
tem Torontóba. A lelkesedés, a szolgá-
latkészség, meg főleg az a hit vezetett, 
hogy ha én nem is látom világosan, az 
Úr tudja terveit, melyekbe valahogy be-
levont engem is. 

Két táborban élt és szolgált akkortájt 
az itteni magyar misszió. Két lapunk 
volt – az Evangéliumi Hírnök és A Kürt. 
Akkor is hittem, de ma már tudom is, 
hogy Isten tervének része volt a külön-
leges időszak.

Az új év első áhítatára kijelölt ige, a 
Jeremiás 32,19 új fordítású változata 
még ennél is tovább vezette gondolata-
imat. Nem csak tervei vannak az Úrnak, 
hanem NAGYSZERŰEK A tErvEi. S 
mivel „hatalmasak a tettei”, meg is va-
lósulnak azok. 

Az Evangéliumi Hírnök 113. évfolya-
mát kezdem szerkeszteni éppen, és - hála 
Istennek - vannak ma is szép számmal, 
akik olvasni fogják azt. Egy kicsivel 
többen vagyunk, mint negyven évvel 
ezelőtt. Fiatal lelkipásztorok szolgálnak 
gyülekezeteink nagyobb részében. Új 
gyülekezet alakult Venice Floridában, 
új imaház épült nem régen Torontóban. 
Ifjaink összetartanak, aktív részesei 
szövetségünk szolgálatának. Nem csak 
a múltban, de ma is nagyszerűek Iste-
nünk tervei. Vele szeretnénk végigjárni 
ezt az újabb esztendőt is! Szeretném, ha 
újságunk minden egyes száma körülöt-
te forogna, ha a Jézus Krisztusról szóló 
evangéliumról, a néki szolgáló gyüleke-
zetekről, az őt követni akaró testvére-
inkről szólna. 

Tervezem én is a következő számokat, 
de igazában azt szeretném, ha az Ő nagy-
szerű tervei valósulnának meg, ha terve-
im mindig az övéihez igazodnának! 

Nem miNdig köNNyű 
megérteni isten terveit

Jeremiás, egykori, legkedvesebb szol-
gatársam sem értette mindig és egészen. 
Tervei dicsérete után ezt mondta imád-

ságában: „Szemedet rajta tartod az em-
berek minden útján, mindenkivel úgy 
bánsz, ahogyan élete és tetteinek a gyü-
mölcse szerint megérdemli. (Jer 32,19b) 
Ma azt mondanám Jeremiásnak: Isten 
nem azért tartja rajtunk a szemét, hogy 
észrevegye minden utunkat, hogy aztán 
azt tegye velünk, amit megérdemlünk! 
Az igaz, hogy a törvény ezt diktálná. 
A Zsoltáros azonban nem ezt kívánta, 
hanem kegyelmet. „Ha a bűnöket szá-
mon tartod, Uram, Uram, ki marad meg 
akkor? Az Úrnál van a kegyelem... meg 
tud váltani. Meg is váltja izráelt minden 
bűnéből.” (Zsolt 130)  Az Úr Jézus sem 
ezt szánta nekünk, hiszen ezt mondta a 
kövezésre összegyűlteknek: „Aki bűnte-
len közületek, az vessen rá először kö-
vet.” (Jn 8,7)   

Ha szemeit rajtunk tartja Isten, ak-
kor ma - Jézus Krisztus áldozata után 
– azért tartja rajtunk, hogy felemeljen, 
meggyógyítson, megőrizzen és megtart-
son bennünket, megváltott népét. (De az 
is elég, hogy „szemei jól látják” - ahogy 
a Károli, s az arra épülő Veritas fordítás 
szövege mondja. Isten egyszerűen „lát-
ja”, ismeri cselekedeteinket, életünket. 
Ez is elég kínos néha, hátha még szemét 
folyton rajtunk tartaná – el sem tudnánk 
viselni azt.)

A TARTALOMBÓL
English section - page 8-9. What a 
     Conference!  EMABiSZ
Év végi, éveleji írások
Az aliansz és az ökumenikus 
     imahét programja
Gyülekezeti beszámoló: Melbourne
Bibliák a felvidéki gyerekeknek 
Kottás éneksorozat: Zarándok ének

folytatás a 3. oldalon

KRISZTUS UTÁN
Megyek Uram ─
és rád bízom magam:
vezess!
Az utat nem tudom.
Hogy merre mész, s miért ─
szolgád ésszel nem éri föl.
Lehet, hogy sejti tán,
lehet.

Magad vezetsz.
S mint tündökölnek lépteid!
S hogy hív,
hogy vár áldó szemed!

Megyünk Uram,
mindannyian megyünk.
Hozzád.
Veled.
Szívünket ismered.
Életünk nálunk is jobban érted.

Megyek, megyünk Uram!
Nézd: tisztul már a szemünk,
s életre kél az életünk,

mert hívsz
és egyre hívsz. 
Szeretsz.
                     Herjeczki Géza

NAgySZeRűek A TeRVeid
„Nagyszerűek a terveid, hatalmasak 

a tetteid. Szemedet rajta tartod az em-
berek minden útján, mindenkivel úgy 
bánsz, ahogyan élete és tetteinek a gyü-
mölcse szerint megérdemli. (Jer 32,19)

113. évfolyam 
Hálát adok Istennek, hogy ezt az új 

évet is veled kezdhetem kedves olvasó. 
Nem én terveztem így. Milyen terveim 
is lehettek volna 40 évvel ezelőtt, ami-
kor az amerikai magyar baptista misszió 
részese lettem? Pár éves perspektívával, 
fiatalon, nem túl sok gyakorlattal érkez-

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

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

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

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

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

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

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

folytatás a 3. oldalon

A TARTALOMBÓL

English Articles - pages 8-9.
Meghívó lelkipásztor beiktatásra

és ifjúsági találkozóra
Beszámoló a kolorádói családi

táborozásról
Távol és mégis közel: hírek

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

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

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

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2. oldal 2021. január
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KÖZGYŰLÉST? Találkozhatunk-e újra 
a Ráma táborban? Imádkozzunk érte! 
Július eleje hamarosan itt lesz.  (szerk)

Február első vasárnapja
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Világszövetség napja
*****

HÁZassÁg Hete
február 7-14.

„ezerszer is igen”

Hipokritész krisztián 
bizonyságtétele vírusos időben

- Jézus annyira szeretett téged, hogy 
az életét adta érted a kereszten! (kb. a 
harmadik kérdés után:)

- Maszkot azért nem viselek, mert 
kellemetlen, meg főleg a személyiségi 
jogaimat sérti, hogy előírják ezt nekem; 
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nem?  
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semmi értelme nincs a védekezésnek, hi-
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senki sem volt kíváncsi rá. Különösen 
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héz időkben. Milyen kár.)  (Facebook)

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)
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Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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"LefekszeM, ALszOM és 
föLéBRedek, MeRT Az ÚR 

TáMOGAT enGeM." ZSOLT 3,6
amikor az élet keménysége, harcai, 

nehézségei vesznek minket körül és 
belső nyugtalanságot is okoznak, le-
hetséges-e a gyermeki nyitottság, rá-
hagyatkozás, békesség?

Igen, de nem a megszokott vallásos, 
üzleti alapon: Én adok Istennek időt, 
imát, templomozást, erkölcsi, és karita-
tív teljesítményt és ő megjutalmaz vé-
delemmel, nyugalommal, egészséggel, 
anyagiakkal.

A zsoltáros attól akadt ki, hogy lehet, 
hogy a bűnösöknek jól megy, és nekem, 
aki hiszek, teljesítek, tele vagyok baj-
jal, gonddal, ellenségeim vannak, akik 
vesztemre törnek?

Ennek a félreértett „jóisten-hitnek” 
össze kell törnie.

Ez nem azt jelenti, hogy a keresztyén 
ember keresi a küzdelmet és nem élhet 
át különleges védelmet egyes helyzetek-
ben.

Örülni kell minden áldott, csendes 
időszaknak.

Ugyanakkor a jézusi tanításból, szel-
lemiségből, evangéliumból következik, 
hogyha őt gyűlölték, üldözték, megve-
tették, megölték egyháziak és világiak, 
akkor követői is osztoznak sorsából, ha 
valóban Lélek általi követők.

Jézus az igazság, élet, út, szentség, vi-
lágosság, irgalom és ítélet. Ez provokálja 
az öntörvényű, bűnben élő embert. 

Minden jó és rossz alternatíváról lehet 
ma beszélni, azokat propagálni és tör-
vényesíteni, csak az igazi Jézust kell az 
egészből kihagyni, mert ő megtérésre, 
életváltozásra hív.

Jézus, aki csak jót hozott erre a földre, 
mégis gyűlölik őt. Nem érdekes jelenség 
ez?

(Persze a langyos, kiegyező egyházat 
elfogadja a világ.)

A hívő ember legyen egészségesen 
alázatos, ne ítélkezzen, mert harcunkat 
nem elsősorban az „istentelenekkel” 
vívjuk, hanem magunkkal és gonosz 
szellemi erőkkel.

Szívünk harcterén folyik Kain és 
ábel, Dávid és Góliát, Saul és Pál tusája.

Ha átélem azt a csodát, hogy az Úr 
győzelmet ad az erőmet messze meg-
haladó ellenféllel szemben, lesz tapasz-
talatom a belső elrejtettségről, értelmet 
meghaladó békességről, gyermeki ráha-
gyatkozásról.

Akkor alkalmassá leszek tanúságté-
telre is.

Isten adjon neked elvehetetlen békes-
séget, szeretetkapcsolatot, amit senki és 
semmi el nem vehet tőled!
                   szeverényi János ev. lp.

Jeremiás könyvének 32-dik részét ol-
vasva mintha a próféta üzenetének, éle-
tének egyik legfontosabb fordulópontját 
érzékelném. Közel három évtizeden 
keresztül hívta népét megtérésre, Isten 
szigorú büntetését ígérve, amennyiben 
folytatnák engedetlen, istentelen, bál-
ványimádó életüket. Hosszú idő után 
most kezd láthatóvá válni, hogy a bün-
tetés ideje elérkezett. Jeruzsálem ostrom 
alatt áll. Nabukadneccar seregei hama-
rosan beveszik és lerombolják a várost, a 
népet fogságba viszik - pont úgy, ahogy 
Jeremiás előre megmondta. 

A próféta a király palotájában, azon 
belül a börtön udvarban van. Eljön hoz-
zá egy rokona, és kéri, hogy vegye meg 
azt a mezőt, aminek a megváltási joga 
egyébként is az övé. Azt olvassuk, hogy 
a próféta felismerte, hogy az Úrtól van 
ez a dolog (32,8). mit tegyen? Jól tudja, 
hogy napok kérdése, hogy beteljesedik, 
az Úr szava, hogy elesik Jeruzsálem és 
fogságba jut Júda. Tulajdonképpen Je-
remiás erre várt már régóta – ismerjük 
panaszkodásait, szenvedéseit, melyek 
azért érték, mert bár hirdette, hogy nem 
kerülhetik el a pusztulást, az még min-
dig nem teljesedett be. 

Úgy döntött, hogy megveszi a földet 
az egyre erősödő „csatazaj” közben; s 
elmondja - amit ő is csak most kapott 
-,  hogy mit üzen ezzel az Úr: „Fognak 
még házat, szántóföldet és szőlőt venni 
ebben az országban.” (32,15) 

Kiderül azonban, hogy Jeremiás maga 
is nehezen érti, mi történt vele, körülöt-
te. Imádkozik. Imádságát, majd az Úr 
válaszát a 16. verstől a rész végéig olvas-
hatjuk. Éppen csak elkezdődött a bün-
tetés, s máris valami újat kell hirdetnie 
– hogy t.i. kegyelmezni fog nekik a most 
éppen büntető Isten. Ki érti ezt? Jeremi-
ás nem. Még akkor sem, ha tudja, hogy: 
„nincs előtted semmi lehetetlen” (18). 

iSTeN NAgySZeRű TeRVei 
a törvényen tÚl  
mUtatnaK 

Isten nagyszerű tervei messzebbre 
mutatnak annál, mint hogy megfizet 
mindenkinek „ahogyan élete és tette-
inek a gyümölcse szerint megérdemli.” 
Ott, a börtönben, a furcsa „vásárlás,” az 
azt követő imádsága, és az Úr válasza 
során kezdte megérteni Jeremiás az Is-
ten különös terveit. 

A 29-31-dik rész valamivel később, a 
város eleste és a fogságba vitel után író-
dott. Jeremiás levele a fogságban élők-

höz; a szabadulás, a hazatérés, a boldog 
jövő reménysége; majd a csodálatos „új 
szövetség” ígérete: "Eljön az az idő – így 
szól az Úr –, amikor új szövetséget kötök 
izráel és Júda házával..." (31:31-34). Mi-
csoda tervek!  Vajon csak Jeremiásnak 
jelentette ki Isten, mit tervez népével, s 
velünk?  

Néhány év múlva, már a fogság föld-
jén, Jeremiás fiatalabb szolgatársa, Ezé-
kiel próféta így mondta el és írta le Isten 
nagyszerű terveit: „tiszta vizet hintek 
rátok, hogy megtisztuljatok... Új szívet 
adok nektek, és új lelket adok belétek: 
eltávolítom testetekből a kőszívet, és 
hússzívet adok nektek. Az én lelkemet 
adom belétek...” (Ez 36,24-27) Még azt 
is leírta, amit Jeremiás nem értett, talán 
maga Ezékiel sem, hogy tudniillik miért 
teszi ezt Isten? „Így szól az én Uram, az 
Úr: Nem tiértetek cselekszem én, izráel 
háza, hanem szent nevemért...” (36,22) 

Mi is csak azért értjük a nagyszerű 
terveket, mert már Jézus Krisztusban 
beteljesedtek azok. Hálásak vagyunk 
azért, hogy nem bűneink szerint cse-
lekedett velünk az Úr, s alázattal el-
fogadjuk, hogy kizárólag az Ő érde-
méért, nevéért kaphat a benne hívő 
bűnbocsánatot és örök életet. 

Úgy szerette ezt a világot, hogy meg-
mentette (Jn 3,16). Nem érdemünkért - 
olyan nincsen -, hanem önmagáért, Jé-
zus Krisztus érdeméért. S hogy jobban 
érhessük az érthetetlent - "Mért szeret 
engem úgy?" -, Pál apostollal, a törvény 
és a kegyelem legjobb ismerőjével elma-
gyaráztatta nekünk nagyszerű terveit. 
Leveleiben többször is megfogalmazta, 
a legvilágosabban talán az Efézes 2,8-9-
ben: „kegyelemből van üdvösségetek hit 
által, és ez nem tőletek van: Isten aján-
déka; nem cselekedetekért, hogy senki 
se dicsekedjék.” 

HirDesséteK Hatalmas 
TeTTeiT!

Nagyszerű terveit, hatalmas tetteit – 
ha már értjük, s ha magunk is tapasz-
taljuk, hirdetnünk is kell (1Pt 2,9). Sőt, 
nem csak a múltban átélt, s a jelenben 
tapasztalható cselekedeteit, hanem a jö-
vőre vonatkozó nagyszerű terveit is.

Az Evangéliumi Hírnök ebben a 113-
dik évfolyamában is jó, hasznos eszköz 
szeretne lenni a misszió Ura kezében 
arra, hogy Isten nagyszerű, üdvösséges 
terveit hirdesse gyülekezeteink testvéri-
sége és a hatáskörünkben élő emberek 
számára. Jézus Krisztus dicsőségére, és 
embertársaink üdvösségét munkálva.

Nagyszerűek a tervei!
                        Herjeczki Géza  

NAgySZeRűek A TeRVeid
folytatás az 1. oldalról



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)
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aliansZ imaHét 
2021. január 3 – 10. 

HűSÉg az igÉHeZ 

„Az Úr törvé-
nye tökéletes, fel-
üdíti a lelket. Az 
ÚR intő szava ha-
tározott, bölccsé 
teszi az együgyűt. 
Az Úr rendelke-
zései helyesek, 
megörvendeztetik 

a szívet. Az Úr parancsolata világos, 
ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme 
tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései 
igazak, mindenben igazságosak. Kívána-
tosabbak az aranynál, sok színaranynál 
is, édesebbek a méznél, a csurgatott méz-
nél is.” (Zsoltárok 19, 7-10)

Az Aliansz Imahéten Istenre, s az Ő 
szavára összpontosítunk, s minden nap 
egy adott cselekvő szempont szerint 
vizsgáljuk az igét (olvasni, élni, megosz-
tani, meghívni, gondolkodni, tapasztal-
ni, hallani, imádni).

Az imahéttel kapcsolatban további 
információkat az aliansz.hu internetes 
oldalon találhatunk. 

Az imaheti szolgálatokat itt lehet majd 
visszanézni: https://www.baptist.hu/
aliansz-imahet-orszagos-megnyito-
istentisztelete/

1. naP – OLVASd!  
 “Szívembe rejtettem beszédedet, hogy 

ne vétkezzem ellened.” (Zsolt 119,11)
Imádkozzunk a folyamatban lévő for-

dítási munkákért, hogy a még Biblia 
nélküle élő népek is hamarosan kézbe 
vehessék, olvashassák a saját nyelvükön 
Isten Szavát!

2. NAP – ÉLd!         
Az irgalmas szamaritánus példázata 

(Luk 10,25-37)
Engedelmesek vagyunk, és megtesz-

szük, amire Isten hív, vagy kibúvókat ke-
resünk, hogy ne kelljen felvennünk az Ő 
igáját és másik mellé állnunk a bajban?

3. NAP – Add TOVÁBB!
"Hálát adok az én istenemnek, va-

lahányszor megemlékezem rólatok, és 
mindenkor minden könyörgésemben 
örömmel imádkozom mindnyájatokért, 
mert közösséget vállaltatok az evangéli-
ummal az első naptól fogva mind a mai 
napig. Éppen ezért meg vagyok győződ-
ve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó 
munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjá-
ra.”  (Fil 1,3-6)

Kegyelem és kiváltság, hogy részt ve-
hetünk abban a nagy munkában, hogy 

a Te Igéd eljusson minden néphez, és 
megismerhesse minden ember a meg-
váltó Krisztust. 

4. NAP – HÍVJ meg mÁSOkAT! 
 “Ha majd a jövőben megkérdezi a 

fiad, hogy miféle intelmek, rendelkezések 
és döntések ezek, amelyeket megparan-
csolt nektek istenetek, az Úr, akkor így 
felelj fiadnak...”  (5Móz 6,20–21, 24-25)

Kérjük Istent, adjon nekünk vágyat, 
szabadságot és lehetőséget arra, hogy 
a Bibliát a maga egyszerűségében és 
nagyszerűségében megismertethessük 
másokkal.

5. NAP – gONdOLkOZZ!   
“Ő pedig így válaszolt: „Szeresd az 

Urat, a te Istenedet teljes szívedből, 
teljes lelkedből, teljes erődből és teljes 
elmédből, és felebarátodat, mint maga-
dat.” (Luk 10,27)

Dicsérjük Istent, mert arra hív min-
ket, hogy teljes lényünkkel, így értel-
münkkel is, keressük Őt!

6. NAP – ÉLd ÁT,  
TAPASZTALd meg!

“Mert ahogyan az eső és a hó lehull 
az égből, és nem tér oda vissza, hanem 
megöntözi a földet, termővé és gyümöl-
csözővé teszi; magot ad a magvetőnek 
és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én 
igém is, amely számból kijön: nem tér 
vissza hozzám üresen, hanem véghez-
viszi, amit akarok, eléri célját, amiért 
küldtem.” (Ézs 55,10-11)

Zsolt 119,112; Mt 7,24-27
Imádkozzunk azokért, akik közel áll-

nak hozzánk és nem ismerik Jézus evan-
géliumát, hogy tudjanak Isten igéjéhez 
kapcsolódni.

7. NAP – HALdd meg!     
A magvető példázata (Lukács 8, 1-15)
Urunk, adj nekünk halló szívet! Hadd 

álljunk Előtted várakozással, amikor ki-
nyitjuk a Bibliánkat! Hadd legyünk csu-
pa fül, amikor szólsz hozzánk!

8. NAP – imÁdd!        
“Uzzijjá király halála évében láttam 

az Urat, magasra emelt trónon ülve... 
‘Szent, szent, szent a Seregek URa, dicső-
sége betölti az egész földet!” (Ézs 6, 1-3)

2Tim 3,16-17
Mennyei Atyánk, köszönjük neked az 

ajándékot, amit a Bibliában adtál nekünk, 
mely lábunk előtt lámpás lehet és megvi-
lágítja az utat előttünk; tölts meg Szent-
lelkeddel, Aki elvezet minket minden 
igazságra, hogy megláthassuk a Te Fia-
dat, Jézust, Akiben felfénylett köztünk 
Lényed és megjelent Benne dicsőséged.

imaHét a KrisZtUs- 
HÍVŐk egySÉgÉÉRT

JANUÁR 17–24.
„Maradjatok 

meg szerete-
temben, és sok 
gyümölcsöt te- 
remtek” (János 
15,5–9)

A 2021-es 
keresztény egy-
ségért való ima-
hét anyagát a Grandchamp-i Szerzetesi 
Közösség készítette. A választott téma 
kifejezi a Közösség elhivatottságát az 
imádságra, megbékélésre, az egyház és 
az emberiség családjának egységére.

Az imahéttel kapcsolatban további in-
formációkat a meot.hu internetes olda-
lon találhatunk. 

maradjunk meg Krisztusban, hogy 
gyümölcsöt teremjünk!

„Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy 
sok gyümölcsöt teremtek” (Jn15,8). Ma-
gunktól nem tudunk gyümölcsöt te-
remni. Nem teremhetünk gyümölcsöt a 
szőlőtőtől függetlenül. A nedvkeringés, 
azaz Jézus élete hozza létre bennünk a 
gyümölcsöt. Jézus szeretetében, a szőlő-
tőn vesszőként megmaradva jár át min-
ket az Ő élete.

Amikor Jézusra figyelünk, akkor tehát 
átjár minket az Ő élete. Jézus arra hív, 
hogy igéje maradjon meg bennünk (Jn 
15,7), és akkor bármit kérünk, megkap-
juk a javunkra. Igéje által termünk gyü-
mölcsöt. Személyként, közösségként, 
egész egyházként Krisztusban kívánunk 
egyesülni, hogy megtartsuk az egymás 
szeretetére vonatkozó parancsolatát, 
ahogyan Ő szeretett minket (Jn 15,12).

1. NAP - iSTeN HÍVÁSA
„Nem ti választottatok ki engem, ha-

nem én választottalak ki titeket” (Jn 
15,16a)

1Móz/Ter 12,1–4: ábrahám elhívása
Jn 1,35–51: Az első tanítványok elhí-

vása
2. NAP - BeLSŐ ÉRÉS

„Maradjatok énbennem, és én tiben-
netek” (Jn 15,4a)

Ef 3,14–21: „Krisztus lakozzék szí-
vünkben” / Lk 2,41–52: „Mária mind-
ezeket megőrizte szívében”

3. naP - egy test
„Úgy szeressétek egymást, ahogyan 

én szerettelek titeket” (Jn 15,12b)
Kol 3,12–17: „türelmet öltsetek maga-

tokra” / Jn 13,1–15; 34–35: „Szeressétek 
egymást”
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

5. oldal 2021. január

ZsoltÁr
"Úgy cselekedtél, amint akartad."
                                  (Jónás 1:14)
Urunk!
Ki tudná elbeszélni nagyságodat?

Csodálatos hatalmad itt tündököl
bár a léten ─
csak szívünk tud és érez,
szemünk nincs, hogy lásson téged.

S szavad?
Ahhoz hasonlót nem hallani.

Hatalmasan cselekszel.
Szólsz
és íme: történik.

Urunk!
Alázatot adj imádkozó szívünkbe!
Hiszen te
"úgy cselekedtél, amint akartad"
─ bár meghallgattad szavunk.
                  Herjeczki Géza (1974)

“Egymással egyetértésben legyetek, 
ne legyetek nagyratörők, hanem az 
alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne 
legyetek bölcsek önmagatok szerint.” - 
Róm 12,16

 Miért jut Deák Ferenc az eszembe ezt 
az igeverset olvasva? A nemzetet forró 
szívvel és hideg ésszel szolgáló politi-
kust maga Kossuth Lajos illette a “haza 
bölcse” titulussal, miután kiváló emberi 
tulajdonságairól a pozsonyi országgyű-
lésben személyesen meggyőződött. El-
ismeréssel méltatták sokan, mert nagy 
termeténél és lehengerlő felszólalásainál 
is emlékezetesebb volt a figyelmessége 
és az alázata. A vitákban figyelembe 
vette a másik oldal érveit és érdekeit; 
megtiszteltetésnek számított, ha Deák 
idézett valakit. Nem volt törtető, de fe-
lelősséggel szolgált mindig. Anya nélkül 
és apja elutasítását elszenvedve, távo-
li rokonok figyelmességén nevelődött. 
Szorgalmasan tanult. Zala vármegye ne-
mesei javasolták, hogy beteg bátyja he-
lyett inkább ő szolgáljon a pozsonyi di-
étán (egyébként árván maradt gyerekek 
állami ellátásán fáradozott éppen). Ékes 
felszólalásai a jobbágyság érdekében, a 
szólásszabadságért és más polgári sza-
badságjogokért (legutolsó beszédében 
az amerikai példa követését javasolta a 
vallásszabadság kérdéseiben) a retorika 
mintapéldányai lettek.  A Batthyányi 
kormányban (a 1848. március 15-i forra-
dalom kirobbanása után) az igazságügyi 
tárcát vezette, és a forradalom leverése 
után saját biztonságát kockáztatva tár-
gyalt a győztes féllel. Hadbíróság elé 
került. Bár ő kehidai birtokára húzódott, 
hamarosan újabb feladatokkal keres-
ték fel: így lett Deák a békés átalaku-
lás vezéralakja. Bár népszerűségében a 
csúcson járt, az 1867-es Kiegyezés után 
(amivel jelentős önállóságot vívott ki 
Magyarországnak), többé nem vállalt 
megbízást. Egyre súlyosbodó szívbe-
tegségére hivatkoztak a barátai, a „haza 
bölcse” azonban elvégezettnek látta a 
munkáját.

Olykor szinte lehetetlennek tűnik 
„egymással egyetértésben lenni.” Még 
a gyülekezeti közösségben sem könnyű 
ez, pedig mi „egy test” vagyunk, ami – 
lényegénél fogva - csak egy „fő” vezeté-
se alatt létezik. Viszont, a lelki fejlődé-
sünknek is terepe ez a közösség, amiben 
az éretlenségnek nem ugyanazon a fokán 
találkozunk egymással. Fontos hát ész-
revenni és követni azoknak a példáját, 
akik nem törtetnek, vagy fontoskodnak, 
hanem alázatosak. Ha keresni kell az 
ilyent, mert nem feltűnő tulajdonság az 
alázat, megéri. Nehéz az alázatosakkal 
tartani. Nem visszahúzódók ők, hanem 

Alázat az az út, amelyen
      megváltónk járt.
A mennybe csak az jut, ki követi e példát.
Csak reá nézek hát, és szívem vágytól ég,
Hogy hasonlítsak rá, ki legszebb
      mintakép!

Kevély és büszke szív az Úrnál meg nem
      állhat.
Kegyelmet csak a hív és alázatos várhat.
Ez engem arra int, hogy hív legyek,
      szerény,
S ha szeme rámtekint, kegyelmet
      nyerjek én.

Ha kísért dőre dölyf, hogy foglyul ejtse
      szívem,
E példa tündököl, s én rátekintek híven. 
Ez nékem új erőt és új kegyelmet ád,
Hogy szolgálhassam Őt alázatban
      tovább.

                 Páth Géza (HH 238)

4. naP - KöZös imÁDKoZÁs
„többé nem mondalak titeket szolgák-

nak […] azonban barátaimnak monda-
lak” (Jn 15,15)

Róm 8,26–27: „A Lélek segít a mi 
erőtlenségünkön” / Lk 11,1–4: „Urunk, 
taníts minket imádkozni”

5. naP - megÚJUlÁs isten  
igéJe Által

„ti már tiszták vagytok az ige által” 
(Jn 15,3)

5Móz 30,11–20: „isten igéje nagyon 
közel van hozzád” / Mt 5,1–12: „Boldo-
gok vagytok”

6. naP - mÁsoK elfogaDÁsa
„Arra rendeltelek, hogy elmenjetek és 

gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök 
megmaradjon” (Jn 15,16b)

1Móz 18,1–5: ábrahám vendégül látja 
az angyalokat Mamré tölgyesében / Mk 
6,30–44: Jézus együtt érez a tömeggel

7. naP - növeKeDés aZ  
egységBen

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesz-
szők” (Jn 15,5a)

1Kor 1,10–13; 3,21–23: „részekre 
szakítható-e Krisztus?” / Jn 17,20–23: 
„Amint te és én egyek vagyunk”

8. naP - megBéKélés aZ 
egésZ teremtett vilÁggal

„Hogy az én örömöm legyen benne-
tek, és örömötök teljes legyen” (Jn 15,11)

Kol 1,15–20: „Minden őbenne áll 
fenn” / Mk 4,30–32: Akkora mint egy 
mustármag.

szolgálatra készülők. Úgy adnak helyet 
másoknak, hogy bármikor melléjük áll-
hassanak a bátorításukkal, segítségadás-
sal. Az alázatos ember a megértés szán-
dékával figyel. Örül a másik sikerének, 
méltatja és vigyázza az eredményeket. 
Szelíd. Tisztában van saját képességei-
vel, de a gyengeségeivel is – nem úgy, 
mint az alázatoskodó. Neki igazán fon-
tos a közösség, mert tudja már, Jézus kö-
rül jóféle változásokat láthat.

A képmutatás nélküli szeretetről tanít 
Pál apostol a Rómaiakhoz írt levélnek 
ezen a szakaszán. Előtte az igazi isten-
tiszteletről és a kegyelmi ajándékokról 
szólt. Érdekes utánajárni, hogy más leve-
leinek is mely pontján tér vissza az alá-
zat fontosságára (Ef 4,2; 2Kor 10,1; Kol 
3,12)! Hamar kiderül, hogy nem ezzel 
kezd, mert a krisztusi életvitel lényegé-
ről van szó. A meggyőzöttség áldott ál-
lapotáról, amikor az Úr jelenlétében sok 
más bálvány eldőlt már. A makacskodó 
„én” megdöntése a legnehezebb. Az is 
nehezíti, hogy a hívőnek már valós érté-
kekről is kell döntenie. Mit tegyen velük, 
hiszen Jézusnak mondott köszönetet ér-
tük? Vagy, azt jelentené az alázatosság, 
hogy lemondunk a meggyőződésünk-
ről? Éppen ellenkezőleg! Az alázatos 
ember olyan erős, hogy tudatosan vál-
lalt felelősségét képes szelíden, maga 
tűrtetőn megélni még akkor is, ha ezt 
mások gyengeségnek tartják. Példája a 
Mester, aki ránk hagyta: “vegyétek ma-
gatokra az én igámat, és tanuljátok meg 
tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos 
szívű, és megnyugvást találtok lelketek-
nek” (Mát 11,29).

imádkozzunk nagyravágyás mentes 
alázatért!

                             novák József

ÁHÍTAT
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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 2021. január

„elmúlt újra egy esztendő...”
Szubjektív lelkipásztori beszámoló

„Elmúlt újra egy esztendő, / És az Úr 
megőrzött…” – ennek a gyermekének-
nek a kezdő sorai jutottak eszembe, 
amikor készülődtem a beszámoló ösz-
szeállításához. A 2020-as évre visszate-
kintve, a legjobb összefoglalást épp az 
idézett ének soraival tudom csak kife-
jezni. Olyan év van mögöttünk, amilyet 
legtöbben közülünk még senki sem élt 
át. Lehet, hogy sokáig tudnánk sorolni, 
hogy milyen veszteségeket okozott szá-
munkra az elmúlt év, azonban az is igaz, 
hogy ebben a különösen nehéz évben 
olyan áldásokat is megtapasztalhattunk, 
amelyeket kár lenne elfelejteni.

Novák József testvérék  
villámlátogatása melbourne-ben

Még a 2020-as év elején, az ausztrál 
nyár kellős közepén volt lehetőségünk 
Novák József lelkipásztor testvéremet és 
kedves feleségét, Györgyit, néhány óra 
hosszára vendégül látni. Semmiképpen 
sem hagytuk volna ki ezt a találkozást, 
hiszen nem túl gyakran van lehetősé-
günk megvendégelni a Szövetség vala-
mely lelkipásztor-családját.

Amikor értesültünk arról, hogy No-
vák testvérék egy hajókirándulás során 
Melbourne-t is érintik és néhány órát 
tölthetnek városunkban, minden tőlünk 
telhetőt megtettünk, hogy találkozhas-
sunk velük. Néhány napra ugyanis el-
utaztunk kikapcsolódni a nyári szabad-
ságolás idején, de igyekeztünk hazaérni 
január 25-ére, szombatra, hogy találkoz-
zunk Józseffel és Györgyivel.

A néhány órát, amely rendelkezésre 
állt, igyekeztünk maximálisan kihasz-
nálni. Csak remélni tudom, hogy nem 
volt túl kimerítő József és Györgyi szá-
mára. Ugyanis, miután a központi ke-
reskedelmi negyed nevezetességeit és 
néhány jellegzetes épületet – a közel 300 
méter magas Eureka toronyházat, a Szt. 

Pál anglikán székesegyházat – belülről 
is megmutattuk a városközpontban, el-
viharzottunk az imaházhoz egy ebédre. 
A kb. 35 km-es utat aztán visszafelé is 
megtettük, hogy testvéreink időben a 
hajón legyenek. Személy szerint nagyon 
örülök annak, hogy testvéreinknek 
megmutathattuk gyülekezetünk imahá-
zát, ahol még egy rövid imaközösségre 
is jutott időnk. Annak pedig még jobban 
örülök, hogy Melbourne-ben újból ven-
dégül láthattunk egy amerikai magyar 
baptista lelkipásztort.

dr. kálmán László vezetőkonzul 
gyülekezetünkben

Még a koronavírus-járvány ausztráliai 
kitörése előtt – március második vasár-
napján – látogatott el gyülekezetünkbe 
Dr. Kálmán László vezetőkonzul. Ma-
gyarország melbourne-i konzulátusá-
nak vezetője már ismerősként keresett 
fel bennünket, hiszen a megelőző évben 

jére rányomhassanak egy töviskoronát, 
hogy az arcát felpofozhassák, hogy a 
szakállát megtéphessék, hogy szembe-
köphessék. Ő odaadta a hátát a verők-
nek, és orcáját a szaggatóknak és nem 
rejtette el az arcát a köpdösések és gya-
lázkodások elől. 

Ezért született meg karácsonykor, 
ezért öltött testet, hogy legyen mivel 
szenvednie, legyen mivel meghalnia ér-
tünk, hogy teljes és tökéletes legyen az 
egzegézis. Hogy megértsük végre meny-
nyire szeret az Atya. Hogy az Ő egyszü-
lött fiának nem kedvezett, hanem mind-
nyájunkért oda adta, mert úgy szerette 
Isten ezt a világot.

A Golgotán egy forrás fakadt fel, Is-
ten szeretetének a forrása, mely lemos-
sa a vétket és a bűnt. Az Isten kebeléről 
indult el a Fiú, és szerzett kegyelmet 
nekünk. Ha nem tette volna, csak a tör-
vénnyel maradtunk volna, az pedig csak 
kárhoztat, de kiutat nem biztosít. 

Így viszont az ő szeretete teljességéből 
kapunk kegyelmet kegyelemre.

És még egy fontos igazságot értettem 
meg a fenti igeversből. Mennél közelebb 
vagy Isten kebeléhez, annál tisztább az 
egzegézised.

János apostol idézi Jézust az evangéli-
umában: Aki hisz, annak belsejéből élő 
víznek folyamai áradnak mások felé.

                             Lukács János

aZ atya KeBelén
Egy kis maradék a karácsonyi asztalról

“istent soha senki sem látta: az egy-
szülött Fiú, aki az Atya kebelén van, az 
jelentette ki őt.” Jn. 1:18.

“Az egzegézis szó a görög ἐξηγεῖσθαι 
(kivezetés, kifejtés, megvilágítás, értel-
mezés) szóból származik. Vallásos szak-
kifejezés, jelentése: szövegmagyarázat, 
szentírás-magyarázat. Szűkebb értelem-
ben az egzegézis teológiai tudományág: 
a Biblia elemző és értelmező magyará-
zatának tudománya. Feladata a bibliai 
szöveg megértése, jelentésének tisztá-
zása és összefüggéseinek feltárása. Az 
egzegézis tudományában jártas tudós az 
egzegéta.” (Wikipédia) 

Mivel Istent soha senki nem látta, a 
Fiú jött el hozzánk testben, hogy kifejtse, 
értelmezze nekünk Istent. Más szóval a 
Fiú, az Atya egzegétája. 

Az Ószövetségben megismertük Isten 
nagyságát, szentségét, szigorát, igazsá-
gosságát... De ha igazán meg akarjuk 
ismerni Isten szívét, hogyan érez Ő a 
teremtményei iránt, akkor a Fiúra kell 
tekintenünk, aki az Atya kebelén van. 

János apostol tudatosan használja ezt a 
kifejezést. Az evangéliumában említi azt 
a pillanatot az utolsó vacsorán, amikor a 
szeretett tanítvány ráhajolt Jézus kebelé-
re, és megkérdezte ki az aki elárulja őt.

Meghitt közvetlenség sugárzik abból a 
mondatból. Ugyanígy Isten Fia az Atya 
kebelén nyugszik, és ő ismeri legmé-
lyebben az Atya gondolatait és érzéseit, 
szándékait és terveit.

Soha nem érthetnénk meg Istent ha az 
Ige nem öltött volna testet. Az inkarná-
ció szükséges volt, mert csak így test-
ben fejthette ki számunkra a Fiú, hogy 
milyen az Atya. János apostol azt állítja 
később a levelében, hogy Isten a szeretet. 
A Fiú magyarázta el nekünk az Atya lé-
nyegét, és ezt csak testben tehette. 

Az ő egzegézise nem olyan volt, mint 
a miénk. Ő a testével magyarázta el Isten 
szeretetét. Szüksége volt egy testre, amit 
általszegezhetnek, amit átdöfhetnek egy 
dárdával. Szüksége volt testre, hogy a fe-

melBoUrne

Novák Józsefékkal az Eureka torony  
"üvegkalitkájában" / A Federation  

Square absztrakt épületei előtt
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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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már járt gyülekezetünkben. Szemé-
lyében egy nagyon nyitott, barátságos 
személyt ismerhettem meg. Talán azért 
is volt katolikus létére ennyire barátsá-
gos, mert egyik lánya az egyik budapes-
ti, baptista fenntartású gimnáziumban 
tanul. (Csak zárójelben jegyzem meg, 
hogy az előző vezetőkonzul nem volt 
irányunkban ennyire nyitott. Nem is 
járt gyülekezetünkben, csupán az akkor 
szolgáló alkonzul, a feleségével.)

Dr. Kálmán László neve egyébként az 
Amerikai Egyesült államokban is isme-
rősen csenghet, mivel 2011-től 2016-ig 
konzulként és főkonzulként dolgozott 
Los Angelesben. Itt, Melbourne-ben, 
2018-tól töltötte be a vezetőkonzuli 
tisztséget, azonban elmúlt év augusztu-
sának végén ez a megbízatása véget ért.

Márciusban, amikor gyülekezetünk-
ben járt, sőt asztalunk vendége lehetett, 
bizalmasan megosztotta velem, hogy 
kérni fogja áthelyezését, mivel családja 
Budapesten él. Mindenképpen örömmel 
emlékszünk vissza arra a két évre, amíg 
Melbourne-ben végezte munkáját, és 
kívánjuk, hogy Isten áldja meg életét és 
munkáját továbbra is.

gyülekezeti szolgálatok a 
facebookon

Ami az elmúlt évi vasárnapi isten-
tiszteleteinket illeti, március 22-én még 
megtarthattuk az istentiszteletet az ima-
házban, ám azt követően nyolc hónapig 
– a megszorító intézkedések miatt – nem 
tarthattunk összejövetelt. Gyülekeze-
tünk Facebook oldalán jelentkezünk ez 
idő alatt szolgálatokkal, vasárnap dél-
előttönként. Nagyon hálás vagyok az 
Úrnak azokért a gyülekezeti tagokért, 
akik otthonaikban készítettek felvéte-
leket rövid szolgálatokkal, majd ezeket 
a szolgálatokat elküldték nekem, én 
pedig feltöltöttem azokat a gyülekezet 
Facebook oldalára. A gyülekezet min-
den tagja számára meg volt adva a lehe-
tőség, hogy énekkel, zenei szolgálattal, 
szavalattal, bizonyságtétellel vagy igei 
buzdítással szolgáljon a gyülekezet felé, 
illetve mindazok számára, akik meg-
nézték és meghallgatták ezeket a felvé-
teleket. Magam is készítettem minden 

egyes alkalomra egy 15-20 perces igei 
üzenetet.

Ebben az időszakban még nem próbál-
koztunk élő közvetítéssel, ezért minden 

egyes szolgálatot külön kellett rögzíteni 
és külön-külön feltölteni azokat az inter-
netre. Ez pedig elég sok időt igényelt: a 
felkészülés a szolgálatra, a szolgálatok 
rögzítése és azok feltöltése. Ha pedig a 
felvétel nem sikerült elég jól, újra fel kel-
lett azt venni. Velem is megtörtént, hogy 
valamilyen technikai probléma miatt 
háromszor kellett a kb. 20 perces ige-
szolgálatot rögzíteni. Harmadjára már 
eléggé fáradt voltam, azonban minden 
fáradságot megért az a tény, hogy ilyen 
módon szolgálhattunk a gyülekezet test-
vérisége felé.

Végzősök ballagása a magyar 
nyelviskolában

Az elmúlt év egyik kellemes színfolt-
ja volt számomra részt venni november 
14-én a végzős diákok ballagásán, a ma-
gyar nyelviskolában. Tehettem ezt ket-
tős minőségemben: édesapaként és lel-
kipásztorként. ádám fiúnk ugyanis ott 
volt a ballagók között, miután sikeresen 
érettségizett magyar nyelvből. Körlaki 

Ágnes magyartanárnő figyelmességét 
és kedvességét pedig külön kiemelném, 
hiszen tudva, hogy a magyar baptista 
gyülekezet lelkipásztora vagyok, fel-
kért, hogy a ballagási ünnepség végén 
szóljak néhány szót és mondjak egy áldó 
imádságot.

Hálás vagyok az Úrnak, hogy a Bib-
lia szavaiból kiindulva megoszthattam 
néhány gondolatot arról, hogy a magyar 
nyelvet is gyakorolni kell, hogy el ne 
felejtsük azt az emigrációban, ahogyan 

 a sZeretet
A legszentebb érzés, legdrágább valóság:
az igaz szeretet.
Ez a legfőbb áldás: a Lélek gyümölcse,
töltse meg szívedet!
Ha bűnbánó szívvel, borulsz Jézus elé,
megtisztít teljesen!
A tiszta lélekbe mennyekből száll alá
isten szeretete!
             Id. dr. Vass Gergely

Krisztusba vetett hitünket is naponta 
meg kell élnünk. „De te maradj meg 
abban, amit tanultál, és amiről megbi-
zonyosodtál, tudván, kiktől tanultad” 
(2Tim 3,14) – ezt az igeverset olvastam 
fel a végzősöknek, Isten áldását kérve 
további életükre, illetve a nyelviskola 
hatékony működésére és az ott dolgozó 
tanárok munkájára.

Újból tarthatunk istentiszteleti 
alkalmakat

Ennek a mondatnak talán nem is lenne 
hírértéke, ha nem a koronavírus-járvány 
sújtotta időszakról lenne szó. Egyéb-
ként sohasem gondoltam volna, hogy az 
ún. „szabad világ” itteni részén fogom 
megélni, hogy nyolc hónapig nem tart-
hatunk nyilvános istentiszteletet. Pedig 
ez is bekövetkezett. Nem egy kommu-
nista országban, hanem egy liberális de-
mokráciában. Értem én, hogy az emberi 
élet mindennél fontosabb, de – érdekes 
módon – amíg az élelmiszerüzletek, a 
gyógyszertárak és a bankok nyitva vol-
tak a legszigorúbb megszorítások idején 
is, mivel nélkülözhetetlennek voltak mi-
nősítve, addig a templomok és istentisz-
teleti helyek zárva kellett maradjanak, 
mert ezek nem voltak nélkülözhetetlen-
nek nyilvánítva. Szomorú!

Az említett nyolc hónap egyébként 
úgy telt el, hogy erre az időszakra esett 
virágvasárnap, nagypéntek, húsvét, 
Jézus mennybemenetelének ünnepe, 
pünkösd, illetve anyák és apák napja is. 
Csupán otthonainkban, családi körben 
ünnepelhettünk. A gyülekezet testvéri-
ségével pedig lélekben.

November 22-e óta újból tarthatunk 
istentiszteleteket az imaházban. Úgy 
döntöttünk, hogy élő adásban közve-
títjük az alkalmakat gyülekezetünk 
Facebook oldalán. Hálás vagyok Ádám 
fiúnk ügyességéért és szolgálatkészsé-
géért, aki az okostelefonját használva 
teszi lehetővé közösségünk idősei és 
betegei számára, hogy otthonaikban 
kövessék figyelemmel az istentisztele-
tet. Az pedig már csak ráadás, és Isten 
kegyelme, hogy így istentiszteleteinkbe 
betekintést nyerhetnek a Kárpát-meden-
cében és az észak-amerikai kontinensen 
élő hittestvéreink is.

                         Horváth ferenc lp.

Dr. Kálmán László vezetőkonzullal az  
imaház hirdetőtáblája mellett

A Melbourne-i Első Magyar Baptista  
Gyülekezet Facebook oldala

Ballagás a magyar nyelviskolában Ádám 
 a második ülő sorban jobbról az első
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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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Hungarians from around the world will 
also be joining.

Check out: New York-i fiatalok éneke:
https://www.youtube.com/

watch?v=wVXXL7K8QV8  
Püsök Dániel igehirdetése:
https://www.youtube.com/watch?v=n-

DV-HguEYk&t=1051s 

and "Ma Csak Almodom Arrol." Also, 
we split up into groups to have a quick 
prayer session. I happened to be in the 
same Zoom room as Zsolt Kulcsar. He 
lead the group into prayer. So we even 
participated in leading prayer rooms 
on top of singing songs.

Hallottál valamilyen visszhangot a 
konferenciáról? Neked hogy tetszett? 
Mire emlékszel szívesen?

Róbert: The feedback I got from 
those who listened in were good. 
We liked how it was organized and 
very well put it was. I really enjoyed 
everything, especially seeing some 
old faces that i haven't in a while. I 
hope we can do this more often. I feel 
like this will strengthen and increase 
the relationships between Hungarians 
all around the world.

One thing that stuck to me was a 
small part of Daniel Pusok's preaching. 
Near the end, he mentioned a story 
about a boy who was like the prodigal 
son, who disappointed his parents. 
The boy wrote to his parents telling him 
about a tree that was always passed 
by when he went on the train. He told 
his parents that if they forgave him for 
the things that he did, then put a white 
handkerchief on the tree for him to 
see. As the boy was on the train, he 
looked at the tree and what he found 
was amazing. His parents covered 
the whole tree with white sheets from 
all around the neighborhood just to 
make sure the boy couldn't miss it. 
Daniel gave this story as an example 
of how God waits for us and shows us 
how much he's willing to and ready to 
forgive us.

Köszönöm, Róbert, így egy kicsit mi 
is bele látunk az óhazai és a mi fiatal-
jaink szolgálatába. Végül szólj néhány 
szót arról, hogy lesz-e folytatása az ilyen 
„közös” ifjúsági munkának?

Robert: Yes, there will be an 
upcoming youth online conference 
with MABIM on January 30th. I expect 
even more people to be tuning into 
this conference, especially since 

youth Conference on the internet
emaBisZ - December 12.

He is Coming. 
ARe yOU WAiTiNg?

A facebookon találtam rá az Erdélyi 
Magyar Baptista ifjúsági Szövetség itt 
látható meghívójára.

Várod már? Előadó: Püsök Dániel 
(Torontó), téma: Advent.

Juhász Róbertet, az ifiszövetségünk 
alelnökét kérdezem.

Róbert: It was unexpected but a 
pleasant surprise to be invited to this 
event. Daniel Pusok was the main 
speaker and he was the one who 
mentioned the conference to the 
youth on Facebook. This was a first 
time for me to be in an online youth 
conference, and I must say I enjoyed 
it. There were many good songs and 
teachings given within the few hours 
that the conference was.

Mondj valamit az erdélyi fiatalokról. 
Van kapcsolatotok velük? Személyes, 
vagy szövetségi szinten? Mennyi fiatalt 
vártak erre a konferenciára?

Róbert: I didn't recognize much 
people, only a few who went to the Na-
gyon Nagy Tabor back in the summer 
of 2017 in Debrecen. However, others 
from our youth knew more people 
since some of them came from that 
area. For instance, Norbi Erdokozi 
originated from the city of Zilah, so for 
him he recognized more people. For 
some, probably all faces were new. 

As for the expectation of people, 
I was expecting around 80 people. 
The overall expectation based on 
the Facebook looked like about 100 
or so would join. I think about 120 or 
140 actually joined, based from my 
memory.

Éltek-e a bekapcsolódási lehetőséggel 
a mi fiataljaink? S volt-e valamilyen le-
hetőségünk a szolgálatra? 

Róbert: Yes, the New York youth 
sang a few songs. They sang "Drága 
Felség", "Csak Benned Bizom Uram", 

WHAT A CONFeReNCe !
As a way to get our hearts ready for 

Christmas this past year, the Erdélyi 
Magyar Baptista ifjúsági Szövetség 
organized an online youth conference to 
have fellowship during Advent.

Despite the inconveniences that 
comes with the coronavirus pandemic 
in not having a large crowd of people 
congregate in one location, an online 

conference allowed many 
teenagers from all over 
the world to join in and 
participate via Zoom. 

It would be shameful 
not to mention how 
awesome it was to be 
a part of something of 
this magnitude. How 
technology had the 
ability to pull more than 
a couple hundred people 
of various distances and 
nationalities together in 

one location, leaves my mouth dropped 
in amazement just thinking about it. 
This was one of many things that caught 
my attention throughout the duration of 
the conference. 

Another one being the incredible 
worship and music that was shared with 
the conference participants from the 
Baróti, Szilágysági, váradi, and New 
York-i worship groups, which then led 
up to the message that was prepared by 
Püsök Dániel. “várod Már?” the title of 
the conference, left Dániel with the task 
of answering an important question(s): 
are you looking forward to or waiting 
for something? 

Maybe it was Christmas you were 
looking forward to? Maybe it’s the end 
of the coronavirus pandemic you are 
waiting for? Possibly for you to progress 
in life already? Or maybe it’s waiting to 
be accepted, be respected, be loved, be 
trusted with responsibilities, be famous, 
or be envied of? Could it be a car, money, 
or pleasures that life can bring?

The Lord intended people to have 
many desires, but it is sin that can distort 
these desires and leave lives ruined. 

Dániel mentioned how there has to be 
a decision made regarding your desires, 
either you will make the conscious 
choice to rule over your desires, or 
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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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where he would trade in anything in 
return, is wanting everything that was 
mentioned (above) at that exact moment. 
Your ill-advised desires may sound like 
sunshine and rainbows to you at first, 
until the devil unveils the rest of the 
“masterpiece” and next thing you know, 
you end up like the son who ate with the 
pigs. 

At the culmination of the zoom 
conference, and personally my favorite 
portion, Dániel made the connection 
of this feeling of wanting everything 
instantaneously to the story of Jacob 
and Esau. This story being juxtaposed 
with the parable of the lost son, helped 
me understand and grasp a concept I 
was yet able to. Like the brothers in the 
parable, the brothers of Jacob and Esau 
had the same ranking, where one was 
older and one was younger. Where Esau, 
the older brother, had all the privileges 
of being the first born: having the 
inheritance, bringing the family name 
forward, and having the people of Israel 
be named after him. None of this came to 
Esau’s mind when he was willing to do 
anything to satisfy a temporary craving, 
so he traded his birthright to Jacob for 
his bowl of stew. Much like the parable 
of the prodigal son, where the son was 
focused on doing anything to obtain that 
false world and all its desires, Esau was 
just as willing to do anything to appease 
his hunger. 

You might ask, “Who is capable of 
making such a trade like Esau: to choose 
a plate of food over your birthright, over 
your blessed and peaceful life, and over 
your eternal life?” I genuinely thought 
this was a rhetorical question at first 
because no one in their right mind would 
make this trade, but the more I thought 
about it, it made me come to a realization. 
Dániel’s response to his beautifully set up 
question, only confirmed my suspicion, 
when he replied with, “You.” We are just 
as capable of making such a trade. With 
much power, the devil shows you that 

“plate of food” to the point where that’s 
all you see and you are willing to trade 
your faith, purity, or eternal life for that 
desire. Though, life with God is much 
more worthy and more satisfying than 
anything the world has to offer. 

The message Püsök Dániel was 
trying to convey is no matter how far 
you’ve distanced yourself from god, 
you have the ability to allow god to 
change your heart and receive a new 
life because He is like the father in 
the parable of the prodigal son to run 
after the lost in joy. all you have to 
do is acknowledge that you’ve sinned, 
you’ve lost focus on the purpose of 
your life, and want to come home. 

I’m thankful that I got the opportunity 
to be a part of this online conference 
and hear such a powerful message. This 
online conference made it evident that 
even in a time when the coronavirus 
pandemic is sweeping through nations, 
closing up stores, determining what is 
“essential” and “nonessential,” nothing 
can stop God from continuing to bless 
and work within us! 
                                 - steve szabo

Nagy Tamás így emlékezik az elhang-
zott prédikációra: 

„A prédikáció nagy vonalakban egy 
áttekintés volt a tékozló fiú történetéről. 
A mai világunkban, leginkább a fiatal 
generáció körében, elterjedt egyfajta 
világi élvezet irányzat, ahol az úgyne-
vezett „éljünk a mának” életvitel egy-
re népszerűbb. Nagyon fontos az, hogy 
megmaradjunk a hitben, és a hívő életet 
válasszuk a tékozló élet helyett. Hiszen 
az az élet talán csillogás először, de a 
végén ugyanott végezzük a lelki életben, 
ahol a tékozló fiú is végezte. Fontos azt 
is tudni, hogy hova kell visszamenni, ha 
bűnbe esünk? Vagyis, hogy térjünk visz-
sza úgymond az Atyai Házhoz." 

                  nagy Tamás (Torontó)

your desires will overcome and rule 
over you. Using an example from his 
own life, about how he grew up as a 
peculiar kid that received less than 
average grades in school and had little 
to no expectations about his future to 
becoming someone that has a “career” 
and a life’s purpose, he emphasized 
the unimaginable things that God can 
do if you were to give over control of 
the steering wheel of your life to let 
Him direct your paths. As Psalm 37:4 
mentions, “take delight in the Lord, 
and he will give you the desires of your 
heart.” 

To highlight how much of a wreck 
your life can be, if you were to neglect 
God’s will on your life and follow your 
own impulses, Dániel read from Luke 
15 about the parable of the prodigal son. 
The son, having little brother syndrome, 
grew up feeling like he was in second 
place all his life, feeling like he was torn 
from reality, didn’t feel like he was at 
home, and didn’t feel loved. He wanted 
all the privileges of his older brother, 
who regularly got the larger portions, 
received the recognition, and brought 
the family name forward.

Dániel explained, when the devil 
confronts such a vulnerable man like 
the younger son, the deceiver can paint 
a picture of a different life where the 
little brother is the important one. Be-
ing such an artist, the devil only paints 
one side of the picture and strives to 
erase the other side containing all the 
consequences. Almost as if the son was 
given “tube” vision, he only sees what 
the devil is presenting him with and 
doesn’t notice anything else. The son 
wanted any of the following of what this 
“ideal” life would be like or the desires 
it would offer: the desire to break out of 
the family (and not break in), the desire 
of money (and not of good news), the 
desire to spend (and not save), and the 
desire to enjoy (and not live) your life. 
And his biggest desire, to the point 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

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

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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EGYMáS terhének hordozásában 
vállaljunk részt, akkor könnyebb, öröm-
teljesebb és boldogabb lesz az évünk!

                              Petrik ádámné

Katamama ÚJévi 
gonDolatai

Új év, új titok. Mit hoz? Mi vár ránk?
gyengék, szegények, kicsinyek, árvák!
S kórházból írta valaki nekem:
„Így kezdődött új évem betegen.
És mégis hittel hirdetem, hogy ez
az Úrnak kedves esztendeje lesz!
Bízó reménnyel megyek elébe!
Kedves esztendő! Kegyelem éve!“
    Túrmezei Erzsébet: Kegyelem éve
                                                (részlet)
Ezzel a tudattal és örömmel indulok 

az új év felé. Az előző évfordulónál is 
megálltunk, hálaadással visszatekintet-
tünk, és bizakodva előre néztünk, vár-
tuk, mit hoz az új esztendő?

Hozott is bőven, várva-várt és nem 
várt eseményeket. Az egész világot 
meglepte a COVID-19!

Új vezényszavakat tanultunk meg:
Hordjál maszkot!
Maradj otthon!
Tartsd a távolságot!
Idegenül hatottak ránk ezek a felszó-

lítások. Megtévesztő a maszk visele-
te. Ráköszöntem az üzletben az egyik 
maszkosra, néven is szólítottam, de té-
vedés, - idegen volt!

Otthon maradunk! Itthonról nézzük 
az élő közvetítést a Gyülekezetből, fizi-
kailag megvan a távolságtartás, de lel-
künk  ég a vágytól, olyan jó lenne egy-
más kezét fogva énekelni: "Áldott legyen 
a frigy, mely minket összeköt."

Érkezik az új év 2021, egy más év, 
EGYMáS ÉVE! Kegyelem éve!

Mindannyiunknak vannak tervei. Az 
Úrnak is terve van velünk!

"Mert csak én tudom, mi a tervem ve-
letek, - így szól az Úr - jólétet és nem 
romlást tervezek és reményteljes jövő az 
amelyet nektek szánok." (Jeremiás 29:11)

Reményteljes jövőt szánt nekünk!
Sok a reményvesztett ember.
Istenünk ilyen körülmények között is 

tud és akar használni. Személyre szabott 
feladatokat ad.

"Ebben az életben nem tudunk nagy 
dolgokat tenni. Mi csak kis dolgokat 
tudunk tenni, nagy szeretettel" (Teréz 
anya)

Lehet, hogy csak fel kell venned a te-
lefont és felhívni valakit. Lehet, hogy 
néhány soros levelet kell írj valakinek. 
Örülnöd kell az örülőkkel, sírnod a sí-
rókkal, azzal a vigasztalással vigasztal-
ni másokat, amellyel te is megvigasztal-
tattál.

"Mondjátok a remegő szívűeknek, le-
gyetek erősek, ne féljetek" (Ézsaiás 35:4)

Ezeket otthonról is megteheted.

Lonka bizonyságtétele (2)

nevetve néZ a HolnaP elé
„Erő és méltóság árad róla, és nevet-

ve néz a holnap felé.” Péld 31, 25
A „Derék asszony” dicséretét olvasva 

- a Példabeszédek könyvében -, meg-
szólított engem ez a bibliavers. Külö-
nösképpen azért, mert szerintem a gén-
jeimbe van írva az aggódás. Biztosan 
anyukámtól örököltem, ahogy a hajam 
vagy a szemem színét. Kamaszként még 
nem értettem Anyu aggódását, ha nem 
értem haza időben. Azután nekem is 
lettek gyermekeim, így most már rajtam 
a sor, hogy aggódjam értük. Így aggód-
hatom a gyermekeimért, az anyagiak 
miatt, az egészségemért. Milyen lesz 
a jövőm, ha..., hogyan fogok megélni? 
Mennyi nehézséggel kell szembe néz-
nem. Sokszor mondom, mi lesz ha…

Minden ember számára egyformán 
telik az idő. Nem lehet megvásárolni, 
kölcsön adni vagy elveszíteni. Reggel 
felkelünk, este lefekszünk és ebből az 
értékes időnkből rengeteget töltünk az-
zal, hogy aggódunk vagy félünk. Fé-
lünk a holnaptól, a szeretetlenségtől, az 
egyedülléttől, a betegségtől és néha csak 
úgy, ok nélkül is félünk. Szabad nekünk 
félnünk? Ha életünkben olyan helyzetek 
lesznek, hogy félni és aggódni kezdünk, 
akkor mindig gondoljunk a következő 
igeversre: „Ha félek is, benned bízom.” 
Zsolt 56, 4.

„Erő és méltóság árad róla” mondja 
az ige a derék asszonyról. Mit is jelent 
ez a számomra? A derék, hívő asszony 
gondolatai és cselekedetei nem csügged-
tek és fáradtak. Már ezt is nehéz megva-
lósítani, de az igazi kihívás a következő 
mondatban van:

„Nevetve néz a holnap felé.” Az én 
életemben is voltak és vannak nehéz-
ségek, amikor nem tudok nevetve néz-
ni a holnap elé. Például amikor évekkel 
ezelőtt az orvos közölte velem, hogy 
a jelentéktelennek látszó anyajegy 
melanóma. Hát, akkor nem volt ked-
vem nevetni. Félelem töltött el; mi lesz 
velem? Azóta eltelt 15 év, az orvos sze-
rint tünetmentes vagyok, de én tudom, 
hogy Isten meggyógyított. Vagy példá-
ul most a járvány idején, amikor olyan 
helyen dolgozom, ahol 100 fogyatékos 
ember van, akik nem értették, miért 
nem jöhet hozzájuk látogató, miért nem 
mehetnek haza, mint máskor. Hazamen-
ve már be sem kapcsoltam a TV-t, vagy 
rádiót, mert minden arról szólt, hogy há-
nyan haltak meg, és mennyi a fertőzött. 

Mindez engem is félelemmel töltött el. 
Ezért igyekeztem az elmémet Istenre 
irányítani, különösképpen az Ő ígérete-
ire. A lakás különböző helyeire bátorító 
bibliaverseket tettem ki, és ahányszor 
csak arra jártam, elolvastam azokat. 

„Nevetve néz a holnap elé.” Mi is a 
nevetés? Olyan testi, lelki és élettani 
folyamat, reakció, ami a megélt boldog-
ságról, pozitív gondolatokról, gondol-
kozásról tesz tanúbizonyságot. Terápiás 
hatása is van, oldja a stresszt és szoron-
gást. Valahol azt olvastam, a nevetés 
olyan, mint a kocsiban az ablaktörlő. 
Lehet, hogy nem állítja meg az esőt, de 
segít tovább menni.

„Nevetve néz a holnap elé.” Ez nem 
valamiféle nemtörődömséget jelent, ha-
nem sokkal inkább bizalmat istenben! 
Isten méltó erre a bizalomra, benne bíz-
hatok. Hányszor tapasztaltam meg ezt 
az életemben, és hányszor tanított már 
erre! Ismeri a jövőmet, és ismer engem 
is. Az én dolgom az, hogy egyre job-
ban megismerjem Őt. Ne azzal töltsem 
az időmet, hogy a jövőmről álmodozok, 
hanem többet törődjek azzal, hogy meg-
erősödjön a hitem. Isten bátorít arra, 
hogy „Emeljem fel tekintetem!”. Ne le-
horgasztott fejjel járjak. Nézzek előre! 

Az idő múlásával rájöttem, hogy a régi 
aggodalmaim 99%-a nem valósult meg. 
Mégis rengeteg energiát vesztegettem 
rájuk. Aggódásaimat fel is ajánlhatom 
Istennek. Újra a kezébe helyezhetem az 
életemet. Nála találok biztonságot, támo- 
gatást, szeretetet és békét. Vagyis, az én 
dolgom az, hogy bízzak Benne. S az is az 
én dolgom, hogy többet nevessek. Mert 
majd eljön az idő, mikor azt mondjuk, 
hogy milyen jól is vezetett Ő bennünket!

A végére egy jó tanács - elsősorban 
magamnak, de neked is kedves olvasóm: 
Ne a jövőről álmodozz, hanem a hited 
megerősítésével törődj!

                 Pongrácz Ilona Ráczné

      VAJON miT ReJT?
Kétezer húsz lassan múltba hull,
riadt csend ül a holnap partján. 
vajon mit rejt, vajh’ mit hoz az új?
titok leple fedi az arcát.
Letörli-e a múlt könnyeit, 
homály ködén áttör-e a fény?
Hit, remény ó ébredj, föltekints!
Árasztja kegyelmét még az ég.
Szólít még Teremtőd, ó ember,
jelen mélységén halld csend szavát!
Hagyd, hogy a mélyből felemeljen,
kövesd fénylő Hajnalcsillagát!
Biztos jövőd benne találod,
Hálás szívvel, hittel Őt imádd!
                       schvalm Rózsa
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

11. oldal 2021. január

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.

BiBliÁK a felviDéKi magyar gyermeKeKneK 

a maBavisZ elnöksége:
Elnök: Pardi Félix (Erdély)

Alelnökök: Papp János (Magyarország)
dr. Gergely istván (Amerika)

Főtitkár: Durkó istván (Magyarország)

Imádkozom azért, hogy nyissa meg 
a szíveteket és az elméteket, hogy a 
szolgálat terén és a misszió munkák-
ban tevékenyebbek legyetek, és az Bib-
lia olvasásában, tanulmányozásában, 
terjesztésében is, amely a baptisták 
tevékenységének része volt növekedé-
sük időszakában. Legyen bátorságotok 
imádkozni és tervezni, s az elkövetkező 
évben az "Ő dicsőségére" tevékenyked-
ni.

       Alex k. erdélyi (kivonatosan)

is legyőzték a betegséget, de a "zárlat" 
folytatódott, és az iskolák zárva marad-
tak. Az egyházak számára engedélyez-
ték (korlátozásokkal) a nyitva tartást az 
elkövetkező karácsonyi időszakban.

Bálint testvérünk tájékoztatta a régió 
igehirdetőit és papjait a Bibliákról... A 
református egyház gyülekezeteiből és 
a római katolikus egyház plébániáiból 
is azonnal és lelkesen jöttek átvenni a 
könyveket, melyeket ádvent 4. vasár-
napján az iskolás korú gyermekek köré-

ben terjesztették, akik a karácsony előtti 
áhítatra jöttek, a "lezárás" és zárt iskolák 
körülményei között.

2020. december 21-én, hétfőn a követ-
kező információt kaptam Bálint prédi-
kátortól: 

Kedves Alex testvér,
Örömmel tájékoztatlak, hogy az el-

múlt két hét folyamán Szlovákia déli 
és délnyugati részének régiójában több 
mint 3200 Gyermekbibliát osztottunk 
szét. Gyülekezetünk fiataljainak és 
nagylelkű segítségének köszönhetően 
mindegyik Bibliát elérhetőségünk ada-
taival is elláttuk.

Köszönetünket fejezzük ki a kelet eu-
rópai missziónak (EEM), testvéreink-
nek a Krisztusban.

Könyvajándékuknak köszönhetően 
reméljük, hogy az evangélium sok csa-
ládhoz eljut majd karácsonyi ajándék-
ként – mint a legértékesebb ajándék és 
kincs, amely a világnak adatott.

Egyházunk munkatársaival és más 
keresztény egyházakkal együtt imád-
kozunk azért, hogy Isten Igéje ne térjen 
vissza „üresen".

"Dicsőség legyen Istennek a menny-
ben, és békesség az embereknek a föl-
dön ..." Lk 2,14

Boldog és áldott karácsonyt és új évet 
kívánunk: dócze Bálint és családja.

A mellékelt képen Dócze prédikátor 
fiaival, a saját garázsukban a raklapos 
Gyermekbibliákkal, amelyeket három 
napon belül sikerült kiosztani a régióbe-
li egyházaknak, és egy vasárnap folya-
mán a gyerekeknek is.

Ui. Micsoda tapasztalat: az Úr Isten-
nek van egy "kulcsa", amely kinyitja az 
ajtókat, a "lezárás" ideje alatt is.

Engedjétek meg, hogy megosszam 
veletek is "karácsonyi üdvözletemet", 
valószínűleg szokatlan módon. Remé-
lem, hogy hozzá fogok járulni, hogy ti is 
megbizonyosodjatok abban, hogy dolga-
ink Isten előtt még ezekben a bizonyta-
lan napokban is ellenőrzése alatt állnak, 
és hogy számít ránk. Jól ismerjük azt a 
kijelentést, hogy „ember tervez, Isten 
végez”.

Valamikor 2020 márciusában egy 
magyarországi barátommal együtt, aki 
telve volt keresztény lelkesedéssel, el-
kezdtük tervezni az ún. Képes Gyermek-
biblia terjesztését, valamint több ezer 
szlovákiai tanköteles gyermek „meg-
szólítását” a magyar tannyelvű szlovák 
általános iskolákban.

A frissen nyomtatott Bibliák be lettek 
hozva, és a Magyar Baptista Egyház 
raktárából terveztük terjeszteni Kelet-
Európába, a Szlovákia iskolákba, evan-
gelizációs programmal együtt.

Azonban világjárvány tört ki, így kor-
látozva lett a határokon átnyúló moz-
gási lehetőség. A terjesztési tervet meg 
kellett változtatni; intenzíven kerestünk 
partneregyházat, lelkes prédikátort, tá-
rolási lehetőséget...

Az ajánlatot, a terjesztési terv koor-
dinációját és megvalósítását a misszió-
ért égő szívű Dóczé Bálint, Szent Péter 
Baptista Gyülekezetének lelkipásztora 
vállalta el. A Bibliák ideiglenes, raklapos 
tárolására megfelelővé tette garázsát, s 
fogadta a könyveket, melyeket Magyar-
országról teherautóval szállítottak át.

A járványhelyzet azonban súlyosbo-
dott, az iskolákat bezárták. A terjesztés 
lehetőségéért Bálint lelkipásztor és csa-
ládja, valamint a gyülekezete is imád-
kozásba kezdtek. Rövid idővel ezután 
mind a lelkipásztornak, valamint felesé-
gének és fiainak, menyüknek is pozitív 
lett a Covid-19-tesztje, így a családjuk 
karanténba került.

Levelet terveztem írni a Bibliákat 
szolgáltató Kelet Európai Missziónak, 
hogy megmagyarázzam a projekt kor-
látlan ideig történő felfüggesztésének 
szükségességét, esetleg elhalasztását 
egy évvel. … Már elkezdődött az ad-
venti időszak, a prédikátor és felesége 
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Mennyi hála! Bízom Isten ígéretében! 
Józsué 1:5. „Nem hagylak magadra té-
ged, és nem hagylak el.” 

Szeretném szolgálni Uramat az elkö-
vetkező évben még több hűséggel. 

Ha könnyet tudok törölni, ha csak szó-
val is simogathatok, bánatot űzhetek, 
imádkozhatok valakiért, tegyem öröm-
mel, hűséggel, reményt keltve, félelmet 
űzve! 

Tudom, hogy utam végén vár VALA-
KI! „Amit szem nem látott, fűl nem hal-
lott. És ember szíve meg sem sejtett, azt 
készítette el Isten az Őt szeretőknek.” 
(1Kor 2:9) 

                        kisné Ady éva

félelem
VAgy BiZALOm? 

A 2020-as évindító igém a 121. Zsoltár 
volt, valamint Róma 8:38,39. „Mert meg 
vagyok győződve, hogy sem halál, sem 
élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, 
sem jelenvalók, sem következendők, sem 
hatalmasságok, sem magasság, sem 
mélység, sem semmi teremtmény nem 
szakíthat el minket Isten szeretetétől, 
amely Jézus Krisztusban, a mi Urunk-
ban van.” 

Születésemtől kezdve nem saját ma-
gam gondoskodom létezésemről. Terem-
tőm hordoz gyengeségeimmel együtt 
hol hegyeken, hol völgyeken. 

A félelmet génjeimben örököltem, 
mint alaptermészetet, de kegyelemből 
hitet kaptam! A jövőre mindig úgy te-
kintettem, mint egy rejtélyre, miszti-
kumra. Hitem gyakran keveredett alap-
talan félelemmel. Az Úrnak nagyon sok 
türelme volt velem, hogy a félelmeimet 
legyőzzem. Olyan tapasztalatok sora-
koznak mögöttem Isten azonnali vála-
száról, amik szinte lehetetlenné tették, 
hogy hitemben ingadozzam. Amikor 
egy hirtelen helyzetben előlép a termé-
szetemből adódó félelem, már ott is van 
az Úr, hogy elhessegesse aggodalmai-
mat. Ilyenkor azt mondja nekem: 

- Nézz vissza, hogyan hordoztalak, 
majd nézz előre! 

Ilyenkor Isten egy magasabb szintre 
emel. Tudom, hogy értelme, célja van 
velem. 

Az elmúlt esztendő sok mindent felül-
írt. Felülírt számításokat, és a végén az 
isteni számítás igazolódott, nemcsak 
jónak, hanem sokkal jobbnak. Vannak 
kívánságok, amik nem teljesültek, de 
az isteni küldetés ezeknél sokkal fonto-
sabb. 

Az Úr szerkeszti a szálakat egy közös 
fókuszba. Olyan szoros testvéri kapcso-
latok alakultak lélekmentő jelleggel, 
amikről nem is álmodtam. az aggodal-
mamat felhasználta arra, hogy többet 
legyek térdeimen. Olyankor szűnik a 
belső zaj, csendet parancsol Uram. Az 
én Istenem hallja, amikor hozzá kiáltok. 

Isten telefonja nyitva volt minden ked-
den, amikor egy drága barátnőmmel 
együtt hívtuk a mennyei hívószámot, 
kérve Urunkat a betegek gyógyulásáért, 
a lelkek szabadságáért, gyülekezetün-
kért, és a szívünkre helyezett misszió-
ért. Egymásután jöttek az imakérések, 
amiket az Úr elé vittünk. Az imák végén 
örömmel tapasztaltuk, hogy csodálatos 
remény váltotta fel a félelmet, aggodal-
mat. Hiszem, hogy ezek az alkalmak 
nem állnak le az év végével, hanem lesz 
folytatása, hiszen évek óta csodálatosan 
működik. 

Sok a hála-okom: 
- Örülök, hogy nem vagyok egyedül, 

férjemmel együtt támogatjuk egymást, 
emeljük fel szemünket a hegyekre, 
ahonnan jön a segítség. 

- Időben érkezett segítség, amikor tes-
tünkben éreztük a tehetetlenséget. 

- Hála a gondoskodó gyermekeinkért. 
Hallotta, amikor gyermekeim küzdöttek 
a ragályos ellenséggel. Meghallgatott, 
meggyógyultak. 

- Hála, hogy ebben az évben egy újabb 
kis unokával ajándékozott meg! Hála az 
új lelkipásztorunkért!

- Hála az internet adta lehetőségekért, 
hogy számtalan istentiszteletet hallha-
tunk, sok lelki táplálékhoz jutunk.


