
Sokan olvastuk Sienkiewicz: Quo 
Vadis Domine című világhírű regényét 
a keresztények üldözéséről Néró, római 
császár idejében. A címadó jelenetben 
az idős Péter apostol hívő barátainak 
késztetésére igyekszik elhagyni Rómát, 
hogy tovább folytathassa eredményes 
szolgálatát. Közben a világbirodalom 
fővárosában hittestvéreit válogatott kín-
zási módszerekkel látványosan és töme-
gesen küldik halálba. Kifele menet Péter 
látomást kap. Ebben a régebben megfe-
szített Jézus, Róma fele igyekszik, hogy 
ott együtt legyen és haljon ismét, üldö-
zött népével. Az apostol megérti, hogy 
Isten akarata rá nézve, nem a túlélés 
keresése, hanem a sorsközösség vállalá-
sa a Róma felgyújtásával és egyéb ször-
nyűségekkel jogtalanul vádolt népével. 
Engedelmeskedik a mennyei üzenetnek.

Valóban Isten kezében összeér a Ná-
záreti Jézusnak, valamint hívő népének 
szenvedése és az Ő dicsősége. Termé-
szetesen jelentős különbség is marad 
köztük.

Megtiszteltetésnek tartom drága 
Megváltónk szenvedéseiről, haláláról 
és feltámadásáról írni.  Minél többször 
tartok biblia órát és igehirdetést, minél 
tovább élek, annál jelentősebb és ma-
gasztosabb számomra e téma együttes. 
Tulajdonképpen az örömhír gerincét 
képezi. Nélküle nem lenne élő remény-
ségünk, szellemi szabadságunk, üdvös-
ségünk. Egész világunknak más lenne 
az arculata.

Ismét felfigyeltem a Királyunk életé-
nek utolsó szakaszát ismertető bibliai 
szakaszok magas számára és részletes-
ségére. Egyértelműen kiemelik, hangsú-
lyozzák. Azért is, mert rengeteg tanul-
ság és áldott gyakorlati következmény 
gyökerezik bennük.

Alig kezdjük el olvasni Máté evangé-
liumát, a második fejezet 13. versében 
az Úr angyala Józsefet álomban figyel-

mezteti, hogy Nagy Heródes a kisgyer-
mek Jézust halálra fogja kerestetni! 
Ezért menekítse családját Egyiptomba. 
Márk evangéliumában a harmadik rész 
6. versében találjuk: „A farizeusok pedig 
kimenve, a Heródes-pártiakkal együtt 
azonnal arról tanácskoztak, hogyan 
végezzenek vele.” Lukács első írásában 
a 2,35-ben leírja, hogy az agg Simeon 
miként kezdte el Máriának, Jézus any-
jának felkészítését a golgotai tragédiára: 
„a te lelkedet is éles kard járja majd 
át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív 
gondolata.” János evangéliumának első 
fejezetében, a 36. versben Jézust Isten 
Bárányaként ismerjük meg, Aki a leg-
nagyobb engesztelő áldozat lesz! Mind-
ezek a korai példák erőszakos halált ve-
títenek elénk.

Sajnos az utóbbi évek híradói egyre 
több erőszakos halálesetről is szólnak. 
A lövöldöző, robbantó terroristák gyak-
ran maguk is elvesznek az áldozatokkal 
együtt. A bemondók nem mulasztják el 
közölni ezt. Szinte megkönnyebbüléssel 
vesszük tudomásul. Közben drukkolunk 
a társaik elfogásáért, ítélet elé állításá-
ért. Láthattunk olyan jeleneteket, ame-
lyekben tüntetők követelik a dühöngő 
gyilkosok gyors halálbüntetését. Mások 
pedig megkegyelmezésért, a halálbün-

A TARTALOMBÓL
English section - pages 8-9.
Írások a nagyheti ünnepkörrel 
kapcsolatban
A Baptista Világszövetség húsvéti 
köszöntése
Gyülekezeti beszámoló: Cleveland
Szíriai menekültek  Szerbiában
Új verseskönyv: Kegyelmére várok

folytatás a 3. oldalon

Látni és hinni
 A szeretet tanítványa,
Mikor az üres sírhoz ért,
Hamar rájött, hogy a testet
Tolvajok el nem vihették. 
 A sírüreg őrizve volt,
Nem léphetett senki abba.
S ott volt minden a helyén:
A fejkendő összehajtva.
 Látása hitet fakasztott,
Bár még nem látta az Urat.
Megfejtette a nagy titkot,
Amit az üres sír takart.
 Nagyon sokszor az emberek
Jelekre, csodákra várnak,
De ha meg is látják őket, 
Hitben élni nem akarnak.
 Égen és földön jó Atyánk
Világos jeleket hagyott.
Felismerhető az ujja
Mindenben, amit alkotott.
 Ha a bűnösök megtérnek,
Nyilvánvaló a változás.
Hiába ott az üres sír,
Nem hiszik a feltámadást.
 Bár tudom: a láthatatlan
A hit alapja s lényege,
Add Uram, hogy amit látok,
Hitemet megerősítse.
Legyek Jánosod, Tamásod,
Kit a látás hitre vezet.
S ne legyek egy azok közül,
Kik bár látnak, mégsem hisznek.
                   Gergely István 

hOVá MésZ, URAM?
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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

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

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

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

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

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

folytatás a 3. oldalon

A TARTALOMBÓL

English Articles - pages 8-9.
Meghívó lelkipásztor beiktatásra

és ifjúsági találkozóra
Beszámoló a kolorádói családi

táborozásról
Távol és mégis közel: hírek

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

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

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

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

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

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

Áldott húsvéti ünnepeket kíván 
a kedves olvasónak a szerkesztő! 

Feltámadott az Úr!  
Bizonnyal feltámadott! 

Lapunk legtöbb írása a nagyheti 
ünnepkörhöz kapcsolódva szól Jézus 
Krisztusról, és az általa hozott megvál-
tásról. Olvassuk áldással, ünnep előtt 
vagy ünnep után - hiszen legtöbben az 
ünnep után vehetik majd kézbe a lapot. 

A gyülekezeti beszámolók sorába 
most a clevelandiakról olvashatunk. Kö-
szönöm a legfiatalabb, Marco, rajzos bi-
zonyságtételét. A nyolcadik oldalon ol-
vasható angol nyelvű cikkre is felhívom 
figyelmüket: az év végén az ABC egyik 
lapjában jelent meg ez a cikk, mely a mi 
Nyúz Zoltán testvérünk missziós erőfe-
szítéseiről is szól, amit egy kicsit helyet-
tünk is végzett és végez a megszűnni 
nem akaró menekült áradat közepén. 
Segítsünk és imádkozzunk! (szerk)

Az épülő torontói imaházkép helyén 
most a torontói gyülekezet énekkara 
egyik nemrégi szolgálatáról készült ké-
pet közlünk. A Kanadai Magyar Kultu-
rális Tanács (Torontó) meghívója már-
cius 19-re invitálta azokat, akik készek 
a torontói gyülekezetünk építkezését 
támogatni. A Magyar Ház megtelt az 
ünnepi estre. A vacsora során magyar-
országi és helyi vezetők szólaltak fel, 
valamint Teleki  Gergő zongoraművész 
adott koncertet. A képen éppen ő kíséri 
az énekkarunkat.

ÉVKÖZI GYŰLÉS  
RÁMA, 2016. április 8-9. 

Szeretettel várjuk a gyülekezetek 
küldötteit - a MJB és a VB tagjait 

 a Ráma táborba!
* * *

MABAVISZ tanácsülés
Balatonföldvár, 2016. május 6-8. 

* * *
IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ

TORONTÓ
2016. május 27-29.

American hungarian Baptist 
Convention of north America, inc. 

Circle of Friends Donations received 
for the period september 2015 

through March 2016.
BARáti KöRi ADAKOZásOK
Kornel Gerstner, forest, VA $200; Ro-
bert Boda, Seven Hills, OH $100; George 
Gancsos, Hawthorne, NJ $50; Sandor Ve-
res, Parma, OH $50; Charles Molnar, Bo-
nita, CA $50; Jozsef Kocsis, Australia $50; 
first Hungarian Baptist Church, Australia 
$100; Leland Haraszti, Jonesboro, GA 
$100; Dr. Katzenbach Tibor, Hungary 
$120; Varga Antal, Argentina $50; Tibor 
Miko, Clinton Twp., MI $100; Martha 
V. Hunter, Bakersfield, CA $100; Anna 
Sebestyen, Parma,OH $75; Gizella Toth, 
Venice, fL $25; Tibor Kerekes, Lincoln 
Park, MI $15; Alex Hrabovszky, Tamarac, 
fL $10; Barbara Bikki, Palisade, CO $25
                                total:  $1,220.00

Thank you for your faithful support
Zsigmond Balla, Treasurer
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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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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)

hOVá MésZ, URAM?
 folytatás az 1. oldalról

háza iránt. Meg akarta tisztítani mind-
attól, ami az eredményes imádkozás út-
jában állt. Ezért a vallási vezetők még 
jobban megharagudtak Rá. Halála után 
lecsillapodtak. Majd húsvét után retteg-
ni kezdtek a feltámadásának hírére.

A szenvedés hetének csodái, esemé-
nyei, tanításai arról is szóltak, hogy Is-
ten terve nem vall kudarcot sohasem. 
Jézus határozottan és módszeresen 

haladt előre annak megvalósítá-
sában. Az ellenségei kapkodtak, 
rögtönöztek, összefogtak, hogy 
megünnepelhessék Jézustól való 
szabadulásukat. Jézus pedig meg-
siratta őket. Már látta a Kr. u. 70 
körüli nemzeti tragédiát és az azt 
követő évezredeket.

Jézus tanítványaiként nekünk 
is fel kell készülnünk a ránk váró 
árulásokra, igazságtalanságokra, 

magányra, szenvedésekre és üldözte-
tésekre. Sőt környezetünket is fel kell 
készítenünk ezekre a nehéz időkre. A 
Sátán előbb vagy utóbb dühöngeni kezd, 
ha a megváltottak tiszta szívvel imádják 
Krisztust, Őt nyíltan megvallják, Rá 
hallgatnak. Kilövi számtalan tüzes nyi-
lát. fokozza hazugság hadjáratát, meg-
tévesztő ügyködését. Mégsem övé lesz 
az utolsó szó! Ezekben az időkben újra 
különleges szerephez jut az imaélet. Ez 
az elhanyagolt, elmulasztott nagyszerű 
lehetőség új erőt és békességet fog be-
lénk árasztani. Ha nem marad mellet-
tünk őrködő imatárs, akkor is működik. 
felkészít az elviselni való szenvedések-
re, üldöztetésekre és győzelemre.

Jöhetnek olyan napok, amikor úgy tű-
nik, hogy a Gonosz teljes diadalt aratott. 
Isten népét egészen kikészítette, letipor-
ta, kiirtotta. Amikor sokan azt fogják 
mondani, hogy minden hiába. Szóród-
junk szét? felejtsük el a Jézusba vetett 
hitet? Cseréljünk életcélt? Nem! Mert 
nagypéntekre a feltámadás következik. 
A megdicsőült Krisztus üzeni: „Légy 
hű mind halálig, és neked adom az élet 
koronáját.” Jel 2,10/d.

A húsvét hirdeti, hogy Jézus legyőz-
hetetlen, a világtörténelemből kiiktatha-
tatlan. Ő valóban Isten szent fia, az örök 
dicsőség Királya! Nemcsak hozzáfogott 
megváltásunkhoz, hanem teljes sikerrel 
be is fejezte a maga részéről! Vele az-
óta is, személyesen is lehet találkozni. 
Az Igazságot nem lehet a sírban tartani! 
Van Kit, mit hirdetni. Van Kire alapoz-
ni! Van Kit visszavárni!

Csüggedtségünkből, lankadtságunk-
ból felszabadító, helyünkre tevő feltá- 
madási ünnepet kívánunk mindannyi-
unknak!

                Vass Gergely, Kelowna

tetés eltörléséért vonultak ki az utcák-
ra. Jó ha felidézzük, hogy drága Urunk 
és Mesterünk sohasem követett el még 
legcsekélyebb bűnt sem. Ellenkezőleg, 
mindenkivel jót tett. Együttérzése, ir-
galmassága, szeretete erő feletti segítő 
szolgálatra késztette éveken át. Senkit 
sem utasított el! Kérés nélkül nem vett 
el semmit. Ha elküldték, hát csendesen 
elment! Szent élete, biblikus és leleplező 
tanítása, bűnösnek tartott barátai, ter-
mészetfölötti hatalma miatt a figyelem 
középpontjában állt. Egyre szaporodó 
csodái, növekvő népszerűsége, szóki-
mondása következtében lettek rá félté-
kenyek, gyűlölték meg Őt! Puszta léte 
is zavarta őket. Mássága, égi látása és 
származása lépten-nyomon kiderült.

földi tapasztalatunkhoz tartozik a 
szenvedés is. Viszont Jézus sem gondo-
latban, sem beszédben nem vétkezett. 
Cselekedetben még kevésbé. Mégis, már 
születése előtt el kellett viselnie a hosz-
szú és igen kényelmetlen utazási feltéte-
leket korának körülményei közt, amikor 
szülei Názáretből  Betlehembe mentek, 
hogy a népszámláláskor őket is nyilván-
tartásba vehessék. Mély-szegénységbe 
született. Egészségtelen körülmények 
közt kezdte első napjait. E földön se-
hol sem érezhette magát igazán otthon. 
Szerettei sem értették meg mindig Őt. 
Tanítványai olykor kételkedtek Benne. 
Ellenfelei minden alkalmat megragad-
tak vádolására, lejáratására. Szavait 
kiforgatták. Gyakran tanácskoztak elle-
ne. Csapdákat állítottak fel számára. Ő 
pedig olykor éhezett. Máskor nehezen 
talált szállásra. Barátai pedig magára 
hagyták a legkritikusabb órákban! Aki 
tudta, hogy ártatlan, csak a kezét mosta. 
Nem avatkozott be az Igazság javára.

Pedig Ő valódi, kegyelmes és szabadí-
tó Király! Aki a legnagyobb bűn adóssá-
gokat is elengedi a hitből fakadó, őszin-
te kérésre. Aki a pillanatnyi személyes 
érdekeit félre teszi, hogy kiemelhessen 
minket akár a legmélyebb szakadékból 
is! Aki királyi méltósággal viseli az 
elfogatásának, kihallgatásának és íté-
lethozatalának nevezett paródiát. Aki 
gyilkosaiért is közbenjárt. Aki az utolsó 
percében is tudott imádkozni.

A Bibliában található tények szemlél-
tetik Isten minden emberi elképzelést 
és megismerést felülhaladó, hűséges 
és áldozatkész szeretetét a bűnös em-
ber iránt. Jézusnak maradt ideje halála 
előtt néhány nappal vakokat és bénákat 
gyógyítani, védelmezni a templomban 
éneklő gyermeksereget. Szelíden ké-
szítette tanítványait életük legsötétebb 

időszakára. Elfogatásakor azonnal meg-
gyógyította, visszaragasztotta az elfogói 
közé tartozó Málkus levágott fülét. Gon-
doskodott alkalmas segítségről törékeny 
édesanyjának, mialatt Ő a kereszten 
vonaglott. feloldozásban, biztatásban 
részesítette a mellette megfeszített meg-
térő gonosztevőt. Nem átkozódott, nem 
fenyegetőzött, nem védekezett! Önzet-
lenül élt és halt meg.

A felvillantott tények reflektorfénybe 
helyezik a BŰN kérdésének komolysá-
gát, súlyát, természetét. A bűn nem csu-
pán érdekesség, játék, lazítás, szórako-
zás, változatosság. A bűn sok élvezetet, 
hasznot ígér, de nehéz rabságot és végül 
kegyetlen halált okoz. A bűn végül a 
vétkezőnek és egész környezetének is 
árt. Évezredekre, sőt az örökkévalóság-
ra éreztetheti átkos hatását.

A felvillantott tények aláhúzzák IS-
TEN TÖKÉLETES IGAzSáGáT, 
SzENTSÉGÉT. Mivel a Názáreti Jézus 
magára vette minden bűnünk teljes fele-
lősségét, Neki is meg kellett tapasztal-
nia, hogy a bűn fizetsége a szellemi, lel-
ki, testi halál. Vagyis a teljes elszakadás 
az Atyától, az Élettől.

A felvillantott tények meggyőzően 
beszélnek a MEGVáLTáSUNK ALAP-
JáRÓL, áRáRÓL, VALÓSáGOSSá-
GáRÓL, elérhetőségéről, elfogadható-
ságáról. Tovább fokozza ámulatunkat, 
ha belegondolunk, hogy a tökéletesen 
bölcs Isten, már a világ teremtése előtt 
eltervezte megváltásunk művét. Vállalta 
az ember megalkotását is, bár jól tudta, 
hogy mennyi szégyent, szomorúságot 
kell e miatt átélnie, elhordoznia. Már 
akkor jól ismerte a megoldás egyetlen 
járható útját. Kár lenne ekkora értékű 
ajándékot sárba taposni!

Vegyük együtt szemügyre az e havi 
emlékünnepeinket és azok ma is idősze-
rű jelentőségét!

Királyunk alázatosan, szelíden érke-
zett meg Jeruzsálembe. A várost készü-
letlenül találta. A legtöbben nem várták. 
Azt sem tudták, hogy ki Ő, és miért jött! 
Bevonulása felbolydította az egész vá-
rost. Nem a paloták, az Antónia erőd, 
hanem a templom felé vette útját. Szívét 
olthatatlan szeretet emésztette az Isten 
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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 2016. március

„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú 
adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, 
és így fogják nevezni: Csodálatos Taná-
csos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békes-
ség Fejedelme! Uralma növekedésének és 
a békének nem lesz vége a Dávid trónján 
és országában, mert megerősíti és megszi-
lárdítja törvénnyel és igazsággal mostan-
tól fogva mindörökké. A Seregek URának 
féltő szeretete viszi véghez ezt!” Ézs 9,5-6

Jézus földi életéből egyetlen esemény-
re utalunk a „bevonulás” szóval. Az ese-
mény ünnepélyességét jelzi ez, amit a 
nagyság sajátos megjelenítése és a hó-
dolók tettei tovább pontosítanak. Urunk 
életvitelétől idegen ez az ünnepeltség, 
hiszen szolgálni jött közénk. Ilyen hó-
dolattal a tanítványai sem illették eddig.

Az idézett ézsaiási próféciában egy 
születendő királyi gyermek címeit ta-
láljuk. A trónörökös atyja hatalmának 
a várományosa. A Király gyermekére 
„ruházza” országlása legjellemzőbb 
vonásait, így is bebiztosítva azt, hogy 
„uralma növekedésének” ne legyen 
vége. A négy ígéretes címben tehát a 
Királyra, az Atyára ismerünk, akinek 
dicsőséges uralkodását fiáéban is felis-
merik majd alattvalói.

A mindenség Urát a testben megjele-
nő Jézusban, Isten fiában ismerjük meg, 
aki Atyja országlását a bűntől megron-
tott embervilágra is kiterjesztette. Böl-
csességre nevel bennünket a „Csodálatos 
Tanácsos”. Az „Erős Isten” támogatásá-
val élünk. A Krisztus-hívő új identitása 
legmélyebb egzisztenciális problémán-
kat orvosolja: Hozzá tartozunk, mert az 
„Örökkévaló Atya” gyermekei lettünk 
Krisztus Jézusban. Békességes uralma 
meghatározza a kapcsolatunkat Vele és 
egymással. A Teremtő Isten terve sze-
rint viszonyulunk a külvilághoz, mert 
a személyiségünket is átformálja békés 
uralma.

A váltságművet megelőző „bevonu-
láskor” mintha lehullna a szemekről a 
lepel: megérkező, dicsőséges királyát 
ünnepli a „sokaság”. Az ilyesmi önma-
gában nem példátlan a Messiásra-várók 
körében. Az önjelölt „szabadítók” után 
vonulókat azonban keserves csalódás 
is követi. A remélt békességes jövő el-
marad. Az evangélisták megjegyzik 
itt, hogy ennek a sokaságnak a „felvi-
lágosodása” ennél a bevonulásnál Isten 
műve lesz. „Mindez azért történt, hogy 
beteljesedjék a próféta mondása, Mond-
játok meg Sion leányának: Íme királyod 
jön hozzád, szelíden…” (Mt 21,4-5).

A „bevonulás” Nagyhét nyitánya. 
Az Úr Jézus megjelenése, magatartása, 
szándékai és tettei Isten bölcsességét, 
erejét, szeretetét és szándékát tükrözik. 
A mássága isteni. 

A héten is hallottunk politikusokat, 
akik ígérik, hogy erőssé teszik a keresz-
tyénséget, sőt megvédik majd ellensé-
geitől. A messiást váró sokaság csalói 
ők. A gyermekként közénk érkezett 
Úr Jézustól különbözők ígéreteit miért 
cserélnénk fel Mennyei Atyánkéival, 
akinek a szavahihetősége és hatalma a 
hitünk alapja lett? Ha Urunk „bevonulá-
sát” Nagyhét eseményei követték, akkor 
a feltámadás reményében kell nekünk is 
megtanulnunk haszonnal elszenvedni a 
világ megvetését. figyeljük meg, hogy 
az apostoli levelek pontosan erre nevel-
nek!

A feltámadás, majd Pünkösd után, 
sok-sok áldott megtapasztalással a há-
tunk mögött és Atyánk folyton növekvő 
uralmának a reménységével kövessük 
Jézust az evangélisták segítéségével, 
amint vállalja a megaláztatást, elviseli 
az ütlegelést, szenved és meghal! Miat-
tunk, helyettünk, értünk. Jó ez, javunk-
ra van ez így: Jézussal tartani a sírig. A 
testben megjelenő Isten követése a hit 
legnemesebb döntése. Győzelmes út ez.

                                  Novák József

hOL VAn A hELYED?
Gyerekkorom kedvenc ifjúsági köny-

vében volt egy jelenet: tini gyerekek el 
akarták játszani Sienkiewicz regényé-
nek, a „Keresztesek” nagy csatajelenetét. 
Elkészültek a félelmetes, ezüstpapírral 
bevont fakardok, a kartonpapír sisakok, 
pajzsok és páncélok. Aztán jött a nagy 
„balhé...” Ki kellett ugyanis osztani a 
szerepeket. Volt jelentkező bőven a „jó 
fiúk” szerepére, bárki szívesen lett vol-
na dicső szabadító lovag, vagy a győztes 
sereg parancsnoka, esetleg a mártír-hős 
Jurand gróf. De ki játssza el a gonosz, 
pusztulásra ítélt keresztesek szerepeit? 
Hosszú vita után megszületett a nagy 
határozat: a szomszédos napraforgó táb-
la lesz az ellenség, és – a gazda nagy 
bánatára – porba hullottak a naprafor-
gó tányérok. Mert bizony nem szívesen 
vállalja senki a „rossz ember” szerepét. 
Gondolj bele: Hollywood műkedvelő 
szereplőket keres egy bibliai filmhez, 
aztán a rendező azt mondja neked: 

Virág- 
vasárnap

Csak Őt ünnepeljük
Mint az örvendező

Virágvasárnapi sereg,
Örüljünk Jézusnak,

Legyen Ő a legkedvesebb.
 Most nem szamárháton:
Szeretetével jön felénk.

Kegyelme szirmait
Ő szórja bőséggel elénk. 
Legyőzte a halált,

Uralkodik égen-földön,
Úr a szívek fölött,

A nap, a hold Néki köszön.
Hozzuk mi is ruhánk,

És mindazt, mi bennünk ékes.
Mindent adjunk oda,

Ami számunkra értékes. 
Csak Őt ünnepeljük,

Mint Királyok Királyát,
Így a dicsőségben

Is lengethetjük pálmánk.
                  Gergely István

Királyod érkezik hozzád
Jöjjetek, örvendezzünk az ÚR előtt,...

...ujjongjunk szabadító kősziklánk 
előtt!

Helyettünk ne a kövek kiáltsanak!
Megváltott életünkkel dicsőítsük Őt!

Ó, URam, segíts meg!
Ó URam, adj szerencsét!

Áldott, aki az ÚR nevében jön!
Az ÚR az Isten, ő adott nekünk vilá-
gosságot.

Istenem vagy, hálát adok neked, Iste-
nem, magasztallak téged!
Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, 
mert örökké tart szeretete!
Helyettünk ne a kövek kiáltsanak!

Megváltott életünkkel dicsőítjük Őt.
Örvendj nagyon, Sion leánya, uj-

jongj, Jeruzsálem leánya!
Királyod érkezik hozzád, aki igaz és 
diadalmas, alázatos, és szamáron ül, 
szamárcsikó hátán...

A veled kötött szövetség véréért sza-
badon bocsátom foglyaidat...
Térjetek vissza a fellegvárba, re-
ménykedő foglyok!

Még ma kijelentem: Kétszeres kár-
pótlást adok neked!...és olyanná teszlek, 
mint a hős kardja.
Akkor megjelenik fölöttük az ÚR, 
kirepül nyila, mint a villám... A Sere-
gek URa oltalmazza népét...
Megsegíti őket Istenük, az ÚR...

Pásztorolja népét, mint egy nyájat.
Mint a korona drágakövei, úgy ra-

gyognak földjén.
Milyen nagy az ő jósága, milyen nagy 
az ő szépsége!    zsolt 118; zak 9 (NJ)
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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)

2016. március 5. oldal

nagypénteki 
gondolatok 

Pilátusról és 
magunkról
Az élete során egyszer mindenkinek 

találkoznia kell Jézussal. Mi volt a való-
színűsége annak, hogy Pilátus, a római 
arisztokrata találkozzon a názáreti ács-
csal? Mégis találkoztak.

Nem elég tudni, cselekedni kell! Pilá-
tus sok mindent tudott Jézusról. Tudta, 
hogy Jézus ártatlan, és irigységből je-
lentették fel. A felesége is figyelmeztet-
te: "ne avatkozz amaz igaz ember dol-
gába." Mégsem tett semmit. Ha tudod, 
miért nem cselekszel az alapján?

Soha ne engedd, hogy mások döntse-
nek helyetted! Kit bocsássak szabadon, 
Jézust vagy Barabást? A világ legerő-
sebb katonai hatalma állt Pilátus mögött, 
mégis ő átadta a döntés jogát a semmi-
rekellő tömegnek. Mondhatta volna: 
"Jézus szabad, Barabást megfeszíteni 
mert egy rablógyilkos. Ti pedig koszos 
csürhe, oszolj vagy ha nem, megismer-
kedhettek a római korbáccsal."

Hogy mit kezdesz Jézussal, azt neked 
kell eldöntened. Senki nem dönthet he-
lyetted.

Azoknak a tanácsát fogadd, akik sze-
retnek. A felesége volt az egyetlen sze-
mély aki szerette Pilátust, aki a javát 
kereste, mégsem hallgatott a tanácsára. 
Inkább hallgatott azokra, akik szívből 
gyűlölték őt.

Ne a haveroknak öntsd ki a szívedet, 
hanem azoknak, akik igazán szeretnek, 
akik a rosszban is melletted állnak.

Elvből utasítsd el a népszerű döntése-
ket. A tömeget a főemberek irányítot-
ták. Gustave Lebonn, A tömeg pszicho-
lógiája, című könyvében megállapítja, 
hogy a tömeg növekedésével arányosan 
csökken a személy felelősségérzete. Ne 
hallgass a tömegre, mert buta, manipu-
lálható, nem gondolkodik. Krisztussal 
együtt abszolút többségben vagy még 
akkor is, ha számszerűen kisebbségben 
vagy.

Nem létezik semlegesség, vagy kö-
zépút. Hiába mosott kezet Pilátus. Nem 
mondhatod egy életen át, hogy "semmi 
közöm hozzá." Jézus vagy Barabás; vi-
lágosság vagy sötétség; igazság vagy 
hazugság; menny vagy pokol. Nincs 
semlegesség!
                                Lukács János

EZ AZ A nAP 
Ez az a nap, ez az a nap,

Melyet az Úr ád, melyet az Úr ád.
Örvendj tehát, örvendj tehát

egész napon át, egész napon át.
Ez az a nap, melyet az Úr ád,
Örvendj tehát, egész napon át!

Ez az a nap, ez az a nap,
Melyet az Úr ád.

Ez az a nap, ez az a nap,
lengjen pálmaág, lengjen pálmaág,

Fogadja így, fogadja így
Urát a világ, Urát a világ!

Ez az a nap, lengjen pálmaág,
Fogadja így Urát a világ!
Ez az a nap, ez az a nap,

lengjen pálmaág!

Ez az a nap, ez az a nap,
Melyen feltámadt, melyen feltámadt,

Örvendj tehát, örvendj tehát,
Dicsérd az Urat, dicsérd az Urat!

Ez az a nap, melyen feltámadt,
Örvendj tehát, dicsérd az Urat,

Ez az a nap, ez az a nap, 
melyen feltámadt.

Ez az a nap, ez az a nap,
Melyen Lelke jött, melyen Lelke jött
Örvendj tehát, örvendj tehát,

És fogadd be őt, és fogadd be Őt!
Ez az a nap, melyen Lelke jött,
Örvendj tehát, és fogadd be Őt!

Ez az a nap, ez az a nap, 
melyen Lelke jött!

                              Williams Anikó 

„uram, önnek olyan jellegzetes arca van 
... öné Iskáriótes Júdás szerepe.” Hát ... 
nem tudom, de én nem szívesen játsza-
nám el.  

Az emberiség történelmének leghatal-
masabb, iszonyú drámája három szemé-
lyes volt, a színtér pedig egy koponya-
alakú hegy, héberül – kicsit eltorzítva 
– Golgotának nevezték. A világdráma 
hőse egy keresztre szegezett, töviskoro-
nás Isten-ember. A másik két szereplő is 
ott függ véresen a szegeken, mindkettő 
gyilkos, lator, társadalom szemetje, mél-

tó a halálos ítéletre. És a dráma itt elága-
zik – méghozzá végzetesen. Az egyik  
lator hamarosan megtudja, hogy NEM 
a kereszt meg a baltával, kalapáccsal el-
tört láb a legrettenetesebb. Az örökké-
tartó borzalom még hátra van – pokol-
nak hívják. A másik – szintén gyilkos 
és lator – pedig pár óra múlva belép a 
paradicsom kapuján, hogy később maga 
a Mennyei Atya törölje le szeméről azt a 
pár csepp könnyet, ami még ott maradt. 
Ugyanaz a véres-gyilkos múlt, ugyanaz 
a halálos ítélet, és teljesen más jövő.

Gondolkodjunk: miért löki el mil-
liónyi ember a felkínált isteni jövőt? 
Hiszen ingyen van a kegyelem, csak 
el kellene fogadni. Várja őket (is) Isten 
ölelő karja, a halál rémétől mentes örök 
jövő. Miért nem fogadják el? Hogy le-
het ezt NEM elfogadni? A válasz nem 
az emberi butaságban keresendő, hiszen 
amiatt még senki nem jutott pokolra, 
hogy nem tudott valamit. A válasz az 
emberi – pontosabban: luciferi – gőg. 
El kelleni ugyanis fogadni a helyet, 
ami mindannyiunkra érvényes. Halá-
los ítéletre méltó gazember vagyok, akit 
Isten haragja méltán küldhet az örök 
szenvedés iszonyú helyére, a pokolra. 
És egyetlen segítség létezik: az, ha egy 
OLYAN valaki hal meg helyettem, aki-
nek önmagáért nem kellene meghalnia. 

Kárpátalján vannak iszonyatos életek 
... Olyan valaki is odajött hozzám, aki 
elmondta: „Imre bácsi, én agyonvertem 
egy embert ... nekem is van még kegye-
lem?” Olyan is van, aki évtizeden át 
gyötörte a családját az alkohol mámo-

rában, vagy nem is tudja – asszonyként 
– azt, hogy hány gyermeket is ölt meg 
abortusszal. Az ilyen emberek talán 
könnyebben ismerik fel, hogy a pokol-
ban a helyük. De én, vagy X.Y., aki egy 
legyet sem tudna agyoncsapni? Na ne-
hogy már én is ugyan olyan megítélés 
alá essek? 

Nagypénteknek ez a nagy titka: fel-
ismerem, hogy értem, a halálra méltó 
latorért vérzett el az Isten-ember, az a 
Jézus ott, a szomszédos kereszten. Fel-
ismerem – végre – méltó helyem a má-
sik kereszten, hogy aztán megértsem: az 
út végén Isten ölelő karja vár. És még 
egy titok: NINCS olyan elesett, halálos 
bűnös, akit ez az Isten-ember ne tudna 
megváltani azzal, hogy kijelenti: „érted 
haltam meg a borzalmak fáján!” Golgo-
ta ugyanis NEM CSAK az én megváltá-
somról szól, hanem ANNAK megmen-
téséről is, akiről már lemondtam, mint 
reménytelen esetről.  Mert aki engem 
meg tudott menteni, az még őt is meg-
mentheti – ha hagyja magát.                                                                                             

                         Dr. László Imre 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

6. oldal 2016. március

és KiJött A hALOtt
(János 11:44)

A lélek elszállt belőle,
a testét eltemették.
És Jézus így szólt:
Lázár jöjj ki!

Pedig érezték már
a rothadó test szagát.
S a szelleme
- negyedik napja már -

kitudja, merre jár?
S a síri csöndben,
kínosan hosszú másodpercek után:
kijött a halott.

Testünk-lelkünk Tied.
Rendelkezz velünk!
Nem félünk semmitől,
ha fáj is olykor életünk.

Eltemetnek majd minket is.
A testünk megrothad.
S mi mégis létezünk,
s előjövünk, ha hívsz.
                   Herjeczki Géza (1981)

ÉNÉRTEM hALT ISTEN FIA?
Énértem halt Isten fia?

Értem történt ily áldozat?
Ő, akit én úgy bántottam,
Énértem állt ki kínokat!
felfoghatatlan szeretet,

Mely engem, bűnöst megmentett!
Nagy Istenem, ó, hogy lehet,

Hogy értem adtad életed?

A Halhatatlan halált lát –
Ki fejti meg e mély talányt?
Angyalok fel nem tárhatják

Az égi szeretet titkát!
Ez kegyelem! – imádja föld!

Titok ez angyalok előtt!”
Ez kegyelem! – imádja föld!

Titok ez angyalok előtt!”

Elhagyta Atyja trónusát,
Oly végtelen volt irgalma.

Eljött, hogy szolgáljon nekünk,
Éltét miértünk áldozva.
Mérhetetlen e kegyelem,

Mert rám talált, ó, Istenem!
Mérhetetlen e kegyelem,

Mert rám talált, ó, Istenem!

Börtönben volt soká szívem,
Lelki éj s bűn bilincsében.

Rám hullott szemed sugara,
S fény ébresztett börtönömben.
Láncom lehullt, szív szabadult!
Lábam készen utánad indult.
Bilincs lehullt, szív szabadult,
És lábam, ím, utánad indult.

Mélyen szívemben szól e hang:
Teljes bocsánat már tiéd!
Békét hozott a Golgota,

Eloltá a harag tüzét.
Hoz újulást a drága vér,

És érzem: Jézus bennem él.
Hoz újulást a drága vér,

És érzem: Jézus bennem él!

Nem félek már kárhozattól:
Jézus enyém: s Véle minden!

Életem őbenne örök,
És szentségét felölthetem.

Vár rám, tudom, égi trónon,
Hol koronámat megkapom.
Vár rám, tudom, az égi hon,
Hol koronámat megkapom!

Charles Wesley: And Can It Be That I 
Should Gain (1738)

ford. Williams Alexanderné  
(Kmethy Anikó), 1975/2008

http://www.youtube.com/watch?v=sQeIG
bKqiw8&feature=related

ELVéGEZtEtEtt
A Megváltó haláltusáját vívta
A mély fájdalom az ízekig hatott.
Lelkét is gyötörte égő szomjúsága,
Ellenségei azt hitték, már halott.

Ekkor kiáltott fel diadalmasan,
Az ég, de a föld is megmozdult bele:
– Elvégeztetett! – Mennyben kürtszó harsant,
S egy percre szelídült a pokol tüze.

A hosszú, kínos szenvedésnek vége,
Az áldozati Bárány megöletett.
Többé nem árthat neki ellensége,
Egyszer és mindörökre legyőzetett.
A sok-sok jelkép és az ígéretek,
A megváltásról szóló próféciák
Maradéktalanul beteljesedtek,
Új hajnalra virradt a bűnös világ.

Teljes a váltság, amit Jézus szerzett,
A bűnös bátran állhat Isten elé,
Nem kell áldozat, jócselekedetek,
Ha befedezte a golgotai vér.

A halált halálával Ő megölte
Ott, a Golgotán, ahol elvérezett.
És az örök életet megszerezte,
Mikor felkiáltott: Elvégeztetett!
                            Gergely István 

nagyheti mini gondolatok
Továbbra is szükséged van rám, 

Uram? Mire tudnál még használni? 
Dehát, te tudod; ahogy eddig is te tud-
tad. Itt vagyok. (Mt 21,2)

Reklamálni, duzzogni, másokat hi-
báztatni mindenki tud. Megbocsátani, 
fölemelni, bátorítani csak azok, akik a 

Golgotánál bocsánatot nyertek, s ezt ké-
sőbb sem felejtik el. (Mt 6,12) 

Nem kell ahhoz hívőnek lenni, hogy 
észrevegyük mások hibáit. De ahhoz 
igen, hogy megbocsássuk azokat; meg 
ahhoz is, hogy a saját hibáinkat fel- és 
elismerjük. 

A sír üres. Egy rövid állomás volt csu-
pán. Nekünk is az lesz. Egy „hosszú” 
élet után csak egy pillanat, amit az örök-
élet követ. (1Kor 15,54) 

                          Herjeczki Géza
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12:42-ben találunk egy különös monda-
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éjszaka az Úré volt.
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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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törődik velünk, és hisszük, hogy gon-
dunkat fogja viselni a jövőre nézve is.

Közben voltak más nagyon szép al-
kalmaink is, amikor különböző he-
lyekről érkeztek testvérek és szolgáltak 
körünkben. Ezek közül megemlítem 
azt, hogy Isten igei útmutatással küldte 
rövid időre közénk Veress Efraim Erdé-
lyi lelkipásztort, aki igeszolgálataival, 
valamint a testvérek személyes felke-
resésével, közös imádkozásra, böjtre és 
szolgálatra buzdította gyülekezetünket, 
hogy felismerve Isten akaratát, terve 
valóra válhasson gyülekezetünkben a 
jövőre nézve. 

Majd Boros József testvér volt közöt-
tünk feleségével, Irénkével, szolgálva 
igével, valamint keresztyén táboruk be-
mutatásával gyülekezetünkben.

Végül, de nem utolsó sorban, Nagy 
Tibor testvér volt még közöttünk Ko-
lumbuszból, hirdetve Isten drága igéjét, 
elkísérte őt felesége, egy Ausztráliai és 
egy itteni magyar testvérnő, valamint 
egy testvér is, akik bizonyságtevésükkel 
gazdagították gyülekezetünk alkalmait.

Hálaadó ünnepünk sem telt el nyom-
talanul, mert vendégként Kulcsár 
Sándor lp. látogatott meg minket fele-
ségével, és nemcsak igei szolgálattal 
örvendeztetett meg bennünket, hanem 
az ősz eleji megkeresésünkre is választ 
hozott, melyben tudatta velünk, hogy 
az Úr ránehezítette kérésünket, és fon-

tosabbnak látta, hogy elvállalja gyüle-
kezetünk lelkipásztorlását, mint egyéb 
más feladatokat. Így hála a mi drága 
Jó Atyánknak, nem maradtunk pásztor 
nélkül a karácsonyi ünnepekre nézve 
sem.

 Azóta együtt szolgájuk testvéreink-
kel az Urat, erősödünk lélekben, egy-
ségben, szeretetben, és bízunk a az Ő 
áldott vezetésében, hogy a jövő is meg 
van már oldva számunkra az Ő csodá-
latos tervében, csak még az idő teljes-

ségének kell eljönnie ahhoz, hogy mi is 
megláthassuk és felismerhessük szent 
akaratát gyülekezetünkre nézve. 

                                              Salem
Képszöveg: 
Sánta, Herjeczki és Marosi testvér az 

úrvacsora asztalnál; a detroiti kórus 
énekel; a New Yorki énekcsoport szol-
gálata; Novák József lp.; Sánta József 
gyülekezetvezető testvér köszönti a 
Kulcsár házaspárt karácsonykor; Kul-
csár Sándor tv. igét hirdet. 

Isten, a Gondviselő
Legutolsó krónikánk alkalmából azt a 

hírt adtuk gyülekezetünkről, hogy egy 
határkőhöz érkezett, de a mostaniban is 
arról számolhatunk be Isten csodálatos 
kegyelme és szeretete által, hogy megint 
egy  újabb határkőhöz érkeztünk, mely 
azonban sokkal megnyugtatóbb és 
örömtelibb eset, mint a múltkori volt. 
Igaz, ehhez a határkőhöz nehezebb út 
vezetett. 

Lelkipásztor hiányában szenvedve, 
mellénk állt az Amerikai Magyar Bap-
tista Szövetség, lehetőséget nyújtva arra 
nézve, hogy minden hónapban legyen 
lelkipásztor, aki meglátogat bennün-
ket, Úrvacsorát oszt, aki az igehirdetés 
áldott szolgálata mellett meghallgatja 
nehéz helyzetünket, tanácsot ad a jövőre  
nézve. Ők mindannyian azzal az ígé-
rettel távoztak gyülekezetünkből, hogy 
személyesen, valamint a gyülekezetük 
is folyamatosan imaszárnyaikon fognak 
hordozni bennünket, hogy a lelkipásztor 
kérdés megoldódhasson számunkra. 

Így nagyon sok szép és áldott isten-
tiszteleti alkalmakon vehettünk részt, 
melyben nemcsak a lelkipásztorok, 
hanem más testvérek is az adott gyü-
lekezetből elkísérték őket, hogy meg-
örvendeztethessenek bennünket éneke-
ikkel, szolgálataikkal. Ilyen vendégeink 
voltak Dr. Herjeczki Géza lelkipásztor 
kétszer is, Kovács Miklós tv. és felesége, 
a detroiti gyülekezet testvérei és ének-
csoportja. Lukács János lelkipásztor  
testvér feleségével Chicágóból, Püsök 
Dániel lp. Torontóból, Gergely István 
lp. és az énekcsoport New Yorkból és 
Novák József lelkipásztor testvérünk 
Kaliforniából.

Novák testvérrel együtt tartottuk meg 
a karácsonyi  szeretetvendégségünket is, 
melyre hívogattunk a városból, és visz-
szajelzésként mintegy 120-an vettünk 
részt ezen az ünnepi vacsorán, mely 
isteni csodaként minősülő válasz volt a 
számunkra. Tapasztaltuk újra, hogy Ő 

CLEVELAnD
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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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iM Missionary teams Up with 
Fellow Baptists to Minister to 

syrian Refugees in serbia
by Roger Amerman

As the Syrian civil war enters its fifth 
year, many of the millions of internally 
displaced persons within Syria are 
streaming into neighboring nations and 
far beyond. As the refugees trek along 
the difficult route, seeking a better life 
in Germany and the handful of other 
European countries that are accepting 
refugees, many are in dire need of food, 
warm clothing, compassion and hope.

And Baptists are on the scene, ready 
to offer it.

In September, while frustrations 
erupted as multiple European borders 
were closed, Hungary-based Interna-
tional Ministries missionary Larry  
stanton was helping to meet physical 
and emotional needs with the love of 
Jesus.

Working through IM partner 
Hungarian Baptist Aid, Larry connected 
with Pastor Zoltán Nyúl of the Baptist 
Mission Center in Stara Moravica, 
Serbia. for four emotional days, Larry 
and zoltán ministered to the needs of 
those whose lives have been turned 
upside-down by the horrors of the civil 
war in their native Syria.

Along the railroad tracks in the 
Serbian town of Horgos, Larry and zol-
tán distributed bags of bread, sardines, 
fruit, water, milk and other basic 
food items. They worked with Baptist 
volunteers from Serbia and Romania 
and with members of Operation 
Mobilization, a U.S.-based disciple-
making organization.

Many of the refugees that Larry saw 
were in their 20s and 30s. Some men 
had left their families behind in refugee 
camps in Lebanon and Turkey, hoping 
to reunite with them once they were 
settled. Others were making the journey 
with their families, some with infant 
children, carrying their belongings in 
backpacks and shopping bags.

"When I talked to the men, some 
said they had been in refugee camps 
in Turkey or settlements in Lebanon 
for three years," Larry said. Their life 
savings were gone, but they didn't want 
to be back in another refugee camp. 
They wanted a better way of life for 
their families."

"We have an opportunity to tell 
them about the love of Jesus.”

"You can't go to Syria to share the 
gospel. But God, who can redeem even 
the darkest situation, is using this tragedy 
as an opportunity to bring Syrians to us. 

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).

BWA Easter Message 2016
If you have been raised with Christ, 

seek the things that are above, where 
Christ is, seated at the right hand of 
God" (Colossians 3:1).

Good friday brings to a climax the 
story of the incredible humiliation 
of God. The divine one, who left the 
heavenly home and became a hu-
man being in Jesus Christ, suffered 
the ignominy of death by crucifixion. 
Impaled upon a cross, he revealed to 
us the depth of our sinfulness and the 
extent to which God will go for the sake 
of our salvation.

The crucified one was laid in a place 
of burial. Three days later, he rose from 
the dead, providing the foundation for 
our courageous life and our confident 
hope. God raised from the chaos of death 
the one who faced the utter desolation 
of abandonment. And God did this on 
behalf of humanity and all creation.

Easter is a metaphor for the destruction 
of the power of death and a sign of new 
birth, new life and new possibilities. It 
provides us with a reminder of God's 
way of lifting up the fallen, liberating 
the oppressed and giving peace to the 
weary.

It is by no means surprising that, 
from the earliest years, Easter day 
was a time for baptism. Those who 
are immersed into Christ are buried 
with him in the waters of baptism and 
are raised up with him to a new realm. 
Led from the baptismal grave, they see 
things in a new light; they discern from 
a new perspective; their encounter with 
God's grace leads them to life in a new 
dimension.

The baptismal life we are called to 
live involves a cycle of dying and rising 
with Christ. We know the depth of pain 
that is part and parcel of our earthly 
environment and we know the heights 
of grace that we can see only with 
resurrection eyes. for us, God makes all 
things new.

When evil has done its worse, God's 
power and love remain a bulwark 
against hopelessness. We set our sights 
on high and then, the things of the world 
lose both their allure and their sting. 
We are empowered by courageous faith 
because, risen with Christ, the life that 
is now within us is the eternal life that 
nothing in the world can destroy.

 Neville Callam
General Secretary
Baptist World Alliance  

And we have an opportunity to tell them 
about the love of Jesus."

Larry is keenly aware of the fact that 
he and his companions have only a 
short time to minister to these refugees. 
"I hope the church in Germany is be-
ing prepared," he said. "They have an 
incredible assignment. But we can plant 
seeds here and demonstrate that love as 
the refugees move through. We don't get 
a lot of time with them.

the day the hungary-serbia 
border was closed

Larry and zoltán were about a mile 
from the Hungary-Serbia border on 
September 15, when Hungary first 
closed its borders.

"We could see military helicopters 
circling overhead," Larry said. "I could 
see water cannons spraying people. I 
saw the black smoke from burning tires 
... the tear gas. People were running 
from it. There was a lot of crying and 
screaming."

Walking toward the border, Larry 
saw men and women sitting on the 
ground, sobbing into their hands. Some 
anguished men wondered aloud, "What 
have I done to my family?"

As the Hungarian police and mili-
tary came armed with riot weapons, a 
few of the migrants began to fight back. 
These protesters were a small minority, 
however.
"They didn't come here to fight - they 

left a war, you know?" Larry said. "A 
small group of men protested out of 
frustration. It was their action that the 
world saw, not the actions of the men 
and women who were just trying to get 
to Germany."

More woes at the  
serbia-Croatia border

With the Hungarian border closed, the 
refugees looked for alternate routes to 
Germany. One popular border crossing 
was about four miles west of the Serbian 
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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)

2016. március 9. oldal

Ez a látható egyenes élet lesz a bizonyí-
téka annak, hogy élő Urunk van. 

– Az Úr a nagykeddet szintén Jeru-
zsálemben tölti a templomban, ahol vi-
táznak vele, ő pedig válaszol és sok pél-
dázatban tanítja az embereket. Téged is 
kész tanítani, ha nyitott szívvel kérdezel 
és figyelsz rá. 

– nagyszerda eseményeiből kettőt 
emeljünk ki. Az egyik Júdás megdöb-
bentő árulása. A másik pedig az, ami-
kor  egy asszony egy alabástrom edényt 
széttör és a benne lévő nárdus-olajjal 
megkeni Jézus fejét. (Mk 14,3-11.) Ami-
kor néhányan zúgolódtak, hogy milyen 
tékozlás ez, jobb dologra is föl lehetett 
volna használni, Jézus azt mondja, hogy 
az asszony a legjobbat cselekedte: előre 
megkente az ő testét a temetésére. Jú-
dás elárulja az egyetlen megmentőt, ez 
az asszony pedig prófétai odaszánással 
megkeni a Messiást. Mert minden árulás 
ellenére ő a világ megváltója. Alapjában 
kétféle ember van: áruló és előtte hódoló. 

– Most következik Nagycsütörtök. Az 
itteni események ismertebbek. Krisztus el-
fogyasztja tanítványaival a páskavacsorát, 
amelyen a Bárány vére árán Egyiptomból 
szabaduló népre emlékeznek. Jézus ren-
delése azóta is az ő asztalához hív. Aki 
bűnbánattal jön és hiszi, hogy vele van kö-
zösségben, az a mai úrvacsorai asztaltól is 
a bocsánatot nyert ember boldog örömé-
vel mehet tovább élete útján. Szent meg-
hatottsággal megyünk a terített asztalhoz, 
mert hisszük, hogy amikor hangzanak az 
úrvacsora szerzésének igéi, akkor maga 
az Úr lép közénk és átölel szeretetével és 
kegyelmével. 

– Mindez azt ábrázolja ki és teszi ért-
hetőbbé, ami nagypénteken történik. 
Jézus, mint áldozati bárány, az életét 
adja értünk, hogy mi bűnbocsánatot és 
örök életet nyerjünk. Jézus meghal ér-
tem és érted a kereszten. Érthetetlen 
nagy csoda ez a szeretet. És az Úr várja 
mindenkinek a válaszát, hogy Neki adja 
magát. 

– Végül nagyszombat. Jézust a sír-
ba helyezik. Nem történik semmi? De-
hogynem, ez is hozzá tartozik a megvál-
tás művéhez. Alászáll a pokolra, hogy 
annak minden szörnyűségét elszenvedje 
értünk. De nem marad a sírban, hanem 
harmadnapra föltámad. Mi a Nagypén-
teket és a Nagyszombatot is Húsvét felől 
látjuk, onnan tekintünk visszafelé. Ezért 
sok templomban ezeken az ünnepeken 
is fehér vagy lila az oltárterítő, ahogy 
Luther is javasolta. Sőt: az énekeinkből 
sem kell a dicsőítő énekversnek elma-
radnia. Mert a Nagyhét azzal is Nagy 
Hét lesz, hogy minden napját a föltáma-
dás, Húsvét fényében ünnepeljük. 

                Széll Bulcsú ev. lelkész

napom, szép napom, lemosta Jézus bű-
nömet.” 

Ez a két nagy nap az alapja a Nagy-
hétnek. Ezért Nagy Hét az egész világ 
számára. Van szabadítónk és van szaba-
dulás az elrontott és hiábavaló életből. 

Mi Krisztus-követők szerte a vilá-
gon megünnepeljük ezt a hetet. Hiszen 
az ekkor történtek Jézus földi életének, 
megváltó munkájának a legdöntőbb ese-
ményei. Az evangéliumok leírásai is a 
33 évből ezzel a héttel foglalkoznak a 
legtöbbet. Hogyan is számoljuk a Nagy-
hetet? Betű szerint hétfőtől vasárnapig 
tart, a polgári időszámítás szerint. Az 
egyházak pedig még mindig vasárnaptól 
szombatig számolják a hetet. A régebbi 
naptárak is így mutatják. A szombat az 
utolsó nap, mert az Úr „azon nyugodott 
meg minden munkája után”. (1Móz 2,3) 
„A hét első napján” pedig (Mk 16,2) Jé-
zus föltámadt. Ezen a napon jöttek össze 
a tanítványok és ezt a napot ünnepeljük 
azóta is: az új kezdet napját. Hogy ebből 
hogyan lett „vásár-nap”, azaz vasárnap, 
az már az emberi elképzelések és meg-
oldások körébe tartozik. – Ma is nagy 
harc van a vasárnapot, mint „kis Húsvé-
tot” megünneplők és a plázákba kíván-
kozók között. Ugye, mi lehetőségeink 
szerint, ha rajtunk múlik, a templomba, 
a hívők közösségébe vágyódunk, hogy 
élő Urunkkal találkozzunk és Őt dicső-
ítsük? Ha így van, ez a nap a megújulás 
napja lesz mindig.

Szóval, hogy is számoljuk a Nagyhe-
tet? Szerintem kilenc napból áll: Virág-
vasárnaptól Húsvét második napjáig. Ez 
a hét nem csak a napok számát tekintve, 
de tartalomban is gazdagabb, mint más 
hetek. Most a Virágvasárnaptól Nagy-
szombatig terjedő idővel foglalkozunk.

Virágvasárnap vonult be Jézus Je-
ruzsálembe. Szívesen fogadták sokan, 
mert még a várva várt Nagy Királyt, a 
Messiást látták benne. Bevonult-e már a 
te szívedbe is, és életed királya lett-e Ő? 

- Nagyhétfőn újból bejön az Úr Jeru-
zsálem városába, és megtisztítja a temp-
lomot. Kiűzi onnan a kereskedőket, 
pénzváltókat és mindazokat, akik nem 
rendeltetésének megfelelően használják 
a templomot. „Az én házam az imádság 
háza”. (Lk 19,46). Később Pál apostol is 
beszél arról, hogy a testünk a Szentlélek 
temploma, mert drága áron vett meg, 
vett ki bennünket a Gonosz kezéből Jé-
zus. És amit Nagyhétfőn és a többi na-
pon is tennünk kell, arra is figyelmeztet: 
Ne csak Virágvasárnap „dicsőítsétek 
Istent a testetekben és lelketekben, ame-
lyek Istenéi”. (2Kor 6,19-20) Az Úr tehát 
jön, hogy megtisztítson bennünket és 
gyülekezeteinket minden hamisságtól. 

nAGY hét
Úgy gondolnánk, hogy nyelvtani hi-

báról van szó a címben, mivel Nagyhét 
előtt állunk. A cím valóban erre utal, de 
azt szeretné kifejezni, hogy a hívő em-
ber és a világ történetében is a legjelen-
tősebb hét a Nagyhét.

Milyen nagy hetek, nagy napok, nagy 
pillanatok – nagy események – voltak 
eddig az életedben? És  valóban nagyok 
voltak, vagy csak a többihez mérten? A 
legnagyobb nap az volt a világ számá-
ra, amikor az Úr Jézus Krisztus meg-
halt minden emberért a kereszten, hogy 
mindenkinek a bűnét magára vegye. 
Hogy a személyes életedben is megle-
hessen az az igazán NAGY NAP, ami-
kor levette vállaidról bűneid terhét és új 
szívet adott. Megtörtént-e már ez a nagy 
nap az életedben? Ahogy az ének mond-
ja: „Nagy napom, szép napom, lemosta 
Jézus bűnömet! Éberséggel imádko-
zom, Benned örvendek Jézusom. Nagy 

town of Sid, near the Croatian border.
"Every  five  minutes,  a  bus  would 

unload - and this would go on for hours 
and hours," Larry said. "The people 
getting off were happy. They thought 
they were going to cross the border. 
But when they walked down the hill, 
Croatian military forces told them to 
sit down. There were thousands of them 
sitting in the middle of the field with no 
shade, no toilets, no facilities and only 
enough food for a meal or two." The 
closest refugee camp, more than 10 
miles away, was full.

Larry and zoltán ministered to 
these refugees for two days, giving 
out all the blankets, winter clothes and 
food they had with them. But with the 
temperatures forecasted to dip into the 
30s, Larry was concerned for the health 
and safety of the young families.

"I think the church in the U.S. needs 
to develop a way to respond," Larry 
said, clearly touched by his experience. 
Since 2011, One Great Hour of Sharing 
has distributed over $130,000 in grants 
for the Syria crisis, including $10,000 
for 1M partners this September. But 
as Larry noted, the need is both urgent 
and ongoing. He said, "We were buying 
$700-$1,000 worth of supplies every 
couple of days."

Larry hopes to make a return trip to 
Serbia in the near future to continue his 
ministry of mercy. His wife, Becky, is an 
IM missionary teaching conversational 
English in Hungary.

International Ministries (ABC USA), 
On Location, Autumn 2015
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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
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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 2016. március

tok, keselyük is számításba jöhettek az 
eltüntetéssel kapcsolatban.

Számunkra az újszövetségi Szentírás 
alapján, hitünk gondolkodása szerint az 
előbbieknél fontosabb tényező kerül kö-
zéppontba. A nagypéntek éjszakájának 
előre elrendelt mennyei forgatókönyve 
szerint már másfél-ezer évvel korábban 
helyén volt minden részlet, az éjszaka 
különös titkokat rejtett el, ezek a tit-
kok utólag kerültek kinyilvánításra, a 
mi hitünk megerősítésére. Két kiemel-
kedő személyiség működik közre a ha-
lott áldozat keresztről való levételénél. 
Arimathiai József igaz és becsületes ta-
nácstag, akinek nem volt része a halálos 
ítélet meghozatalában, ismeri a törvényt 
és lép a halott eltemetése érdekében. 
Mindent maga intéz, még a sírhelyről is 
maga gondoskodik. A másik közremű-
ködő személy Pilátus, aki feltételezés 
szerint nem csak a kézmosási rendel-
kezést ismerte hanem tisztában lehetett 
az egy napos határidővel is, mert eleget 
tesz Arimathiai József kérésének. Elren-
delhette volna megfelelő őrzés mellett 
az Úr Jézus Krisztus  kereszten hagyá-
sát elrettentés miatt.

Két évezreddel a nagypénteki esemé-
nyek után együtt láthatjuk a történteket: 
a sírban a takarók rendben láthatók, az 
angyal győzelmi pózban foglal helyet a 
kő tetején, az őrök rémülten távoznak 
jelentéstételre, magdalai Mária és a má-
sik Mária minden bizonnyal virrasztot-
tak az átélt fájdalmak és lelki zűrzavar 
miatt, és hajnalhasadás előtt indulhattak 
el a temetőkertbe. Ezen kívül még sok 
összefüggést találhatunk arra vonatko-
zóan, hogy nagy szükség volt éjszaka 
előtt a sírba helyezésre az emberiség új 
hajnala érdekében.

A másfél évezreddel korábbi rendel-
kezés és a nagypénteki esemény között 
csak a hit tisztánlátása képes felismerni 
az összefüggést. Jézus Krisztus a nem 
ismert halott? Igen, mert így vall magá-
ról: "Sem engem nem ismertek, sem az 
én Atyámat." (Jn 8:19) Jézus Krisztust is 
a város falain kívül érte a halál, mint a 
nem ismert személyt ószövetségi hely-
zetben. Jézus Krisztus lelkünk Megvál-
tója nem követett el bűnt, mégis főben-
járó büntetéssel sújtották a mi bűneink 
miatt, "átokká lett érettünk a fán." (Gal 
3:13)

Jézus Krisztus kereszthalálát szemé-
lyes résztvevőként éljük át az előbbi 
igehely értelmében, mert a nagypénte-
ki események rólunk szólnak. Alázzuk 
meg magunkat, és szeressük Őt, mert 
csereáldozatként került a keresztfára, 
helyettünk.

                        dr. Fazekas László

1. A kézmosás eredete
A meggyilkolthoz legközelebbi vá-

ros vénei mossák meg a kezüket a 
nyakaszegett üsző fölött a völgyben, 7és 
így szóljanak: Nem a mi kezünk ontotta 
ki ezt a vért, és szemünkkel sem láttuk. 
8Bocsáss meg népednek, Izráelnek, ame-
lyet megváltottál, URam, és ne tulajdo-
nítsd az ártatlan vér kiontását népednek, 
Izráelnek! És bocsánatot nyernek a vé-
rért. (olvasd a teljes 5.Móz. 21:1-9)

Az ókor legtökéletesebb és legigazsá-
gosabb jogrendje a "kinyilatkoztatott" 
törvénykönyv, a tíz parancsolat (ige) 
valamint a büntető és polgári rendelke-
zések összessége amelyeket az Örökké-
való Mózes által rendelt leírni. Néhány 
kiragadott intézmény: független és pár-
tatlan kétfokú bíráskodás (Mózesnél a 
fellebbviteli ügyek), kötött bizonyítási 
eljárás, (két vagy több tanú), az ítélet ho-
zatal és a végrehajtás nyilvános a visz-
szatartó erő miatt, a polgári rendelkezé-
sek pedig a társadalmi élet valamennyi 
területét lefedik.

Az ószövetségi rendelkezések megje-
lennek a közvetítő római jogban, majd 
az európai joganyagban. A magyar jog-
alkotás is a tízparancsolat talaján áll, 
mert az alaptörvény az Alkotmány Isten 
nevének tiszteletben tartásával és hitbeli 
elfogadásával kezdődik, valamint mind 
a tíz ige és a többi bibliai rendelkezés 
megjelenik törvényi rendünkben.

Az idézett igeszakasz "törvényi tény-
állás," ami azt jelenti, ha előfordul a 
mindennapi életben ilyen eset (ismeret-
len eredetű gyilkosság), akkor ezt a leírt 
rendelkezést kell alkalmazni.

Szabályszerű bírósági eljárást kell 
lefolytatni, Lévi fiai teljesítik a birói 
feladatot. Az áldozat megtalálásához 
legközelebbi város vénei tanúskodnak 
arról, hogy a város falaink kívül meg-
talált holttest halálának körülményeiről 
nincs tudomásuk. Az ókori eskünek 
tekintendő intézkedés történik. A nya-
kát szegett állat teteme felett kell foga-
natosítani a kézmosást. Ezzel juttatják 
kifejezésre ártatlanságukat. A nyakát 
szegett állat feletti kézmosás pedig azt 
jelentheti, hogy amennyiben hamis volt 
a tanúvallomás, a hamisan esküvő: a 
kézmosó ugyanígy járjon, mint a nyaka-
szegett állat, életével fizessen hazugsá-
ga, s képmutató kézmosása miatt.

Önmagáras mondta ki az átkot, a ha-
lált, a hamis kézmosó. Az amerikai (an-
golszász) bírósági eljárásban a Bibliára 
helyezett kézzel elmondott esküszöveg-
gel vállalja a tanú vallomásának igaz 
voltát.

A kézmosó tanú vallomása átmegy 
könyörgésbe, hogy a nép mentesüljön a 
gyilkosság hátrányos következménye-
itől: "Bocsáss meg Uram népednek, ne 
tulajdonítsd az ártatlan vért népednek."

Miért is került az ókori rendelkezé-
sek közé ez a feltételezhető eset? Mert 
másfélezer év elmúltával megtörténik 
majd egy olyan valóságos esemény a vá-
ros falain kívül, amely esemény teljesen 
beazonosítható a törvényben előre leírt 
tényállással. Lefolytatódik Izrael bírái 
a korabeli léviták - Kajafás főpap, írás-
tudók, vének- előtt a büntetőper, tanúk-
kal. Ezt követi az ókori törvény szerinti 
kézmosás, meglepő fordulattal. Elválik 
a város vénéinek és a pogány résztve-
vőnek a jognyilatkozata. Az ítéletet, a 
halálra szóló döntést a "léviták" mond-
ták ki. Sajnálatos módon nem hangzik 
el az ókori nyilatkozat "bocsáss meg 
Uram népednek", hanem "az egész nép 
így kiáltott: szálljon ránk és gyerme-
keinkre  az  ő  vére." A megölt áldozati 
Bárány felett pedig az ártatlanságát és a 
gyilkosságtól  való elhatárolódását a po-
gány "tanú" mondja ki: "ártatlan vagyok 
ennek az igaz embernek vérétől" Izráel 
közösségén kívülállóként gyakorolja a 
törvényi előírást, megmossa kezeit, vál-
lalva az Örökkévaló, valamint az egész 
világ nyilvánossága előtt a tisztánlátá-
sát.

Nincs tudomásunk arról, hányszor va-
lósult meg a történelem során a megölt 
állat feletti kézmosás. Az "egyszeri Ál-
dozat" felett egészen bizonyosan meg-
történt.

2. Az átokfáról szóló rendelkezés
Ha valaki halálos bűnt követ el, és úgy 

ölik meg, hogy fára akasztják, holtteste 
ne maradjon éjjel a fán, hanem temesd 
el még aznap, mert átkozott Isten előtt, 
aki fán függ. 5Móz 21,22-23

Az idézett igehelyen leírt esetben a le-
folytatott vizsgálat és az ítélet hirdetés 
után úgy végezik ki a vádlottat, hogy 
fára akasztják fel, majd az est beállta 
előtt el is kellett temetni. Az eljárás nyil-
vános, a vándorlás idején a szent sátor 
előtt, majd a honfoglalás után a város-
kapuban ment végbe a tárgyalás. A ki-
végzés is a közösség  színe előtt zajlott.

A héber időrend szerint a nap este 
kezdődik, a nap vége előtt, tehát az új 
nap beállta előtt le kellett bonyolítani 
"okvetlenül temesd el még azon a napon 
a halottat". Ennek az egy napon belüli 
gyorsított eljárásnak lehetett közegés-
zségügyi oka, esetleg megakadályozták 
a rokonokat a test ellopásában, vadálla-

KÉT ÓSZÖVETSÉGI RENDELKEZÉS A NAGYhETI  
ESEMÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN
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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)

2016. március 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, Kelemen Szabolcs lelki-
pásztorért és munkatársaiért.

Bolyki László:
Kegyelem és kalmárszellem

Könyv a valódi keresztyén  
spiritualitásról

A magyar keresztyén lelki irodalom 
legnagyobb hányada angol szerzők 
tollából származik. Ezért különösen 
örömteli, ha egy magyar szerző na-
gyon mélyen és alaposan tud írni lelki 
dolgokról. Bolyki László Kegyelem és 
kalmárszellem című könyve, mely a bu-
dapesti Álomgyár gondozásában jelent 
meg 2013-ban, a valódi keresztyén spi-
ritualitásról szól.

A Szolgatárs baptista folyóirat a kö-
vetkezőképpen méltatja a szerzőt és 
könyvét: „Aki elolvassa ezt a köny-
vet, az látni fogja, hogy Bolyki László 
nem csak híres zenész, de nagyszerű 
lelkigondozó, szellemi vezető is. Ebben 
a könyvében nemcsak a címben szereplő 
két fogalommal foglalkozik, hanem be-
mutatja a keresztyén spiritualitás Lélek-
től vezetett működését is. Négy fő tételt 
bont ki a kötet lapjain: Krisztus követő-
je számára nincs üzlet, nincs harc, nincs 
szabály, de van szeretet. Persze ezek így 
túl tömör megfogalmazások. A kifejtés-
hez a szerző segítségül hív klasszikuso-
kat vagy kevésbé ismert költőket, írókat, 
felelevenít családi történeteket, zenei és 
egyéb hasonlatokkal él. A fejezetei ele-
venek és olvasmányosak.

Bolyki László éles különbséget tesz 
az általa plázavallásoknak nevezett 
irányzatok és a valódi spiritualitás kö-
zött. Komolyan veszi a lelket bénító 
félelem és szégyen erejét, és az ehhez 
kapcsolódó hamis hiedelmeinket lépé-
senként bontja le, elsősorban az Ige se-
gítségével. Lerántja a leplet a kegyetlen 
kegyesekről, mai korunk farizeusairól, 
például arról a gondolatról, hogy ha 
valaki nem gyógyul meg az imádságai 
ellenére, az a hit hiányára utal. Használ 
pszichológiai fogalmakat (tudattalan, 
személyiségszimbólum, sémák, árnyék-
személyiség), de nem pszichologizál, a 
válaszokat a bibliai történetekből leve-
zetve tárja elénk.” 

         Horváth Ferenc (Dél Keresztje)

A visszaszámlálás elkezdődött!
Hosszas előkészületek, tervezés után 

a tavalyi évben nekiláttunk a tágabb 
ebédlő-konyha építésének. Bontások, 
ajtó, ablak beépítés után a terep készen 
áll arra, hogy egy modern, 80 személyes 
ebédlőt alakítsunk ki három gumijavító 
műhelyből, és belekezdjünk egy, minő-
séges konyha megépítésének.

Az erőnket, képességeinket messze 
meghaladja ez, ettől még lehetséges An-
nak, akit követünk.

KÖNYVAJÁNLÓ

Részlet a verseskönyv előszavából:
Hálás vagyok Istennek, hogy végtelen 

kegyelme folytán egy újabb keresztyén 
verses kötet kerülhet az olvasók kezébe. 
formailag, stílusában és mondanivalójá-
ban folytatása a Csodatemplomban meg-
jelent verseknek. Az itt közölt versek is az 
egyszerű igeszerető ember gondolatait és 
érzéseit fejezik ki, hangot adva azoknak 
az átéléseknek és eseményeknek, amelyek 
által Isten formálja a benne hívők életét. 
Nem véletlen, hogy ebben a kötetben is az 
ige, az imádság, a lelki harcok, a megvál-
tás és a kegyelem témája nagyon gyakran 
előfordul. Olyan témák ezek, amelyek 
helyes megértése és gyakorlása megha-
tározó módon  befolyásolja mindennapi 
kegyességünket.

A Kegyelmére várok versei, egyfelől, 
segítséget szeretnének nyújtani azoknak, 
akik a jelenkor kísértései és kihívásai kö-
zött istenfélő életre törekszenek. Az élet 
forgatagában nem mindenkinek sikerül 
elmondani, megfogalmazni gondolatai 
vagy érzéseit, de szívesen azonosulnak a 
versekben kifejezett vágyakkal és imád-
ságokkal. Másfelől írásra való bátorítás 
szeretne lenni azok számára, akik szívé-
ben és gondolatában válaszok születne 
életünk gyakori kérdéseire. E kötet is iga-
zolja, hogy nem feltétlenül nagy szavak és 
különleges tehetség kell ahhoz, hogy vala-
ki építő módon hozzájáruljon lelki értékek 
előteremtéséhez. Végül, de nem utolsó 
sorban, a kegyelmes Isten szeretetét és 
jóságát kívánja bemutatni, aki mindenért 
(e kötetért is) méltó minden dicséretre és 
tiszteletre. 

         Gergely István, New York, 2015.
Szeretettel ajánlom versmondó testvé-

reinknek e verseskönyvet! Megrendelhető 
a szerző címén, ami lapunk 2. oldalán ta-
lálható.  (szerk.)

A MABAVisZ elnöksége:
Elnök: Pardi Félix (Erdély)

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

főtitkár: Durkó István (Magyarország)

A táborok, koncertek, konferenciák 
idejére régóta kicsi az ebédlőnk, kony-
hánk, ezen változtatunk most.

Hétfőtől építünk, szépítünk, változta-
tunk.

Számos váratlan nehézség, nem beter-
vezhető többletkiadás jelentkezett, ami 
igencsak próbára tesz bennünket.

Istenünk harcol értünk!
Csatlakozz te is hozzánk, ahogy csak 

tudsz!
                                  Nyúl Zoltán
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A tízparancsolat és én (7)
NE PARÁZNÁLKODJ !

Hallottad, hogy megmondatott a régi-
eknek: Ne paráználkodjál! Én pedig azt 
mondom néktek, hogy valaki asszonyra 
tekint gonosz kívánságnak okáért, im-
már paráználkodott azzal az ő szívében. 
Mt 5,27-28.

Úgy érzem, ez a legátkosabb paran-
csolat. Szennyezi a testet és a lelket is. 
Sokáig nem is tudtam róla. Senki se be-
szélt róla. Serdülő koromban hallottam, 
hogy a felnőttek beszélnek ilyesmit, 
mert egy nagyon drága hívő család lá-
nya megesett. Mama sírt, együtt-érző-
en, a leány anyjával. Azt gondoltam, ez 
a felnőttek dolga. De mikor felnőttem, 
és engem is megcsapott ennek szele, 
megrémültem, hogy ez velem is meg-
történhet. Azt mondta nekem egy fia-
tal, alig tizenhét éves testvérnő, hogy 
így vagyunk teremtve. Mondtam, hogy 
nem így vagyunk teremtve, csak ilyenek 
lettünk: kísérthetők. A nős kezelőorvo-
sába szeretett bele - megtudtam, mikor 
rákérdeztem, hova készül. Megrémült 
intő szavaimtól, és azt kérdezte, akkor 
most mit csináljak? Imádkozni fogunk, 
mondtam, bánd meg az Úr előtt, még 
nagy baj nem történt, és elmész a rande-
vúra, és bizonyságot teszel az orvosnak 
erről. Elment. Később hívő házasságot 
kötött. Négy gyermeket neveltek fel.

Egyszer egy amerikai nagyvárosban 
voltam vendég, egy hívő családnál. Reg-
gel meglepve hallom, hogy a testvérnő 
azt mondja a telefonba: gyere el mert itt 
van nálam egy nő, aki Biblia szerint él! 
Eljött. Beszélgetés közben arról igyeke-
zett engem meggyőzni, hogy a test nem 
örökli Isten országát, így a test, a nemi 
vágyak kielégítésének bármilyen módja 
nem bűn. Hát, amennyire én tudom, a 
nő ezt inkább lelkileg éli meg, mint tes-
tileg. Ezek szerint maga addig a lelkét 
a fogasra akasztja az előszobában a ka-
bátjával együtt? Ezt a Görög filozófusok 
tanították, és gyakorolták is, és manap-
ság, szinte virágkorát éli ez a felfogás.

Gondolkodásra késztet engem, hogy 
Jézus ezt a kifejezést nem használja a 
bűnös nőknél. Nem kerüli ki az igazsá-
got, de ezt nem mondja ki. figyelmes? 
Merem állítani, igen. De amikor a fari-
zeusokra használja a „parázna” és „go-
nosz” szavakat, beleborzongok. Miért? 
Hát azért, mert olyan bátran, és olyan 
nyíltan utasítják el az Úr Jézus szerete-
tét, és másokat is fenyegetve elrettente-
nek tőle! Ez a lelki paráznaság. Mt 16,4. 
Csináltak egy új vallást, melyet a mai 
napig gyakorolnak, és nem csak ők.

Hogyan kerülhetem el a testi, de a 
lelki paráznaságot is, kérdezték Dr. 
Kiss professzort. Ő azt mondta, hogy a 
hitetlen emberek egymástól kérnek se-

gítséget, és az akaratról beszélnek, de 
az magában keveset ér. Viszont a Biblia 
arra tanít, hogy a HITET kell erősíteni, 
és arra épül az akarat. A gyümölcsfá-
nál fontos - tanították nekem - mondja 
a professzor, a gyökérzet, melyből nő 
az erős törzs, és abból az ágak, melyek 
hozzák a gyümölcsöt. A hívőnél a gyö-
kér a HIT, az ágak pedig az akarat, és 
rajtuk a gyümölcs. Mert szó van itt az 
erkölcsről, mely az ember vágya a testi-
lelki tisztaságra. Minden vallás beszél 
erkölcsről, erkölcsi normákról, de csak 
az Evangélium ad erőt annak megélésé-
re. Erről beszél évszázadokon át a Jákob 
kútjának vize.

A déli hőségben, a forró homokon 
szaporázza lépteit egy asszony. Eddig 
zavartalanul tudott vizet meríteni az ősi 
kútból, de most ijedten kap a szívéhez, 
mert valaki van a kútnál! Egy idegen fi-
atal férfi, és azonnal kéri, merítsen neki 
is vizet. Az asszony felháborodik me-
részségén, és elkezdődhetett volna egy 
vég nélküli vita népekről, nemzetekről, 
vallásokról, de az idegen ezt kikerüli, és 
felkínálja a vizet, melyet ő tud adni. Ez 
olyan víz, melytől soha többé meg nem 
szomjazik, aki iszik belőle, mert ez az 
örök életre való víz. Az asszony kezdi 
érteni. Mondja, hogy tud a Messiásról, s 
mikor Jézus rámutat bűnére, az asszony 
már felismerni véli, ki az, aki vele be-
szél. És megéli, amit azóta sokan, hogy 
Jézus bemutatkozik: Én vagyok az élő 
víz birtokosa. És megszűnik a test kí-
vánsága. Az asszony ujjá lesz. Ezután 
már nem a test, hanem a Lélek szerint 
él. A kívánsága immár nem földi, ha-
nem mennyei. Kol 3,1-2.

A samáriai nő "véletlenül" találkozik 
az Úr Jézussal. Viszont a Ján 8-ban az 
asszonyt oda hozzák, nem is az asszony 
miatt, hanem felhasználják Jézus meg-
kísértésére. Amit Jézus mond az szól a 
vádlóknak és a vádlottnak is. Jézus nem 
használja a parázna szót, ezt a vádlók 

mondják. De az Úr Jézus csodálatos sze-
retetében felkínálja a szabadulás lehető-
ségét a vádlóknak is, csak azok nem él-
nek vele. Az asszony egyedül marad, és 
Jézus felszabadítja azzal, hogy: eredj el 
és többé ne vétkezzél! Az asszony köny-
nyű léptekkel elindul a szabad élet felé.

Megtisztulva tehát, mi is járjunk a 
világosságban. Mindenki számára lát-
hatóan, mert azt mondja Jézus, senki 
sem teszi a gyertyát a véka alá, sem az 
ágy alá, hanem a gyertyatartóba, hogy 
jól látható legyen. Lk 8,16. Azt is olvas-
suk: "Nem tudjátok-e, hogy a ti testetek 
a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a 
Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá 
tegyem? Távol legyen. 1Kor.6,15. És: 
"Ne legyen senki parázna vagy istente-
len, mint Ézsau, aki egy ételért eladta 
elsőszülöttségi jogát." zsid 12,16.

Nekem nagy segítség volt Jézus taní-
tása, hogy aki szívében tiltott szándék-
kal néz, elmereng, hogy ez azért kegye-
lem, mert tetten érhetem magam, még 
mielőtt bármit tennék, hogy rabul ejtve 
a gondolatot, szolgálhassak az Úrnak. 
Az elmém, a szívem tiszta kell legyen 
az Ige számára. A Szentlélek számára, 
hogy irányíthasson és tanítson. Legyen 
tele a szívem, elmén az Igével, mert: "Mi 
módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő 
útját, ha nem a te beszédednek megtar-
tása által?" zsolt 119,10.

Legyen a mi legnagyobb szeretetünk 
az Úr Jézus. Éljünk az Ige tiszta vizével, 
hogy ne szennyezzük be ruhánkat, és 
bírjuk Urunk ígéretét: "Mivel megtartot-
tad az én béketűrésre  intő beszédemet, 
én is megtartalak téged a megpróbálta-
tás  idején, amely az egész világra eljő, 
hogy megpróbálja a föld lakosait. Íme, 
eljövök hamar: tartsd meg ami nálad 
van, hogy senki el ne vegye a te koroná-
dat. Aki győz, oszloppá teszem azt az én 
Istenemnek templomában." Jel 3,10-11.

            Nagyajtai Eszter (Szabadka)


