
Márk evangélista Isten engedelmes 
Szolgájának, az Emberfiának a követé-
sére hív bennünket. A tanítványok kis 
csoportjával együtt tanulunk a mindig 
munkálkodó Jézustól. Kimaradnak az 
evangéliumából tanítások (Lk 10-18; Jn 
7-11), még Lázár feltámasztásának a tör-
ténete is, mert annak a „nagy” jelzővel 
illetett hétnek az eseményei a Megváltó 
legnagyobb munkájáról, a számunkra is 
legjelentősebbről szólnak majd. Evangé-
liumának alig túl a felén, máris Jeruzsá-
lemnél járunk.

A tanítványság élethosszan 
tartó folyamata Nagyhéten sem 
szünetel. Ismertté vált tanít-
vány-elődeinket hol dicsőséget 
láttatva neveli a Mester (Mk 
9,2-8), hol a tagadás tüzénél le-
égve (Mk 14, 66-72), hogy fel-
tegyük a kérdést: Mit tanultak 
ők? Mit mond nekünk Jézus 

most? Mire neveli tanítványait a Je-
ruzsálembe bevonuló Úr Jézus? 

Elsőként arra, hogy Ő minden egyes 
napunkról tud mindent. Én sokáig hadi-
lábon álltam a Virágvasárnappal. Nehéz 
volt az egy napig se tartó hozsannázást 
ünnepnek éreznem, pedig gyönyörű köl-
temények és zeneszámok, sok remek-
mű utal rá. Ennyit kellett élnem, hogy 
megértsem, attól lesz valóban ünneppé 
akármelyik napom, ha teljesen Jézusra 
hagyatkozom. Úgy, mint a tanítványok 
közül az a kettő, akiket elküldött a sza-
márcsikóért. Egyértelmű, hogy Márk 
evangélista csodálkozni hív bennünket. 
„Nézzétek csak!” – kiáltja szinte. Péter 
beszámolójára figyelve, ő nem foghatja 
szűkre, mint Máté: “a tanítványok el-
mentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus 
parancsolta nekik” (Mt 21,6). A lukácsi 
„a küldöttek elmentek, és mindent úgy 
találtak, ahogyan megmondta nekik” 
már summás, de Márk evangélista szó-
ról-szóra mondja, szinte a szánkba rágja: 
Jézustól ezt az utasítást kapták: „Menje-
tek az előttetek levő faluba, és mindjárt, 

amint beértek, találtok egy szamárcsikót 
megkötve, amelyen még nem ült senki: 
oldjátok el, és hozzátok ide. Ha pedig 
valaki megkérdezi tőletek: Miért teszi-
tek ezt? – mondjátok, hogy az Úrnak van 
szüksége rá, de azonnal vissza is küldi.” 
Mi is halljuk Pétert, amint az emlékezés 
örömétől izgatottan mondja Márknak: 
„Elmentek, ott és úgy találták a csikót. 
Elkötötték. Rájuk ripakodtak, de ők 
azt válaszolták, amit az Úr mondott, és 
elengedték őket! Meg a szamarat is!” 
Csak Márk evangélista megy ennyire a 
részletekbe, mert hogyan másképpen ta-
nulnánk meg azt a jót a virágvasárnapi 
történetből, hogy Jézus mindenről tud 
mindent? A mai napunkról is tud min-
dent.

Ne engedjük, hogy ez a fontos igazság 
elvesszen a nagy sürgés-forgásban! Jé-
zus tanítványainak a napját ünnepivé az 
teszi ma, amikor neki engedelmesked-
ve(!) meggyőződünk arról, hogy Ő tud 
mindent. Előre tudta? Intézkedett már? 
A távolból irányított állatot és embert? 
Ezekre itt nem találunk választ. Csodál-
kozzunk inkább Péterrel és Márkkal, az 
engedelmes két tanítvánnyal, hogy Aki 
a követésére hív bennünket, Jézus az Is-
ten!

Mint a tanítványoknak akkor, nekünk 
is tanítja az Úr Jézus, hogy ő radiká-
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Pálmákat szórjunk Jézus útjára,
Ez ünnepen jertek Őt dicsérni!
Szívünk legyen a hála oltára, 
Ajkunk ne szűnjön meg zengni Néki!
Ujjongó ének dicsérje Őt,
Eljött e bűnös elveszett 
világot megváltani!
Hozsánna! Dicséret néki,
Mert égi szeretet, üdvösség és 
békesség jő vele!

Szent Főpap, drága Pásztor, Próféta,
S mint nagy király, trónja áll örökre.
Nem gazdag földi birtok országa,
Szállásra tér Ő a hű szívekbe.
Ujjongó ének dicsérje Őt,
Eljött e bűnös elveszett 
világot megváltani!
Hozsánna! Dicséret néki,
Mert égi szeretet, üdvösség és 
békesség jő vele!
       Evangéliumi Vegyeskarok 78

ÜNNEP A TANÍTVÁNYOKKAL
Péter visszaemlékezéseit örökíti meg 

Márk evangélista, tehát a tanítvány 
szemszögéből követjük a történéseket. 
Már háromszor beszélt nekik az Úr kö-
zelgő haláláról és feltámadásáról, de 
még mindig értetlenkednek. Márkot ol-
vasva szinte köztük vagyunk, a közelből 
látjuk: ezek a Jézus által kiválasztott 
„apostolok” (Mk 6,30) félve követik a 
Jeruzsálembe tartó Mestert (Mk 10,35). 
Félelmükben nem kérdezik Jézust (Mk 
9,32). Válasz nélkül maradt kérdéseikkel 
is megterhelve közelednek most a város-
hoz - Jézussal, utoljára. 
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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

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

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

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

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

Milyen volt rabszolgának lenni
Egyiptomban? Elõbb kellemes volt.
Menet közben derült ki, hogy Jákób utódai
nem egyenrangú polgárok Egyiptomban,
hanem kényszermunkások. Szinte
észrevétlenül történt az átmenet. Mózes
idejében már a fiúgyermekeiket megölik
és a vályogvetéshez nem kapnak szalmát.
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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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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyip-
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris páni-
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

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

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

VIRÁGVASÁRNAP
„Bár ott lehettem volna!
Pálmát lengettem volna.
Lábad elé a porba
ruhám vetettem volna.
Ha ott lehettem volna!”
Vagyis, mindent úgy tettem volna, 

mint azok a Messiás-várók Jeruzsálem 
kapujában. A kérdés azonban az, hogy 
ma mit teszek? Ezt a nagyhetet hogy 
élem át? Megtalálom-e az alkalmakat 
a ma is munkálkodó Megváltóról szóló 
bizonyságtételre a pandémia miatt meg-
lehetősen szűkre szabott keretek között 
is? Bár úgy lenne! 

Örömteljes és áldott nagyheti alkal-
makat kívánok a kedves olvasóknak! 

Márciusi számunkban is találhatunk 
két vírussal, illetve oltással kapcsolatos 
írást - egyik egy kaliforniai, másik egy 
budapesti szaktekintély tollából. Amíg 
velünk él ez a probléma, foglalkozunk 
vele, bízva abban, hogy ezzel segíthe-
tünk a tájékozódásban. 

Újra olvashatunk gyülekezeti beszá-
molót (Torontóból), s egy istentiszteletre 
szóló meghívót is, a floridai Nyitott Bib-
lia Gyülekezetbe. 

Az angol nyelvű írások közül megem-
lítem Mátrai Irma ma is aktuális írását – 
azzal a megjegyzéssel, hogy szeretettel 
emlékezünk rá; már nyolcadik éve, hogy 
magához hívta őt az Úr - de írásai közül 
még jó néhány itt van a szerkesztői kom-
puterben, felhasználatlanul. 

Március 15.-hez két írással is kapcso-
lódunk. Dr. Udvarnoki testvér több mint 
50 évvel ezelőtti írásával a nemzeti ün-
nepünkre emlékezünk. A magyar sajtó 
napjára pedig a mai szerkesztő reflektál. 

A két írás együtt most egy harmadik 
témát fogalmaztat meg velem.

113 éves az amerikai magyar baptis-
ták lapja. Egy idő óta dolgozunk újsá-
gunk korábbi számainak digitalizálásán. 
Ennek során derült ki, hogy nincs meg 
minden megjelent számunk. Sőt, hogy 
elég sok hiányzik a sorból. Természe-
tesen és sajnos a legrégebbiek közül hi-
ányzik a legtöbb. 

A magyar sajtó napján ezért olvasóin-
kat szeretettel arra kérem, hogy ha van a 
könyvespolcon, vagy valahol a pincében 
- talán egy régen lezárt dobozban - né-
hány régi Evangéliumi Hírnök szám, 
küldjék el azt a szerkesztőnek! Kölcsön, 
vagy a szövetségünknek ajándékozva – 
a szerkesztő pedig gondoskodni fog róla, 
hogy az a történelmi gyűjteményünkbe 
kerüljön. 

ÉVKÖZI GYŰLÉS 2021.
A Végrehajtó Bizottság és a 

Missziós és Jótékonysági Bizottság
internetes értekezletére az idén

március 13-án kerül sor.

Elsősorban az első 60 év kiadványa-
ira gondolok. Aki segíteni tud ebben, 
írjon a szerkesztőnek – cím, e-mail és 
telefonszám itt, a baloldalon. Előre is 
köszönöm.

  Ahogy a régi számokat olvasom, fel-
tűnően sok levelet és szerkesztői választ 
találok e régi oldalakon. Feltételezem, 
hogy nem csak a szerkesztő más stílu-
sa, hanem a kommunikáció könnyebb 
és gyorsabb mai formái miatt maradtak 
el ezek a levelek. Viszont amennyiben 
a nyilvános levélváltás az olvasótábor 
kapcsolatát elősegíti, ma is hasznos le-
het. Például az év elején kaptam a Felvi-
dékről ezt a levelet (részlet): 

Tegnap ismét jött a posta. Megkaptuk 
az Evangéliumi Hírnököt. Nagy örömöt 
szereztetek ismét vele. Végig olvastam 
tegnap s ma újra. És szétosztom!

Szeretném kifejezni köszönetünket 
mindazoknak, akik részt vállalnak ab-
ból, hogy mi is kaphassunk havonta 12 
példány.

Köszönet neked, hogy oly sok éve 
szerkeszted az Ev. Hírnököt! Sok hálá-
val, tisztelettel gondolunk rátok, üdvö-
zöljük a gyülekezetet. Kérlek, add át üd-
vözletünk Fűr Béla testvérnek is, a sok, 
gyönyörű éneket külön köszönjük.

Isten vezetésével teljes Új Évet kí-
nunk! A felvidéki gyülekezetek, Bálint és 
családunk nevében is, Dóczé Erzsike

Örülök annak, hogy lapunk ország-
határoktól függetlenül eljut oda, ahol 
szívesen olvassák, sőt várják azt. Mind 
az öt „másik” szövetségben élő testvé-
reinkhez. Ritkán gondolunk arra, hogy 
sok segítségre is szükségünk van ahhoz, 
hogy kézbe juthasson a lap a különböző 
országokban. Nem csak a postára gon-
dolok – az működik, ha lassan és néha 
pontatlanul is. Erdélybe három helyre 
küldjük szétosztásra (Perecsen, zilah 
és Nagyvárad), Magyarországon a test-
véreim postázzák, Kárpátalján, Délvi-
déken és a Felvidéken a lelkipásztorok 
gondoskodnak a lap továbbításáról. Kö-
szönjük mindannyiuk áldozatos munká-
ját! szolgálatuk nélkül nem juthatna el 
testvéreinkhez az Evangéliumi Hírnök.
(szerk)
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Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

3. oldal 2021. március

A MESSIáS KORONáJáNAK 
dRÁGAKöVEI

„Örvendj nagyon, Sion leánya, uj-
jongj, Jeruzsálem leánya! Királyod 
érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, 
alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó 
hátán. Kiirtja a harci kocsit Efraimból 
és a lovat Jeruzsálemből. Kivész a harci 
íj is, mert békét hirdet a népeknek... A 
Seregek URa oltalmazza népét, győz-
nek, és taposnak a parittyaköveken... 
Megsegíti őket Istenük, az ÚR azon a 
napon. Pásztorolja népét, mint egy nyá-
jat. Mint a korona drágakövei, úgy ra-
gyognak földjén. zak 9,9–16 

A szamárcsikón érkező király egy 
ideig töviskoronát viselt népe miatt, s 
mi már tudjuk: főleg népéért. Az igaz 
és diadalmas és mégis alázatos Messiás 
királyt azonban nem ilyen korona illette 
meg. Ez a király ma is folytatja szolgá-
latát/uralkodását: pásztorolja népét. Ki-
irtja a harci kocsikat (nem fegyvert ad 
az övéi kezébe?!), békét hirdet, szabadon 
bocsátja a foglyokat, kárpótol, oltalmaz-
za népét, győzelmet ad nekik, megsegíti 
őket. Mi lennénk, lehetnénk a Messiás 
koronájának drágakövei? Lehetséges 
lenne, hogy valaki bennünk értéket 
látna, drágakőnek tartana? Felragyog-
nának fakó-fénytelen-fáradt szemeink, 
ha rádöbbennénk, hogy a Király ránk 
vár, gyönyörködni akar bennünk. De ra-
gyogjanak is, hiszen megtalált, fölemelt, 
megtisztított, megmosott („...szent véré-
ben”). S méltán várja, hogy dicsőségére 
éljünk. Hogy koronájának drágakövei 
legyünk. (Pál is koronájának nevezte, 
szerelmeseinek tekintette a gyülekezet 
tagjait - Fil 4,1). Megváltott gyermeke-
inek szépsége, tisztasága, gyümölcster-
mése – a Messiás koronájának drágakö-
vei – a töviskoronás Király és az Atya 
dicsőségét hirdetik (pl. Jn 15,8). 
                     Herjeczki Géza (Áhítat)

lisan másféle nagyság, mint akire mi 
számítunk. Jézus a maga fontossága, 
hatalomgyakorlásának a módja felől 
nem kér tanácsot tőlünk. Ő Atyja aka-
ratát teszi, Neki engedelmeskedik. Ezért 
énekelhetett a próféta már régen erről 
(zak 9); Isten országlásának a terve nem 
újkeletű. “Igaz, diadalmas és alázatos“ 
Úr a Krisztus, aki “szamáron ül, sza-
márcsikó hátán.” Hogyan osztályozzuk 
magunkat, korunk kereszténységét, kü-
lönösen is annak az “evangélikál” meg-
nyilvánulásait abban a kérdésben, hogy 
inkább, vagy kevésbé fogadja el, tanítja 
és követi a “szamaragoló Királyt” a ko-
rabeli zsidósághoz viszonyítva? Ha az itt 
hozsannázóknak, ott Feszíts meg!-et ki-
áltóknak öt pontot adunk, mi a tíz, vagy 
a nulla felé közeledünk inkább? Akinél 
a győztes hadvezér paripája szóba sem 
jöhetett, aligha fog a „dominencia teo-
lógia” hét csúcsán székelni, csak azért, 
mert nekünk imponálóbb tervünk van 
az Isten országáról. A szamáron is okuló 
tanítványok megérthették, hogy a Gol-
gota felé tartó Jézus olyan Király, akit a 
kereszten át is érdemes követni. Mi más-
sal helyettesíthető a „szövetség véréért” 
(Zak 9,11) ígért üdvösség, a Megváltó Úr 
Krisztussal való örök kapcsolat öröme? 

Urunk halála, a Feltámadás, Krisztus 
mennybemenetele, majd az azt követő 
pünkösd tovább tisztították a tanítvá-
nyok látását arról, hogy a szamárcsikón 
bevonuló Mester Isten országlásának a 
módjáról tanította őket: az ígéretek mind 
megvalósulnak, Isten szenvedést vállaló 
engedelmes és szent szolgája a mi Üd-
vözítőnk, akivel az Országba lépünk és 
abban élünk. Az apostolok készséggel 
vállalták maguk is ezt a világunkban 
idegen módját az Isten szerinti életnek. 

Azután, értsük jól: zsoltárt énekel a 
tömeg! Vallásos zarándokokat hallunk 
itt, illő, hogy ne akármit daloljanak! 
Alig várták, hogy ideérjenek; előttük 
a gyönyörű város, a remélt találkozá-
sok a Templomnál és az asztalok körül. 
A tanítványok is ilyesmire készülnek, 
de nekik Jézussal kell tartani. Az új, 
nemvárt dolgokra, főleg a kellemesnek 
ható meglepetésekre ilyenkor nyitottabb 
az ember. Jézus és a szamár nyomába 
ered a tömeg. Ki tudja itt, hogy miért, 
vagy kiért? Többen hallottak Lázár fel-
támasztásáról (Jn 12,17-18), de nem ki-
zárt, hogy inkább a következő felkelés 
vezérét követnék benne. Örülnek neki, 
akik jobban ismerik, mert hatalommal 
tanította őket, sőt, meg is gyógyíthatja 
őket. Bárki csatlakozhat az éneklőkhöz. 
A tanítványok? Elképzelem, szívesen 

fényképezkednének a Mesterrel, hát 
még ha videó is készül a „bevonulásról”! 
A hangulat, az „király.” Mesterüknek 
hódol felnőtt és gyerek. Az Arany-ka-
pun vonulnak be. Velük vonul be Jézus! 
Végre nem kell titkolózni; kötélnek áll 
a Mester, nem ellenkezik! Jól döntöt-
tek, amikor… Péter emlékezésében ezt 
a mindenkinek ünnepi hangulatot for-
rázta le Jézus döntése, ekképpen: “Jézus 
ekkor bement Jeruzsálemben a temp-
lomba; mikor pedig már mindent meg-
nézett, és mivel már későre járt az idő, 
kiment Betániába” (Mk 11,11).

Ugye, kiérezni ebből, hogy nem a ne-
künk fontos és tanulságos bevonulás kö-
tötte le Jézus figyelmét, hanem valami 
más? Ő nem lassít, mint a limuzinban 
szállított politikus, hogy ajnározhassa 
a nép. A jövőjét tudva sem könnyít ma-
gán, mint New Yorkban a megrémült 
Ceaușescunak kellett. Ő a templom-
ba igyekszik, szamáron lovagolva bár, 
hogy ott jól megnézzen mindent. Mi 
köze ennek a zsoltárt éneklők tömegé-
hez? semmi. Az Isten jelenlétében kul-
tivált élet Jézuson csüng, Vele tart. En-
nek az életkapcsolatnak régtől kultikus 
helye a Templom. A Szövetség szerint 
annak kellett volna lennie. Amivé az ak-
kori Templom lett, az várt a gondtalanul 
zsoltározó tömegre. Jézus mai tanítvá-
nyait arra nevelheti - harmadjára - ez a 
történet, hogy mi se tulajdonítsunk na-
gyobb jelentőséget annak, amit a tömeg 
tesz, még ha éppen hozsannázik is, an-
nál, amivel Jézus törődik. 

Gondoltak ők azzal, hogy a jól ismert 
118. zsoltár valójában a mindenkori 
ember sOs kiáltása, aki meghalni sem 
kész, míg elérkezik a nap, amikor az 
“ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz 
köti” Valaki? Az Úr legnagyobb mun-
kája lesz ez – vallotta az ihletett zsoltár 
írója – az Övé, “akit az építők megvetet-
tek” (zsolt 118,22-29). 

Elképzelem, alaposan megrázhatta 
Pétert mindez. Nem könnyű Jézust a ta-
nítványaként követni. Évekkel később, 
Márknak mesélve is csodálkozhatott 
akkori értetlenkedésein és Jézuson, aki 
másnap reggel jókorán ébresztette őket. 
Nem volt idejük sokáig szedelőzködni, 
készülődni... ugyanarra az útra. Meny-
nyire más ez a második „nekifutás”! 
Elmarad a reggeli. zsoltározás? Nuku. 
Márk evangélista ugyanolyan terjede-
lemben ír a gyümölcstelen fügefa sorsá-
ról, mint az ünnepi bevonulásról. 

A tanítványairól gondoskodó Úr Jé-
zussal a hét minden napja „nagy”, mert 
Isten uralkodását éljük át vele. Ünnep, 
ha engedelmeskedünk neki.      

                                 Novák József

ÜNNEP A TANÍTVÁNYOKKAL
folytatás az 1. oldalról

Isten igéjében – az Ó és az Újszövet-
ségben egyaránt - nagyon gyakran ta-
lálkozunk az öröm, örülni szavakkal és 
szinonimáival. Kívülről is tudunk idézni 
ezek közül jónéhányat. Számomra ez az 5 
ige mutatja be legszebben ennek a fontos 
szónak a jelentését és jelentőségét. 

1. „...örülök, együtt örülök mind-
nyájatokkal. Ugyanígy ti is örüljetek, 
örüljetek velem együtt... Örüljetek az 
Úrban mindenkor; ismét mondom: 
örüljetek!” (Fil 2,17-18; 4,4)

AZ ÖRÖMRŐL
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

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

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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ÖNBECSÜLÉS
Az önbecsülés kérdése fiatal korom 

óta foglalkoztat. Magamat úgy ismerem, 
mint akinek meglehetősen alacsony az 
önbecsülése. A legtöbb előadásban, szó-
széki tanításban azt hallottam, hogy ez 
rossz, és ezen lehet javítani.

Próbálkoztam, követtem a különféle 
tanítások által kínált módszereket, kevés 
sikerrel.

Az utóbbi néhány évben már nem pró-
bálkozom semmilyen önbecsülést javító 
módszerrel. Sőt, inkább megkérdőjele-
zem az eddigi próbálkozásaimat is.

Miért fontos a magas önbecsülés? Ki-
nek fontos?

Én úgy ismerem magam, mint intro-
vertált, befele forduló személyiség. Az 
introvertáltak hajlamosak a negatív gon-
dolatokra és érzésekre. A természetük-
ből fakad. Talán az alacsony szerotonin 
szint is belejátszik. sok-mindent lehet 
róluk állítani, de azt nem, hogy elbízzák 
magukat. Éppen azzal küzdenek, hogy 
nem bíznak önmagukban, és ha tár-
sul az introvertáltsághoz egy bizonyos 
szintű intelligencia, akkor nem bíznak 
könnyen másokban sem. Igyekeznek el-
mélyülni, részletekbe menően elemezni 
érdeklődésük tárgyát.

Az alacsony önbecsülést nem tartom 
feltétlenül hátránynak az életben. Ha ez 
mégis hátrány, akkor feltevődik a kér-
dés: mennyit kell belőle ledolgozni, hogy 
elérjem a high self-esteem-et? Mennyi a 
magas önbecsülés szint? Hol kell meg-
állni mert úgymond már elérted? Mi van 
ha túl lősz a célon? Mi lesz, ha túl nagy 
önbecsülésre teszel szert? Mi lesz, ha át-
csap az igyekezeted narcisztikus szemé-
lyiségbe? Ezek jogos kérdések. 

Vékony vonal választja el a magas ön-
becsüléssel rendelkező személyt a nar-
cisztikus, önimádó, öntelt és másokat 
lekezelő, kihasználó embertől.

Melyik a jobb? Hol az egyensúly?
A sors úgy hozta, hogy a közelembe 

került néhány magas önbecsüléssel ren-
delkező ember az életem egy-egy sza-
kaszában. Amint jobban megismertem 
őket, éreztem, hogy nem szeretek a je-
lenlétükben időzni. Egy-egy találkozás, 
beszélgetés után alig tudtam magamhoz 
térni. A kioktató, mindent jobban tudó, 
lehengerlő szövegelés fárasztó volt. 
Uralták a beszélgetést. Éreztették a be-
szélgető társakkal, hogy hozzájuk ké-
pest mindannyian tíz lépéssel mögöttük 
kullognak. 

Nem szólhattál hozzá az adott témá-
hoz, hogy az illető ne vágott volna a sza-
vadba, vagy ne javított volna ki...

Arra a megértésre jutottam, hogy a 
magas önbecsüléssel rendelkező sze-
mélyiség gyengesége éppen az, ami 
egyébként az erőssége. Nincs meg feltét-
lenül az a tartalom, tehetség, érték, amit 
igyekszik exponálni a környezetében, 
ugyanakkor kiválóan kommunikál. Az 
nem igazolt, hogy helyesek és mélyreha-
tóak az ismeretei, de amikor érvel, neki 
nem is az a fontos, hogy kiderüljön az 
igazság, hanem, hogy megnyerje a vitát, 
és a beszélgető partnerét romokba dönt-
se, lehengerelje.

A közvetlen környezetünk, a csalá-
dunk, a barátaink tudják lemérni a leg-
jobban, kik vagyunk és mire vagyunk 
képesek. 

Ha kiegyensúlyozott, helyes önbe-
csülésre vágyunk, azt megkapjuk a 
környezetünk visszajelzéseiből. általá-
ban a visszajelzés vegyes. Nem csupán 
pozitív, hanem negatív is. Ha figyelünk 
ezekre a jelzésekre például a házastár-
sunktól, a gyermekeinktől, a szüleink-
től, a rokonoktól, egy-két igazi baráttól, 
lelki testvérektől, munkatársaktól - az 
elég adatot képezhet a helyes önbecsü-
lés meghatározásához. Ők tudják a leg-
jobban, miben vagyunk kompetensek, 
mennyire vagyunk hozzáértők valami-
lyen területen, mennyire vagyunk meg-
bízhatók, jellemesek.

Jó, ha nem gondolod magad többnek, 
mint ami valójában vagy. Fontos, hogy 
mégis tudd magadról, hogy miben vagy 
jó és hozzáértő. Tehát, ne gondold ma-
gad kevesebbnek sem, mint ami vagy.

Pál apostolnak van egy nagyszerű 
mondata a helyes önbecsülésről.

"De Isten kegyelméből vagyok, ami 
vagyok, és hozzám való kegyelme nem 
lett hiábavaló, sőt többet fáradoztam, 
mint ők mindnyájan; de nem én, ha-
nem az Isten velem való kegyelme." 
1Korintus 15:10.

High- vagy low self-esteem? Ez sze-
mélyiség függő. A személyiséged nem 
kell megváltozzon. Így lettél teremtve. 
A befele forduló nem rosszabb, nem 
alsórendűbb, mint az extrovertált, köny-
nyen kapcsolatokat teremtő egyén. 

A túlzott önbecsülés egy kellemetlen 
személyiség torzulás, amit a biblia is el-
ítél. Kapcsolatos az önimádattal, az elbi-
zakodással, az önteltséggel. 

Valaki egyszer azt mondta nekem, 
hogy ő még nem látott egy ennyire ala-
csony önbecsüléssel rendelkező embert, 
mint én. Persze, én sem láttam olyan 
magas önbecsüléssel rendelkező embert, 
mint ő. Pedig mind a ketten tudhattuk, 
hogy csak Isten kegyelméből vagyunk 
amik vagyunk.

                             Lukács János

Pál a körülményeitől függetlenül 
örült, s ugyanarra biztatja olvasóit, a 
gyülekezet testvériségét. Ha a körülmé-
nyeink miatt örülnénk csupán, nem tar-
tana sokáig az örömünk. Az Úrban (Pál 
mindig Jézusról, a Megváltóról beszél, 
amikor az Urat említi) viszont „minden-
kor” is lehet örülni.

2. „És az angyal így szólt: Ne félje-
tek, mert íme, nagy örömet hirdetek 
nektek, amely minden nép öröme lesz, 
mert Dávid városában ma megszületett 
nektek az Üdvözítő, aki az Úr Krisztus.” 
(Lk 2,10-11)

A görög evangélium szó örömhírt, 
örömüzenetet jelent. Lukács ezt hasz-
nálja itt. Úgy is mondhatnánk: Örömhírt 
mondok nektek, nagy örömöt, olyat, ami 
mindenki számára öröm lesz. Ma szüle-
tett meg ennek az örömnek a forrása, az 
Üdvözítő. Akik hallották az „evangéliu-
mot”, örültek, azóta hangzik az örömhír, 
azóta egyre többen örülnek. 

3. „Mondom nektek, ilyen örvende-
zés van az Isten angyalainak színe előtt 
egy bűnös ember megtérésén... Vigad-
nod és örülnöd kellene hát, hogy a te 
testvéred meghalt és feltámadt, elve-
szett és megtaláltatott.” (Lk 15,10.32)      

Egy bűnös ember megtérésén még a 
mennyben is örülnek, nekünk is föl kel-
lene ismernünk, hogy ha van valami, 
ami miatt örülhetünk, akkor az a bűnös 
megtérése. Örülnünk kellene hát, hogy 
megtérések történnek körülöttünk, s 
szerte e világon. 

4.  „Ezeket mondtam nektek, hogy az 
örömöm bennetek legyen, és a ti örö-
mötök beteljék.” Jn 15,11

Jézus is örült. Örömét tanítványainak 
is átadta. (Pál is tőle kapta örömét.) Já-
nos 15-16. részben többször is hangsúlyt 
kap, hogy a Mester a követői örömével is 
törődik, azt is munkálja. 

Pál apostol, az Úr Jézus, és a meny-
nyeiek öröméről olvasva a hívő szíve, 
élete is megtelik örömmel. Nem is kell 
erőlködni érte, hiszen a Lélek gyümöl-
cseként természetesen megterem az „élő 
emberben” az öröm (Gal 5,22). 

Ötödiknek legszívesebben az egész 
Zsoltárok könyvét választanám. Itt van 
egy, a sokszor előforduló felhívás közül:

5. „Ujjongj az ÚRnak, te egész föld! 
Szolgáljatok az ÚRnak örömmel, men-
jetek eléje vigadozva!” zsolt 100,1-2

Az egész teremtett világ örüljön! Min-
den oka megvan erre. Isten igéje abban 
is segít, hogy észrevegyem az okokat, s 
hogy meghalljam a felhívást az öröm-
re. Miközben Istent dicsérem, érlelődik 
bennem a Lélek gyümölcse: az ÖRÖM.

                              Herjeczki Géza    
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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. március

Védőoltást? Nekünk is?
szomorú vagyok amiatt, hogy a 

COVID-19 védőoltás (vakcina) ellen 
ilyen heves támadás alakult ki keresz-
tény - keresztyén körökben.

43 évig dolgoztam klinikai virológus 
orvosként. A Szent László kórház Viro-
lógiai Laboratóriumának a vezetője vol-
tam, s ma már több éve nyugdíjasként 
élek, ugyanakkor Istenben hívő, Jézus 
Krisztusban bízó ember vagyok.

Jézus Krisztus beszél az utolsó idők-
ben fellépő járványokról. A védőoltások 
számos járványt megállítottak már 
eddig is (járványos gyermekbénulás, ka-
nyaró, mumpsz, magzatkárosodást oko-
zó rózsahimlő stb.). Más betegségeket a 
védőoltások alkalmazása miatt már csak 
hírből ismerünk (feketehimlő), vannak 
olyanok, amelyek előfordulása s ezzel kö-
vetkezményei is megritkultak (a fertőző 
májgyulladás A-, B típusa következmé-
nyei májkóma, májcirrózis, májrák). De 
vannak olyan vakcinák is, amikkel a rák 
kialakulását sikerül megakadályozni 
(méhnyak-, gége, májrák stb.), s vannak, 
amelyek trópusi országokba utazva vagy 
fertőző környezetben dolgozva (sárgaláz, 
kullancs eredetű agyvelő gyulladás stb.) 
nyújtanak védelmet.

Nagy eredmény és óriási ajándék, hogy 
a COVID-19 ellen ilyen gyorsan sikerült 
kifejleszteni a vakcinát. A vakcinálás 
nyomán kialakuló védettség nemcsak 
minket, hanem családtagjainkat, a kör-
nyezetünkben élő embereket is védi. A 
vakcina által aktivizált immunrendszer 
csapdába ejti a minket fertőzni akaró ví-
rust, fertőződés esetén nagy mértékben 
csökkenti a fertőzőképes vírusok meny-
nyiségét. Ha megfertőződünk is, jelentő-
sen enyhébben és rövidebben, vagy épp 
tünetmentesen fogjuk átvészelni a "víru-
sok támadását", és a fertőzési lánc meg-
szakadásának eszközei lehetünk.

A természetes úton megbetegedettek 
és a betegségből meggyógyultak számá-
ra szükségtelen a védőoltás, mert még a 
rövid távra védettséget biztosító léguti 
fertőzések után is fél-, két évig tart a ter-
mészetes védettség. 

Én és lelkipásztor férjem az első 
adandó alkalommal regisztráltattuk ma-
gunkat a COVID-19 elleni védőoltásra. 
Felelősek vagyunk önmagunkért, de 
egymásért még inkább! Bár vannak, sőt 
még lesznek is járványok, Jézus Krisz-
tus arra tanít minket, ne veszélyeztessük 
a környezetünket, inkább abban legyünk 
együttműködőek, hogy a járvány lecsen-
desüljön, és megszűnjék! A felelősség-
teljes magatartás pedig azt jelenti, hogy-
ha lehetőségünk van rá, akkor oltassuk 
be magunkat a COVID-19 ellen!

Dobner Győzőné dr. Mihály Ilona  
      nyugdíjas klinikai virológus főorvos

lé tendálása. Bízunk benne, hogy hama-
rosan elérjük azt a szintet, amikor újból 
biztonságosan el tudjuk látni a betege-
ket a kórházainkban. sajnos az intenzív 
osztályokon még mindig elég magas a 
COVID-os betegek száma (és ezzel ará-
nyosan a halálozások száma is), ahol a 
betegek nagyobb részét lélegeztető gé-
pek tartják életben.

Ami reményt ad a jövőre nézve az 
az, hogy december elején elkezdődött 
a COVID-19 vakcina beadása az egész-
ségügyben dolgozók számára, mára 
pedig már egyre több területen, pl. a 
szociális ellátásban (idősek otthonában) 
dolgozók és a 65 éven felüliek számára 
is elérhető. 

Véleményem szerint a védőoltás ki-
fejlesztése, forgalmazása és a “karokba 
juttatása” Isten válasza arra a sokunk 
által gyakran elmondott imára, amiben 
kértük, hogy adjon segítséget az egész 
világot érintő járvány megállításához. 

A COVID – 19 védőoltás minél előb-
bi beadatása nagyon fontos a következő 
okok miatt:

1. Minél több ember oltatja be magát, 
annál hamarabb áll meg a vírus terjedé-
se.

2. A mai napig nincs még gyógyszer, 
ami a COVID által előidézett betegséget 
meggyógyítaná. 

3. A védőoltás (Pfizer, Moderna) 
mai ismereteink szerint biztonságos, 
nem tartalmaz élő vírust és eddig még 
hosszú ideig tartó mellékhatásról sem 
tudunk. Én is megkaptam mind a két 
Pfizer adagot, 2020. december 22-én és 
2021. január 8-án.

4. Nincs helye a halogatásnak, hiszen 
az egész világot érintő pandémia alatt a 
halálozások száma egyre nő, és az utó-
hatások hosszú ideig a fertőzésen átesett 
egyénnel maradhatnak (fáradékonyság, 
ködös gondolkodás, tüdő- és szív szö-
vettani elváltozások, stb.).

Tisztában vagyok azzal, hogy sokan 
félnek beadatni az oltást, vagy már eleve 
vakcina ellenes hozzáállásból érvelnek, 
és valótlan vagy félrevezető cikkeket 
terjesztenek az interneten, médiában.  

Amit mi tudunk tenni az az, hogy mi-
nél több hiteles, tudományos forrásból 
való információt szolgáltatunk és igyek-
szünk a téves híreket tényekkel megcá-
folni. Remélhetőleg, így folyamatosan 
nő azok száma, akik készek beadatni a 
vakcinát.

Hívő emberként továbbra is imád-
kozom, hogy minél többen megértsék 
a fontosságát és bátran, hittel fogadják 
el Istennek ezt az ajándékát, nemcsak a 
maguk, hanem embertársaik érdekében 
is.

                              Novák Györgyi

COVID-19  
Kaliforniában 

Az első fertőzési hullám kezdetén, 
2020 tavaszán Kaliforniában nagyon 
szigorú intézkedéseket hozott a helyi 
Népegészségügyi Központ (Public He-
alth Department), hogy megállítsák a ví-
rus terjedését. Teljes lezárást rendeltek 
el közel 3 hónapig. A kórházakon kívül 
kizárólag olyan üzletek maradhattak 
nyitva, ahol a létszükségletekhez kap-
csolódó cikkeket lehetett megvásárolni, 
mint pl: élelmiszer boltok, gyógyszer-
tárak, benzinkutak. Az éttermek, isko-
lák, óvodák, templomok, mozik, a nem 
létszükségleteket kínáló létesítmények 
(non-essential business) mind bezártak. 
A kórházakban ezzel párhuzamosan 
megemelkedett a betegek száma, viszont 
még nem okozott különösebb problémát 
az ellátásuk. Amikor a fertőzések száma 
a nyári hónapokban csökkenő tendenciát 
vett, fokozatosan megnyitották a koráb-
ban bezárt üzleteket, engedtek kisebb 
csoportos gyülekezéseket a szabadban, a 
bölcsődék/óvodák fogadhattak gyereke-
ket és az utazások is egyre gyakoribbak 
lettek. Ezalatt az idő alatt, néhány vasár-
nap mi is tartottunk szabadtéri istentisz-
telet az imaházunk udvarán. A nyár vége 
felé, az utazások, a csoportos összejöve-
telek növekedésével, az üzletek, étter-
mek nyitva tartásával ismét emelkedni 
kezdett a fertőzések száma. Az érintett 
hatóságok újból elkezdtek szigorítani a 
szabályokon, pl. az éttermeknek csak 
elvitelre lehetett ételt készíteni, csak li-
mitált számú vásárló lehetett az üzletben 
(<25%), stb. Attól is tartottak, hogy ha a 
szokásos influenza szezon megkezdődik 
a téli hónapokban, „dupla” fertőzésre le-
het számítani. Egyre nyilvánvalóbb volt, 
hogy az emberek nem bírják elviselni a 
bezártságot, elszigeteltséget, különösen 
a közelgő ünnepi időszak alatt. A fegye-
lem lankadását látva már tudtuk, hogy 
fel kell készüljünk egy újabb hullámra, 
ami várhatóan jóval nagyobb kihívások 
elé állít majd, mint a tavaszi. sajnos, ez 
be is következett hamarosan.

November közepe óta Kalifornia is-
mét szigorú lezárás alatt van a fertőzések 
magas száma és a kórházak/személyzet 
túlterheltsége miatt. A mi kórházunkat 
is át kellett szervezni és újabb korona-
vírusos betegeket ellátó intenzív osztá-
lyokat kialakítani a meglévő épületben.  
Ezenkívül dolgozóink egy részét is át-
csoportosítottuk, így biztosítva az ellá-
tás folyamatosságát. 

Az elmúlt két hét azt mutatja, hogy 
valószínűleg elértük a csúcsot, a bete-
gek száma stagnál, így remélhetőleg 
nemsokára megkezdődik a számok lefe-
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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. március

testvérnőnket, Rigó Ilonát, aki 82 éves 
korában hallotta meg a haza hívó szót. 
Ilonka néni temetése 2020. május 9-én 
volt - a korlátozások miatt - nagyon ke-
vés résztvevővel. Mindössze fia Sándor 

és lánya Hajnal, 
illetve azok köz-
vetlen családtag-
jai vehettek részt 
a gyász-szertar-
táson. Az igehir-
detés szolgálatát 
Püsök Dániel, 
gyülekezetünk 
l e l k i p á s z t o r a 
végezte a János 
14,1-6 alapján, 
biztatva a gyá-

szoló családot az Istenbe vetett hitre, 
és Jézusban való bizalomra. Bár gyü-
lekezetünk testvérisége nem vehetett 
részt fizikálisan a temetésen, virtuálisan 
bárki bekapcsolódhatott. Videóra rögzí-
tett énekekkel is szolgálhattunk elhunyt 
testvérnőnk családja felé. A feltámadás 
reménységében szívünkben hordozzuk 
Ilonka testvérnőnk emlékét! 

A nyár egyik legnagyobb fájdalma 
volt számunkra, hogy a Ráma tábo-
runk kapui majdnem egész nyáron zár-
va voltak. Nagyon hiányoztak amerikai 
testvéreink, a szövetségi és biblia kon-
ferencia, a gyermek és ifjúsági táborok, 
valamint a gyülekezeti hétvégék. Igaz, a 
nyár második felében már korlátolt lét-
számban kimehettünk a táborba, gyer-
mekeink nagy örömére, de mégsem volt 
a nyarunk olyan, amihez hozzá voltunk 
szokva, és amit nagyon vártunk. 

Különösen elszomorító volt ez abban 
az évben, amikor táborunk megalapítá-
sára és fennállásának 60. évfordulójára 
emlékeztünk. Bár vendégek nélkül, de 
meghitt gyülekezeti környezetben és 
Isten iránti hálával megtelt szívvel em-
lékeztünk meg elődjeinkről, akik láttak, 
mertek, léptek, fenntartottak és fejlesz-
tettek; valamint az évtizedek áldásairól, 
amit Rámában vehettünk át Istentől. 

Ebben a jubileumi évben egy másik 
évforduló megünneplésére is sor került 

Rámában. Kuti János és Mária test-
véreinkkel adtunk hálát Istennek, hogy 
egymásnak ajándékozta őket, és 64 éven 
át megtartotta házasságukat. A Kuti há-
zaspár követendő példa gyülekezetünk 
fiatalabb nemzedéke számára a tábori 
és gyülekezeti önkéntes szolgálatban, 
az Isten iránti őszinte hitben, és a házas-
életben megélt szeretetben, hűségben és 
kölcsönös tiszteletadásban. 

Az ősz fő eseménye a gyülekezeti há-
laadó ünnepély volt. Bár nehéz évünk 

volt, de őszintén önvizsgálatot tartva na-
gyon sok okot találtunk ebben az évben 
is a hálára. 

Ennek az évnek, mely mintha a halál 
árnyékának a völgyében telt volna, egyik 
legnagyobb áldása egy kislány születése 
lett, akit Szabó Dávid és Erica testvé-
reinknek ajándékozott a Mindenható. 
Szabó Adrienne július 23-án született 
- szülei, a bővebb család és gyülekeze-

Gyülekezeti beszámoló
Folyó év márciusában van egy éve 

annak, hogy személyes és gyülekezeti 
életünk egy olyan válsághelyzettel ta-
lálta szembe magát, amilyennel a mi ge-
nerációnk eddig nem találkozott. Ebből 
eredően, az elmúlt 12 hónap távlatából 
visszanézve elmondhatjuk, hogy gyüle-
kezeti életünkben nagyon sok kihívással 
kellett szembenéznünk és a szokottnál 
több fájdalmat kellett elhordoznunk, de 
mindezekben megtapasztaltuk, hogy 
mennyei Atyánk kegyelme nekünk is - a 
világválság idején is - elég volt. 

2020. március 15. volt az utolsó vasár-
nap, amikor gyülekezetünk korlátozások 
nélkül gyűlhetett össze istentiszteletre. 
Azt követőleg több hónapig egyáltalán, 
majd pedig csak korlátozásokkal, és 
a járványügyi szabályok betartásával 
tarthattunk személyes összejöveteleket. 
Nem volt könnyű idomulni az elkülönü-
léshez, a telefonos kapcsolattartáshoz és 

a virtuálisan megtartott istentiszteletek-
hez; gyülekezetünk testvérisége azon-
ban felismerve, hogy ebben a helyzet-
ben ez a leginkább járható út, példásan 
felzárkózott az új helyzethez. Még idős 
testvéreink is, korukat meghazudtoló 
módon tanulták meg és fedezték fel a 
virtuális világ fortélyait. Akiknek nem 
volt számítógépes hozzáférésük, azokat 
telefonhívás által kapcsoltuk be össze-
jöveteleinkbe. Nem olyan helyzet volt 
ez, amire vágytunk, de hálásak voltunk, 
hogy ilyen formában is megtarthatjuk 
istentiszteleteinket, és jobb híján kezd-
tük élvezni is a korlátainknak ilyen fajta 
kiszélesedését. Rendszeresen bekap-
csolódtak összejöveteleinkbe Kelownai 
testvéreink, és Erdélyből és Magyaror-
szágról is gyakran voltak vendégeink. 
Külön áldásként fogtuk fel, hogy hét-
köznapi bibliatanulmányozásunkon és 
imaközösségünkben a résztvevők száma 
majdnem háromszorosára nőtt az elmúlt 
évekhez képest. 

A vírusidőszak harmadik hónapjá-
ban sajnos elvesztettük egyik kedves 

TORONTÓ
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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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Amint biztosan hallottátok már, az 
elmúlt pár hét alatt a COVID-19 beteg-
ségben voltam. Feleségem, Ibolya is, va-
lamint édesapám és édesanyám is benne 
voltak! Hála Istennek, hogy már jobban 
vagyok, és a családunk minden tagja 
is meggyógyult! Hálásan köszönöm az 
imáitokat és a rendszeres érdeklődést, 
amit irántunk mutattatok!

Betegségem alatt elgondolkodtam 
azon, hogy amikor beteg lettem, na-
gyon odafigyeltem a szimptómákra és 
komolyan vettem a kezelést is, amit az 
orvosok előírtak. A betegséggel együtt-
járó tüdőgyulladást is nagyon komolyan 

tünk örömére. Dávid és Erica október 
18-án hozták el kislányukat bemutatni 
az Úrnak és Isten áldását kérni életé-
re. Különös volt ez a gyermekbemu-
tatás olyan szempontból, hogy mind a 
négy nagyszülő és minden nagybácsi és 
nagynéni a családból részt vehetett rajta. 
Itt a diaszpórában élők számára különle-
ges áldás ez. Az ünnepi istentiszteleten 
gyülekezetünk lelkipásztora az Ézsaiás 
46,3-4 alapján hirdette Isten igéjét. Az 
igehirdetésben megláthattuk, hogy Isten 
nem egy távoli lény, hanem szerves ré-
sze gyermekei életének, akiket foganta-
tásuktól kezdve halálukig hordoz az Ő 
széles vállain. Kívánjuk, hogy Adrienne 
is tapasztalja meg életében Isten meg-
mentő és megtartó kegyelmét. 

Az év második felében két építkezési 
projektbe is belekezdtünk. Az egyik a 
táborban lévő fiú cottage felújítása volt, 
ami a mosómedvék garázdálkodása mi-
att lakhatatlanná vált és teljes felújításra 
szorult. Az elkezdett munkát tavasszal 
tervezzük folytatni, és a nyár beállta 
előtt szeretnénk teljesen befejezni. A 
második munkaprogram két vasárnapi 
iskolai terem kialakítása volt az ima-

házunkon belül. Az építkezés folyamán, 
pénz és munkaerő hiányában csak a kül-
ső falai lettek megépítve ezeknek a ter-
meknek. Most vált lehetővé két kisebb, 
vasárnapi iskolai és más kiscsoportos 
foglalkozásra alkalmas terem kialakítá-
sa az adott helyen. A munkálatok dec-
emberben kezdődtek meg, és remélhető-
leg tavaszra teljesen készen lesznek. Ez 
utóbbi projekt a magyarországi Bethlen 
Gábor Alap támogatásával valósulha-
tott meg. 

A karácsonyra készülve – amit sajnos 
ismét csak virtuálisan ünnepelhettünk 
meg – advent harmadik vasárnapján, 
imaházunkban, ökumenikus adventi 
istentiszteletet tartottuk a torontói fő-
konzul, Palkovits Valér úr indítványo-
zására. Jó volt tapasztalni, hogy minden 
torontói magyar gyülekezetből és egy-
házból a tagok, illetve lelkipásztorok és 
szolgálattevők részt vettek és szolgáltak 
ezen a rendkívüli istentiszteleten. Ünne-
pünkön jelenlétével megtisztelt, és kö-
szöntést adott át Ontárió tartományának 

mentális egészségéért és a függőségek 
kezeléséért felelős minisztere, Michael 
A. Tibollo úr is. 

A karácsonyi szezon említésre méltó 
eseményei közé tartozik még az a gyüle-
kezeti összefogásunk, aminek keretében 
45 cipősdobozt megtöltve ajándékok-
kal, a Samaritánus Erszénye segélyszer-
vezet segítségével küldhettünk el a vi-
lág hátrányos helyzetű országaiban lakó 
gyermekek számára. 

Miközben a tavasz illatát érezzük a le-
vegőben, hálásak vagyunk, hogy a hír-
hedt kanadai tél ebben az évben sokkal 
enyhébb és barátságosabb volt a meg-
szokottnál. Ha nem is volt hosszan tartó 
kemény hideg, de hó azért hullott bőven. 
Több hétvégén is sikerült kimenni gyü-
lekezetünk gyermekeivel és fiataljaival a 
környező dombokra, szánkózni. Ezeken 
a kiruccanásokon - a sebes lecsúszások 
között - forró csokit, teát és finom süte-
ményeket is fogyasztottunk néhány test-
vérnő jóvoltából. 

záradékul gyülekezetünk évi mottóját 
osztjuk meg testvéreinkkel. szeretnénk, 

hogy megvalósuljon 
úgy gyülekezetünk-
ben, mint a világ bár-
mely országában talál-
ható magyar baptista 
gyülekezetekben: „Jé-
zus így válaszolt:

"Nem a ti dolgotok, 
hogy olyan időkről és 
alkalmakról tudjatok, 
amelyeket az Atya a 
maga hatalmába he-
lyezett. Ellenben erőt 

kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent-
lélek, és tanúim lesztek Jeruzsálem-
ben, egész Júdeában és Samáriában, 
sőt egészen a föld végső határáig."  Ap-
Csel 1,7-8

                                  Püsök Dániel

vettem, és bevettem a gyógyszereket is, 
amelyeket az orvosok a kezelésre adtak. 

Azon is elgondolkodtam, hogy bár 
a lelki betegség sokkal komolyabb és 
veszélyesebb még ennél a csúnya be-
tegségnél is, az emberiség nem veszi 
komolyan, és sajnos a “lelki gyógyulás-
ra” előírt használati utasítást sem köve-
tik úgy az emberek, amilyen komolyan 
kellene azt venni! sok ember észreveszi 
hogy baj van a lelkével. Azt is észreve-
szi, hogy változásra és gyógyulásra van 
szükség. Még a vágya is megvan arra, 
hogy jó lenne meggyógyulni! Hiszi, 
hogy Isten hatalmas, és képes arra, hogy 
meggyógyítsa - és Isten meg is akarja 
gyógyítani. De mégsem jön el a gyógy-
ulás, mivel nem akarja elfogadni az Is-
ten szerinti gyógyulás módját. 

Ma reggeli istentiszteletünkön 
Naámán történetét fogjuk hallani a 
Királyok 2. könyvéből. Meggyógyult 
a lepra betegségből, de Isten először a 
büszkeségéből kellett kigyógyítsa! Le-
het, hogy te is hasonló helyzetben talá-
lod magad ezen a reggelen. Érzed, hogy 
beteg vagy. Fizikailag, de lehet hogy 
lelkileg is. Hallottál már Istenről, és a 
gyógyulásról, amit egyedül Ő tud adni. 
De a büszkeséged és makacsságod miatt 
még nem tapasztaltad meg Isten gyógyí-
tását, ami pedig készen van számodra is. 
Fogadd el végre gyógyítását! Egyúttal 
meg fogod tapasztalni, hogy nem csak 
téged akar megáldani vele, de családo-
dat és szeretteidet is megfogja áldani, ha 
hittel és alázatos szívvel elfogadod Őt!

Ma reggeli prédikációnk címe: “Aláz-
kodj meg, és fogadd el végre Isten gyó-
gyítását fizikai és lelki életedre!” (2 Ki-
rályok 5:1-19) 

Mit gondolsz, milyen az életed Isten 
nélkül? Megvagy elégedve fizikai és 
lelki egészségeddel? Ha gyógyulásra 
vágysz, Istennél ma megkaphatod! 

Ha megszeretnéd tudni, hogy ez 
hogyan lehetséges, akkor csatlakozz 
hozzánk FacebookLive-on a Venice-i 
Magyar Haz Facebook oldalán, vagy 
akinek nincs Facebook-ja, az megnéz-
heti majd a Magyar Haz Web oldalán, 
YouTube-on. HTTPS://www.facebook.
com/HCSPetofi 
                                 Kulcsár Attila
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

8. oldal 2021. március

MISSIONARY FUND
The purpose: supporting the 

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

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

Paul’s request is talking to us as well.  
Therefore, Dear Reader, If you didn’t 
invite Jesus into your heart so far; please 
do it now.  Then, together let us decide 
that forgetting our past, and handing 
our present worries over to the Lord; 
we shall serve him with our future 
in mind. Then, our life will be easier, 
more blessed, and will bring more glory 
to God’s name.

What does it mean to live in the 
future?  Let me give you an example:  
Last week I was talking to someone 
about the world wide monitory problems, 
unemployment, wars, earthquakes 
floods, and illnesses. Suddenly, the 
person interrupted me by asking:  
“Aren’t these problems the signs that 
Jesus Christ will return soon?”  “Oh, 
Yes!” – I said.  Then added:  “Isn’t it great 
that – as children of God – we can look at 
these problems in that light?  That way, 
we don’t have to fear, worry or become 
depressed about all these calamities.  
For, if we keep in mind that these are 
only the signs of Christ’s imminent 
return, or the signs of the imminent 
fulfillment of our glorious future; we 
will calm down, even rejoice, and face 
all problems filled with peace.

Of course, to live in the future can 
not only be helpful for us in facing the 
world-wide calamities, but may also ease 
our pain during our daily trials. For, if in 
the midst of some pain, sickness, loss, 
or death we remind ourselves that all 
these will soon end because Christ will 
soon return; we will calm down also.  
Thus, it pays to concentrate on the 
future, while serving the Lord because 
that is the way Jesus can grant us his 
peace.  Thus Once again, let me say: 
forgetting the advantages and sins of the 
past; handing over  to God the problems 
of the present; let us concentrate on 
our glorious future while serving our 
savior.  Thereby making our lives more 
peaceful and useful.

                Irma F. Matrai (2010)

LIVE FOR THE FUTURE
Some people live in the past.  In 

other words, their mind is constantly 
occupied with who they were, what 
successes they attained, and how much 
honor they received in the past.  Others 
– on the other hand – complain about 
past persecutions, hurts, and sufferings, 
they were exposed to.  While even 
others, lament over lost opportunities; or 
hardships they caused for their children, 
parents, or others even if they confessed 
those and asked Jesus to forgive them; 
because they can not forget nor forgive 
themselves all the things Jesus already 
forgave.

Then, there are those who live in 
the present exclusively.  They are 
not interested in the past, and are not 
concerned with the future, because they 
are so heavily involved in the present 
day problems of life that they have no 
energy left to care for something else, or 
even to relax.

However, Paul the apostle, in his letter 
to the Philippians Church, recommended 
that – as people who already dealt 
with the past by asking and receiving 
forgiveness from Jesus, and who were 
heavily persecuted in the present – they 
should rather live for the future.  In 
other words, that they should follow 
his example as he already put that into 
practice; although he would have had 
good reasons to brag about his past 
accomplishments, titles, and honors; or 
to mourn over his former sins.  But, he 
didn’t.  Instead, he considered all those 
loss for the sake of Christ.  In Philippians 
3:5-17 (NIV) we read:

If anyone else thinks he has reason 
to put confidence in the flesh, I have 
more: Circumcised on the eight day, 
of the people of Israel, of the tribe of 
Benjamin, a Hebrew of Hebrews in 
regard to the law, a Pharisee; as for 
zeal, persecuting  the church; as for 
legalistic righteousness, faultless.  
But whatever was to my profit I now 
consider loss for the sake of Christ.  
What is more, I consider everything 
a loss compared to the surpassing 
greatness of knowing Christ Jesus 
my Lord, for whose sake I have lost 
all things.  I consider them rubbish, 
that I may gain Christ and be found in 
him, not having righteousness of my 
own that comes from the law, but that 
which is through faith in Christ – the 
righteousness that comes from God 
and is by faith. I want to know Christ 
and the power of his resurrection 
and the fellowship of sharing in his 
sufferings, becoming like him in his 

death, and so, somehow, to attain to 
the resurrection from the dead.

Not that I have already obtained 
all this, or have already been made 
perfect, but I press on  to take hold of 
that for which Christ Jesus took hold 
of me.  Brothers, I  do not consider 
myself yet to have taken hold of it.  
But one thing I do:  Forgetting what 
is behind and straining toward what 
is ahead, I press on toward the goal 
to win the prize for which God has 
called me heavenward in Christ 
Jesus.  All of us who are mature 
should take such a view of things.  
And if on some point you think 
differently, that too God will make 
clear to you.  Only let us live up to 
what we have already attained.  Join 
with others in following my example 
brothers…
Thus first of all, the apostle told the 

Philippians why he could brag about 
his past.  Namely, because as a member 
of the tribe of Benjamin, he was a law 
abiding, sincere Jewish Pharisee and 
serious persecutor of Christians.  All of 
which calls for praise. Yet, he voluntarily 
gave that up for the “surpassing 
greatness of knowing Christ.”

In addition, he gave up praise so that 
it may become clear that, in spite of his 
excellent qualities, and strict fulfillment 
of the laws; he did not become righteous 
by, and through these.  In other words, he 
didn’t receive forgiveness of sins, eternal 
life, and God’s call by them.  For, these 
were only available through faith in Jesus 
Christ.  Furthermore, he wanted them to 
know  that – in spite of the fact that in 
the present he wholeheartedly immersed 
himself in the service of Christ;  he still 
did not reach perfection.  Therefore, he 
was rather concentrating on forgetting 
the past; and serving Christ whole 
heartedly in the present, so that he may 
attain great rewards in the future.  Or, 
quoting his own words:  “Not that I 
have already obtained all this, or have 
already been made perfect… But one 
thing I do; forgetting what is behind 
and straining toward what is ahead, 
I press toward the goal to win the 
prize for which God has called me 
heavenward in Christ Jesus.”

Then he asked the Philippian church, 
to follow his example.  Meaning, that 
they too should forget the past; cease to 
worry about the present; and instead 
–  keeping their marvelous future in 
Heaven in the forefront –  they should 
fervently serve the Savior also! 

Today, when many people still 
worry about their past, or live for the 
present day exclusively;  the apostle 
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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)

9. oldal 2021. március

"Ne azért akarjatok az ismeretben 
növekedni, hogy megtapsoljanak, és 
ezáltal feljogosítva érezzétek magato-
kat a másokkal való vitatkozásra.

Igyekezzetek növekedni az ismeret-
ben a saját lelketek javáért."

        Jonathan Edwards (Lukács J.)

(a believer) joined the conversation 
class and as God would have it, she 
is in the same class as the Middle 
Eastern woman! The believing lady 
also happens to be my dear friend who 
came to know the Lord many years 
ago through several friends who kept 
sharing the Good News with her, Bible 
study and attending Faith Bible Church. 
she was able to have a conversation with 
the Middle Eastern woman - it was such 
a blessing to hear her share of God's 
grace. What a wonderful reminder this 
has been to me that the work of the Lord 
does not stop.

Additionally, I meet (by phone, email 
or in person with masks) with about six 
other folks from the Middle East - none 
are saved. Pray that as seeds are planted 
that God would reveal Himself to them. 
There is also one student from Korea 
who I meet with almost every week. she 
is on a solid foundation and is so in love 
with the Lord. She just didn't know how 
to find Him.

Recently I have been thinking about 
something I read in a devotional that 
lifts my heart - we know that we hold 
on to His hand, but He GRIPS OUf 
hand. Grip carries the meaning of a 
tight hold and gives me security in His 
continual presence. And in Psalm 18, 
I am reminded that He is my rock, my 
strength, my deliverer, my shield, my 
stronghold and my salvation. He is more 
than enough for me.

May our Lord bless you with a healthy 
and joyful New Year, trusting only in 
Him.

                              Ruth Wright
                 ruth_s_wright@yahoo.com

6 Shocking Facts in the Quran 
That Christians Should Know

For many Christians, Islam’s holy 
book is an unfamiliar document that 
beholds alarming and incomprehensible 
teachings, many of which directly call 
for the punishment of "disbelievers"— 
but undeniably, it also beholds over 50 
stories that parallel historical events 
found in the Bible. While the Quran 
will never be supported or upheld by 
Christians, this article will unveil some 
interesting facts residing within the 
Quran that, surprisingly, only reaffirms 
the greatness and power of Christ.

Mohammed
Within the 114 chapters and 6236 ver-

ses in Quran, the name of Prophet Mo-
hammed can only be found in 4 places 
(Ch. 3:144, Ch. 33:40, Ch. 47:2, Ch. 48:2).

Jesus
Conversely, the name of Jesus is 

mentioned far more than Mohammed. 
Jesus can be found in the Quran in 25 
places.

The Virgin Mary 
No actual women are named in the 

Koran, except for one—Mary (Mariam), 
the mother of Jesus. Two entire chapters, 
Chapter 3 (Family of Mariam) and 
Chapter 19 (Mariam), are dedicated to 
the story of Mary. Within these chapters, 
it explains that Mary is without original 
sin, was a virgin and went to heaven 
with her physical body.

Power in the name
In Chapter 3, verses 45-55, the Quran 

goes into detail about Jesus. It refers to 
him in the following names: word of 
god (Kalimatullaah), spirit of god (Ruh-
Allah), Jesus Christ (al-MaseeHu `Eesa). 
These names hold incredible power, 
meaning and symbolism.

His Great Works
The Quran goes on to highlight the 

many miracles of Jesus, many of which 
Christians are very familiar with. It 
details that He created a live bird with 
mud, cured a man born blind, cured a 
man with leprosy, how He spoke when 
He was 2 days old, and how He gave 
life to the dead. It even documents how 
Jesus went to heaven, that He is alive 
and will come again.

No one like Jesus
On the contrary, the Quran makes no 

mention that Mohammed is alive, does 
not mention that he will come back. He 
is not documented performing miracles 
and he is not referred to in any special 
names.     (beliefnet.com)

WINTER GREETINGS 2021
from Ruth Wright

I don't think I have ever seen time 
fly by as fast as it has in the past year, 
even with our lives being turned upside 
down, changes made to how we live 
and adapting to online church services. 
I thank the Lord-as of this writing I 
remain-healthy.

On the other side it has been an 
opportunity for me to draw closer to 
the Lord, make use of the technology 
(zoom) that we have, and for others 
spending more quality time with family.

I did not travel to my family for 
Thanksgiving, Christmas or New 
Years as I have a new puppy which is 
a joy to me. Loneliness has been put 
aside. How wonderful God has created 
these beautiful animals to be good 
companions.

Early last year I taught Bible to four 
EsL students. Only one was saved. One 
couple from the Middle East stayed for 
Bible after EsL. But when the Pandemic 
hit, on site classes closed down and this 
couple was not interested in further 
learning about the Word of God.

EsL started up last september and 
then again after the Christmas break. 
We have several teachers plus 12 or 
so participants, including the Middle 
Eastern couple. All of the students 
have truly enjoyed this endeavor to 
keep things going. I am helping in the 
conversation class.

Each week before we break into our 
respective classes, the director always 
talks to the students about the wonderful 
Lord Jesus Christ who loves every one 
of them. In this time of pandemic, their 
faces smile when they hear these words. 
People are afraid and don't know where 
to tum.

Interestingly, the Middle Eastern 
husband and wife are now in separate 
classes. This past week an Iranian lady 

ESL class from one year ago
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2021. március

A BAPTISTA SAJTó NAPJA 
(március 15)

Írd le ezt a látomást és vésd táblákra, 
hogy könnyen olvasható legyen! (Hab 2,2)

Magyar baptista sajtó. Igen, ilyen is 
van, s már elég rég óta. A Békehírnök 
megalakulását (1895) 13 évvel követte 
az Evangéliumi Hírnök. Az amerikai 
magyar baptisták lapja egyidős a szö-
vetséggel, amit az újvilágban a múlt 
század legelején létrejött gyülekezete-
ink – otthoni és itteni példákat követve 
- hoztak létre. Az azóta megszakítás nél-
kül, folyamatosan megjelenő lap most a 
113-dik évfolyamát éli. Eljut mindenho-
va, ahol magyar baptisták élnek, négy 
kontinensen, szétszóródva. 

A szerkesztője és a cikk írók nagyobb 
része lelkipásztor, de a lap nem írott 
igehirdetések gyűjteménye. Versek is je-
lennek meg benne, de nem nevezhetjük 
költők fórumának. Az amerikai magyar 
baptista sajtó jelenlegi egyetlen orgánu-
mának sajátos küldetése van.  Az evan-
géliumnak úgy a hírnöke, hogy a gyü-
lekezeteink életét, szolgálatát kísérve 
figyelemmel a közöttünk és általunk is 
munkálkodó Krisztus evangéliumát, 
hívó szavát, s az arra válaszoló közös-
ség gyümölcseit mutatja be. Mindezt 
úgy kívánja tenni, ahogy Habakuktól 
is elvárta az Úr, vagyis: „hogy köny-
nyen olvasható legyen.” Szövetségünk, 
gyülekezeteink testvérisége ismeri egy-
mást és a lap szolgálata segítségével is 
folyamatos kapcsolatot tart. A testvéri 
kapcsolat-tartás célja az, hogy a  szolgá-
latunkban egymás segítségére legyünk - 
Pál ezt így fogalmazta meg: „mert szinte 
megelevenedünk, ha ti erősek vagytok 
az Úrban.” (1Thess 3,8) 

Jóllehet első renden az itteni gyüle-
kezetek missziós életének, közös külde-
tésének elősegítése a cél, azért a távoli 
testvérekkel is összeköt valamennyire 
bennünket: figyelemmel kíséri pl. a Ma-
gyar Baptista Világszövetség munkáját 
is. Egyúttal örömmel olvassuk a Béke-
hírnököt és a Szeretet lapot, sőt a ma-
gyar baptista sajtó más termékeit is.

A magyar baptista sajtó napján elő-
ször is adjunk hálát azért, hogy van 
üzenet, amit továbbíthatunk. s kérjük 
az Úr segítségét abban, hogy „könnyen 
olvasható” és érthető üzenettel jelenje-
nek meg sajtótermékeink. Ne dodonai 
kétértelműséggel, ne homályos-sejtel-
mes mesékkel, ne tudományoskodó 
okoskodásokkal. A költő írhat szépen, 
az igehirdető fogalmazzon érthetően! A 
baptista sajtó még talán szép is lehet, de 
annál is fontosabb, hogy az evangélium 
eszköze, és könnyen érthető legyen!

                               Herjeczki GézaEvangéliumi Hírnök, 1968. március 15. 3. o. Dr. Udvarnoki Béla szerkesztő írása
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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.
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Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
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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)

11. oldal 2021. március

IMÁdKOZZUNK 
EGYMáSÉRT

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

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

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

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

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

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

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

A MABAVISZ elnöksége:
Elnök: Pardi Félix (Erdély)

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

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)

MI TUDJUK! - János 7,40-53
Azt hinnénk: nincs nagyobb ostoba-

ság, mint a "Hiszem, ha látom!" Ez a 
helyzet azonban még ennél is ostobáb-
bakról szól. Látják, előttük van, tanúk is 
bizonyítják (40), hogy aki ott jár köztük, 
az maga a Messiás. Ők azonban a "Mi 
tudjuk!" gőgje felől jönnek (52). Ami 
szerintük nincs, az nem is létezhet, hiá-
ba áll az orruk előtt! Az előítéletes, foj-
togató "tudás" ellen nincs gyógyszer. A 
meggyőzhetetlenség legmélyén pedig a 
teljesen elutasító tagadás rejtőzik. Ma is.

                            (Kalauz, 2021)

FELVáLLALOD ŐT? Ő IS FEL 
FOG VáLLALNI! 

„Ekkor magához hívta a sokaságot 
tanítványaival együtt, és ezt mondta 
nekik: Ha valaki énutánam akar jönni, 
tagadja meg magát, vegye fel a kereszt-
jét, és kövessen engem! Mert aki meg 
akarja menteni az életét, az elveszti azt, 
aki pedig elveszti az életét énértem és az 
evangéliumért, megmenti azt. Mit hasz-
nál ugyanis az embernek, ha az egész 
világot megnyeri, de élete veszendőbe 
megy? Mert mit is adhatna az ember 
váltságdíjul az életéért? Mert ha valaki 
szégyell engem és az én beszédeimet e 
parázna és bűnös nemzedék előtt, azt 
az Emberfia is szégyellni fogja, amikor 
eljön Atyja dicsőségében a szent an-
gyalokkal.” Márk 8,34–38 

Ha hiszel és szégyelled a hited, akkor 
magadat szégyelled. 

Az Úr Jézus az ő követéséből senkit 
nem zárt ki, de nem adott engedménye-
ket sem. Azonban soha senkitől nem 
várt olyat, amire az illető ne volna ké-
pes. Nekünk nem a Golgota keresztjén 
kell meghalnunk, mert ez már megtör-
tént. Ezt az áldozatot egyedül ő hozhatta 
meg. De hogy föl kell venni a magunk 
keresztjét, ez alól egyikünk sincs fel-
mentve (Gal 2,20). Itt pedig az óemberi 
természetünket kellene megfeszítenünk. 
Gondolatainkból, indulatainkból kiirta-
nunk. Viszont ezzel kapcsolatban egy 
törvényszerűségre hívta fel a figyelmün-
ket. Ez a világ teremtése óta benne van a 
dolgok rendjében. Ha valaki meg akarja 
tartani az életét: például a tekintélyét, az 
egész biztosan elveszíti. Ha valaki őrzi 
érdemeit, egész biztosan azok is lenul-
lázódnak. Ha valaki meg akarja tartani 
gyerekeit, azok a gyerekek hagyják ott 
leghamarabb. Életünk bár mely terüle-
tén foggal-körömmel kiverekedett pozí-
cióink hozzák ránk a legtöbb bajt. Míg 
amit Krisztusnak átadunk, az áldott 
magvetéssé lesz. Azonban ő nemcsak 
tanított, hanem példát is adott. Ha azt 
mondta, hogy az ő kedvéért hordozzuk 
el a másikat – ő elhordozta. Hogy paran-
csára bocsássunk meg – ő megbocsátott. 
Hogy ha valaki arcul üt, tartsuk oda a 
másikat is – ő odatartotta. Hogy adjuk 
oda azt is, ami nem jogos – ő odaadta. 
Ez lehetne a kereszténységünk igazi tit-
ka és ereje. Mert az ilyen áldozatra kész 
szeretet ott is illetékes, ahol semmi más. 
Ott is hatékony, ahol semmi más. Ott is 
gyógyít, ahol más tehetetlen. Mert ez a 
szeretet az Atyáéból való.

             Hegyi András (Áhítat 2021)

öRöMHÍR-EXPRESSZ
„Gyertek…ti is, kiknek nincs pénzetek, 

gyertek…pénz nélkül és ingyen. Ézs 55:1
Gyorsvonat indul ingyen és bérmentve,
Innen, ahol minden kátyúba fúl,
A beszállás a keresztnél megjelölve!
Még ma szállj be, hogy mennybe indulj!
Már fütyül a vonat! Mindjárt indulás!
Gyorsan szállj be, mert még lemaradsz!
Ha Jézusban hiszel, szabad a beszállás!
Másként a mennyből majd kimaradsz!

suhan szép csendben, nem kormol-
     zakatol,
Mert a hajtóereje szeretet!
Útikalauzunk szól a Bibliából,
Ott merít minden utas hitet.
Már fütyül a vonat! Mindjárt indulás!
Gyorsan szállj be, mert még lemaradsz!
Ha Jézusban hiszel, szabad a beszállás!
Másként a mennyből majd kimaradsz!

Jöhetsz ám Te is! Azt hiszed, jegyed
      nincs?
Az Úr Jézus régen váltott neked!
Vérével fizetett, mert az értékes kincs!
Benne higgy, s Te is kaphatsz egyet!
Halld, fütyül a vonat! Itt az indulás!
Gyorsan szállj be, mert még lemaradsz!
Ha Jézusban hiszel, szabad a beszállás!
Másként a mennyből majd kimaradsz!

szállj be hát Te is, ne legyen kifogás!
Kárhozattól védve csak így lehetsz!
Látod, ez örök biztonság, olyan áldás,
Mit Isten nélkül nem remélhetsz!
Halld, fütyül a vonat! Itt az indulás!
Gyorsan szállj be, mert még lemaradsz!
Ha Jézusban hiszel, szabad a beszállás!
Másként a mennyből majd kimaradsz!

Beszállás csak itt: Úr Jézusban a hit,
Tudod-e, hogy mi a célállomás?
Isten Lelke vezet, és Ő vigyáz rád itt!
Mennyben vár boldog fogadtatás!
Mert fütyül a vonat: egyszer meghallod
- És majd jön végre a kiszállás!
Felhangzik a boldogító Isten hozott!
Fütyül a vonat: végállomás!

Johnson Oatman, Jr., 1898 
(The Gospel Train) 

Fordí totta: Anna Piroska Williams
Dallam: George C. Hugg 

Szöveg, kotta: http://www.hymntime.
com/tch/non/hu/o/r/o/m/oromhir.htm   
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szerű a kinyitása. Volt egy mosókony-
hánk az udvaron, ahol zuhanyozni is 
lehetett, radiátor adta a meleget. Tehát 
ez is megoldottá vált. Meleg van, főzni 
lehet, mosni, fürdeni lehet. Mi kell még 
a boldogsághoz kérdezhetnénk? Elhe-
lyeztünk néhány egércsapdát is, mert 
egerek bőven akadtak, nincs mit ezen 
szépíteni. De Laci bácsi boldog volt, és 
mi is boldogok voltunk, hogy végső so-
ron mégis jót tehetünk egy atyánkfiával. 
Természetesen elmondta a búját, baját, 
felháborodtunk rajta, de arra jutottunk, 
hogy nem a mi dolgunk. Nem szólunk 
bele! Valaki figyelmeztetett, hogy nehéz 
a természete, de hát kinek nem? Majd 
megpróbálunk segíteni neki mindenben, 
hogy helyreálljanak a dolgai és rende-
ződjenek a kapcsolatai. 

Ezen a keddi napon tehát elindult egy 
új fejezet az életünkben, aminek a befe-
jezését még nem tudtuk. A napokat, hó-
napokat Isten maga írta. Mi csak tettük 
a dolgunkat.

                        Nagy-Kasza  Lona

A BEKÖLTÖZÉS
“Mert éheztem, és ennem adtatok, 

szomjaztam, és innom adtatok, jövevény 
voltam, és befogadtatok...” Máté 25:35

Több testvéremmel is megosztottam 
a kételyeimet. Tanácsot akartam kérni 
tőlük és reméltem, hogy azt mondják 
majd, amit hallani akartam! Voltak, 
akik azt mondták, hogy nem biztos, 
hogy jó döntés befogadni, mert nem tud-
juk milyen ember pontosan. Hirtelen én 
is elképzeltem a legrosszabbat is, ahogy 
az amerikai kisvárosi filmekben megje-
lennek az efféle jelenetek. - Vajon biz-
tonságban lesznek a gyerekeim? Ilyen 
gondolataim is voltak. - Rég volt már, 
hogy itt járt nálunk, de azóta milyen em-
ber vált belőle, ha senkinek nem kell? - 
Vajon, miért nem a saját gyülekezetéhez 
megy segítséget kérni? számos kérdés 
szorongatott!

Biztos meg van rá az oka, gondoltuk! 
A férjem bölcsen azt mondta, hogy ne-
künk a saját szívünkért kell számot ad-
nunk. Isten hozzánk vezette, nekünk 
kell tenni érte, tőlünk várja, hogy dönt-
sünk. Talán hitben is megújul és vissza-
tér Istenhez. Részéről semmi akadálya, 
hogy itt legyen!

szóltunk pár gyülekezeti tagnak, hogy 
jöjjenek segíteni kipakolni azt a szobát, 
amit tárolónak használtunk. Minden fe-
lesleges dolgot elvittünk, így elég lakájos 
kis otthonná varázsoltuk a „gyerekter-
met”. Előkerestük a rég elpakolt TV-t, 
meg áramos főzőlapot, néhány edényt, 
hogy minden legyen, ami egy háztartás-
hoz kell, mivel egy feltételt szabtam csak: 
nem vállalom, hogy minden nap reggelit, 
ebédet, vacsorát főzök. Megkértük tehát, 
hogy gondoskodjon magáról. Nem arról 
volt szó, hogy nem adok az éppen főzött 
ételből, de három kisgyermek, szolgálat 
meg tanulás stb. mellett nem tudtam vol-
na eleget tenni ennek a feladatnak. Dani 
bevásárolt neki élelmiszer alapanya-
gokból, én meg adtam még pár dolgot a 
konyhára. A pince polcain roskadozott a 
sok befőtt és savanyúság, bátorítottam, 

hogy ami csak kell belőle, használja. A 
gyerekterem könyvespolcán is roskado-
zott a sok jó könyv, Bibliák s egyéb hit-
buzgalmi irat. 

Jó volt látni, hogy a gyülekezet tag-
jai is örömmel fogadták és lelkesen se-
gítettek, amiben csak tudtak. Még egy 
antenna is előkerült valahonnan, hogy 
a magyar adást is tudja fogni a TV, ne 
csak az ukrán hírcsatornát. Vastag kabát 
és néhány pulcsi. 

Emlékszem, egy keddi nap volt, ami-
kor ez történt, és Laci bácsi beköltözött. 
Nagyon boldog volt és örült minden se-
gítségnek. A takarításból ő is kivette a ré-
szét! Kipakolta a kartondobozokból a “fél 
életét,” a többit pedig egymásra helyezve 
a sarokba állította. Furcsa dolog ez! 

Kiokítottam a kanapé kinyitásá-
nak fortélyairól, mert viharvert kis 
kanapé volt ám az, annakidején egy 
misszionárus házaspár hagyta ránk, 
amikor hazaköltöztek a misszióból. 
Azóta kétszer átkárpitoztam, de már a 
mostani is kopott volt. Nem volt egy-
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"...és ha elfeledkeznének is ezek: 
én te rólad el nem feledkezem. 
Ímé, az én markaimba metszet-
telek fel téged, kőfalaid előttem 
vannak szüntelen. Ézs 49,15-16


