
Az Új Esztendő kezdetén mennyei 
Atyánk szeretettel szól hozzánk. Ismeri 
félelmeinket, és aggódásainkat, ami kí-
sért az ismeretlen út előtt. Hálásan meg-
valljuk, hogy Ő hozott minket mind-
eddig, és most biztató szavával tovább 
indít. Ez az ige elsődlegesen Józsuénak, 
Izráel új vezetőjének szólt, aki birtokba 
kell vegye a megígért Kánaánt. Az Úr 
népével ott áll Kánaán előtt, a Jordán 
folyónál, és indulnia kell a szent feladat 
elvégzésére. Az eltelt 40 év alatt sokfé-
leképpen megtapasztalta  az Úr csodála-
tos gondviselését. Kivezette őket Egyip-
tomból hatalmas kézzel, átvitte a Vörös 
tengeren.  Szövetséget szerzett velük, 
vezette, oltalmazta őket a  nagy és ret-
tenetes pusztában. Mennyei kenyérrel 
táplálta, húst, és a sziklából friss vizet 
adott népének. Most szolgáját, Józsuét 
bátorítja, és ráterheli Kánaán elfoglalá-
sát. Megbízó Ura  személyesen megszó-
lítja, és ezt mondja néki: „VELED VAN 
ISTENED, AZ ÚR!” - Józs 1:9 Az Úrnak 
hatalmas szava elűzi minden aggodal-
mát, félelmét, és felkészíti a nagy feladat 
elvégzésére. 

A mindenható Isten szava a történelem 
folyamán sok szolgáját felbátorított és 
elkészített szent küldetésük elvégzésére. 
Most nékünk mondja: „Veled van Is-
tened, az Úr!”   Milyen csodálatos igei 
kijelentés! Az Úr szavának teremtő hatal-
ma van. Ő szólt, és szavára minden elő-
állt - a látható ás láthatatlan világ. Ő jól 
ismeri mindazt, ami előttünk van, amivel 
meg kell küzdenünk, és szavának  erejé-
vel övez fel minket is, hogy a Tőle kapott 
szent feladatunkat elvégezzük. Istenünk 
szava nagy dolgokat cselekszik.

1. AZ ÚR SZAVA  
EMLÉKEZTET

Azt mondja, hogy Istened van veled, 
akihez hasonló nincsen. A mindenható, 
Aki  kimentett Egyiptomból, a szolgaság 
házából, az egyedüli élő Isten, minde-
neknek Ura, Akinek minden lehetséges. 

A szent szövetség által Ő a te Istened. 
Ez a Véle való személyes kapcsolat-
ról tanúskodik. Nem szabad elfeledni, 
hogy Ő magáévá fogadott kegyelemből, 
és  azzal tisztel meg, hogy  Istenünk-
nek szólíthatjuk. Ő soha nem feledkezik 
meg rólunk. A gályarabok éneke is ezt 
mondja Sion népének: „Örvendj mindig, 
és vigadj, Emlékezz Ki népe vagy!” Mi-
lyen gyakran megfeledkezünk erről, és 
félni, aggódni kezdünk, ha indulni kell 
a kemény küzdelemre, az erőnk felet-
ti útra. De Istenünk, az Úr van velünk. 
Reá tekintve bizton indulhatunk. Ő tud-
ja, mi vár reánk az úton, milyen kihívá-
sok előtt állunk. Emlékeztet szava által, 
hogy a hívőnek minden lehetséges, mert 
Istenünk, az Úr velünk van szüntelen.

2.  AZ ÚR SZAVA BÁTORIT  
Még Józsué is rá van utalva az Úr báto-

rítására. Ez nem hasonlítható semmilyen 
más bátorításra. Így csak az  Úr szava 
képes bátorítani. Egészen más emberré 
formál, és a lehetetlennek látszó dolgok 
is lehetségessé lesznek.  Nékünk is meg 
kell harcolni az óriásokkal, a sok nagy 
ellenséggel. Ha szívünk remeg, meg-
inog, emlékezzünk arra, Aki velünk, 
mellettünk van. Szavának biztatása, ve-
lünk-létének bizonyossága  vitéz harco-
sokká, Istenünkhöz méltó gyermekeivé 
tesz. Ezt Ő annyiszor megcselekedte a 
múltban; megtette Józsuéval, és megcse-
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VELED VAN ISTENED, AZ ÚR!1. ZSOLTÁR 
Boldog ember az, aki 

nem jár a bűnösök tanácsa szerint, 
nem áll a vétkesek útjára, 

és nem ül a csúfolódók székére, 
hanem 

az ÚR törvényében gyönyörködik, 
és az ő törvényéről 

elmélkedik éjjel-nappal. 
Olyan lesz, mint 

a folyóvíz mellé ültetett fa, amely 
idejében megtermi gyümölcsét, 

és nem hervad el a lombja. 
Minden sikerül, amit tesz. 

Nem így járnak a bűnösök, 
hanem úgy, mint 

a pelyva, amelyet szétszór a szél. 
Ezért nem állhatnak meg 
a bűnösök az ítélet idején 

és a vétkesek 
az igazak közösségében. 

Mert ismeri az ÚR az igazak útját, 
a bűnösök útja pedig 

semmibe vész. 

Vezess MinkeT, Ó, 
nAgy isTen 

Földi vándorutunkon! 
Gyengék vagyunk, Te hatalmas, 
Hordozz erős karodon! 
Nagy Megmentő, nagy Megmentő, 
Légy Te pajzsunk, fegyverünk!

Nyisd meg az üdv kőszikláját, 
Élet-vizet adj nékünk! 
Oltalmazz tűzoszlopoddal, 
Ha zord pusztán átmegyünk! 
Égi manna, égi manna, 
Tápláld bágyadt népedet!

Ha a Jordán partján állunk, 
Készíts utat a folyón, 
Hogy mehessen Kánaánba 
Fáradt néped át azon! 
Hálaének, hálaének 
száll majd hozzád akkoron.
                                  HH 756
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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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Békességben és áldással telő új évet kí-
vánok kedves olvasóinknak! 

Akik már megértünk jó néhány esz-
tendőt, örömmel várjuk az év során ránk 
köszöntő új, néha meglepő dolgokat, mert 
tapasztaltuk már sokszor, hogy Urunk jó 
tervei valósulnak meg általuk - feljebb, 
mint kérnénk, vagy elgondolnánk... (Ef 
3,20). Azt is tapasztaltuk sokszor, hogy 
amikor valami miatt nehéz úton kell jár-
nunk, kapunk hozzá erőt, fölülről valót. Jó 
lesz újra átélni, hogy velünk van Istenünk, 
az Úr. Nemcsak tegnap volt ez így, nem-
csak mások tapasztalták, mi is megértjük 
Isten csodálatos igéit, személyes üzenetté 
válik számunkra is a régi ige. Vagy akár 
máshogy is beszélhet velünk csodálatos, 
és mindent, mindent kezében tartó Urunk. 
Igyekezzünk az új évben bölcsen szám-
lálni napjainkat. Mint akik tudjuk, hogy 
Isten adta lehetőségeinket ma kell és lehet 
megragadni. Győzni? Igen, győzni is lehet 
– ha Jézusért el merjük veszíteni életün-
ket. - Remélem ennél is több tanulságot 
meríthetünk a következő oldalakon talál-
ható írásokból. Szeretettel ajánlom lapunk 
olvasását, sőt terjesztését is az ismerősök 
körében. 

Örülök annak, hogy fiataljaink közül is 
olvassák lapunkat, s írásaikkal is gazda-
gítják azt. De a legidősebb korosztály ke-
zében is ott van az Evangéliumi Hírnök. 
Hadd mutassak meg ezúttal itt egy képet, 
ami nemrégen okozott örömöt ennek a 
szerkesztőnek. A Dér házaspár a 94 éves 
Faulkner Terézia testvérnővel, aki talán 
éppen akkor kapta kézbe a szeptemberi 
Evangéliumi Hírnököt. A facebookon azt 
olvastam, hogy Teri néni kérésére elejé-
től végéig felolvasták neki. Egyébként a 
Pennsylvaniai beszámolóban, s képeken 
nem látjuk őt az idén; új helyre, szeretet-
otthonba költözött. Dér Emma fB-ján ta-
lálhatunk róla bővebb információt.

Ifjúsági és családi táborozás
Ráma, 2018. július 2-8.

Szeretettel emlékeztetjük testvéreinket, 
hogy a legutóbbi közgyűlésen elhatároz-
tuk, hogy az idén – a szövetségünk 110 
éves jubileumára való tekintettel – külön-
leges alkalmaink is lesznek a közgyűlés 
előtt. Július 2-től egy hetes ifjúsági és 
családi táborozást szervezünk Rámában, 
közvetlenül a közgyűlés előtt. A korábbi 
kolorádói táborozásokhoz hasonló együtt-
létre gondolunk – kirándulásokkal, sok-
sok játékkal és esténként lelki épülésre 
is alkalmat adó igei foglalkozásokkal. A 
közgyűlésre július 7-én, szombaton dél-
előtt kerül sor.

Egyenlőre azt kérjük, hogy jegyezzétek 
be az időpontot a naptáratokba, és amikor 
időszerű lesz, kérjetek hozzá szabadságot 
a munkahelyeteken. Imádkozzunk a hét 
áldásáért és a szervező munka eredmé-
nyességéért.  (szerk)

Örülünk az építkezés előrehaladásának. 
Imádkozzunk a sikeres befejezéséért!
Vendég: Böjte Csaba testvér (ferences szerzetes).

2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

Örülünk az építkezés előrehaladásának. 
Imádkozzunk a sikeres befejezéséért!
Vendég: Böjte Csaba testvér (ferences szerzetes).
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2018. január 3. oldal

VELED VAN ISTENED, AZ ÚR!
folytatás az 1. oldalról

BöLCSEN SZÁMLÁLNI 
NAPJAINKAT

„Uram, te voltál hajlékunk nemzedék-
ről nemzedékre. Mielőtt hegyek szület-
tek, mielőtt a föld és a világ létrejött, 
öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, 
Isten!... Életünk ideje hetven esztendő, 
vagy ha több, nyolcvan esztendő, és na-
gyobb részük hiábavaló fáradság, olyan 
gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki 
tudja, milyen erős haragod, és milyen 
félelmetes felháborodásod? Taníts úgy 
számlálni napjainkat, hogy bölcs szív-
hez jussunk!” - zsolt 90,1-2. 10-12

A Wall Street Journal-ban olvastam a 
héten korunk egyik legkiválóbb zongo-
ristájáról, az orosz származású Evgeny 
Kissin-ről, hogy „úgy közelíti meg a 
hangszert, mintha bitófa alá menne”. 
Önéletrajzában írja, hogy 10 éves fi-
úcska volt, amikor ujjainak az épségét 
a szovjet párthatalom a felügyelete alá 
vette. A családját a legjobb zeneiskola 
tőszomszédságába rendelték, és bár na-
gyobb lakásba költöztek így, valójában 
rabok voltak. Miután Karajan géniusz-
nak mondta, nem embernek való korlá-
tok közé terelték. Ő ebből akkortájt any-
nyit érzékelt, hogy a neki is mindennél 
fontosabb zongorának fog élni. Szerette 
és gyűlölte. Alatta pihent, de harcolt is 
vele. És ez a fura mondat: „…de soha, 
egy pillantást se vetett a hangszer olda-
lára.” A zongorával a billentyűzetnél 
volt csak kapcsolata.

Megvallom, másféle okokból, de csak-
ilyen furcsa kapcsolatban vagyok én a 90. 
zsoltárral. A jegyzeteim mennyisége ta-
núsítja, sokszor foglalkoztam vele. fog-
lalkozott velem is a zsoltár a gyászomban 

és amikor másokéban volt tisztem osztoz-
ni. Csodáltam, mint költeményt, és veze-
tett az imádkozásban. A szószék mögött 
állva a gyülekezet fölött látom – figyel-
meztet, hogy akik közt Istent szolgálom, 
azoknak Ő „hajlékuk”, de nem egy pilla-
natra, vagy órákig, hanem az én időmet 
messzi meghaladón. Helyre tesz, ha túl 
nagyot gondolok magamról. Az ökume-
nikus istentiszteleteken? Ők nyújtják, mi 
hajtjuk – évről évre ugyanúgy, pedig köz-
ben cserélődünk, sőt fogyunk. Elevenjén 
találja az embert a 70-80 közelsége, ami 
nem is olyan régen nagyon távolinak 
tűnt. Hát még ha az ijesztő diagnózissal 
ezek háromnegyedénél kell szembenéz-
ni, mint ahogy ez velem történt épp ilyen-
tájt néhány éve…

Aki a napjait számolja, annak úgy el-
folyik az ideje, hogy mire észre venné 
mit vesztett, már késő. Mint a kolléga, 
akinek annyira az órán a szeme, hogy 
lélegzetnyi ideje sincs a jó munkára. Ő 
a pihenőben is az idővel van elfoglal-
va. Aki viszont “úgy” számlál, annak 
az idő alkalmat kínál arra, hogy “bölcs 
szívhez” jusson. Tényleg hisszük, hogy 
ez a kivételesen ígéretes kínálata bár-
melyikünk idejének a közösségben 
mások javára is lehet (a zsoltárvers 
többesszámban íródott)? Érdekeltek va-
gyunk abban, hogy bölcsebbek legyünk, 
túl azon, hogy együtt átvészeltük az idő 
múlását? 

Mérhetősége tekintetében az új esz-
tendő újat nem kínál. Ha viszont meg-
töltjük a lehetőségeket élettel, ha úgy 
élünk az időben kínált alkalmakkal, 
mint akik fejlődni, változni szeretnének, 
akkor a 2018-as esztendő minden napja 
„hasznot hoz”. Még azok is, amiket pi-
henéssel, vagy éppen keservesen meg-
erőltető munkában töltünk majd el.

A bölcsesség az élet lehetőségeivel 
jól élők életvezetését minősíti. Követ-
kezménye mindannak, ami a hasznunk-
ra lehet jóból és rosszból, egyaránt. A 
nemrég elhunyt főügyész, Scalia még 
a családtagjainak sem „boldog újévet”, 
hanem készséget és erőt kívánt ahhoz, 
hogy csalódásaikból és harcaikban, bár-
mi is történik majd velük, a tanulságokat 
felfogják, és így, a javukra változzanak.

A Kolosséiakhoz írt levélben azt ol-
vassuk, hogy még az Isten akarata is 
tökéletesen megismerhető „lelki böl-
csesség és belátás révén” (1,9). Nem túl 
magas mérce ez nekünk, akik gyakran 
önmagunkat sem értjük meg? Pedig az 
Úrhoz méltó, tetszése szerinti életnek ez 
a feltétele – folytatja Pál. A „lelki böl-
csesség” nem tévesztendő össze azzal, 
amiről a 90. zsoltár szól! Akik Krisz-
tus Jézusban vannak, azok Benne élve 
növekednek a lelki bölcsességben, mert 
„Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, 
igazsággá, megszentelődéssé és megvál-
tássá” (1Kor 1,30). 

                                Novák József

lekszi velünk is. Nemes és szent feladat 
vár reánk is ebben az évben.  Új terüle-
teket kell meghódítanunk, sok elveszett 
lelket az Úrhoz segítenünk. Urunk kö-
vetei vagyunk a bálványimádó bűnös 
világban, akikhez nem illik a gyávaság. 
Hatalmas Istenünk szava talpra állít, bá-
torságot önt belénk, és alkalmassá tesz  
az erőnk-feletti szolgálatra. 

3. AZ ÚR SZAVA  
SEGÍTSÉGET BIZTOSÍT

Saját erőnk nem elég megküzdeni a 
nagy ellenséggel. Kegyelmes Urunk 
azért mondja, hogy velünk van, és se-
gítségünkre siet. Reá mindig számítha-
tunk. Bizalommal fordulhatunk Hozzá, 
mert Ő tud, és mindig  készen van a se-
gítségre. Biztat, hogy minden gondun-
kat Őreá vessük, mert Néki gondja van 
reánk. Ha terheink alatt roskadozunk,  
biztos kezekkel felemel. Mi is lenne 
velünk Nélküle? áldott kezének ereje 
mindannyiunknak teljesen elég. Tudjuk, 
az igét is, amit a Szentlélek mond  Ézsai-
ás próféta által: „Elfáradnak és ellankad-
nak az ifjak, még a legkiválóbbak is meg-
botlanak. De akik az Úrban bíznak erejük 
megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, 
futnak és nem lankadnak meg, járnak és 
nem fáradnak el!” (Ézs 40:30-31)  Mind-
annyian az Úr segítségére vagyunk utal-
va. A 46. zsoltár 2. verse így biztat: "Is-
ten a mi oltalmunk és erősségünk,  mindig 
biztos segítség a nyomorúságban!” Segít-
sége nélkül nem tudunk utunkon járni, 
tovább jutni. Kérjük és fogadjuk el az Úr 
biztos segítségét!

4.  AZ ÚR SZAVA  
FEGYELMEZ

Ez nem  látszik kívánatosnak, de fel-
tétlen szűkséges Isten gyermekei számá-
ra. fenyíték nélkül nem vagyunk fiak, 
mondja az Úr. Úgy bánik velünk, mint 
Atya a gyermekével. (zsid 12:5-11)  A 
fegyelem gyakorlásában is  Isten velünk-
léte nyilvánul meg. Mentő szeretete nem 
tűri meg a rendetlenséget. fegyelmezése 
nem látszik kívánatosnak, de  mindig 
szeretetből ered, és  javunkat munkálja. 
Szívünkben, életünkben, gondolataink-
ban az Ő jelenléte mindig rendet teremt. 
Az úton kell átformáljon minket, hogy 
tisztaság és rend jellemezze életünket. 
Jeruzsálemet dicséri a zsoltár írója, hogy 
milyen szépen épült és jól egybeszerkesz-
tett város! (zsolt 122:3) Azt is mondja az 
ige, hogy minden ékesen és jó rendben 
legyen Isten népe között. Beethoven, a 
nagy zeneszerző  énekében azt mondja: 
”A rend nagy Istene az Úr.” Csodálatos 
rend uralkodik a teremtett világban, és 

ugyan ez jellemzi Isten népét. Legyünk 
az Isten műhelyében engedelmes, for-
málható agyag. Mesterünk még nem fe-
jezte be rajtunk elkezdett munkáját. 

5.  AZ ÚR SZAVA  
GYŐZELMET AD   

Istenünk, az Úr által  győzelmünk biz-
tosítva van. Igaz, hogy utunk sok nyo-
morúságon vezet át, de Ő mindeneken 
győzött, és minket is diadalra segít. fő-
vezérünk, az Úr, ígérete szerint velünk 
van minden napon a világ végezetéig. 
(Mt 28:18) A hit pajzsával az ellenség-
nek minden tüzes nyilát ártalmatlanná 
tehetjük. Teljesen bízzunk meg Urunk-
ban, győzelemre segítő hatalmában! 
Tartsuk, őrizzük meg a Véle való szoros, 
személyes kapcsolatot! Teljes szívvel ra-
gaszkodjunk hűségesen Hozzá! Legyen 
szüntelen az Úr szava lábunk szövétne-
ke és ösvényünk világossága! áldott ve-
lünk-léte által győztesen  megérkezünk 
örök hazánkba.

                          Kulcsár Sándor lp.
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

4. oldal 2018. január

nélküli hitet prédikálnak. Pál apostol 
úgy tanítja filemont, hogy az igazi hit 
tevékenyen munkálkodik. (Ef 2,8-9; 1Pt 
2,12)

Adjunk hálát a jó cselekedetekért 
„amelyeket előre elkészített Isten, hogy 
azok szerint éljünk” (Ef 2,10); az élő hitű 
testvéreinkért; azokért, akik a hívők jó 
bizonyságtétele által jutottak hitre.

Közbenjárás: Imádkozzunk, hogy a 
hívőknek a hite látható legyen mindenki 
előtt; hogy a szomszédjaink és a munka-
társaink szembesüljenek Isten üzeneté-
vel; azoknak a megtéréséért, akik a hit 
útját gyalázzák. 

Kérés: Imádkozzunk több igyeke-
zetért a jó cselekedetekben; újabb kez-
deményezésekéért és kreativitásért a 
jó cselekedetekben; hogy az élő hitünk 
mutatkozzon meg az idősek, a betegek, 
a szegények, az árvák, és mindazok irá-
nyában, akik szükségben és próbák kö-
zött vannak. 

5. Az imádkozó hit – Máté 21,18-22.
Az Úr Jézus azt ígéri, hogy mindazt, 

amit imádságban hittel kérünk, meg-
kapjuk. Ebből az állításból némelyek azt 
a következtetést vonják le, hogy bármit, 
bármikor és bárhogyan kérhetünk, hi-
szen Isten megígérte, hogy megadja ne-
künk. Az Úr Jézus ígéretének azonban 
vagy egy feltétele: a hit. De nem akár-
milyen hit, hanem a bibliai hit. A bibliai 
hit nem az emberek kívánságaira vagy 
terveire alapszik, hanem Isten igéjére. 
Jakab így mondja: „rosszul kéritek: csu-
pán élvezeteitekre akarjátok azt eltéko-
zolni” (Jak 4,3). A valódi hit tartalmát 
Isten igéje, a Szentírás határozza meg.
(1Jn 5,14; 1Jn 3,22; Mt 26,42)

Adjunk hálát, hogy szabad bemene-
telünk van a kegyelem trónjához; az Is-
ten Igéjében található parancsolatokért 
és ígéretekért; az imádkozó testvérekért 
a gyülekezeteinkből.

Közbenjárás: Imádkozzunk népünk 
megtéréséért és üdvösségért; azokért, 
akik Isten igéjét hirdetik; azokért, akik 
rosszul imádkoznak (Jak 4,3) vagy egy-
általán nem imádkoznak; azokért, akik 
még nem kaptak választ imádságukra – 
hogy a hitben erősek maradjanak.

Kérés: Imádkozzunk Isten Igéjének 
és akaratának megismeréséért; a szemé-
lyes, a családban és a gyülekezetben való 
imádkozásunk megerősödéséért; hogy 
amikor az Úr meghallgatja imádságun-
kat, Isten neve dicsőüljön meg és ne a 
miénk

6. A győzelmes hit – 1János 5,1-6.
A Biblia szerint aki Istentől született, 

legyőzi a világot. Ez hit által történik. A 

IMAHETI PROGRAM
2018. január 1-8

Sola Fide
A 2017-es évben a protestáns refor-

máció 500. évfordulóját ünnepeltük. A 
reformáció gyökeresen megváltoztatta a 
történelem folyását azáltal, hogy az em-
berek Isten Igéjéhez fordultak, mint leg-
felső tekintélyhez, amely a valódi, üd-
vözítő hitnek az alapja. Luther Márton 
szemszögéből a megigazulás tanának a 
lényege – tehát annak a lehetősége, hogy 
a bűnös ember megállhat a szent és igaz 
Isten előtt – öt latin nyelvű kifejezésben 
összegezhető: 

– Sola fide (egyedül hit által)
-- Sola gratia (egyedül kegyelemből)
– Solus Christus (egyedül Krisztus)
– Sola Scriptura (egyedül a Szentírás)
– Soli Deo gloria (egyedül Istené a di-

csőség) 
Miután a Szentlélek megvilágosítot-

ta elméjét, Luther megértette, hogy a 
bűnös ember csupán hit által, Isten ke-
gyelméből igazulhat meg, csak a Krisz-
tus engesztelő áldozata alapján és csak 
a Szentírás tanítása szerint. Ezért a 
dicsőséges megváltási munkáért egye-
dül Istené a dicsőség. Mivel tudatában 
vagyunk annak, hogy az üdvösséghez 
egyedül hit által vezető utat körülöttünk 
mindenfelől támadják, úgy gondoljuk, 
hogy helyénvaló lesz ezen az imahéten 
azért imádkoznunk, hogy minden bap-
tista hívő őrizze meg és védje meg a va-
lódi, bibliai hitet. 

1. A változhatatlan bibliai hit – 
Júdás 1-4.

 „A hit amely egyszer s mindenkorra 
a szentekre bízatott” nem változik egyik 
nemzedékről a másikra, egyik egyháztól 
a másikig vagy egyik igehirdetőtől a má-
sikig. Az igazi hit nem változik.(Mal 3,6; 
Jak 1,16-17; zsid 13,8; Mt 5,18; 24,35)

Adjunk hálát a nekünk adatott vál-
tozhatatlan hitért; a baptista gyüleke-
zetek története folyamán változatlan hit 
elődeiért; a napjainkban élő hívőkért, 
akik megőrzik és megvédik a bibliai hi-
tet.

Közbenjárás
Imádkozzunk a hitben megpróbálta-

kért; a hitben erőtlenekért; azokért, akik 
elvesztették a hitüket.

Kérés
Imádkozzunk, hogy sokan üdvözítő 

hitre jussanak; hogy erősödjön a hitben 
erőtlenek hite; hogy a tiszta hit marad-
jon meg a gyülekezeteinkben változás 
nélkül.

2. Az őszinte hit – 2Tim 1,1-8.
Az őszinte hitnek nincsenek rejtett 

céljai az Istennel és emberekkel való 
kapcsolatban. A képmutató hit kísérté-
sébe azok esnek, akiket csupán az érde-
kel, hogy jó színben tűnjenek fel a világ 
előtt. Sajnos, vannak olyan emberek, 
akik érdekből vagy megszokásból jár-
nak gyülekezetbe. Akik így látogatják 
az istentiszteleteket, tudniuk kell, hogy 
ha úgy tesznek, mintha hitük lenne, és 
közben nincs, embertársaikat becsap-
hatják, de Istent senki sem csaphatja be. 

(Gal 6,7; zsolt 1,6)
Adjunk hálát az őszinte hitű embere-

kért; lelkimunkásokért; azokért a gyüle-
kezetekért, amelyek megőrizték a tiszta 
hitet.

Közbenjárás: Imádkozzunk, hogy a 
nemrég hitre jutottak maradjanak meg 
a hitben; hogy a gyülekezeteket Isten 
óvja meg a hamis tanítóktól, a hamis 
prófétáktól; hogy Isten oltalmazza meg 
azokat, akik a keresztyén hitet védik a 
hamis tanoktól.

Kérés: Imádkozzunk, hogy Isten 
vizsgálja meg minden gyülekezeti tag 
szívét; a képmutató hitű emberek meg-
téréséért; hogy az Úr hívjon el újabb 
őszinte, tiszta hitű lelki munkásokat.

3. Az üdvözítő hit – Róma 10,9-13.
Nem minden hit vezet el az üdvösség-

re. Jakab így int bennünket: „Az ördö-
gök is hiszik és rettegnek” (Jak 2,19). 
Az üdvözítő hit Isten ajándéka: „Hiszen 
kegyelemből van üdvösségetek hit által, 
és ez nem tőletek van: Isten ajándéka” 
(Ef 2,8; Júd 3; 1Kor 15,1-2; Mt 7,13-14; 
Gal 1,6-7).

Adjunk hálát az Úr Jézus Krisztusról 
szóló valódi evangéliumért; az üdvözítő 
hitért, amit Istentől kaptunk; azokért, 
akik a tiszta evangéliumot hirdetik; azo-
kért, akik a keskeny úton járva követik 
az Urat.  

Közbenjárás: Imádkozzunk azokért, 
akik a tiszta evangéliumot hirdetik és 
védelmezik; azoknak a helyreállásáért, 
akik bibliaellenes tanításokban hisznek; 
azokért, akiknek csupán értelmi szintű 
hitük van. 

Kérés: Imádkozzunk, hogy Isten 
nyissa meg a kapukat és a szíveket az 
evangélium előtt; üdvözítő hitért azok-
nak a szívében, akik hallják az evangéli-
umot; kitartásért a hit keskeny útján.

4. Élő hit – Jakab 2,14-26.
Az élő hit cselekedetek által nyilvánul 

meg, és a hit cselekedetek nélkül halott. 
Némelyek olyan üdvösséget hirdetnek, 
amelyet cselekedetek által lehet elér-
ni, mások pedig egy halott, cselekedek 
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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)

2018. január 5. oldal

valódi hit azt jelenti, hogy rendíthetetlen 
bizodalmunk van Isten igéjében, az Úr 
jelenlétében, és abban hogy Ő ellenőr-
zés alatt tartja az egész világminden-
séget. Isten múltban élt szolgáinak hit 
általi győzelmeiről ezt olvassuk: „ezek 
hit által országokat győztek le, igazsá-
got szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, 
oroszlánok száját tömték be, tűz erejét 
oltották ki, kard élétől menekültek meg, 
betegségből épültek fel, háborúban let-
tek hősökké, idegenek seregeit futamí-
tották meg.” (zsid 11,33)

(Máté 28,18; 1Kor 15:17-18,20,55-57)
Adjunk hálát az Úr Jézus Krisztus 

győzelméért; a szentek hit általi győ-
zelméért a történelem folyamán; az Úr 
Jézusban való hit hatalmáért.

Közbenjárás: Imádkozzunk a hitben 
erőtlenekért; azokért, akik megpróbál-
tatnak a hitükben különféle nehézségek 
és kísértések között; a gyülekezeteink 
fiataljainak hitéért.

Kérés: Imádkozzunk a hit megerő-
södéséért a baptista gyülekezetekben; 
a bűn és világ feletti győzelemért; az 
evangélium hirdetésének győzelméért 
és az emberek üdvösségéért.

7. A kitartó hit – 2Timóteus 4,1-8.
Pál apostol megharcolta a nemes har-

cot, eljutott az élete végére és megtartot-
ta a hitet. Az igaz hitű ember hűséges 
marad mindhalálig, ami után koronát 
kap Istentől. A Biblia nem ígér koronát 
azoknak, akik nem őrzik meg a hitet a 
halálukig. (Jelenések 2,10; zsidók 10,39; 
11,36-40).

Hálaadás: Adjunk hálát Istennek az 
irányunkban tanúsított hűségért, ame-
lyet minden körülmények között meg-
tapasztalhatunk; a bibliai időkben élt 
hithősökért és a napjainkban élő hithő-
sökért; a Szentlélek segítségéért és veze-
téséért a hit útján.

Közbenjárás: Imádkozzunk azokért, 
akik meginognak a próbák idején; azo-
kért, akik elestek a hit útján; azokért, 
akik szenvednek a hitükért: a családban, 
a munkahelyen – vagy a hatóságok ré-
széről, olyan országokban ahol nincs 
vallásszabadság. 

Kérés: Imádkozunk, hogy Isten segít-
sen bennünket hűségesen, mindhalálig 
kitartani a hitben; az elesettek felemel-
kedéséért és a tékozló fiak hazatérésé-
ért; szellemi ítélőképességért, hogy meg 
tudjuk különböztetni a tiszta bibliai ta-
nításokat a hamisaktól; hogy felkészül-
hessünk az Úrral való találkozásra.

Paul Negruţ,
a Romániai Baptista Unió  
oktatásért felelős alelnöke

IMAHÉT A KRISZTUS-HíVŐK  
EGYSÉGÉÉRT 2018. jan 21-28

„Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” 2Móz 15,6  
Bibliaolvasás: 2Móz 15,1-21

1. nap: „Szeressétek hát a jövevényt, mert ti is jövevények  
voltatok Egyiptomban!” 

3Móz 19,33–34: „Szeressétek a jövevényeket, mint magatokat…”
zsolt 146: „Az Úr őrzi a jövevényeket…”

zsid 13,1–3: „Mert ezáltal egyesek – tudtukon kívül – angyalokat  
vendégeltek meg.”

Mt 25,31–46: „… jövevény voltam, és befogadtatok…”

2. nap: „Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem  
szeretett testvéredet…”

1Móz 1,26–28: „Megteremtette Isten az embert a maga képmására.”
zsolt 10,1–10: „Uram, miért állsz oly távol?”

filem 1,16: „Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval 
 többet:… szeretett testvéred.”

Lk 10,25–37: Az irgalmas szamaritánus

3. nap: „Tested a Szentlélek temploma.”
2Móz 3,4–10: „Isten megszabadítja azokat, akik nyomorúságban vannak.”

zsolt 24,1–6: „Uram, mi vagyunk az a nemzedék, akik hozzád folyamodunk.”
1Kor 6,9–20 „… dicsőítsétek tehát Istent testetekben.”

Mt 18,1–7: „Jaj a világnak a botránkozások miatt!”

4. nap: Remény és gyógyulás 
Ézs 9,2–7a: „Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége…”

zsolt 34,1–14: „… törekedj békességre és kövesd azt!”
Jel 7,13–17: „… Isten letöröl szemükről minden könnyet.”

Jn 14,25–27: „Békességet hagyok nektek…”

5. nap: „Hallgasd, összetört népem kiáltása hangzik messze földről…”
5Móz 1,19–35: „Istenetek, az Úr előttetek jár és gondotokat viseli.”

zsolt 145,9–20: „Az Úr támogat minden elesettet.”
Jak 1,9–11: „A gazdag úgy fog elmúlni, mint a mező virága.”

Lk 18,35–43: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!”

6. nap: A másik hasznára tekintsünk 
Ézs 25,1–9: „… vigadjunk és örüljünk szabadításának.”

zsolt 82: „Védelmezzétek a nincstelennek és az árvának a jogát…”
fil 2,1–4: „… senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.”

Lk 12,13–21: „… őrizkedjetek minden kapzsiságtól…”

7. nap: Építs családot otthon és az egyházban 
2Móz 2,1–10: Mózes születése

zsolt 127: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.”
zsid 11,23–24: Mózest rejtegették a szülei, 

mert látták, hogy a gyermek szép volt.
Mt 2,13–15: József „… felkelt, vette a  

gyermeket és anyját még éjnek idején, és 
elment Egyiptomba.”

8. nap: „Összegyűjti a szétszórtakat… a 
föld négy széléről.” 

Ézs 11,12–13: „Efraim nem irigykedik Júdára, 
és Júda sem lesz Efraim ellensége.”

zsolt 106,1–14; 43–48: „gyűjts össze, hogy 
hálát adhassunk szent nevednek…”

Ef 2,13–19: „...lebontotta az elválasztó falat...”
Jn 17,1–12: „… én megdicsőíttettem  

őbennük.”
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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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voltak. Majd a gyerekek, Alex, Andy, 
Hanna, Daniel, Panka, Máté feldíszí-
tettek a karácsonyfát a kézzel csinált 
díszekkel. Ők ezután a gyermekfoglal-
kozáson vettek részt, amit Joyce Kovács 
és Ambrus Enikő vezetett.

Újak még: Gloria, Albert, Justin, Cin-
tia és aranyos 10 hónapos kislánya Emí-
lia, most először voltak itt, de reméljük 
ezután mindig velünk ünnepelek majd.  
Ibolya, Miroszlav, Miro, Kinga, Dale, 
Feri, Róza, Zsani, és mindkét Attilla - 
őket is nagy szeretettel fogadtuk.

Az ünnepünk végén körbe álltunk, 
megfogtuk egymás kezét, és elénekeltük 
a Csendes éj, szentséges éjt, majd a Ma-
gyar Himnuszt. Nagyon megható volt. 

Milyen csodálatos szerető Istenünk 
van, aki ilyen felbecsülhetetlen Ajándé-
kot küldött a Mennyből számunkra, és 
milyen jó hogy, szeretet-közösségben 
lehetünk Istennel és Jézussal, aki vállal-
ta, hogy értünk erre a földre szülessen, 
kicsiny gyermekként. 

Imádkozom, és kérlek ti is imádkozza-
tok értünk, hogy a csoportból mindenki 
megérthesse a karácsony igazi üzenetét, 
lényegét. Isten csodálatos ajándékként 
elküldte erre a földre az Ő Szent fiát, 
hogy megváltson bűneinkből és örök 
életet adjon számunkra.

Hálásak vagyunk Istennek a csopor-
tunkért, és hogy munkálkodhatunk 
azért, hogy mások is megismerhessék 
Jézust, az Isten fiát, mint személyes 
Megváltójukat.

           Palotai Margit és István

Nagyon örültem, hogy újra együtt ün-
nepelhettük a Karácsonyt 2017. decem-
ber 16-án szombaton, a magyar csoport-
tal.  Összesen 62-en voltunk; 48 személy 
a környékről 

12 New yorkból. Rev. Dr. Gergely Ist-
ván, és a Voices of Joy énekes csoport. 

Ketten pedig Maryland-ből, István és 
Emike Dér szintén nagy szeretettel ké-
szültek, és érkeztek, segítettek.

Mindannyian örömmel vártunk már 
az ünnepre; főztünk, sütöttünk, és bol-
dogan hoztuk és megosztottuk kedvenc 
ételeinket. Ebben az évben különösen 
sok finomság került a megterített asz-
talra. Marika Papp szorgalmasan ké-
szítgette a dekorációt, még a névkártyá-
kat is; ami pedig ennél is több: imáiban 
mindennap kérte az Úr áldását az ünne-
pünkre.

Ebéd után Janelle Kovács karácsonyi 
énekeket hegedült, majd Dér István szólt 
hozzánk angolul, az igazi karácsony lé-
nyegéről, üzenetéről. 

Gergely István testvér pedig Magya-
rul mondta el a nagyon szép karácso-
nyi üzenetet számunkra. A New york-i 
énekesek gyönyörűen énekeltek, jó volt 
hallgatni és velük együtt énekelni, az is-
mert karácsonyi éneket. 

Az évek során az ünnepeinkről néme-
lyek elmaradtak, de hála Istennek, min-
den évben jönnek újak. Bartos András és 
felesége Angela, akik a Hershey iskolá-
ban nevelő szülők, szintén velünk ünne-
peltek. Gyermekeik Beni és Lia nagyon 
aranyosak és együtt énekelték magyarul 
a Pásztorok, Pásztorok és a Mennyből 
az Angyal című énekeket Peelen Daniel, 
Panka és Mátéval. Peelen Dániel pedig 
még zongorázott is. Nagyon ügyesek 

Pennsylvaniai Hershey környéki Magyar Csoport  
Karácsonya a Lebanon Valley Bibliai gyülekezetben
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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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családom itt Kelownában. Megérkezett 
feleségem és negyedik lányunk. Ez csak 
az Úr gondviselése következtében való-
sult meg.

Régi szálak fűzik közösségünket a he-
lyi Church of God gyülekezethez. Erős-
ségük a régi szép keresztyén himnuszok 
pártolása és alkalmi koncertek tartása. 
Vonós zenekarunk több tagja: a Krasz-
nai család gyakran társul zenészeikhez.

Igyekszünk jó kapcsolatban lenni 
a helyi magyar házzal. Megjelenünk 
tagsági gyűléseiken, kulturális rendez-
vényeinken. felkereshettük néhány be-
tegüket. Nagyra értékeljük magyaros 
termékeiket.

A Kelownai Magyar Keresztyén Misz-
szió általában hamarabb kezdi az advent 
és a karácsony ünneplését a magyar kö-
rökben megszokottnál. Ebben szerepet 
játszanak sajátos körülményeink. Így 
november 19-én már adventi témánk 
volt, karácsonyi pedig december 17-én.

Különösen hálásak vagyunk az utóbbi 
karácsonyünneplésünkért. Reményün-
kön felül, több mint 70-en jelentek meg 
azon. Elsősorban magyarok, de angolok 
is. Kis zenekarunkat a Church of God 
kiváló zenészcsaládja: Mutschmannék, a 
helyi magyar ház zenetanárai: dr. Dom-
bi Pál és Kish-Róna Cecilia erősítették. 

Krasznai Béla testvérünk vezényelte. A 
műsort Klányi Károly testvérünk kon-
ferálta. Őt szeptember második felétől 
kezdve veszélyes fertőzéssel kezelik. 
Az utóbbi időben olyan elektronikus 
berendezéssel felszerelve jelent meg 
összejöveteleinken, ami automatikusan 
adagolja vérébe a beütemezett antibio-
tikumot. Azt egy kis válltáskában hor-
dozza. Az Okanagani Magyar Kultu-
rális Egyesület gyermekei betlehemes 
előadással vettek részt. figyelmeztettek 
a karácsony valódi üzenetére. A Ma-
gyarországról küldött ösztöndíjasuk: 
Beöthy-Molnár Kinga pedig Ady Endre: 
Karácsony című versét szavalta. Az igét 
a helyi lelkipásztor: Vass Gergely hir-
dette. A keleti bölcsek Jézus imádatáról 
szólt a Mt 2,1-12 alapján. Prédikációjá-

nak fő pontjai: A keleti bölcsek biztosan 
tudták, hogy Jézus természetfölötti mó-
don Királynak született, és épen ezért 
feltétlenül találkozni akartak Vele; Ki-
rályból, vallásalapítóból volt, van elég, 
sőt túl sok is – vallják többen; Isten segí-
ti, vezeti a fiát kitartóan, szorgalmasan 
keresőket! A keleti bölcsek ajándékok-
kal, imádattal köszöntötték az újszülött 
Jézust; A kényelmes és ráérős Krisztust 
keresők számítása nem jön be!

Sok hálával tartozunk mi is a kegyel-
mes Istennek cselekedetekben megnyil-
vánuló szeretetéért!

                  Vass Gergely, Kelowna

Kis felekezetközi közösségünk több 
mint 30 éves múltra tekint vissza. Ebből 
adódik tevékenységünk sajátos ötvöző-
dése is. 

A magyar nyelvű összejöveteleinket 
gyakrabban látogatók többnyire túl van-
nak a várható életük első felén. Ezért 
közülük többen különféle krónikus be-
tegségekkel küzdenek. Sűrűn keresik 
fel az orvosaikat, a helyi kórházat és az 
egészségügyi laboratóriumokat. Nem 
ritka a sebészeti beavatkozás sem. A 
hosszasan megpróbáltak közé tartozik 
Krasznai Béla, karmester testvérünk is. 
Ennek ellenére csak nagyon ritkán ma-
rad otthon összejöveteli idő alatt. Aztán 
jó volt többször is hallani Balatoni Otí-
lia testvérnőnk bizonyságtételét az Úrra 
hagyatkozásáról. Dr. Cserepka Margit, 
Szakáll Ilonka, Ketesdi Mihály testvé-
reink életét ismétlődő, házi balesetek 
nehezítik. Ezek nekik is, nekünk is jó 
imameghallgattatási lehetőségek. 

Közösségünkben régi hagyománynak 
számít különböző családok asztali kö-
zösségének ápolása. Kellemes, kötetlen 
légkörben hosszasan elbeszélgetünk. 
Így értesülünk egymás újabb örömeiről 
és próbatételeiről is. Kérdések és taná-
csok cserélnek ilyenkor gazdát.

Az összejöveteleinket látogatók ko-
moly és visszatérő kérdése a Kelownai 
Magyar Keresztyén Misszió jövője. A 
jelenlegi lelkipásztoruk meghívási ideje 
2018 második felében lezárul. Legyen-e 
továbbra is saját lelkipásztoruk, vagy 
időnként hívjanak meg különböző el-
érhető lelkészeket a különleges esemé-
nyekhez? 

Egy temetésünk is volt szeptember 
22-én. Dennis Skocilas hirtelen távozott 
közülünk. Csak 66 és fél éves volt. Csa-
ládkedvelő, dolgos, szolgálatkész em-
bernek ismerték. Nem látogatta közös-
ségünket. Énekeseinket Krasznai Béla 
testvér irányította.

Örömmel számolhatunk be arról, 
hogy az elmúlt ősszel Isten kedves szol-
gáló testvérek látogatásával ajándéko-
zott meg bennünket. A sort Bodor Sán-
dor és Mária nyitotta meg Erdélyből.  
Ők szeptember 16-18 között tartózkod-
tak köztünk. Közismert testvéreinket az 
Úr az evangelizálás és imádkozás terén 
használja sikeresen. Ebből kaptunk mi 
is ízelítőt. Majd a nagyváradi Halász 
Ferenc és Irénke járt nálunk október 25 
és november 21 között. felkérésre min-
den összejövetelünkön bekapcsolódtak a 
szolgálatokba. Témáik közé tartozott az 
ébredés, a megtérés, a személyes együtt 
járás Istennel, az Úr Jézus visszavárása. 
November 28-tól újra együtt lehet szűk 

A KELOWNAI MAGYAR KERESZTYÉN MISSZIÓ  
KÉTEZERTIZENHÉT ŐSZE



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

8. oldal 2018. január

Lord that involves your heart, soul and 
mind! (Luke 10:27) While most people 
try to entice people to follow them by 
offering various benefits and privileges, 
Jesus actually tried to talk people out of 
following Him, by warning people to 
count the cost of their decision. (Luke 
9:51-62) We also learned that Jesus 
demanded that His followers follow 
Him without any delay. following Jesus 
should be done on His terms, not ours! 
The action call for yesterday was: 

1. Decide to come after Jesus. Get to 
know Him as your Lord and Saviour!

2. Be ready to die to self, and Take up 
your cross! 

3. Make a serious commitment and 
count the cost of following Jesus before 
you Take up your cross. 

4. Don’t delay answering Jesus 
and don’t come up with any excuses! 
Decide to follow Jesus today! Do not 
fall in the trap of entering the “Land of 
Tomorrow.” I will follow Jesus starting 
tomorrow, after I finish High School, 
after I graduate from college, after I get 
my first job, after I get married…

5. Decide that starting this day, you 
are not going to be a fan of Jesus, but 
you will be a devoted follower of Jesus!

Today, we will look at what it means 
to “Lose your life!” We often hear 
about people receiving benefits after 
some of their relatives die. Dying to self 
also has benefits! Let us examine these 
benefits and see why should we die to 
ourselves. Read John 12:20-26! first of 
all, the seed must die to become useful! 

you and I must die to ourselves in order 
to become useful! The death benefits of 
us dying to self, losing your life should 
motivate us. If a corn seed is planted in 
the ground and dies, it sprouts up and 
it produces a plant and on average, it 
produces two ears per stalk. By having 
600 seeds per ear, on average, a stalk 
will produce 1200 seeds. Similarly, 
every Christian who dies to self, should 
lead 1200 people to Christ each year. 
How many people did you lead to Christ 

WINNING  
THROUGH LOSING

LOSE Your Life!
Matthew 16:24-25

We are continuing our look at Matthew 
16:24-25 that states: “Then Jesus told his 
disciples, “If anyone would come after 
me, let him deny himself and take up his 
cross and follow me. For whoever would 
save his life will lose it, but whoever 
loses his life for my sake will find it.“

Friday night, we dealt with: “COME 
after Jesus” and “DENY self.” We 
realized that we need to START doing 
certain things, and we need to STOP 
doing some other things in our lives, 
in order to start “Winning through 
Losing.” We need to, start trusting 
Jesus, and doing what Jesus wants us to 
do. We also need to stop doing what we 
feel is right and what we feel like doing, 
knowing that our desires often are in 
direct conflict with God desires us to do.

Saturday, we looked at what it 
means to: “TAKE up your cross” and 
“FOLLOW Jesus.” The main question 
that we looked at was: “Are you a fan 
of Jesus or Are you a fully devoted 
follower of Jesus?” We saw that to 
“Take up your cross?” didn’t describe a 
burden or a difficulty in our lives, but 
it means “Be ready to die to yourself!” 
Many times we are ready to pick up/

take up many things that make our lives 
better or easier in various ways, but do 
not think about taking up a cross. Our 
desires are not usually nailed to a cross, 
but we actually cater to them. you were 
challenged: Are you willing to die to 
self? Are you willing to die to self and 
let Christ live through you? (Galatians 
2:20)

We also heard that we should 
“FOLLOW Jesus.”  you should never 
follow the crowd, but follow Jesus, 
and following Jesus should be done in 
such a way that it will be obvious to 
everyone around you that Jesus is the 
target of your attention and He is the 
one that you are trying to please above 
everyone else. following Jesus should 
be done not just based on an emotional 
impulse, but by developing a love for the 

this past year? Maybe we all need to do 
some dying! The death benefits of Jesus 
dying on the cross brought eternal life 
to everyone who accepted His sacrifice! 
(John 12:32) The death benefits of the 
Apostles dying to themselves have 
changed our world completely! All but 
one, (The Apostle John) they died to 
themselves not just symbolically, but 
lost their physical lives literally in the 
service of Jesus Christ. 

Matthew was killed by the sword in 
Ethiopia. Mark died in Alexandrea, 
Egypt, by being dragged to death by 
horses. Luke was hanged in Greece.  Pe-
ter was crucified upside down. Thomas 
was stabbed by a spear in India. Jude 
(Jesus’ brother) was killed by arrows. 
James was beheaded in Jerusalem. Are 
you willing to die to yourself and let 
Christ live through you? The Apostle 
Paul tells us that he died daily to himself! 
(1 Corinthians 15:31) The world thinks 
that the cross (Jesus’ example of dying 
to self) is foolishness, but as Christians, 
we know that it is God’s power to save 
us! (1 Corinthians 1:18)

Dying to yourself leads to 
MULTIPLICATION! Allow me to 
illustrate this through a Bible passage! 

Read Acts 8:26-40! The person is 
Philip! He was one of the seven (7) 
deacons that was picked to serve the 

Greek widows in the early church. 
As a disciple of Jesus, Philip stopped 
living for himself, and started letting 
God live through him! Philip went to 
Samaria, and many seeds were added 
to God’s Kingdom, many were saved, 
and it resulted in many happy people 
who rejoiced in God’s salvation! (Acts 
8:4-8). Philip went to a deserted road 
and followed God’s leading even when it 
didn’t make sense to him. He ran to the 
Ethiopean man, opened his mouth and 



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2018. január 9. oldal

Washington, DC (BWA)--
eLijAH BROwn, the 9th general 
secretary in the 112-year history 
of the Baptist World Alliance 
(BWA), assumed responsibility 
on January 1.

Brown, the fourth American to lead 
the global organization for Baptists, 
was elected during the BWA Annual 
Gathering in Bangkok, Thailand, last 
July. He succeeds neville Callam, a 
Jamaican, who retired after being BWA 
general secretary from 2007-2017.

Prior to coming to the BWA, Brown, 
36, was a professor of Religion at East 
Texas Baptist University in the US 
and executive vice president of the 
21st Century Wilberforce Initiative, 
a religious freedom advocacy 
organization.

In his first week, the new BWA leader 
has emphasized BWA commitment to 
mission, evangelism and human rights, 
particularly religious freedom. (BWA)
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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).

grow and learn. As we approach the new 
year, we can enter it confident that God 
goes forth with us. Praise the Lord, one 
and all. The Lord has been very good to 
His children.

 
Prayer: I thank you for the year just 

past-the challenges and the joys-and I 
look forward to the future, asking your 
blessing upon it. Be with me, Lord, and 
with all my loved ones. Keep me in your 
care. Shine your light upon my path, 
and make me acceptable in your sight. 
Amen.

               Wisdom from the Psalms

Missziókezdet a  
Kárpát-medencében 

„Megjelent közöttünk Isten  
üdvözítő kegyelme.”

Az újabb kori baptista misszió mint-
egy negyed századdal később indult el 
hazánkban, amikor 1873 tavaszán, Pest, 
Buda, Óbuda egyesítésének évében Ma-
gyarországra érkezett Meyer Henrik 
(1842-1919) a Brit és Külföldi Bibliatár-
sulat kolportőre (bibliaárusa). Korábbi 
állomáshelyéről, a horvátországi zág-
rábból 1873. március 6-án futott be a 
Déli pályaudvarra az a gőzvontatású vo-
nat, amelyen a harmincegy éves Meyer 
Henrik és litván származású felesége 
Michelson Matild (1829-1898) Budapest-
re érkezett. Gondolhatta volna-e akkor 
valaki, hogy a pályaudvaron minden 
bizonnyal csomagjait cipelő szakállas 
fiatalembernek az idegen városban tett 
első tétova léptei céltudatos munkává 
fejlődnek és általa a keresztyén misszió 
egy új, virágzó ága, a baptista közösség 
alakul meg Magyarországon?  

A bibliaárus Meyer hamarosan mun-
kához látott Pesten, Újpesten és Óbudán. 
Mint a Bibliatársulat könyvterjesztője 
az eladott Bibliák iránt érdeklődőknek 
családi körben tartott magyarázatokat, 
így sikerült hallgatókat toboroznia. 
Mivel a Brit és Külföldi Bibliatársulat 
szigorúan tiltotta kolportőreinek a hit-
buzgalmi beszédeket, így nem sokáig 
lehetett Meyer Henrik bibliaterjesztője 
a londoni székhelyű társulatnak. Miután 
1874 decemberében két óbudai hitval-
lót merített be a Lukács fürdő vizébe, a 
bibliatársulat felmondott Meyernek, aki 
ezt követően hivatásszerűen, teljes idejét 
áldozta a bizonyságtételnek és a gyüle-
kezetek szervezésének. Meyer Henrik 
missziókezdése, 1873 tekinthető tehát 
Magyarországon az újabb kori bap-
tista misszió kezdetének. 

1875. év nagy próbát és nagy áldást is 
hozott a munkanélküli bibliaterjesztő, 
Meyer Henrik számára. Isten még ab-
ban az esztendőben látva a jövőt, egy-
egy evangéliumi fény-forrást helyezett 
el az Alföld peremén, a Kárpátok bércei 
között és a Duna déli szakaszán, akkor 

shared the Gospel of Jesus Christ with 
him. Upon confessing Jesus Christ as his 
Lord, he was baptized by Philip. He went 
down in the water (It illustrates that he 
was dead to himself) and came up from 
the water (Illustrates that he started a 
new life in Christ) and another seed was 
added to Heaven, God’s Kingdom! The 
Ethiopean man died to himself and lost 
his life as he knew it up to that point, just 
so he could find a NEW LIFE in Jesus! 
What happens when you lose your 
life? God starts living through you 
and people are impacted, changed by 
your obedience! 

On June 11, 2017 we will have a 
Baptism in Venice, florida. It will be the 
first baptism that we will have since we 
planted Open Bible Hungarian Church! 
(At the publishing of this article, this 
has already taken place.) People who 
have decided that they will no longer 
live for themselves but are willing to 
“Lose their lives” as they knew it will 
start a new life in Jesus and let God live 
through them! This will be a glorious 
celebration both on this earth and also 
in Heaven!

Let me ask you? What prevents you 
from following Jesus? Do you have a 
good excuse? What prevents you from 
being baptized? What prevents you from 
telling the world that you are willing to 
die to yourself and are willing to start 
allowing God to live through you? Now 
it is your time to make a decision!

Let me give you the action call for 
today!

1. Die to your old self.
2. Let Christ live in you!
3. Get baptized and show the world 

that you follow Jesus!
                               Attila Kulcsar
This concludes the series "Winning 

through Loosing. Previous articles: 
June and July-August.

Let every thing that hath breath 
praise the Lord. Praise ye the 

Lord. Psalms 150:6
God looked down upon His creation 

and saw that it was good. In time, God's 
creation looked back and saw that God 
was good. Together they formed a unity 
of love and devotion. Through their 
covenant, all creation was brought into 
harmony. The Lord loves His children, 
and many of His children love Him back. 
Praise the lord with all of your being. 
With each breath you take, remember 
that the Lord is God. Nothing you do is 
done apart from Him. Wherever you go, 
God is there. He will never leave those 
who love Him. He gives us new years 
and new challenges, and he helps us to 
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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 2018. január

MINDENRE VAN ERŐM 
A KRISZTUSBAN  
BIZONYSÁGTÉTEL

Az életem igazán a megtérésemmel 
kezdődött. Mielőtt Istent megismertem,  
mielőtt kibújtam volna az ágyból, gon-
dolkodnom kellett, vajon lesz-e valami 
abban a napban, aminek örülhetnék, 
amiért érdemes egyáltalán felkelnem. 
Ha nem volt, akkor szomorúak voltak 
a napok. Hajlamos voltam sötéten, sőt 
tragikusan látni az életet. állandó rém-
álmaim, félelmeim, szorongásaim, már 
egész korán öngyilkos gondolataim 
voltak. Kamaszkoromban aztán Istent 
hibáztattam minden szenvedésért és 
kegyetlennek tartottam amiatt is, hogy 
még az egyszülött fiát is megölte.

Akkor még fogalmam sem volt, hogy 
mindez pont a kegyelmét mutatja meg, 
és hogy az egésznek az volt az értelme, 
hogy engem kibékítsen önmagával és ne 
legyen az Ő haragja tovább rajtam, felet-
tem. Pontosan az Ő irgalma és szeretete 
volt, hogy felvitte a keresztre a bűneimet 
és elszenvedte érte a nekem járó bünte-

tést. feltámadt, hogy megmutassa, hogy 
örök életem, halhatatlan lelkem van, 
ami Isten után vágyódik.

Épp egy félelmekkel teli, sötét idősza-
komban egy evangélizáció volt a város-
ban, ahova igazából menekültem a saját 
szomorúságom és rossz hangulatom elől. 
Valahova, ahol emberek vesznek körül 
és elterelik a figyelmemet. Azonban ez 
Isten időzítése volt, hogy elcsalogasson 
meghallani Őt. Meghallani, hogy meg-
változhat az életem nekem is, nemcsak 
azoknak, akikkel ott találkoztam.

Isten keresett engem. Ő az, aki 
keres minket. "Nem ti választotta-
tok engem, hanem én választotta-
lak titeket..." (Jn 15,16)
Kezdett érdeklődés támadni a szívem-

ben, mert először láttam igazi kereszté-
nyeket, akiknek az életében Isten nem 
csupán egy vallás volt, hanem nagyon is 
olyan, mint Aki valóságos változást tud 
hozni az életükbe. Ez megdöbbentett.

Amikor véget ért ez a programokkal 
teli hét, magamra maradtam a gondo-
lataimmal, mert elmentek a városból 
azok, akikkel egész héten beszélgettem. 
Az addigi istentagadásom szertefosz-
lott, most már tudtam, hogy Isten való-
ban létezik, de azt is, hogy ha van, ak-
kor nem elég ezt a tényt elfogadnom és 
továbblépnem, hanem igent vagy nemet 
kell mondanom arra, hogy Ő valóban 
része legyen az életemnek, esetleg meg 
is változtassa azt. Ettől aztán igazán tar-
tottam, nem akartam a templomba járók 
savanyú életét élni, szent fazék lenni a 
környezetemben.

Komoly választás elé kerültem és ez 
nagyon elnehezítette a szívemet és fel-
zaklatott. feladjam e azt, aki vagyok?

Aztán elővettem a Bibliát, amit 
olyan gyakran forgattak a fiatalok, és 
folyton idéztek is nekem belőle, ami-
ből persze semmit nem értettem. Azt 
is mondták, hogy ez a könyv választ ad 
minden kérdésemre. Na, gondoltam, 
hol az a válasz? Lapozgattam a könyv-
ben és a mára már jól ismert, de akkor 
még teljesen idegen szakasz jött a sze-
mem elé, ami rámutatott arra egyértel-
műen, hogy Isten mellett kell döntenem, 
és abban megerősödnöm.

"Ezért tehát a lankadt kezeket és a 
megroskadt térdeket erősítsétek meg, 
és egyenes ösvényen járjatok, hogy a 
sánta meg ne botoljon, hanem inkább 
meggyógyuljon. Törekedjetek minden-
ki iránt a békességre és a szent életre, 
amely nélkül senki sem látja meg az 
Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se 
hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a 
keserűségnek a gyökere felnövekedve 
kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fer-
tőzzön." (zsid 12,12-15)

még mindez egyazon állam területe volt. 
Később négy független állam területére 
vetítődött Jézus Krisztus világossága 
ezekről a helyekről. A felébredt, újjá-
született német és magyar igehirdetők, 
akik megerősödtek Krisztusban többen 
is alkalmas bizonyságtevőkké váltak. 
Legtöbbjük laikus igehirdető volt, mint 
Kornya Mihály (róla kevesen tudják, 
hogy a szolgálata több román ajkú em-

bert nyert meg, mint magyart). Őket a 
Szentlélek Isten annyira megáldotta, 
hogy általuk nagyon sokan fogadták 
el az Urat. Eljutottak a felvidéken szá-
mos német (cipszer) emberhez is. Tá-
madt közülük igehirdető, akiknek még 
Amerikában is volt szolgálati feladata. 
A szabadságharc utáni megtorlás gyanú-
ja szegeződött rájuk: Késő esti imaóra! 
Laikus igehirdető! A katonai periratok-
ban „Krisztus követőinek”, majd „naza-
rénusoknak” nevezték őket. Csak jóval 
később lett a nevük baptista. Mintha ők 
maguk sem fordítottak volna erre kü-
lönösebb gondot. Első hitvallási irataik 
egyikének címe „Keresztelt keresztyé-
nek” (Getaufter Christen). Ezt már Meyer 
Henrik adta ki. A Kárpát-medencében 
élő magyar baptisták missziói központja 
sokáig a Meyer Henrik vezetésével 1887-
ben épült Budapest-Wesselényi utcai 
imaházban volt. (fénykép) 

A magyarországi baptisták történe-
tében jelentős évszám 1905. Sokéves 
tárgyalás és kérelmezés után a magyar 
kormány ekkor részesítette állami elis-
merésben a baptista hívőket. Ez a rende-
let azonban sokáig megosztotta a korabe-
li baptistákat. Elismert és el nem ismert 
gyülekezetek éltek számos településen 
egymás szomszédságában. A másfél 
évtizedes nézet-különbségből úgy tűnik 
leginkább a magyar nemzet tragédiája, 
a trianoni békediktátum józanította ki 
eleinket. 1908-ban az európai baptisták 
első konferenciájára kiadott statisztikai 
dokumentumban kimutatták, hogy az 
1875-1908 közötti időszakban a történel-
mi Magyarországon volt a legnagyobb 

és leggyorsabb missziós fejlődés Euró-
pában. A trianoni döntést követően volt 
idő, hogy az utódállamokban több ma-
gyar baptista élt mint az anyaországban. 
Ez a megosztottság azóta is folyamatos. 
A különböző politikai helyzetekben bár 
különféle módon, de mindig volt kap-
csolat a határon túli baptista testvére-
inkkel.  

Időközben számosan kivándoroltak 
nem csak más 
európai orszá-
gokba, hanem 
tengerentúlra 
is. Észak- és 
D é l - A m e r i -
kában, sőt 
Ausztráliában 
is élnek ma is 
magyar bap-
tisták. 

A rendszer-
váltást köve-
tően 1992-ben 
t a l á l ko z t a k 
először konfe-
renciaszerűen 

a magyar baptisták Budapesten. Később, 
1997-ben megalakult a MABAVISz, 
a Magyar Baptisták Világszövetsége, 
amelynek vezetésével 2000-ben Nagy-
váradon, 2006-ban pedig Debrecenben 
találkoztunk közel 6500-an. 

                     Marosi Nagy Lajos
Magyar baptisták baptista  

magyarok, Budapest 2017. pp. 17-19
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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)

2018. január 11. oldal

IMÁDKOZZUNK 
EGYMÁSÉRT

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

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

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

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

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

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

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

Nem bírta tovább a kemoterápiát és ott-
honi ápolás vált szükségessé, ami nagy 
lelki-és testi megterhelést jelentett ne-
kem a pár hónapos baba mellett.

Isten azonban ebben az időszakban is 
rendkívüli módon segítségemre volt és 
megértettem, hogy az én Istenem nem 
az erőmhöz méri a nehézségeket és a 
próbákat, hanem ezekhez turbózza fel 
az  erőmet. Nem az én erőm az állandó, 
hanem az Ő szabadítása és segítsége a 
nyomorúságban. Az erőm a nehézségek-
nek megfelelően fog növekedni, tehát 
"mindenre van erőm a Krisztusban, aki 
engem megerősít" fil 4,13.

A rengeteg stressz, böjt és nehéz hely-
zet ellenére a legkisebbet 8 hónapos 
koráig csak szoptattam. (Ennek a jelen-
tőségét igazán csak az anyatársak értik, 
akik tudják, hogy a szoptatás mennyire 
érzékeny az anya állapotára.) Jó kisbaba 
volt, szinte végigaludta az éjszakákat, 
míg Tibort ápoltam.

A gyülekezet és a hívő barátaink na-
gyon sokat jelentettek ezekben a hóna-
pokban! A barátságuk, gondoskodásuk, 
imáik, az, hogy végig biztosítottak min-
ket a szeretetükről, és velünk együtt 
szenvedtek, vagy örültek a jó híreknek.

Aztán eljött az idő, amikor már egyál-
talán nem tudtunk jó híreket mondani 
senkinek. Tudtam, hogy Istennek nem 
telne és kerülne semmibe, ha gyógyu-
lást adna és megmentene minket. fo-
lyamatosan imádkoztunk, harcoltunk, 
hittünk és egyre rosszabb lett minden. 
Ennek ellenére végig hittem, hogy Isten 
valahogy mégis csodát fog cselekedni, 
de egyre reménytelenebb lett a helyze-
tünk. Tibor annyira legyengült, hogy 
már nem tudott felállni és kezdte elve-
szíteni a külvilággal, velünk a kapcso-
latát. Otthon ápoltam, és egy napon úgy 
éreztem, hogy nem tudok bemenni abba 
a szobába, ahol fekszik az, akit ezen a 
világon a legjobban szeretek. Úgy kezd-
tem imádkozni, hogy Isten csak a hite-
met és az eszemet hagyja meg, mert úgy 
éreztem, lassan mindkettőt elveszítem.

Rettentően kiborultam és zokogtam. 
Bementem a fürdőszobába megmosa-
kodni, és akkor Isten szólt hozzám. 
Egyetlen mondatot mondott, nem füllel 
hallhatót, de teljesen érthetőt. A "szelle-
memben levő fül" viszont tisztán hallot-
ta. Teljes mértékben elkülöníthető volt 
a saját akkori gondolataimtól. Ez a 
mondat így hangzott: "JUDIT, NEM 
A TIED." Másnak ez nem tűnhet annyi-
ra vigasztalónak, de én kristálytisztán 
felfogtam, hogy egy ember élete, még 
ha úgy is érezzük, nem a miénk. Nem 
az én felelősségem a másik életének az 
ideje. Ez is Isten kezében van. Mégcsak 
nem is azon múlik, hogy mekkora nagy 
a hitem és hogy elég kitartó voltam e 

Maga Isten szólt ki a lapokról, és ak-
kor már tudtam, hogy nem elkesered-
nem kell, hanem Őt kell követnem és 
rábíznom az életemet. Elkezdtem gyü-
lekezetbe járni, és minden nap beszél-
ni Istennel pár szót, olvasni a Bibliát, 
ami csodák csodájára egyre érthetőbb 
lett, és azóta a legjobb része az életem-
nek. Isten fokozatosan egyre közelebbi 
élmény lett, kezdtünk összetartozni, Ő 
meg én. "Közeledjetek Istenhez és Ő kö-
zeledni fog hozzátok..." (Jak 4,8)

Kezdtem élvezni, ami/Aki felől dön-
töttem. Elöntötte a szívemet az Ő sze-
retete, öröme. Az Ige iránti éhség, és a 
megértéséből fakadó örömteli felisme-
rések. Már nem kellett megkérdeznem 
magamtól, hogy minek is örüljek... Lel-
kesedtem a gyülekezetért, megismertem 
sok embert, akik, bár idegenek voltak, 
mégis összekötött bennünket, hogy egy 
Atyánk van, és így testvérek lehetünk. 
Ez az érzés azelőtt teljesen ismeretlen 
volt nekem, akinek még hívő ismerősei 
sem voltak soha.

Sok csodát éltem át, amit Isten csele-
kedett a pénzügyeimben, kapcsolataim-
ban. Megtanultam, hogy Isten méltó a 
bizalmamra. Hogy ne lenne az?

Kezdtem mindent egyre inkább rá-
bízni. A pályaválasztásomat, pénzügye-
imet, párválasztásomat, kapcsolatokat, 
találkozásaimat és minden egyes napot 
is. Német nyelvtanárira jelentkeztem 
először, de amikor nem vettek fel, tud-
tam, hogy nem ez az én elhívásom. A 
teológiára felvételiztem, mert többre 
voltam kíváncsi, mint amennyit magam-
tól megtanulhattam. Szerettem volna, ha 
tudok válaszolni az emberek kérdéseire, 
amit Istennel, a Bibliával kapcsolatban 
tettek fel nekem. 

Itt ismertem meg az én nagyszerű 
férjemet. Már két kicsi gyerekünk 
volt, amikor a polgári foglalkozásából 
Isten kihívta, és Újfehértón lelkipász-
torcsalád lettünk.

34. éves korában, amikor  a 4. gyere-
künkkel alig kezdődött el a terhességem, 
megállapították, hogy egy seb a szájában 
nem átlagos, hanem a rettegett betegség-
ről, rákról van szó, nyelvgyökrákról. Na-
gyon megijedtünk, de bíztunk Isten-
ben, hogy Ő ebből is meg tud gyógyítani 
és szabadítani. Hamarosan megműtötték 
és megmondták, hogy a rák egyik leggo-
noszabb fajtájáról van szó, a 3. stádium-
ban. A nyelve egy részét kivették, és sí-
rás kerülgette, amikor belegondolt, hogy 
nem fog többet prédikálni.

Következtek a kemoterápiák, sugár-
kezelések; megszületett a 4. kisbabánk... 
Amikor kb. 3-4 hónapos volt, kezdtek 
egyre rosszabbra fordulni  a dolgok, a 
napok kezdtek megtelni fájdalommal. 

A MABAVISZ elnöksége:
Elnök: Papp János (Magyarország) 

Alelnökök: Pardi Félix (Erdély)
dr. Gergely István (Amerika)

főtitkár: Durkó István (Magyarország)

benne. Nem attól függ, hogy én meg-
tettem e mindent, akár fizikailag, akár 
lelkileg. Isten dönt élet és halál felett. 
"Életemnek ideje a Te kezedben van..." 
(zsolt 31,16) Isten dönt. A betegség alatt 
most először lehullott rólam az a hatal-
mas teher, amit csak az  az ember érez, 
aki halálos beteget ápol. Istennek csak 
egyetlen szót kell szólnia és békességet 
nyersz.  Így csak egyedül Ő tud szólni. 
A szavára minden megváltozik és hely-
rebillen. "Csak egy szót szólj és meg-
gyógyul a szolgám." (Mt 8,8)
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Azt mondja az Ige, hogy Isten tulaj-
donai vagyunk. Bementem újra a szo-
bába, és azt mondtam Tibornak: nem 
az enyém vagy, Isten megvásárolt téged 
az Ő Fiának a drága vérén! Ettől kezd-
ve újra tudtam folytatni az ápolást, ami 
már nem tartott sokáig... Minden hit-
harcunk, reményünk, imánk ellenére 
néhány nap múlva meghalt.

Rettentő csalódott voltam Istenben, 
hogy nem cselekedte meg, amit kértem. 
A hitem romokban hevert. Ott marad-
tam négy kicsi gyerekkel, a legnagyobb 
8 éves, a legkisebb 6 hónapos volt. A 
szolgálati lakásunkat el kellett hagyni. 
Emberileg kilátástalan helyzetben vol-
tam. Hol fogunk lakni, mi lesz velünk 
egyedül, hogy viselik majd a gyerekek?

Döntés előtt álltam. Belemerülök az 
önsajnálatba, megtagadok mindent, 
amit addig hittem, megtapasztaltam 
Istenből, megkérdőjelezem az Ő jó-
ságát, szeretetét, vagy pedig amellett 
döntök, hogy Ő jó, szeret, és igaz a 
Biblia minden szava akkor is, ha nem 
láttam, nem éreztem és nem tapasz-
taltam belőle pillanatnyilag semmit. 
Az az ige jutott eszembe, amikor Jé-

zus kemény beszéde miatt sok tanítvány 
kihátrált és Ő azt kérdezte a maradéktól: 
Ti is el akartok menni? A tanítványok 
ezt felelték: "Uram, kihez mehetnénk?" 
(Jn 6,68) Igen, én is ilyen helyzetben ta-
láltam magam. Tudtam, hogy Nélküle 
nem tudok élni, és nem lenne erőm foly-
tatni. Tudtam, hogy nincs más válasz-
tásom, mint hinni és bízni Benne.

Volt bennem egy égető kérdés is. Ti-
bor sokat szenvedett, mielőtt meghalt, 
és azt kérdeztem Istentől, hogy miért? 
Miért nem lehetett a halált megúszni ke-
vesebb kínnal? Miért engedte ezt meg? 
Miért így kell? Aztán eszembe jutott az 
ostorcsapásokat szenvedett, kihasított 
húsú, megszégyenített, elárult, leköp-
dösött, megvetett, levegő után kapkodó, 
kereszten függő Istenfiú a mi bűneink-
kel a hátán, elválasztva az Atyától... 
Ráeszméltem, hogy ha Isten a saját fiát 
nem kímélte, akkor mi miben vagyunk 
különbek? Mit követelhetnék én Tőle?

Isten nem ígérte, hogy megóv a 
szenvedéstől, de azt igen, hogy ve-
lünk lesz a nyomorúságban, hogy 
fogja a jobb kezünket, és el sem 
marad mellőlünk. 
Eldöntöttem tehát, hogy újra bele-

teszem a kezem Isten kezébe, és nem 
hagytam helyet a sötét gondolatoknak 
és a gyötrő emlékeknek a betegápolás-
ból és a halálról, a betegségről, a saját 
jövőmről. Amikor csak tehettem, nem 
hagytam magam magamra:) felhívtam 
valakit, meglátogattam a barátaimat. 
Nem akartam szenvedni a fájdalomtól és 
a depressziótól. Tudtam, hogy Tibor már 

nem szenved, nem sajnáltam, hogy nem 
látja azokat a szép dolgokat, amiket én, 
mert ez silány ahhoz képest, amit ő már 
láthat. Újra bíztam abban, hogy Isten or-
szágában újra találkozunk majd.

Isten pedig tette a maga részét. Erős 
voltam a gyerekek mellett, foglalkoztam 
velük. Nem éreztem magam magányos-
nak, maga Isten volt a férjem. "Aki alko-
tott, az a férjed" (Ézs 54,5) Az Ő szere-
tete teljesen betöltötte a szívemet és az 
életünket.

El sem tudom mondani, hogy Isten 
mennyi módon elhalmozott minket 
mindennel. A Baptista Szeretetszolgálat 
jóvoltából még abban az évben a nevem-
re került egy csodálatos ház is, amit én 
választhattam ki... Külön házba költöz-
hettünk a gyerekekkel! Nagyon hálásak 
voltunk! Semmiben nem szenvedtünk 
hiányt, sőt, a szükségeink felett kaptunk 
meg mindent! Mindig az az igevers járt 
az eszemben, amit Pál a filippieknek írt: 
"az én Istenem pedig be fogja tölteni a 
ti szükségeiteket az Ő DICSŐSÉGÉNEK 
GAZDAGSÁGA SZERINT..." (fil 4,19) 
Így történt. Adott embereket, akik sze-
rettek, nem hagytak magamra, gyüleke-
zetet, ahol szükség volt rám és szolgál-
hattam.

A megkoronázása mindennek a jónak, 
hogy egy társat is adott, és egy nagysze-
rű apukát a gyerekeimnek. Ez egy újabb 
kaland volt, és egy újabb megtapaszta-
lása annak, hogy Isten képes előhozni 
valakit, akit nem is ismertem; hozzám 
vezetni, csodát tenni, hogy képes legyek 
újra szeretni valakit szerelemmel.

Isten csodálatos. Minden eseményt 
a kezében tart, nem hibázik. Ő egye-
dül méltó a bizalmunkra, és Ő is bízik és 
hisz bennünk, kicsi emberekben, hogy 
a nehézségek idején mégis-mégis Őt 
választjuk társunknak. Dicsőség Neki 
ezért!
                     Petrikné Sáfrány Judit

ÜNNEPEK UTÁN
Elmúltak mind az ünnepek.

Néped eljött,
ott volt,

Rád figyelt.
S Te szóltál velünk.

Mostmár tekints kegyelmesen ránk,
s szerelmed hívja szárba,

s bontsa kalászba
az igemagvakat!

Éltess,
mert jönnek már a hétköznapok,

s nem vár az idő,
a föld,
a gép!

Munkánk végzéséhez is
Te adsz erőt:

fölvenni és letenni,
győzni és megpihenni.

Bátor munkásai vagyunk
a földnek,

hiszen miénk,
mert nékünk adta Isten.

S míg munkáljuk az emberiség
javát:

éhséget csillapítunk,
ruhát szabunk,

békét kötögetünk,
nem feledjük

mi legfontosabb:
az evangéliumot; 
hogy Isten szeret,

hogy Fiát elküldte nékünk,
hogy Jézus életét adta értünk.

Jöjj Mester!
Annak, ki minket így szeret

itt a helye közöttünk.
Jöjj,

hétköznapjainkban is
foglald el a főhelyet!

Jöjj fénysugár,
s vezess! 

Veled boldog a földi élet,
s Veled miénk a Menny is.

                                Herjeczki Géza


