel, egészen fia-
talon ismerkedett meg, majd húsz éves 
korában házasságra léptek. Két lányuk, 
Eszter és Edith, Horvátországban szüle-

December, 2018.
Gyülekezetünk pásztorolását id. Kul-

csár Sándor testvér végzi immár harma-
dik éve, amíg az új pásztor megérkezik, 
vagy amíg egészségi állapota engedi. 
Gyülekezetünk tagjai rendszeresen 

CLEVELAND
Magyar Bethánia Baptista  

Gyülekezet
4124 Stickney Avenue,  
Cleveland, OH 44109

Lelkipásztor: Kulcsár Sándor

A Boda házaspár: Ferenc és Etelka, 
gyermekeikkel: tibor, Robert és Feri  

az 50. éves évfordulón.



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)

2019. január 7. oldal

Magyar Reformed Church 85 éves ju-
bileumi istentiszteletén. A hónap végén 
pedig hasonló szolgálatokkal vettünk 
részt itthon, a reformáció ünnepén.

Ezidőtájt keresett meg bennünket az 
ifjúsági szövetség újonnan megválasz-
tott vezetősége, hogy hasznos lenne, 
ha regionális ifjúsági konferenciát tud-
nánk tartani Detroitban, november ele-
jén. Erre az áldásos alkalomra nov. 9-11 
között került sor. A találkozó témája a 
Fellowship lett, amit hisszük, hogy ha-
tékonyan tudtunk gyakorolni a hétvége 
folyamán. Hasznos eszköznek bizonyult 
ebben az áhítat, a közös játék, a worship 
night, az éjszakába nyúló beszélgetések 
és a vasárnap délelőtti Istentisztelet is. 
Az alkalomról néhány sorral lejjebb bő-
vebb beszámolót is találunk.

Az Úr tervében úgy rendeltetett, hogy 
az ifjúsági konferencia után ünnepelhet-
tük gyülekezetünk 110 éves Jubileumi 
Hálaadó Ünnepét. Megható volt átérez-
nünk, mit jelent az, amikor az Úr karjá-

Detroiti életképek
…Mert nálad van az élet forrása, a te 

világosságod által látunk világosságot… 
Zsolt 36:8-11

Ez esztendő végéhez közeledve, az ad-
venti csendben, egy rövid visszatekin-
tésben szeretnénk hálát adni mindazért 
a jóért, amiben az Úr Jézus kegyelméből 
részünk lehetett.

Legutóbbi beszámolónkban a májusi 
Detroiti Ifjúsági konferenciáról és az 
Apák napi bemerítésről adhattunk hírt. 
Azután július első vasárnapján Horváth 
Ferenc testvérék szolgáltak közöttünk 
Ausztráliából, és velük indultunk a 
Ráma táborba jubileumi családi hétre, 
közgyűlésre és gyermektáborba. Külön-
leges örömöt jelentettetek számunkra 
ezek az alkalmak. Gyülekezetünk egyik 
fiatalja ebben a gyermektáborban dönt-
hetett az Úr Jézus mellett, és volt aki 
korábbi döntésében erősödhetett meg. 
Hisszük, hogy az Úr folytatja bennük a 
jó munkát.

Szép emlékeink vannak a nyári gyü-
lekezeti piknikekről, az együtt töltött 
áldott percekről, órákról, de a legfel-
emelőbb nyár végi pillanatok talán azok 
voltak, amikor augusztus utolsó vasár-
napján iskolás gyermekeinkért és vasár-
napi iskolai tanítóinkért imádkoztunk, 
majd három fiatal testvérünk (Juhász 
Robi, Ancsi és Rebeka) tagfelvételéről 
dönthettünk, s délután Youthnight-ot (if-
júsági istentisztelet) tartottunk.

Szeptemberben hagyományosan 
meghirdettük őszi Garage Sale-ünket, 
amely idén különösen nagyra sikerült. 
Azután vasárnap délelőtt a bibliaköröse-
ink nagycsoportja még egy parking lot 
art-tal is díszítették imaházunk környé-
két. Kimondhatatlanul hálásak lehetünk 
azért, hogy az ünnepi alkalmak mellett a 
rendszeres szolgálatban is aktívan részt 
vesznek gyermekeink, fiataljaink, a nő-
testvéreink és férfitestvéreink, valamint 
hogy bővülhetnek szolgálócsoportjaink 
is. Hisszük, hogy gyülekezetünk kívül-
belül épülhetett az elmúlt hónapokban.

A Lelki építkezés következő állomá-
saként fiataljainkkal New Yorkba utaz-
tunk ifjúsági konferenciára, ahol drága 
üzenetekkel gazdagodhattunk. Mind-
eközben a szerda esti bibliaórákon úgy 
döntöttünk, hogy egészen év végéig a 
„megújulás” témájánál fogunk időzni, 
és ezért akarunk továbbra is imádkozva 
tevékenykedni. 

Az októberi ifjúsági konferenciát kö-
vető vasárnap már Windsor (Canada) 
-ban szolgálhattunk igei gondolatokkal, 
énekkarral és zenekarral, az ottani Free 

ban tartja az Ő gyülekezetét, és remény-
teljes jövővel ajándékoz meg bennünket. 
Mert munkálkodásunk az evangélium 
szolgálatában nem magunkról, hanem 

csakis Őróla, az Úr Jézusról, és az Ő di-
csőségére szól.

Így készülünk most az Adventi Zenei 
Ünnepélyünkre, a karácsony örömére és 
az új esztendő boldog várására. Tudjuk, 
hogy múltunk, jelenünk és a jövőnk is 
megváltó Urunk kezében van, és tőle 
várjuk az áldást további szolgálatunkra. 
Amikor pedig gyermekeimre, fiatalja-
inkra tekintünk, akiket az Úr nekünk 
adott, akikért ebben az évben különösen 
is imádkoztunk, az a vágyunk, hogy ott 
legyenek ők is velünk a nagy missziópa-
rancs betöltésében, és majd egykor Isten 
országában. És természetesen azt is sze-
retnénk, azért is munkálkodunk, hogy 
itt legyenek velünk, közös gyülekezeti 
otthonunkban, Detroitban. Hadd foly-
tassák ők a gyülekezetünk bizonyság-
tételét… a következő sorokban is. H.s.

DETROIT

110 éves a detroiti gyülekezet / Jubileumi hálaadó ünnepély

A 85 éves jubileumi istentiszteleten, Windsorban; szolgált az ének és fúvós karunk
Az Allen Parki református templomban, énekkarunk és a szolgálatot végző lelkészek
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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 2019. január

gatherings. The hope is that through this 
fellowship, we help one another to stay 
on the righteous path. We want the 
youth to know that we're here for each 
other with the built up friendships that 
will be created through these mini youth 
conferences.

Mi volt a témája, volt-e igei alapja a 
találkozónak, vagy elsősorban az újabb 
találkozás volt a cél? 

The theme for the mini youth 
conference was FELLOWSHIP. The 
theme verse for the weekend was 1John 
1:7 "But if we walk in the light, as he is 
in the light, we have fellowship with one 
another, and the blood of Jesus, his Son, 
purifies us from all sin."

Our goal for the weekend was to get 
closer with one another and at the same 
time getting closer to God. We also 
were hoping to get rid of cliques that 
are usually formed during major youth 
conferences. We want to be like a big 
family.

Honnan érkeztek fiatalok? 
We had youth coming from Toronto, 

Cleveland, Chicago, and even all the 
way from Los Angeles. We had at least 
two from each city come with Toronto 
being the majority. 

Ha vissza tekintesz így, néhány hét 
után, úgy látod, elértétek-e a célotokat? 

I can't speak for everyone but i do 
feel like some of us have gotten closer 
as friends and have helped each other in 
our journey with Jesus.

Szólj valamit a legközelebbi terveitek-
ről, ha vannak ilyenek.

The next youth gathering we have 
takes place during New Years. Some 
of us will be in Arizona and others will 
be in Camp Rama. The next mini youth 
conference will be during late winter or 
early spring and possibly Cleveland. We 
will have more details in the future but 
this is the idea for now. The next ma-
jor youth conference will be in Florida 
during Memorial Day weekend (May 
24th - 26th). We are doing what we can 
as youth leaders to keep the fellowship 
and fire for Christ alive.

                          Robert Juhasz

Még itt van bennetek a New Yorki if-
júsági emléke, miért gondoltatok egy 
újabb, ezúttal kisebb, amolyan "mini" 
találkozóra? 

We had a talk/discussion with some 
of the youth one night and the subject of 
having these small get togethers came 
up. Everyone liked and supported the 
idea so we, as youth leaders, decided to 

go with the suggestion. We see this as an 
opportunity to keep the fellowship and 
the fire alive. Rather than waiting for the 
next youth conference for 5-7 months, 
we want to set up more frequent youth 

NEWS FROM RUTH WRIGHT 
Dear Friends, 
It was an ordinary ESL Thursday, 

and the Bible class I teach immediately 
follows the ESL classes. This year we 
are using a Bible study series on the 
claims of Jesus Christ. My lesson was 
prepared, but quickly had to be put 
aside as a need presented itself. A young 
vietnamese woman came into the 
class as usual, sat down and started to 
cry. Tears flowed down her face as she 
tried, with difficulty, to share what was 
troubling her. Finally it came out, “I am 
worried over many things – my children 
don’t want to go to a Vietnamese church 
– they want to go to an English Speaking 
Church. I am afraid we are losing our 
culture. I have so much to do every day.” 
For some time another student from Ko-
rea and I listened to our Christian sister 
and shared how thankful we are for the 
Word of God, which tells us to be anxious 
for nothing. It is difficult to trust if you 
worry. She pondered those words in her 
mind over the next week and came back 
smiling. Sometimes hearing these truths 
from someone else just “clicks.”

Don’t we also struggle with battles in 
our lives? How important it is to be in 
the Word, to study it and to know where 
to turn when we need help. It is my 
goal this year to help these believers 
to develop a close walk with the Lord, 
which requires time set aside each day 
to sit in His presence. 

All the students who attend the ESL 
Bible class this year are believers. 
Though they are from different parts 
of the world and have different levels 
of English comprehension, they love 
to come together and somehow we all 
manage to communicate. 

So many need the Lord. I keep them 
before the Lord and though I don’t see 
any interest in spiritual things, I know 
He is working – in His time and in His 
way. Spending time with them and 
loving them is what I do. 

We are near the end of another year. 
How wonderful God is. How excellent 
is His name. When I think back over my 
life - I would give it a name – A Beautiful 
Life. Beautiful because He was always 
with me – through the ups and downs. 
So I continue to press on until I get other 
marching orders. 

Thanksgiving has come and gone, but 
for us who know Him gratitude is a daily 
expression for all He has done for each 
one of us. 

Thank you for praying and giving as 
the Lord leads - all investments in lives 
for eternity. 
             ruth_s_wright@yahoo.com 
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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)

2019. január 9. oldal

ÍME, EGY KITÁRT KAPU...
Hát igen, régen minden olyan más 

volt... A régi szép időkben... Olyan köny-
nyű a múltban megrekedni! Lelki szeme-
ink előtt már-már úgy tűnik fel, mint va-
lami álomszép szitáció, ahol menedéket 
találunk. Nem szabad azonban a múltban 
élnünk. Hogy is mondta Pál apostol?  
„Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami 
pedig előttem van, annak nekifeszülve fu-
tok egyenest a cél felé.” (Fil 3,14)

Az új év elején mindannyiunkban föl-
merül a kérdés: vajon mit hoz ez az év? 
A választ Isten elrejti előlünk. Ahelyett, 
hogy feltárná előttünk a jövőt, inkább 
önmagára irányítja tekintetünket, és 
olyan ígéreteket ad, amelyek félelem he-
lyett békességgel töltik meg szívünket.

A Bibliában gyakran előfordul az 
„íme” szó. A közhasználatban már szin-
te alig szerepel, de ha a Bibliában talál-
kozunk vele, akkor mindig figyeljünk 
fel rá, mert utána fontos mondanivaló 
következik. Gondoljunk arra: nincsen 
olyan szituáció, amelyre Isten ne tudná 
azt mondani, hogy „Íme, én...” És utá-
na következik az ige, a felszabadító szó, 
amellyel Isten megnyitja előttünk a jö-
vőt: utat ad talpunk alá és reménységet 
szívünkbe.

Félünk valamilyen új feladattól vagy 
életünk egy új szakaszától, amelybe 
ebben az évben lépünk be? Isten így 
válaszol: „Íme, én veled vagyok, hogy 
megőrizzelek téged, bárhová mész...” 
(1móz 28:15); „Íme, én Angyalt boc-
sátok el előtted, hogy megőrizzen az 
úton és bevigyen arra a helyre, amelyet 
elkészítettem számodra.” (2móz 23,20)

Megoldhatatlan kérdésekkel és prob-
lémákkal küszködünk? „Íme, én az 
én szövetségemet, a békesség szövet-
ségét adom néki.” (4móz 25,12) „Íme, 
kiterjesztem rá a békességet mint 
folyóvizet.”  (Ézs 66,12)

Súlyos teherként nehezednek ránk 
vétkeink vagy mulasztásaink? Isten így 
szól: „Lásd, (Íme) levettem rólad a te 
álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöz-
tetlek téged.” (Zak 3,4)

Aggódunk a létfenntartás miatt? 
„Íme, én esőképpen bocsátok néktek ke-
nyeret a mennyből” (2 móz 16,4).

megoldhatatlan konfliktusok terhét 
hordozzuk? „Íme, én bölcs és értelmes 
szívet adok neked.” (1Kir 3,12)

Szeretnénk életünk szenvedéseit, ne-
héz szakaszait új fényben, új megvilágí-
tásban látni? "Ímé, megtisztítottalak, de 
nem úgy, mint ezüstöt. Megpróbáltalak 
a nyomor kemencéjében.” (Ézs 48,10)

Aggodalommal tölt el bennünket a 
történelem alakulása? Rettegünk a go-
noszság terjedése és a sátáni hatalmak 
tombolása láttán? „Ímé, hatalmat adok 

For many years, the critics of the Old 
Testament continued to argue that Moses 
invented the stories found in Genesis. 
The critics contended that the ancient 
people of the Old Testament times were 
too primitive to record documents with 
precise details.

In doing so, these critics basically 
claimed that there was no verification 
that the people and cities mentioned 
in the oldest of Biblical accounts ever 
really existed.

The discovery of the Ebla archive in 
northern Syria in the 1970′s confirmed 
that the Biblical records concerning the 
Patriarchs are spot on. It was during the 
excavations in northern Syria that the 
excavating found a large library inside 
a royal archive room. This library had 
tablets dating from 2400 -2300 BC. 

The excavating team discovered 
almost 15,000 ancient tablets and 
fragments which when joined together 
accounted for about 2,500 tablets. 
Amazingly, these tablets confirmed 
that personal and location titles in 
the Biblical Patriarchal accounts are 
authentic. These tablets are known as 
the Ebla Tablets.

For a long period of time, the critics of 
the Old Testament used to argue that the 
name ‘Canaan’ was used wrongly in the 
early chapters of the Bible. They claimed 
the name Canaan was never used at that 
specific time in history. They further 
accused that the name was inserted in 

the Old Testament afterwards, while 
the earliest books of The Holy Bible 
were not written in the times that are 
described. 

However, with the discovery of the 
tablets from the northern Syria, the 
word the word “Canaan” does appear, 
contrary to the claims of the critics. The 
tablets proved that the term was actually 
used in ancient Syria during the time in 
which the Old Testament was written.

Additionally, the cities of Sodom and 
Gomorrah were also thought to be pure 
fiction by Bible critics. These cities are 
also identified in the Ebla tablets, in 
addition to the city of Haran. Haran 
is described in Genesis as the city of 
Abram’s father, Terah. Previous to this 
discovery, ‘scholars’ suspected the 
actual presence of the ancient city.

In addition to this, countless other 
archaeological findings confirm the 
Biblical records to be real and accurate. 
Some of these findings are listed below: 

• The campaign into Israel by Pharaoh 
Shishak (1 Kings 14:25-26) is recorded 
on the walls of the Temple of Amun in 
Thebes, Egypt.

• The revolt of moab against Israel 
(2 Kings 1:1; 3:4-27) is recorded on the 
Mesha Inscription.

• The fall of Samaria (2Kings 17:3-
6, 24; 18:9-11) to Sargon II, king of 
Assyria, is recorded on his palace walls.

• The defeat of Ashdod by Sargon II 
(Isaiah 20:1) is recorded on his palace 
walls.

• The campaign of the Assyrian king 
Sennacherib against Judah (2 Kings 
18:13-16) is recorded on the Taylor 
Prism.

• The siege of Lachish by Sennacherib 
(2 Kings 18:14, 17) is recorded on the 
Lachish reliefs.

• The assassination of Sennacherib by 
his own sons (2 Kings 19:37) is recorded 
in the annals of his son Esarhaddon.

• The fall of Nineveh as predicted by 
the prophets Nahum and Zephaniah (2 
Kings 2:13-15) is recorded on the Tablet 
of Nabopolasar.

• The fall of Jerusalem to 
Nebuchadnezzar, king of Babylon 
(2 Kings 24:10-14) is recorded in the 
Babylonian Chronicles.

• The captivity of Jehoiachin, king of 
Judah, in Babylon (2 Kings 24:15-16) is 
recorded on the Babylonian Ration Re-
cords.

• The fall of Babylon to the medes and 
Persians (Daniel 5:30-31) is recorded on 
the Cyrus Cylinder.

• The freeing of captives in Babylon 
by Cyrus the Great (Ezra 1:1-4; 6:3-4) is 
recorded on the Cyrus Cylinder.
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2019. január

közelebbi városba. Ott kezdődött a „köz-
lekedés”.

Én ennek a könyvnek a segítségével 
kezdtem utazásaimat ebben a földi világ-
ban. A fantáziám már akkor is nagyon 
elevenen működött, nem volt nehéz el-
képzelnem keresztyén útját, útitársait, a 
vele történt dolgokat. Egy idő múlva már 
én magam lettem a könyv főszereplője, 
és ahogy olvastam az izgalmas útleírást, 
mindig kíváncsian vártam, mi fog velem 
történni a következő oldalakon.

Színes képekkel illusztrálták azt a 
kiadást, amelyet édesapám könyvespol-
cán találtam. Ezek a képek mind a mai 
napig bennem élnek. Egy különösen. 
Keresztyén felnéz a gyalulatlan geren-
dákból összerótt keresztre, és terhe, ba-
tyuja leoldódik válláról. Az égből pedig 
angyalok tekintenek alá, és bizonyára 
örvendeznek, hogy egy megterhelt lélek 
megszabadult.

1666. – Az egyes után a három hatos 
könnyen megkötött az agyamban. Ek-
kortájt írhatta Bunyan világhíres bibli-
ai regényét. 1628-ban született, hatvan 
évig élt, foglalkozása: üstfoltozó és ván-
dor prédikátor.

Bunyan János „bácsit” én már gyer-
mekkoromban barátomnak fogadtam. 
Az első, ami megtetszett benne, hogy 
„üstfoltozó” volt. Elképzeltem ugyanis, 
amint ül a háromlábú kisszéken, ölében 
egy öblös rézüsttel. Kezében hosszú tű, 
belefűzve egy jó erős „drótcérna”, és 
látni véltem, amint egy rézlemezt rávarr 
a kilyukadt üst fenekére. Akkor elhatá-
roztam, hogy én is üstfoltozó leszek.

Ez az „üstfoltozó varga” – ahogy én 
mondtam magamban -, ráadásul még 
vándor-prédikátor is volt. Akkori véle-
ményem szerint ez egy felülmúlhatat-
lanul gyönyörű foglalkozás: állandóan 
úton lenni, és mindenütt hirdetni az Igét. 
Persze arra nem gondoltam, hogy az út 
menti szószékeken télen nagyon hideg 
van, nyáron pedig nagyon meleg.

Engem a börtön se riasztott túlságo-
san. Házunk mögött, a felső szomszéd-
ék udvarán volt egy kívülről retesszel 
zárható kamra. Ha egy-egy részeg fia-
talember hétvégén botrányt okozott a 
faluban, oda zárta be a körzeti csendőr. 
Láttam egyszer, hogy adott neki három 
rettentő nagy pofont, de aztán szabadon 
engedte, miután a renitens legény egy 
egész napon át ott bent ücsörgött egy 
krumplis zsákon, egy fél vödör víz tár-
saságában.

Az valahogy elkerülte akkor a figyel-
memet, hogy Bunyan János tizenkét évig 
volt a börtönben. Sőt, még egy íróasztalt 
is tettem a cellájába, hogy kényelmeseb-
ben írhassa meg a „Zarándok útját”.

Ha nem is pontosan így volt, de meg-
írta! Én pedig napról napra haladtam 
előre a keskeny úton, Romlás Városából 
kiindulva, a Mennyei Jeruzsálem arany 
utcái felé.

Nekem akkor ez a könyv volt az utazás. 
Azt mondom: volt, pedig még ma is tart. 

Bunyan „barátom” így írja le mostani 
helyzetemet:

Idézet a könyvből  /176-177. oldal/
„most feltünedezett előttük a város s 

úgy tetszett nekik, mintha belülről ha-
rangok zúgása zengene feléjök, üdvözöl-
ve őket. De mindenekfelett az a gondolat 
töltötte el a zarándokokat nagy örömmel, 
hogy immár ők is a mennyei seregek 
körében fognak élni, örökkön-örökké. 
– Óh, mely nyelv volna képes kifejezni, 
mely toll leírni az ő boldogságukat!

Végre elértek a kapuhoz, mely felett 
arany betűkkel ezek a szavak vannak 
felírva: „Boldogok, a kik megtartják az 
ő parancsolatit, hogy legyen nékik sza-
badságok az életnek fáján, és a kapukon 
menjenek bé a városba.” /Jelen. 22, 14./

Láttam azután álmomban, hogy a két 
fényes ruhájú férfiú felszólította a za-
rándokokat, hogy kiáltsanak a kapu felé. 
midőn ezt megtették, fent a kapuban 
megjelent Énokh, mózes, Éliás és még 
többen, kikkel tudatták, hogy a zarán-
dokok Romlásvárosából valók és ennek 
az országnak királya iránti szeretettől 
indíttatva jöttek ide. A zarándokok átad-
ták útleveleiket, melyeket azonnal a király 
elé vitettek. A király olvasván a leveleket, 
kérdezte, hogy hol vannak az emberek? 
mikor megtudta, hogy a kapu előtt vára-
koznak, megparancsolta, hogy nyissák ki 
a kaput s „menjen bé az igaz nép, az igaz-
ságnak megőrizője.” /És 26, 2/"

„BESZÉLŐ” nevek a könyvben: Si-
mulékony, Világbölcs, Felületes, Kép-
mutató, Fecsegő, Mellékúti, Pénzsóvár, 
Tudatlan. - Segítő, Evangélista, Jóakaró, 
Értelmező, Jámborság, Okosság, Szere-
tet, Hívő, Reményteljes, Éleselméjű.

Érdemes elolvasni mindenkinek!
  Gerzsenyi sándor ny. lelkipásztor

néktek, hogy kígyókon és skorpiókon ta-
podjatok, és az ellenség minden erején, 
és semmi nem árthat néktek.” (Luk 10,19)  
„Ímé, a Sátán kikért titeket, hogy megros-
táljon, mint a búzát. De én imádkoztam 
érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited.” 
(Luk 22,31) „Ímé én veletek vagyok min-
den napon, a világ végezetéig.” (mt 28,20) 
„Ímé, eljövök hamar!” (Jel 22,7)

Gyászoljuk elveszített szeretteinket? 
Vagy esetleg félünk, hogy nemsokára 
talán nekünk kell átlépnünk az örökké-
valóság küszöbét? „Ne félj! Én vagyok 
az Első és az Utolsó. ...  Íme, élek örök-
kön örökké, és nálam vannak a pokol és 
halál kulcsai." (Jel 1,18)

Sóhajtozunk az idős kor terhe vagy az 
élet mulandósága miatt? „Íme, én va-
gyok az ÚR, minden élőnek Istene.  Van-
e számomra lehetetlen?" „Ímé, mindent 
újjá teszek.” (Jel 21,5)

Nem tudjuk áttekinteni az élet forga-
tagát? Nem ismerjük ki magunkat ben-
ne? „Ímé, én a prófétákra támadok, akik 
hazug álmaikat beszélik el...” (Jer 23,32)

Nem jönnek nyelvünkre a megfelelő 
szavak, amikor pedig alkalmunk lenne 
bizonyságot tenni az Úr Jézusról? „Ímé, 
én a szádba adom igéimet...” (Jer 1,9)
        Németből ford. Anikó Williams

"IMÉ NYITOTT AJTÓT 
ADTAM ELÉD"  (Jel 3:8)
valahogy jobban esik
zörgetni 
sírni
erőlködni
mint egyszerűen belépni

valahogy könnyebb vissza
mint előre nézni

valahogy jobban esik 
otthon maradni
mint a szomszédba bekopogni

valahogy könnyebb utat keresni
mint ismeretlen útra kelni

de ha megfogod a kezünk
már nem ellenkezünk
nyitott ajtókon át
Veled mindenhova elmegyünk
                             Herjeczki Géza

MÉG NEM ÉRT VÉGET 
UTAZÁSOM

John Bunyan: A zarándok útja
Gyermek- és ifjúkorom kiemelkedően 

jelentős olvasmánya volt ez a nagyszerű 
könyv. – Kicsiny falunkat hegyek zárták 
el a külvilágtól. Ha valaki utazni akart, 
annak előbb be kellett szekereznie a leg-
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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)

2019. január 11. oldal

IMÁDKOZZUNK 
EGYMÁSÉRT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Főtitkár: Durkó István (magyarország)

Jeruzsálem és a templom  
különös története  

az Újszövetségi korban
A város és a templom története sokáig 

összefügg egymással.
A Kr. e 970-ben Salamon által épített 

templom majd 400 évig állt fenn. Kr. e. 
586-ban megsemmisült, amikor a babi-
loni seregek lerombolták Jeruzsálemmel 
együtt.

A fogságból visszatért zsidóság nagy 
nehézség és ellenállás mellett Kr. e 520-

roitban, bemutattak néhány fényképet a 
hatvani kis gyülekezet nagy álmáról, a 
templomnak választott épületről. Igen, 
ezt akartuk látni – s néhány kép segít-
ségével láttatni olvasóinkkal – s a nagy 
feladatra vállalkozó gyülekezetet is, 
akik egyenlőre egy baptista üzemelteté-
sű iskola (Csaba Vezér u. 6) termeiben 
tartják összejöveteleiket. 

Az épület középső, emeleti szintje lesz 
az imaház. Nagyon sok munka vár még 
rájuk, mire használatba vehetik. Imád-
kozzunk értük, sőt segítsük is anyagi-
akkal építkezésüket, amennyiben meg-
tehetjük! 

Az imaház megtekintése és az esti bib-
liaóra között Anna testvérnő vendéglá-
tásában részesültünk. A Hatvani Baptis-
ta Gyülekezet lelkes, fiatalos közösség. 
16-an voltunk, és vagy 8 gyermek – egy 
másik szobában. Jézus engedelmessége 
és annak határai, Lukács 2,41-52 (áhí-
tat) volt a bibliaórai igénk. Testvéreink 
aktívan bekapcsolódtak az ige-tanul-
mányozásba, énekeltünk, imádkoztunk, 
majd szeretetvendégséggel fejeződött be 
az alkalom. 

Köszönöm Horváth testvérék meghí-
vását. Urunk áldását kérjük a Hatvani 
Baptista Gyülekezet életére, és oltal-
mát-segítségét, jó eredményt az erejüket 
meghaladó építkezéshez!  

                               Herjeczki Géza
Képek: a renoválás alatt álló imaház, a 

gyülekezet és a lelkipásztor család.

Magyarországi mozaikok (4)
Hatvan
magyarországi utazásunk, szolgála-

tom egy újabb mozzanatáról számolok 
be ezúttal is, abban a reményben, hogy 
emlékeim nem csak nekem kedvesek, 
hanem olvasóink is szívesen jönnek 
velem. Talán még újat is mondhatok az 
óceán detroiti oldalán élőknek.

Nem emlékszem, hogy Hatvanban 
jártam volna korábban – legföljebb át-
utazóban. Ez a város ifjúkoromban a cu-
korgyáráról volt ismeretes. A XvI. szá-
zadban az ország egyik legjelentősebb 
vára volt a Hatvani Vár. A fővárostól 
egy szűk órányira (60 kilométernyire) 
van, munkába is sokan járnak be innen 
Budapestre. Például Nemeshegyi-Hor-
váth Anna, a budapesti Baptista Teo-
lógiai Akadémia újszövetségi tanára is 
itt lakik férjével, Györggyel együtt, aki 
Magyarország egyik legújabb baptista 
gyülekezetét (alapítva 2016 januárjában) 
pásztorolja. Őket jöttünk meglátogatni, 
pontosabban a gyülekezetüket, szerda 
esti bibliaórájuk alkalmából. 

Szeptember 5-én, kora délután Gyuri, 
Magdaléna lányukkal fogadott bennün-
ket a buszállomáson. Kicsit bejártuk a 
várost, majd a renoválás-építkezés alatt 
álló imaházhoz kanyarodtunk. Ismerős-
nek tűnt a környék, hiszen egy jó évvel 
korábban (2017. nagyhetén), amikor a 
lelkipásztor házaspár nálunk járt Det-



ban építette fel újra a várost és a templo-
mot. Ez kb. 600 évig állt fenn, tehát a két 
templom mintegy 1000 évig létezett. Kr. 
u. 70-ben a zsidó háború idején 7 hónapi 
ostrom végén Titus légiói lerombolták, 
állítólag a templom ostroma majd egy 
hónapig tartott, azután, hogy a város 
már elesett. Titus állítólag meg akarta 
menteni, de a katonák dühükben fel-
gyújtották, a nyugati falat hagyták meg, 
ez ma a Siratófal. 

A templom azóta sem épült fel, jelen-
tősége csak szimbolikus. Jeruzsálem 
jelentőségét elvesztette, mert Cézárea 
lett a székhely a továbbiakban. Mintegy 
60 esztendeig romhalmaz volt, egy lé-
gió állomásozott itt csupán. Hadriánus 
császár elrendelte, hogy a romokat el 
kell takarítani és egy új, római várost 
kell építeni Jeruzsálem helyén. A hírre 
felkelés tört ki Kr. u. 132-ben, az un. 
Bar Kohba lázadás. A Csillag fia láza-
dás. Hadriánus kegyetlenül megtorolta 
a felkelést, kb. 500 000 embert feszítet-
tek keresztre. A várost magáról nevezte 
el Aelia Capitolina, mert Aelinus volt 
a másik neve. Izrael földjét pedig Pa-
lesztinának, a gyűlölt filiszteusokról! 
A Golgota hegye körül 7 m magas falat 
emeltetett és a belsejét kitöltette kavics-
csal meg törmelékkel. Aztán erre a terü-
letre Venusnak, a szerelem istennőjének 
építtetett templomot, az akkor még pon-
tosan ismert szent sír fölé pedig Jupiter 
szobrát állították fel. 

Így maradt minden 325-ig, amikor 
Niceában az első ökumenikus zsina-
ton Macarius aeliai vagyis jeruzsálemi 
püspök mindezt szóvá tette az elnöklő 
Konstantin császár előtt, aki aztán a 
megalázó építményeket eltávolíttatta. 

                                 Lizik zoltán

Köszönjük Lizik Zoltán református 
lelkipásztor testvérnek a múlt 8 szám-
ban itt közölt Bibliai találós kérdése-
ket! A sorozatot most befejezzük.

Válaszok: (8)
76. Igen. márk 6,21. Heródes születés-

napját ünnepelték.
77. Tibérius, 19 és 37 között uralkodott. 

A Lukács 3,1 jelzi, hogy Keresztelő Já-
nos ennek a császárnak 15. évében lépett 
fel. Jézus ideje is ez az idő.
78. Igen. Lukács 8,3
79. Szószthenész. ApCsel 18,17 
80. Kb. 50 km-re. ApCsel 28,15. Tres 

Tabernaeig.
81. Józsué 110 évig élt (24,29)
82. Bela Benjámin fia volt (1Krón 8,1) 

és neki 5 fia született (7,7)
83. Jéhiél, Hakmóni fia. 1Krón 27,32
84. A gyülekezet sátorának nyílása 

előtt szolgáló asszonyok fémtükreiből, 
2móz 38,8.
85. A páska ünnep másnapján. Józs 5,12.

EVANGÉLIUmI HÍRNÖK, 2019. január   12. oldal


