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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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kövess  engem!   
Parancs - vagy ajándék?

A közelmúltban külföldi ismerőst lá-
togattam meg egy kis faluban a szinte 
már elfelejtett NDK területén. Időköz-
ben már arrafelé is kiépült az autópálya, 
amelyen el szerettem volna jutni végső 
úti célomhoz, és a falutól mindössze 
néhány km-es távolságra rá is lehetett 
menni. Odáig azonban elég bonyolult 
volt az útvonal, és pontos utasításokat 
szerettem volna.

Micsoda megkönnyebbülés volt, ami-
kor a búcsúzásnál ismerősöm ahelyett, 
hogy hosszú magyarázatba kezdett vol-
na, merre is kell menni, hol kell jobbra 
meg balra fordulni, vagy esetleg még 
egy térképet is rajzolt volna, amit vagy 
tudtam volna követni, vagy nem, odalé-
pett a saját kocsijához és egyszerűen így 
szólt: Kövess engem!

Boldogan! - válaszoltam.
Boldogan! - vajon ez a reakciónk, 

amikor az Úr Jézus ajkáról hangzik el 
ugyanez a két szó? Vagy terhesnek érez-
zük ezt a felszólítást? Ezt a parancsot? 
Jobb szeretnénk inkább mi magunk el-
dönteni, melyik úton - milyen utakon - 
haladjunk?

Kövess engem! - micsoda ajándék, 
hogy jár előttünk Valaki, aki így szól: 
Kövess engem! Figyelj énrám! Én va-
gyok az Út, az Igazság - és az Élet. Sen-
ki sem mehet az Atyához, csakis énál-
talam. Milyen jó, hogy kiépült az Út az 
Atyához - igaz, nem autópálya, de ez a 
keskeny út biztonságosan átvezet az élet 
legszorosabb helyein, legszűkebb szoro-
sain is.

Kövess engem! - ez a felszólítás, ez a 
meghívás különösen nagy ajándék ak-
kor, ha ismeretlen, sőt talán nehéz te-
repen kell áthaladnunk, vagy olyan he-
lyen, ahol sok az út, az útkereszteződés. 
Igaz, hogy a követés lehet néha nehéz, 
de ilyenkor van a legnagyobb szüksé-
günk egy olyan valakire, aki szemé-
lyesen vezet bennünket, előttünk jár, és 
akit lépésről lépésre követhetünk.

A Biblia ad utasításokat, hogy milyen 
szempontok szerint tájékozódhatunk és 
igazodhatunk el ebben a nagyvilágban. 
Bizonyos értelemben valóban olyan, 
mint egy térkép. Isten azonban nekünk 
sem csak egy térképet nyomott a ke-
zünkbe, hogy boldoguljunk, ahogy tu-
dunk. Nem, hanem egész személyesen 
szól hozzánk, szólít meg és ajánlja fel 
vezetését. A térkép, a Biblia arra való, 
hogy általa személyes kapcsolatba ke-
rüljünk és kapcsolatban álljunk az élő 
Igével, Jézus Krisztussal, aki szüntelen 
így buzdít bennünket: Kövess engem!

Ha ilyen személyes kapcsolat kereté-
ben olvassuk a Bibliát, akkor nemcsak 
egy elméleti útikalauz lesz, hanem meg-
láthatjuk benne, belőle, merre halad a 
mi Vezetőnk, és merre kell nekünk is 
mennünk.

                    Williams Alexanderné

A TARTALOMBÓL
English section - page 8.
Újévi írások;  ökumenikus  
imaheti program 
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Missziós hírek: Venice, Florida, 
Lebanon, Pennsylvania
Zágoni Rezső (1924-2013)  
Veress Ernő (1945-2014)

Herjeczki Géza:
gALILeAI  meDITÁCIÓ
    "Az Úr van ott!"   (János 21:7)
Reggeledett. A csónakban
néhány fáradt tanítvány evezett a part
      felé.
A szürkületben látni lehetett, hogy ott
valaki várja őket.
A hangját is meghallották:
"Fiaim, van-é valami ennivalótok?"
Szélcsend volt. A víz tükörsima.
most is az.
Kedvem volna kiáltani, de inkább
     hallgatok.
Nézem, mit Ő is látott: a tengert, 
     a dombokat
s a Feltámadottra gondolok.

Halászok, bűnösök barátja, 
mondd, hogy lehet, hogy 
János felismert a szürkületben?
"Az Úr van ott!" -  kiáltotta, míg a többi
hat tanítvány csak egy embert látott a
      parton.
Talán mert jobban szeretett?
Mondd, hogy lehet, hogy
Péter azonnal kiúszott hozzád,
míg társai a hajóval vesződtek?

Mester! Add János szemeit nekem!
Hadd lássam én is, hogy merre vagy.
Hadd ismerjelek föl szürkületben is.
S hadd mondjam el, mint egyszerű
      halászod
másoknak is: az Úr van ott!
S add nekem Péter gyorsaságát!

Hozzád úszni, futni, könyörögni, 
      énekelni jó.
Téged keresni, utadat járni gyönyörűség.
Hangodat hallani áldások kezdete.

Mintha e hegyek ma is
visszhangoznák egykori szavaidat,
      amint
halászaidhoz így szóltál: 
"Vessétek ki a hálót
a hajónak jobb oldala felől és találtok."

Alakod ma szemekkel nem látható,
hangod nem a fülünkkel hallható.

De itt vagy, amint
a tó csendes vizét szeli hajónk,
és ott vagy, hol tanítványaid
kereső tekintettel
a szürkületben s az élet gondjain át is
Téged keresnek.



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2. oldal 2014. január 
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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)

„Azt mondja az én Uram, az ÚR: 
„Íme, kezembe veszem József fáját, 
amely Efraimé, és társait, Izráel törzse-
it, és Júda fájához illesztem őket. Egy 
fává illesztem össze őket, hogy eggyé 
legyenek a kezemben.” Ez 37,19

Világunkra egy idő óta az Istentől, sőt 
az egymástól való eltávolodás jellemző. 
A „felvilágosodás kora”, majd a husza-
dik század utolsó évtizedei azonban 
valószínűleg csak sebességváltást jelen-
tenek egy régen is kitapintható „elidege-
nedési” folyamatban. Ezékiel próféta két 
és félezer éve valami ilyesmit érzékelt, 
sőt erre a jelenségre adott Istentől jövő 
választ. 

Kézbe veszi az Úr az ő népét; a fel-
darabolódott közösséget, az egymástól 
eltávolodott testvéreket újra egybefogja, 
össze illeszti. Hogy eggyé legyenek a 
kezében. 

Jézus Krisztus is imádkozott azért, 
hogy az övéi egyek legyenek, s hogy az 
egymás iránti szeretet jellemezze őket.

A Magyar Baptisták Világszövetségé-
nek vasárnapján talán természetes, ha 
Ezékiel igéit a sok országban, több kon-
tinensen is élő magyar baptista testvé-
riségre értem. A távolság – pl. az óceán 
– kétségtelenül elválasztja az annak két 
oldalán élő testvéreket. De a fizikális tá-
volságok kívül még sok más oka is lehet 
a töredezettségnek, megosztottságnak. 
(Izráel és Júda között éppen úgy nem 
volt fizikális távolság, mint ahogy nincs 

ÉVKÖZI GYŰLÉS
2014. március 14-15.

Helyszín: Ráma Tábor
A végrehajtó Bizottság, vala-

mint a misszió és Jótékonysági 
Bizottság hivatalos alkalma.

- - -
IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ

2014. május 23-25.
Helyszín: Detroit

- - -
107. KÖZGYŰLÉS

2014. július 4-6.
Helyszín: Ráma Tábor

Magyarország és Erdély között; ország-
határ volt is, meg nem is.) 

A MABAVISZ vasárnapon kérjük az 
Urat, hogy vegyen kézbe bennünket, s 
illesszen össze bennünket egymással, 
hogy eggyé lehessünk a kezében! 

Lehet, hogy van, ahol igazi „illesz-
tésre” van szükség, de ennek az igé-
nek erre a napra nem az a fő üzenete, 
hogy illesztésre szorulunk, hanem az, 
hogy az Úr kezében létrejön az egy-
ség, a testvéri közösség. Valószínűleg 
nem a tanítás-béli differenciák vernek 
közénk távolságot, vagy a különböző 
területi hagyományok. Sokkal inkább 
a magunkba-fordulás, a szeretet-paran-
csának háttérbe szorulása, s az érdekte-
lenség. Nem arról van szó, hogy eldön-
töttük volna, hogy minket nem érdekel 
a testvérünk, hanem arról, hogy egysze-
rűen nem érdekel, mert miért is érdekel-
ne? Van gondunk-bajunk elég, s a másik 
túl messze van – még ha a szomszédban 
is. 

De kezébe vesz az Úr, s a kezében 
észrevesszük egymást. Rájövünk, hogy 
összetartozunk. 

Ilyen sokat jelentene, hogy egy nyel-
vet beszélünk? Nem csak azért vagyunk 
testvérek, mert egy nyelvet beszélünk; 
magyarságunkat nem csak a közös 
nyelv használata jelenti. Gondolkodá-
sunk, lelkiségünk sajátságosan magyar. 
Rokonságunk, testvéreink, barátaink, 
környezetünk, missziós területünk 
ugyanaz. 

A missziómunka közösségi munka. 
Az ószövetségben ismerünk magányos 
óriásokat - a próféták ilyenek voltak, de 
az Úr Jézus tanítványai nem ilyenek. 
Az apostoloknak közösen elvégzendő 
feladatul adta az Üdvözítő a misszió-
parancsot. Azt már láttuk, hogy terjed 
az evangélium az egymást támogató 
páli missziós csapat nyomán. És azt is 
láttuk, hogy szektás, zárt, rövidlejáratú 
eredményeket produkál az egyéni erőfe-
szítés. 

Amikor kezébe vesz bennünket az 
Úr, újra együtt leszünk, s egy akarattal 
és egy indulattal szolgáljuk őt és szol-
gálunk egymásnak. Olyan sok, s talán 
egyre több az aratnivaló, nemzetünkön 
belül! S a munkás? A munkás ma is ke-
vés. 

Tehetünk valamit annak érdekében, 
hogy szolgálatunkat elvégezhessük?  
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2014. január 3. oldal

hűsége arra, hogy a keresztény egyház 
munkásai legyünk? 

5. nap: együtt... közösségbe va-
gyunk elhívva 

Igék: Ézsaiás 43,1-7; Zsolt 133; 
1 Jn 1, 3-7;  Jn 15,12-17. 
Kérdések 
• Milyen formában tapasztalod meg a 

hívást Isten közelébe? 
• Milyen módon hangzik el Isten hí-

vása a gyülekezeteden belüli és kívüli 
kapcsolatokra?

6. nap: együtt... keressük a meg-
egyezést 

Igék: Bír 4,1-9; Zsolt 34,1-14;
1Kor 1,10-15;  Lk 22, 24-30.
Kérdések 
• Emlékszünk-e olyan eseményre az 

életünkből, amikor egy nézeteltérés kö-
vetkeztében a gyülekezeti egység fel-
bomlott? 

• Milyen kérdések okoznak vélemény-
különbséget az ökumenében? Milyen 
lehetőségek vannak a nagyobb egység 
megteremtéséhez? 

7. nap: együtt... krisztushoz tarto-
zunk 

Igék: Ézs 19,19-25; Zsolt 139,1-12;
1Kor 12,12-26;  Mk 9,38-41.
Kérdések 
• Melyek a jelei a „Krisztushoz tarto-

zásnak”? 
• Vajon ez a mondat „Krisztushoz tar-

tozom” megosztja a keresztyéneket az 
egység helyett?

8. nap: együtt... Hirdetjük az evan-
géliumot 

Igék: Ézs 61,1-4; Zsolt 145,1-7;
1Kor 15,1-8;  Lk 4,14-21. 
Kérdések 
• Hogyan viszonyul az evangélium a 

kulturális és a történelmi szempontok-
hoz? 

• Mi az akadálya az egységnek? 
• Hogyan lehetünk jobb tanúi Krisz-

tusnak? 

ökUmenIkUs ImAHÉT 
2014. január 19-26.

A Krisztus-hívők egységének 
megéléséért

Hát részekre szakítható-e  
Krisztus? 

1kor 1,1-17 alapján 

1. nap: együtt... szentek vagyunk 
Igék: 2Móz 19, 3-8;  Zsolt 95,1-7; 
1Pt 2,9-10;  Mt 12,46-50. 
Kérdések 
• Mit jelent nekünk és az egyházi ha-

gyomány számára a „szentek közössé-
ge”? 

• Az a tény, hogy elhívásunk alap-
ján „szent nemzet” vagyunk, milyen 
módon késztet bennünket arra, hogy a 
kereszténység keretein túllépjünk? 

2. nap: együtt... egymásnak hálát 
adunk Isten kegyelméért 

Igék: 5 Móz 26, 1-11; Zsolt 100; 
Fil 1, 3-11; Jn1,1-18. 
Kérdések 
• Melyek az Isten kegyelmének azok 

az ajándékai, amelyeket már megtapasz-
taltunk egyházi hagyományainkban a 
magunk gyülekezetében? 

• Milyen módon tudnák még jobban 
befogadni és megosztani azt a sokféle 
ajándékot, amelyekkel az Isten ajándé-
kaként mint különböző hagyományok-
kal rendelkező keresztények szolgálha-
tunk? 

3. nap: együtt... semmilyen lelki 
ajándékban nincs hiányunk 

Igék: Jób 28,20-28;  Zsolt 145,10-21; 
Ef 4, 7-13;  Mk 8,14-21. 
Kérdések 
• Miért felejtettük el Isten sokféle 

ajándékát? Miért mondjuk ezek helyett 
inkább azt, hogy „nincs kenyerünk”? 

• Hogyan tudnánk jobban megosztani 
azokat a kapott lelki, és testi ajándéko-
kat másokkal, amelyekkel megajándé-
kozott minket Isten? 

4. nap: Együtt... Megerősítjük, hogy 
Isten hűséges 

Igék: JSir 3,19-26; Zsolt 57,7-11; 
Zsid 10, 19-25 Lk 1,67-75. 
Kérdések 
• Hogyan mutatkozott meg Isten hű-

sége a te életedben, vagy a gyülekezeted 
életében az elmúlt esztendőben? 

• Hogyan ösztönöz bennünket Isten 

Ahogy Ezékielt, minket is föl tud hasz-
nálni az Úr. Mit tegyünk? 

Imádkozzunk egymásért; biztas-
suk, bátorítsuk egymást! Veress Ernő 
testvérről olvastam a napokban, hogy 
„Hitével mindig messze látott, / Kör-
beimádkozta a világot.” Bizonyára a 
MABAVISZ formálódásának éveiben, a 
90-es évek elején alakulhatott ki testvé-
rünkben ez a lelkület, amikor az erdélyi 
közösség elnökeként egyértelműen e vi-
lágméretű testvéri összefogás támogató-
ja volt.

Az imádság összeköti a szolgatársakat 
és a testvéreket – függetlenül a fizikális 
távolságtól.

Tartsunk kapcsolatot egymással! 
Használjuk fel a mai technika adta le-
hetőségeket is.  Facebook, Skype, videó 
és hangfelvételek megosztása nem csak 
időigényes, de közösségépítő foglalko-
zás is lehet.

Olvassuk - ha lehet, rendszeresen 
– szövetségeink kiadványait (Béke-
hírnök, Szeretet, Evangéliumi Hírnök; 
Áhítat, vezérfonal, kalendárium stb), 
vagy pl. a heti gyülekezeti értesítőket, 
bulletineket!  

vegyünk részt a rendszeresen szer-
vezett közösségi alkalmakon: köz-
gyűléseken, missziós konferenciákon, 
ifjúsági találkozókon. Ha lehetőség van 
rá, hívjunk meg néha más szövetségbe 
tartozó missziómunkásokat. Örülök an-
nak, hogy például a legutóbbi ifjúsági 
találkozónkon (New York) dr. Kovács 
József erdélyi lelkipásztor volt az egyik 
vendég igehirdető, a legközelebbi ifjúsá-
gin pedig (Detroit) reménységünk sze-
rint a Kvint énekegyüttes fog szolgálni. 

Ennek a közösségépítő, kapcsolattartó 
munkának lesz egy nagyszerű alkalma, 
amikor a nyáron - augusztus 5-8 kö-
zött - a magyar baptista lelkipásztorok 
a Hargitán fognak találkozni. Örömmel 
készülünk és hisszük, hogy akkor is át 
fogjuk élni ezt az Ezékielnél kijelentett 
isteni tervet, hogy kézbe vesz bennün-
ket Urunk, s kezében eggyé teszi, ami 
egybetartozik: a különböző őrhelyeken, 
de ugyanabban a megbízásban fáradozó 
szolgáit – a magyar baptista lelkipászto-
rokat. 

A MABAVISZ vasárnapon legyen az 
imádságunk egyik tárgya éppen ez a vi-
lágszövetségi méretű lelkipásztor talál-
kozó!

Dr. Herjeczki Géza
a MABAVISZ soros elnöke   

2014. február 2.
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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 2014. január 

ÁHÍTAT

„nem mintha már elértem volna 
mindezt, vagy már célnál volnék, de 
igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert 
engem is megragadott a Krisztus Jézus. 
Testvéreim, én nem gondolom magam-
ról, hogy már elértem, de egyet teszek: 
ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami 
pedig előttem van, annak nekifeszülve 
futok egyenest a cél felé, Isten mennyei 
elhívásának a Krisztus Jézusban adott 
jutalmáért. Akik tehát tökéletesek va-
gyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit 
másképpen gondoltok, azt is kijelenti 
majd Isten nektek; ellenben amire elju-
tottunk, aszerint járjunk.” – Fil 3,12–16

Első olvasásra is érződik, ezek a sze-
mélyes hangvételű sorok az önmagával 
számot vető ember lelkébe adnak be-
pillantást. Egy fogoly gondolatait ol-
vassuk, aki a Krisztusba vetett hitéért 
és az evangélium szolgálatáért szenved 
börtönbüntetést! Egyrészt fizikai körül-
ményeinek a szűkösségét, másrészt az 
idő szorítását érzékelve tartott önvizs-
gálatot Pál apostol – feltehetően – első 
római fogsága idején.

A hívő ember magába tekintéséről, 
annak módjáról és céljáról több helyen 
tanít a Szentírás.  Pál vallomását olvasva 
azt tanuljuk, hogy a hasznos önvizsgá-
lat eredményei: a cél jobb ismerete és a 
valóságos helyzetfelismerésen alapuló 
döntés.

Ellentmondásnak is tűnhet azt mon-
dani, hogy önvizsgálattal tisztázódik 
előttünk a cél, pedig ez elemi igazság 
arról, ami a hívővel történik, amikor 
mérlegre teszi önmagát. Életünk célja 
lett az a kegyelem adta lehetőség, hogy 
Isten akaratához hasonulva megnyerjük 
az ő szeretetének ajándékait. E megmé-
rettetésekkor segítséget kapunk a Szent-
lélektől, hogy a már megtett útszakaszt 
és a még előttünk állót tisztábban látva, 
céltudatosan dönthessünk. A cél isme-
retében döntést hozunk a megtett útról 
és annak tanulságairól („ami mögöttem 
van, azt elfelejtve…”), de előre nézve 
válik egyértelművé, hogy a konkrét élet-
helyzetekben mit kell tennünk.  Ennyi-
ből is kitűnik, hogy az ember „magába 
szállása” egy startpont lehet, ahonnan 
nekirugaszkodik az Isten kegyelméből 
eléje táruló lehetőségeknek.  Gyönyö-
rűen kicseng ez az Úr Jézus példázatá-
ban, amit a tékozló fiúról mondott („Ek-
kor magába szállt és ezt mondta: Az én 
apámnak hány bérese bővelkedik… útra 
kelek, elmegyek apámhoz, és azt mon-
dom neki… És útra kelve el is ment az 

apjához” – Lukács 15,17–21).
Milyen nagy áldás lett Pál apostolnak 

a tisztán látott cél! Hajlamosan vagyunk 
arra, hogy élethelyzeteinket nagyobb 
jelentőséggel ruházzuk fel, mint ami 
kijár nekik. Az egyik elveszti a fejét a 
hirtelen sikertől, míg a másik magába, 
és gyakran a kilátástalanságba roskad 
a pillanat terhe alatt. A cél ismerete óv 
meg bennünket ezektől a túlkapásoktól. 
Az apostolt nem sopánkodni halljuk, 
hanem éppen e „börtön-levéllel” hív 
minket is a Krisztusban való folytonos 
örvendezésre.

Még a fogságból rajtolva is elérhetők 
Isten céljai velünk — de onnan sem nél-
külünk! „Igyekszem”, „egyet teszek”, 
„futok”…  — a jövőnek feszülő szándék  
„Isten mennyei elhívásának a Krisztus 
Jézusban adott jutalmáért” lendíti a 
megmért és híjával talált Isten szolgá-
ját. Pál apostol ugyanis nem szerény-
ségből nem mondta, hogy „már elértem 
mindezt”, vagy „már célnál volnék”. 
Feladatok is vártak még rá, de elsőként 
és legfontosabbként, meg kellett ragad-
nia azt a célt, amiért őt is megragadta 
a Krisztus. Azt is tanítja ez az eset Pál 
életéből, hogy a legfontosabb döntésre 
(lépésre, tettre) képessé teszi a meg-
váltottakat az a Krisztus, Aki az életük 
célja lett. Milyen csodás, evangéliumi 
üzenet ez: fogoly hittestvérünk a „meg-
ragadásban” ismerte fel a lehető legfon-
tosabb tennivalót! Megragadhatjuk Őt, 
aki megragadott minket. A páli „egyet 
teszek” – ben benne van a megváltott 
lelkek készsége az engedelmességre, és 
a válaszként remélt isteni segítség, ami 
kipótolja gyengeségeinket és hiányos-
ságainkat, hogy valóban a célba érjünk.

Könyörögjünk azért, hogy mennyei 
célunk ismerete határozza meg gondo-
latainkat és tetteinket!

                                  Novák József

Váci Mihály: 
mÉg nem eLÉg

Nem elég megborzongni,
De lelkesedni kell! 

Nem elég fellobogni,  
De mindig égni kell!

És nem elég csak égni: 
Fagyot is bírjon el, 
Ki acél akar lenni, 

Suhogni élivel. 

Nem elég álmodozni! 
Egy nagy-nagy álom kell! 

Nem elég megérezni, 
de felismerni kell, 
Nem elég sejteni, 

hogy milyen kor jön el, 
Jövőnket – tudni kell! 

Nem elég a célt látni, 
járható útja kell!

Nem elég útra lelni, 
az úton menni kell! 

Egyedül is! – Elsőnek, 
elől indulni el!

Nem elég elindulni, 
de mást is hívni kell! 

S csak az hívjon magával,
aki vezetni mer. 

Nem elég a jóra vágyni, 
a jót akarni kell!

És nem elég akarni, 
De tenni, tenni kell: 
A jószándék kevés! 

Több kell – az értelem!
Mit ér a hűvös ész?! 

Több kell – az érzelem! 
Ám nem csak holmi érzés, 

de seb és szenvedély 
keresni, hogy miért élj, 

szeress, szenvedj, remélj! 

Nem elég – a Világért! 
Több kell – a nemzetért! 
Nem elég – a Hazáért! 

Több kell most – a népedért! 
Nem elég – Igazságért! 
Küzdj azok igazáért, 
kiké a szabadság rég,
csak nem látják még,   

hogy nem elég!   
Még nem elég!

ÚJÉVI REMÉNYSÉG

Még nem látom, hogy mi lesz holnap,
S még nem tudom, hogy virrad-é nap
De bízom Benne, és előre
Hálával áldozom az Úrnak.

Okom remegni, félni nincsen.
Az Idő lábait ő bölcsen
Lépteti. Megsegít, hogy utam
Zord akadályát mind ledöntsem.

Erőt ő ad a küzdelemre.
Ő lesz az éltem hű vezére.
Tudom, így boldog lesz az évem;
Csókot hintek hát szent kezére.
                            Gerzsenyi Sándor

AZ ÚTRÓL
Számtalan út kínálja magát, 

       követőt csalogatva.
    Tétova léptekkel 

      meg-megállva megyünk.
Mondani mit tudsz?  

       Szólj én jó testvérem az útról!
    Indulj, vissza se nézz!  

      Jézus Krisztus az út.
                        Herjeczki Géza (1974)
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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)

2014. január 5. oldal

János 6:38-ban Jézus ezt mondta:  
“nem azért jöttem e világra, hogy a 
magam akaratát végezzem, hanem An-
nak akaratát, Aki elküldött engem.” 
János evangéliuma 6. részében hatszor 
olvashatjuk, hogy Jézus a mennyből jött 
közénk, ezzel nemcsak isteni eredetét 
hangsúlyozva, hanem célját is, hogy 
végezze Isten akaratát. A mennyország-
nak lefordított görög szó, “uranosz” eb-
ben az összefüggésben Isten lakóhelyére 
utal. A keresztény teológia értelmezésé-
ben az üdvözültek is ott fognak lakni.

Általános felfogás, hogy aki jámbor 
életet folytat, a mennybe fog jutni. Alap 
kérdésünk: ”nem minden jó ember üd-
vözül?” magában foglal néhány feltéte-
lezést. Először is, hogy Isten létezik és ő 
maga a szeretet.  Másodszor: a feltevés, 
hogy bár némely rossz ember büntetés-
re méltó, legtöbb ember általában jó és 
mint ilyen, méltó az üdvösségre. Har-
madszor: az a nézet, hogy az üdvözülés 
az érdemen alapszik inkább, mint Isten 
kegyelmén. Negyedszer: a mennyhez 
rokon fogalom a pokol, ha egyáltalán lé-
tezik, valóban csupán azon kevesek osz-
tályrésze, akik különösen nagy büntet-
tet követtek el. Vizsgáljuk meg röviden 
ezeket a pontokat.

IsTen LÉTeZIk És sZeReT
Isten létezése nyilvánvaló része a ke-

resztény világnézetnek. Isten nemcsak  
létezik, hanem Ő a Teremtő, tervezője 
és fenntartója a világmindenségnek és 
mindannak, ami benne létezik. Nem-
csak mindenütt jelenvaló, mindentu-
dó, minden hatalommal teljes, hanem 
emellett szerető Isten is. Isten egy létező 
személy. Aktív a teremtésben, de külön-
bözik is attól. Akik azt tartják, hogy a jó 
emberek a mennybe jutnak, azt állítják, 
hogy a szerető Isten nem utasítaná el az 
őszinte, jó embereket, hanem bebocsá-
tást adna nekik a mennybe. 

Ez a felfogás azonban nem veszi te-
kintetbe Isten természetének sokoldalú-
ságát. Bár nyerhetünk  felőle általános 
alapfogalmakat abból, amit teremtett 
(Róma 1:20) mint létezését, hatalmát és 
erkölcsi természetét, de részletesebbet 
felőle a Bibliából tanulhatunk, amely  
Isten részletes kinyilatkozása. Abból 
tudjuk, hogy Isten valóban kegyelmes 
(5Móz 4:31, Dán 9:9), de igazságos is 
(Jób 34:12; Zsolt 45:6; Ézsaiás 30:18). 
Továbbá Ő teljességgel szent. Termé-
szetének jellegzetességei, különösen is 
igazsága és szentsége azt jelenti, hogy 
semmi, még csak nagyon kevéssé bűnös 
sem lakhat Isten jelenlétében.

nak számára. A bűnös természet bibli-
ai értelemben mindenkire kiterjed. Az 
üdvösség nem jócselekedetek útján, ha-
nem csupán Krisztus kegyelme alapján 
lehetséges. 

mI A HeLyZeT, HA AZ emBeR 
ŐSZINTE?

Mi van az őszinte, jóindulatú embe-
rekkel, akik nem keresztyének?  Isten 
nem fogadná be őket a mennybe? Ebben 
az a feltételezés rejlik, hogy az őszinte-
ség elegendő, és megfelel az igazságnak 
is, pedig valójában nem az. A Példabe-
szédek 6:20 szerint “Van oly út, amely 
igaz az ember szeme előtt, de a vége a 
halálnak útja.” Az őszinteség ugyan 
elvisz egy darabig, de aztán szembesül 
a valósággal.  Akármennyire is őszinte 
valaki abban a hitben, hogy képes lenne 
repülni karjait gyorsan lengetve, őszin-
tesége nem tartaná fenn a levegőben. Ha 
valaki akármilyen erősen is hisz olyat, 
ami nem igaz és evégett elutasítja Istent, 
furcsa lenne, ha Isten az ilyent szívesen 
fogadná a mennyben. Az őszinteség 
nem elégséges. Abban is hinni kell, ami 
igaz.

"SENKI SEM JÓ, CSAK EGYEdÜL 
AZ IsTen"

Fontos, hogy jól használjuk és ért-
sük a szavainkat, nem úgy, mint az az 
ember, aki Jézushoz jött, és talán meg-
gondolatlanul használta a „jó” szót. 
Jézus így felelt: “Senki sem jó, csak 
egyedül az Isten” (Márk 10:18; Lukács 
18:19). Ezek után igaz-e az a feltevés, 
hogy  minden jó ember a mennybe jut? 
Mivel Isten definíciója szerint senki 
sem jó, a válasz nemleges.  Senki sem 
elég jó arra, hogy saját jósága alapján a 
mennybe jusson, bejuthat azonban Isten 
kegyelme alapján, Jézus Krisztus által. 
Nem lehet üdvözülni saját jótetteinkben 
bízva, vagy arra hivatkozva, hogy nem 
vétkeztünk (1Jn 1,8). Szükséges, hogy 
alázattal engedelmeskedjünk Istennek, 
elforduljunk hibás életvitelünktől, és 
Krisztushoz forduljunk az üdvösségért. 

(A fordító hozzáfűzése: A fenti utol-
só mondat a megtérés lényege. Ennek 
egyik bizonyítéka a jócselekedetek, me-
lyek Jézus iránti hálánk, hitünk és sze-
retetünk gyümölcsei.)

Írta: Robert Velarde
Fordította: Marosi Béla

A LegTöBB emBeR JÓ?
A következő feltevés, hogy bár némely 

rossz ember büntetést érdemel, legtöbb 
ember általában jó, és így megérdemli 
az üdvösséget. Ez a felfogás, amely  az 
embereket általában jóknak tartja, ab-
ban téved, hogy az emberiséget általá-
ban véve jónak  látja. Bibliai bizonyíték, 
valamint a tapasztalat viszont azt mu-
tatja, hogy ez a nézet hamis.  A Biblia 
szerint “Csalárdabb a szív mindennél, 
javíthatatlan, ki tudná kiismerni?” (Jer 
17:9). Még erőteljesebben hangzik az 
51. Zsoltár 7. verse: “Ímé én vétekben 
fogantattam, és bűnben melengetett en-
gem az anyám.” 

Bibliai alapon szólva, legtöbb ember 
nem „jó”. Összehasonlítva Isten szent-
ségének a szintjével, senki sem jó. Egy, 
vagy több szinten “mindenki vétkezett 
és híjával van Isten dicsőségének.” (Rm 
3:23). Ez nem azt jelenti, hogy állandóan 
és aktívan részt veszünk gonosz tettek-
ben. Hanem azt jelenti, hogy egész va-
lónkban bukottak vagyunk, Isten ellen 
lázadunk, képtelenek vagyunk meg-
menteni magunkat. 

JÓTeTTek És kegyeLem
Általános nézet, hogy a mennybe jutás 

jótettek alapján lehetséges inkább, mint 
Isten kegyelme folytán. A jótettekre 
alapozott felfogás azonban Krisztus ta-
nításától idegen. A mennybe jutás nem 
attól függ, hogy remélhetőleg jótetteink 
túlsúlyban lesznek a bűneinkhez képest. 
Bár ez a nézet általános, a Biblia szerint 
helytelen. Efézus 2:8-9 szerint “Kegye-
lemből van üdvösségetek a hit által, és 
ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 
nem cselekedetekért, hogy senki se di-
csekedjék.”  A kegyelem meg nem ér-
demelt jóindulat Istentől. Ennek legtel-
jesebb bizonyítéka Krisztus feláldozása 
értünk. Röviden: az üdvösség egyetlen 
útja Jézus, aki “az út, az igazság és az 
élet.” (Jn 14:6)  

Akik azt hiszik, hogy a jó emberek 
üdvözülnek, gyakran arra hivatkoznak, 
ha a pokol létezik, az a nagyon gonosz 
embereknek van fenntartva. Minthogy 
legtöbb ember nem nagyon rossz, logi-
kus, hogy minden jó ember a mennybe 
fog jutni, tekintet nélkül kisebb erkölcsi 
botlásaira. Vajon megáll-e ez az okfej-
tés?  Csak úgy állhatna meg, ha figyel-
men kívül hagyja Isten természetét, a 
bűn természetét és azt, amit a Biblia 
tanít erre vonatkozólag. Amint már 
fentebb jeleztük, Isten szent, de igaz-
ságos is. Isten igazsága megköveteli a 
pokol valóságát, a meg nem váltottak-

NEM MINdEN JÓ EMBER ÜdVÖZÜL?
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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 2014. január 

vagyunk ezért a nagylelkű 
ajánlatért. Új lakásunk a Ma-
gyar Petőfi Klubtól öt percre 
van. Amint megérkeztünk Flo-
ridába, rögtön tagjai lettünk a  
Magyar Keresztyén Egyesület/
Petőfi Klub-nak. A tagok na-
gyon nagy szeretettel fogadtak, 
és mi jól éreztük magunkat az 
itteni magyarok között. min-
den programon megjelentünk, 
és mindent megtettünk, hogy 
jó kapcsolatokat építsünk ki 

úgy az idősebb, mint a fiatalabb családok 
között. A Petőfi Klub tagsága többnyire 
idősebb személyekből áll, de az utóbbi 
pár hónap alatt egyre több fiatal család is 
látogatja az alkalmakat, és a vezetőség-
be is beválasztottak már többet közülük. 
A tagok a környező városokból jönnek. 
Ezek között van north Port, Englewood, 
Port Charlotte, Venice, Sarasota, vala-
mint Bradenton, FL. Egyszer egy hónap-
ban Ökumenikus Istentiszteletet van a 
Petőfi Házban, amikor nagytiszteletű 
Osváth Csaba református lelkészt hívják 
meg Safety Harbor, FL-ból. Érkezésünk 
előtt másfél héttel hunyt el a katolikus 
lelkész, aki a helyi közösséget szolgál-
ta. A helyzetet felmérve, sok imádkozás 
után úgy döntöttünk, hogy 12 év után, 
amit a Citibank alkalmazottjaként töltöt-
tem, nem fogom a banki munkát tovább 
folytatni, hanem teljes időben a lelki 
munkára szánom magam. Isten kegyel-
méből feleségemnek, Ibolyának szépen 
kialakult a munkahelye, és mint főnővér 
dolgozik Sarasotában. Hisszük, hogy 
amint a gyülekezetünk növeked-
ni fog, önfenntartó lesz majd.

Már egy pár éve megpróbáltak 
elindítani egy magyar Cser-
kész Csapatot a Petőfi Klubnál, 
de csak az utóbbi pár hónapban 
indult el erőteljesebben. Mind 
a három gyermekünk tagja lett 
az itteni cserkész csapatnak, és 
nagyon jó barátságokat tudtunk 
kialakítani a cserkész csapat-
ban résztvevő családokkal és 
vezetőkkel. A cserkész vezetők 
közben megkértek, hogy legyek 
a cserkész csapat lelki vezetője, 

és tanítsam a cserkészeket a vallással 
kapcsolatos anyagra. Ezt természetesen 
elfogadtam és azóta is örömmel teszem.

Október 19-20-a között Sarasotában 
nagyszabású Magyar Fesztivál volt 
megtartva, amit  Klatyik Erika és Szé-
kely Zsolt immár a hetedik alkalommal 
szerveztek meg. Új gyülekezetünk, a 
Nyitott Biblia Gyülekezet, itt mutat-
kozott be először.  Gyülekezetünk ne-
vével is arra akarunk mutatni, hogy a 
Bibliát olvasva ismerjük meg Istent, 

Jézus Krisztus életét, munkásságát és a 
megváltás örömüzenetét. Célunk, hogy 
Istennel való személyes kapcsolatra 
segítsünk minden olyan magyart, aki 
most még Istentől távol éli életét. Hisz-
szük, hogy 2 Timóteus 3:16-17 alapján 
a Biblia életünk minden kérdéseire és 
problémáira megoldást ad, és felkészít 
az Istennek tetsző életre. 

A Magyar Fesztivál alatt kibéreltünk 
egy sátrat, és így adtuk tudomására 
az itteni magyaroknak, hogy létezünk. 
Több ezer magyar megfordult ezen a 
fesztiválon. Nagyon örültünk a lehető-
ségnek. A fesztivált követően rendsze-
resen meghívtak a Petőfi Klub vezető-
ségi gyűléséire, és alkalmat kaptam a 
bemutatkozásra. Itt megkérdeztem a 
vezetőséget, hogy használhatjuk-e a 
Petőfi Klub termét a csütörtök esti bib-
liatanulmányok, valamint a vasárnap 

nyITOTT BIBLIA  
GYÜLEKEZET, Venice, FL

Örömmel írom, hogy 2013. augusz-
tus 4. óta családommal Florida nyugati 
partján élünk, Venice városában, ami 
Sarasotától délre, 19 mérföldre fekszik. 
Sokat imádkoztunk azért, hogy a jó Is-
ten mutassa meg számunkra, hogy hol 
végezzük a lelki munkát. Isten vezetését 
felismerve úgy éreztük, hogy itt kell lel-
kipásztori szolgálatom végeznem. 

Mindig olyan helyen szerettünk vol-
na a lelki munkát folytatni, ahol egy új 
gyülekezetre van szükség. Minden jel 
Florida nyugati partjára mutatott. Flo-
rida több mint 90,000 magyarnak ad 
otthont. Ebből Sarasota megyében több 
mint 15,000 magyar él, és nincs magyar 
ajkú gyülekezet, ahol rendszeresen len-
ne istentisztelet, minden héten. Florida 
nyugati partjának kellemes éghajlata 
egyre több magyart csábít ide. Sokan 
a nyugdíjba vonulás után jönnek ide, 
valamint sok fiatal család első ameri-
kai élményeinek megszerzésére. Egyre 
többen jönnek Magyarországról is olyan 
fiatal családok, akik gazdasági okokból 
költöznek ide. Célunk, hogy minden 
magyar honfitársunknak eljuttassuk a 
Jézusról szóló Jó Hírt, az Evangéliumot. 
A lelkipásztorrá avatásomon, édes-
apám, Kulcsár Sándor, a Máté Evangé-
liuma 28:19-20 verseivel emlékeztetett a 
lelkipásztori munkám legfontosabb fel-
adatára: “Menjetek el tehát, tegyetek ta-
nítvánnyá minden népet, megkeresztelve 
őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlé-
leknek nevében, tanítva őket, hogy meg-
tartsák mindazt, amit én parancsoltam 
nektek; és íme, én veletek vagyok minden 
napon a világ végezetéig." Hittel indul-
tunk, és ugyanígy szeretnénk küldeté-
sünket folytatni, valamint befejezni is.

Amint meggyőződtünk, hogy Flori-
dába küldött bennünket az Úr, eladtuk 
Louisville, KY-i lakásunkat, és leköltöz-
tünk Floridába. A NY-i Jakab Márton 
és Margit testvérek felajánlották Port 
Charlott-i lakásunkat díjmentesen (ez 20 
percre van Venice-től), ameddig megta-
láljuk új otthonunkat. Nagyon hálásak 
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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)

2014. január 7. oldal

módon, ő mondta el a karácsonyi törté-
netet, illetve kérdéseket tett fel nekik. 
Ezekre a gyerekek meglepően szépen 
feleltek. Kornél testvér majd angolul is 
szolgált a felnőttek felé, beszédében, a 
karácsony jelentőségéről osztott meg 
fontos igazságokat.

Ezek után, a newyork-i Voices of Joy 
énekcsoport szolgált, akik ismert és ke-
vésbé ismert magyar illetve angol kará-
csonyi énekeket adtak elő. A befejező 
igei üzenetet Gergely István testvér tol-
mácsolta, aki a betlehemi jászolban szü-

letett gyermek neveinek jelentőségéről 
beszélt. Az Ő neve, Jézus, aki a bűnbo-
csánat lehetőségét hozta e bűnös világ 
emberiségének. Ezért nemcsak a jász-
lat, a keresztet is vállalta. Kegyelmének 
hit által való elfogadása után, örömmel 
mondhatjuk: Immánuel - Velünk az Is-
ten. A Vele való közösség Krisztus által, 
egy jelen és eljövendő boldog megta-
pasztalás minden hívő számára.

Örvendtünk a találkozásnak és a 
sokszínű kedves szolgálatoknak. Azért 
imádkozunk, hogy Isten gyümölcsöz-
tesse a hallgatók szívében mindazt, ami 
ezen a magyar összejövetelen elhang-
zott. Abban a reményben váltunk el és 
kívántunk egymásnak Kellemes Ünne-
peket, hogy amennyiben Isten éltet, eb-
ben az évben (2014) is találkozunk.
                               Gergely István

Az elmúlt hónapban (2013 december 
08) újra volt lehetőségünk meglátogatni 
a Lebanon környékén élő Pennsylvania-i 
magyarokat. Gyülekezetünk ének cso-
portja, a Voices of Joy ismét meghívást 
kapott az ott élő magyarok karácsonyi 
rendezvényére. Örömmel tettünk újra 

eleget ennek a meghívásnak. Az időjá-
rás nem volt igazán kedvező, de annál 
jobb, mint amit megjósoltak. A helyi 
szervezők, Palotai István és Gitta fá-
radságának köszönhetően, szép szám-
ban voltunk jelen, annak ellenére, hogy 
érkezésünkkel egy időben a hó is 
nagy igyekezettel elkezdett hullani.

A gazdagon megterített asztal 
mellett és a sokféle ízletes magya-
ros ételek fogyasztása után, a gye-
rekek szolgálatát hallgattuk meg. A 
gyerekek nagyon ügyesek voltak, 
előadásuk arról árulkodott, hogy 
a szülők és tanítók sokat fáradtak 
azért, hogy a gyerekek, az ismert 
és népszerű magyar karácsonyi 
énekek és versek közül sokat meg-
tanuljanak és előadjanak.  

Külön öröm volt számunkra, hogy 
Virginiá-ból, Gerstner Kornél testvér 
és családja is jelen volt ezen a magyar 
összejövetelen. A gyermekek szolgálata 
után, a gyermekek számára is érthető 

délutáni istentiszteleteink megtartására. 
Kérésünket szeretettel fogadták, és a 
novemberi gyűlésen elfogadták. A Klub 
terme kb. 300 személyt tud megvendé-
gelni, és 5 hektár területtel van körbe-
véve. Azóta is rendszeresen megtartjuk 
alkalmainkat. Karácsony napján engem 
kértek meg a prédikálásra, amit termé-
szetesen örömmel elvállaltam. A 150 
jelenlevőből 130 személy az istentisz-
teletet követő ebédre is visszamaradt. 
Jó volt beszélgetni és megismerni több 
sarasotai személyt is.

Az októberi Magyar Fesztivál alatt 
alkalmunk volt találkozni a sarasotai 
Kossuth Klub tagjaival is, valamint a 
Klub elnöknőjével is, Kisvarsányi Évá-
val. A sátoraink egymás mellett voltak, 
és alkalmunk volt a bemutatkozásra. A 
Kossuth Klub a Venice-i  Klubból vált 
ki, majdnem 20 éve. December 19-re 
meghívást kaptam a Kossuth Klubtól, 
hogy mint új tag, mutatkozzak be a Klub 
tagjainak, és beszéljek a Nyitott Biblia 
Gyülekezetről is. Természetesen, öröm-
mel megtettem. mindenki nagyon mele-
gen fogadott. Ugyanekkor Varga ottilia 
“Napraforgók” nevű gyermek néptánc 
csoportja mutatott be egy karácsonyi 
gyermekműsort. A csoportnak kb. 30 
tagja van. Minden Vasárnap délelőtt 
gyakorolnak.

Sarasotában van egy magyar gyüle-
kezet is, amely egyszer egy hónapban, 
a hónap első vasárnapján Ökumenikus 
Istentiszteletet tart. Az istentiszteletet 
Nagytiszteletű Bodor Péter Pál reformá-
tus lelkipásztor tartja, aki a keleti part-
ról, Hollywood, FL-ból jön át.

Gyülekezetünk alkalmain átlago-
san 7-12 személy vesz részt. Tervünk, 
hogy Húsvétra hivatalosan és ünnepé-
lyes keretek között indítsuk el a gyü-
lekezetünket. Fő célunk, hogy a fiatal, 
kisgyermekes családokat érjük el, akik 
a kommunizmus évei alatt egyáltalán 
nem jártak imaházba/templomba, de az 
idősebb generációt is nagy szeretettel 
várjuk.

Hálásak vagyunk mindenkiért, aki 
rendszeresen imádkozik érettünk és 
gyülekezetünkért! Nagy szükségünk 
van rá! Imatémáink:

- A jó Isten erősítse és áldja meg csalá-
dunkat (Ibolya, Laura (12), Nicolette (11), 
Dávid (7), hogy tudnánk a Kolossé 4:5-6 
alapján élni az itteni magyarok között

- A jó Isten adjon lelki szomjúságot az 
itteni magyaroknak

- A jó Isten adjon megtéréseket és be-
merítéseket.

- A jó Isten rendeljen számunkra egy 
zongoristát/orgonistát/dicsőítés vezetőt

- A jó Isten küldjön még egy pár fiatal 
családot, akik a missziónkban segítsenek

- A jó Isten segítsen meg, hogy el tud-

junk kezdeni egy báb-missziót, hogy el-
érhessük a kisgyermekes családokat az 
Evangéliummal

- A jó Isten segítsen meg, hogy találjunk 
zenészeket, akik besegítenének az össze-
jöveteleink alatti Istent dicsőítő énekek 
kíséretében.

Köszönjük hogy imádkoztok értünk! 
Köszöntünk mindenkit a Kolossé 3:23-
24 verseivel.

Kulcsár Attila és családja
www.NyitottBibliaGyulekezet.com
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

8. oldal 2014. január 
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You’ll get through this! You fear 
you won’t.  We all do. We feel stuck, 
trapped, locked in.  Will we ever exit 
this pit?  Yes!  Deliverance is to the 
Bible what jazz music is to Mardi Gras: 
bold, brassy, and everywhere. Out of the 
lion’s den for Daniel, the whale’s belly 
for Jonah, and the prison for Paul.

Through the Red Sea onto dry ground. 
Through the wilderness, through the 
valley of the shadow of death. Through!  
It’s a favorite word of God’s. Isaiah 
43:2 says, “When you pass through the 
waters, I will be with you… when you 
walk through the fire, you will not be 
burned.”

It won’t be painless. Have you wept 
your final tear, received your last round 
of chemotherapy?  Not necessarily. Does 
God guarantee the absence of struggle? 
Not in this life. We see Satan’s tricks 
and ploys, but God sees Satan tripped 
and foiled. You’ll get through this!

from You’ll Get Through This 
by Max Lucado

LETTER FROM 
         RUTH WRIgHT

Dear Friends,
In my new ministry with Pioneers 

I am seeking to develop meaningful 
relationships with International women.  
I’ve found that God has given me talents 
to be a friend, to pursue their hearts in 
prayer and to spend time with them. 
All the women I meet with are from the 
Middle East. Some relationships are just 
beginning and in the stage of becoming 
trusting friends; others have shown 
interest in knowing the truth about a 
relationship with God...

I pray that God would reveal Himself 
to them and this is happening – because 
you and I prayed. For example – N and 
Z were leaving their work place and 
the car would not start. At exactly the 
time they were pondering what to do, a 
women pulled up next to them and told 
them that God had sent her to help as 
she knew they were in difficulty. The 
woman mentioned that her daughter 
was a mechanic and she had everything 
needed to help them in her car. (Isn’t that 
just like our Lord – He has whatever we 
need?) So the car was jump-started and 
they went home – absolutely amazed 
and recognizing that God provided for 
them in a personal way. 

In November, I had the privilege 
to spend the day with several retired 
missionaries now living in Lancaster, 
PA, sharing with them how God has 
used me in Pioneers over the last 34 
years. I learned much more from these 
men and women than I could ever share 
with them. Many have served in the 
M.E. for 40 years and are now up in 
years. They had such blessings to share 
and several still serve the Lord locally 
by reaching out to those from the M.E. 
who live in Lancaster.

Lastly, God works in people in His 
way and His time. I recently attended 
the baptism for three of my dear Chinese 
friend’s four children.  Lisa sealed her 
new birth in Christ in my home in 
October 1997 and was a student in ESL.  
After the baptism she said to me, “The 
Bible Study Fellowship Class, Women’s 
Bible Study, and Sunday School help 
me stay in the Word every day. I like 
to share what I read each day with my 
husband and the kids. It’s just great to 
grow as a family together. Ruth – I’m 
actually your fruit.”

In reality, Lisa and her family are your 
fruit as well as you have prayed for me 
and my ministry through the years. 

We have reached the end of 2013 and 
are waiting for His return as we approach 

I said to the man who stood 
at the Gate of the Year,

"Give me a light that I may 
tread safely into the unknown."

And he replied,
"Go out into the darkness, 
and put your hand into the 

hand of God.
That shall be to you better 

than light,
and safer than a known way."

May that Almighty Hand 
guide and uphold us all.

Quoted by King George VI 
in his Christmas speech in 1939.

WeLCOme, HOLy sPIRIT!

I cannot count how many times I have 
bowed my head in silent prayer when, 
gathered with sincere followers of Jesus 
Christ, I have heard a worship leader 
voice an earnest prayer welcoming the 
Holy Spirit in a worship service. In 
some settings, this opening prayer has 
been accompanied by an enthusiastic 
group of singers blending their voices 
in harmony to welcome the Spirit in 
their midst. My silent prayer has been, 
"Forgive us, Lord, for gathering in your 
house and treating you as our guest, 
rather than our host."

Neville Callam Gen. Secretary, BWA

Awakaning with you?
He (God) deals with us as gently as he 

can or as harshly as he must.  If America 
does not repent of our self-sufficiency, 
he will be forced to reveal even more 
decisively our need for his help and 
grace.

When our sons were growing up, my 
wife consistently encouraged them to 
"live a life God can bless."  In light of 
our moral and spiritual trajectory, can 
God bless America?  You and I cannot 
do much to influence 300 million 
Americans today.  But since awakening 
must begin somewhere with someone, 
we can resolve that moral and spiritual 
renewal will begin with us.

A great evangelist was asked how 
revival begins.  His answer: Go home, 
draw a circle around yourself, and pray 
until everything inside that circle is 
right with God.  When it is, revival will 
be upon us.  Can a national awakening 
begin with you?       denisonforum.org

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).

2014. In the meantime, my prayer is that 
we all keep pressing on in sharing our 
faith so that all may hear. 

Thank you for praying for me and 
investing in these precious lives.  One 
day it will be our joy to put our arms 
around them in heaven because you 
prayed.

I wish you a Blessed New Year.  
                                                Ruth
P.S. There currently is a need for 

additional financial support for my 
ministry.  If the Lord should lead you 
to participate in some way, I would be 
most appreciative.
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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)

2014. január 9. oldal

szökve ment haza, Kovásznára. 
A brassói Sovrom traktorgyárban 

dolgozott egészen a nyugdíjazásáig. 
Egyszerű munkásként, majd osztályve-
zetőként, magyar, német és román mun-
katársai között népszerű és megbecsült 
szakemberként volt ismert.

1951. június 24-én vette feleségül a 
baróti Józsa Ilonkát, akivel együtt élték 
végig a kommunista korszak viszontag-
ságait. A Józsák nagyszámú rokonsága 
szeretettel fogadta be; Rezsőkének be-
cézték. Kölcsönös volt a szeretet és a 
tisztelet. Ő is értékelte, támogatta, taná-
csolta és vigyázta a népes Józsa csalá-
dot.

A brassói magyar baptista gyüleke-
zetbe “élő kő”-ként épült be. A gyüle-
kezet vezetőségében Ilonka István lelki-
pásztorral és Józsa Istvánnal szervezték 
meg az új templom építését, és mellette 
a családi házét.  

Felesége testvérhúgától – Irénkétől 
- örökbe fogadták Évikét, akit szülői 
gyöngédséggel és szeretettel neveltek. 
Hegedülni taníttatták. Többször is meg-
látogatták a Magyarországon élő rokon-
ságot. Apa és lánya, kettesben utazták 
végig Lengyelországot, Csehszlovákiát, 
és még Kelet-Németországba is szervez-
tek egy közös túrát. Ezek a kirándulások 
szeretett lánya máig is jelentős emlékei 
a bölcs és szerető apával. 

Évike 1984-ben kötött házasságot 
a Chicagóban élő Szabó Istvánnal, és 
így, egy rövid időre elkerült a szülőktől, 
akik azután 1986 decemberében érkez-
tek meg Amerikába – akkor már újszü-
lött unokájukat, Abicit is meglátni. Lete-
lepedtek, majd amerikai állampolgárok 
lettek. 1991-ben született a második 
unoka, Erika. Mindkét unokájukat nagy 
örömmel gondozták és vigyázták, amíg 
a szülők dolgozni voltak. 

Nagy segítségére volt lányának a ven-
dégfogadásban, vejének pedig a kerti és 
házkörüli munkákban. Szívesen dolgo-
zott, míg az ereje engedte. 

A chicagói gyülekezetben egészen a 
megalakulástól kezdve szolgált. Az első 
megválasztott elöljáróságban a jegyzői 
tisztséget töltötte be. Az imaóra-vezetés 
és az igehirdetés mellett mindenki által 
kedveltté vált a versmondásban.

1992. május 25-én avatta Zágoni Re-
zső testvért gyülekezeti vénné (pres-
biterré) a chicagói gyülekezet. Lelki 
szolgálatait bölcsen és higgadtan látta 
el. Odaszánt élete, féltő szeretete a kö-
zösség iránt példa mindnyájunk előtt.

Idős kori nagy élménye lett az, ami-
kor 1997 első hetében ellátogathatott 
a Szentföldre azzal a csoporttal, amit 
Herjeczki Géza lelkipásztor vezetett. Az 
útról naplót írt, megörökítve benne a ki-
rándulások részleteit is. Hazaérkezve, a 

Szombat délelőtt a temetési istentisz-
telet további, tengeren túlról érkezett 
részvétlevelek felolvasásával vette kez-
detét. Az igehirdetés előtt alkalmi verset 
mondott Szűcs Anikó testvérnő. Az ige-
hirdetés alapigéjeként ismét felolvasásra 
került a 2Timóteus 4: 6-8. valamint a 
Jelenések 7: 13-17. Lukács János lelki-
pásztor az igék alapján Zágoni testvér 
hívő jellemének és szolgálatának a foly-
tatására buzdította a hátramaradt csalá-
dot és gyülekezetet.  

Pénteken és szombaton is szolgált az 
énekkar, Szabó József testvér vezény-
lésével. A ravatalozóban Zágoni test-
vér kedvelt énekét - Feltámadt Hős, ó 
dics neked - az énekkar a résztvevőkkel 
együtt kórusban elénekelte, majd Kul-
csár Sándor diakónus testvér imájával 
fejeződött be az istentisztelet.

A sírkertben Lukács testvér felolvasta 
a Zsoltár 73: 23-26. igeszakaszt: De én 
mindig veled leszek, mert te fogod jobb 
kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és 
végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs sen-
kim rajtad kívül a mennyben, a földön sem 
gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is 
testem és szívem, szívemnek kősziklája és 
örökségem te maradsz, Istenem, örökké!  

Az elhantolás előtti pillanatokban, a 
gyászoló család tagjai és a végtisztessé-
get tévő gyülekezet egy-egy szál virágot 
helyezett Zágoni testvér koporsójára.

Zágoni Rezső testvért gyászolja lánya 
Szabó Évike, veje Szabó István, unokái 
Abigail és Erika, valamint a kiterjedt ro-
konság.

                                 Lukács János

ZÁgOnI 
REZSŐ

1924
 -  

2013

Zágoni Rezső 
testvért 2013. de-
cember 16-án, 89 éves korában szólí-
totta haza a mennyei Atya. Élete utolsó 
egy évében súlyos betegségekkel küz-
dött. Nem egészen négy hónappal halá-
la előtt kísérte el utolsó útjára szeretett 
feleségét, Zágoni Ilonkát, akivel boldog 
házasságban éltek 62 éven át. Úgy a be-
tegségét, mint felesége elvesztését a hit 
emberének a méltóságával hordozta, 
megbékélve Isten akaratában.

Temetése 2013. december 21-én volt.
A temetést megelőző este a ravatalozó-

ban Rezső bácsira emlékezett a családja 
és szeretett gyülekezete. A lelkipásztor 
felolvasta a tengeren túlról érkezett ro-
koni és gyülekezeti részvétnyilvánítást. 
Ezekben sok vigasztaló gondolat hang-
zott el a gyászoló család felé, méltatva 
Zágoni testvér Istennek odaszánt, min-
dig lelkipásztort támogató, gyülekeze-
tet szolgáló életútját, valamint szeretett 
családja figyelmes gondoskodását a be-
tegség idején.

A család részéről Müller János test-
vér olvasta fel a nekrológot. Azt követő-
en unokái Abby és Erika osztották meg 
személyes emlékeiket a nagypapáról, 
majd Demeter András idézte fel Rezső 
bácsival kapcsolatos élményeit. A gyü-
lekezet nevében Kulcsár Sándor gyüle-
kezetvezető emlékezett Zágoni testvér 
hűséges gyülekezeti szolgálatára, és 
példás életére.

Ezután Lukács János lelkipásztor igei 
üzenetet adott át a 2Timóteus 4: 6-8. 
igék alapján. Mert én nemsokára felál-
doztatom, és elérkezett az én elköltözésem 
ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, 
futásomat elvégeztem, a hitet megtartot-
tam, végezetre eltétetett nekem az igazság 
koronája, amelyet megad nekem az Úr, az 
igaz bíró ama napon; de nemcsak énne-
kem, hanem mindazoknak is, akik várva 
várják az ő megjelenését.

Pál apostol értelmezésében a halál 
nem valami végzetes eseményt jelentett, 
hanem csupán elköltözést egy sokkal 
jobb hazába. Zágoni Rezső presbiter, a 
hitnek ezen az erős alapján állott. Bi-
zonyságtétele határozott volt, és re-
ménységgel tekintett az elköltözés elé.

A péntek esti emlék-istentisztelet Tor-
ma János nyugalmazott lelkipásztor 
testvér imájával fejeződött be.

Zágoni Rezső: 1924-2013

Zágoni Barabás és Megyesi Ida gyer-
meke a székelyföldi Kovásznán szüle-
tett, 1924. november 3-án. Ott végezte 
- magyar és román nyelven – az általá-
nos iskolai tanulmányait is. 12 éves volt, 
amikor meghalt az édesanyja. Édesapja 
később feleségül vette Ilonka Máriát, 
akitől még három testvére született: 
Jenő, Árpád és Attila. 

Tanulmányait a kézdivásárhelyi Bar-
tos Károly géplakatos mesternél foly-
tatta, ahonnan Budapestre (a mai Cse-
pelre), a Horthy-ligeti repülőgépgyárba 
ment dolgozni.  

A háború kitörésekor (bár rajta kívül 
mindenki a munkahelyén maradt), őt 
behívták a sepsiszentgyörgyi határőrez-
redhez, először leventének, majd sorka-
tonának. A Kárpátok gerincére vezérelt 
alakulatnál a légvédelmi ágyúk karban-
tartása volt a feladata. Az oroszok be-
törésekor megsebesült. A visszavonu-
láskor Budapestre, onnan pedig Hévízre 
szállították gyógykezelésre. Miután 
az ellenség elfoglalta Magyarországot,  



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2014. január 

- Egy többgyermekes családban tett 
látogatásunk alkalmával a gyerme-
keknek is vittünk  ajándékokat. A leg-
idősebb testvér a kibontott csokoládét 
azonnal ketté törte, és felét átnyújtotta 
a mellette álló testvérének. Ámuló né-
maságunkat az édesanya szavai törték 
meg: - ne csodálkozzatok. Pici koruk 
óta mi is mindenben osztoztunk velük 
- férjemmel, kezdetben hármunk között, 
most már öt fele.

- Egy idős testvérnőt látogattuk meg. 
Magányosan él, így hazafele közeledve 
meglepődtünk a gyermekektől népes 
udvar láttán. Egyikőjük kezében gereb-
lye, a másikéban papírzsák, a harmadik 
talicskát tolt. A jól "nevelő" szülők elvit-
ték a gyermekeket őszi levéltakarításra, 
akiknek maguknak is nagy vidámságot 
szerzett a közös foglalkozás, és nagy 
örömet jelentett a mosolygós arcú idős 
néni köszönete.

- A gyülekezet gyermek-iskolai taní-
tói karácsony táján énekekkel, biblia-
versekkel felkészülve végiglátogatták 
a környékbeli magányos magyarokat, 
otthonaikban és idősek otthonaiban. A 
készülődés és a látogatást megelőző ott-
honi közös süteménysütés boldoggá tet-
te az ajándékozókat is. Jó volt látni azt 
is, hogy utólag mennyi kérdés, beszél-
nivaló volt ezekről a látogatásokról és 
az idős bácsikról-nénikről. Otthon foly-
tatni lehetett az értük való imádkozást, 
és a családok önállóan is hagyománnyá 
tették ezeket a találkozásokat, évközben 
is. Fogyatékosokkal foglalkozó intéze-
tekbe és sokgyermekes családokba is 
vittek ajándékokat.

- Nagy divat lett manapság a mű-
anyagból, gumigyűrűkből készült kar-
kötők művészete. Unokáink kezdetben 
ajándékoztak, majd árulták ezeket a 
karkötőket, és a pénzt a gyülekezetben 
meghirdetett missziós célra gyűjtötték 
és adták. Most is készül sok-sok karkö-
tő, márciusra 600 db-t kell összefonni, 
hogy a nicaraguai misszióba készülő 
család ajándékként vihesse az ott élő 
nélkülöző gyermekeknek.

- A legmeghatóbb odaadást kará-
csonykor, közvetlen családunkban ak-
kor éltem át, amikor unokánk karácso-
nyi kívánságára kérdezve azt a feleletet 
kaptuk, hogy az ő ajándéka helyett tö-
rött lábú babájának vegyünk egy forgó-
kerekes széket.

"ne szóval szeressünk, se nyelvvel, 
hanem cselekedettel és valósággal!" 
(1Jn 3,18) "Mert az Ő alkotása vagyunk, 
akiket az Úr Jézus Krisztusban jó cse-
lekedetekre teremtett, amelyeket előre 
elkészített Isten, hogy azok szerint él-
jünk." (Ef 2:10)

                      dr. Fazekas Erzsébet 

gyülekezetnek is beszámolt mindenről.
Példás volt a házaséletük. 62 évig 

gyakorolták egymás iránt az önzetlen 
szeretetet és a kölcsönös megbecsülést. 
Egyetértés és harmónia jellemezte a fri-
gyüket a kezdetétől egészen Ilonka néni 
távozásáig. 

Az utóbbi év betegségeit megnyugvás-
sal fogadta. Türelmes maradt a próbák 
alatt is. Nagy megbecsülésben és sok se-
gítségben részesült gyermekei és unokái 
részéről ezekben a nehéz időkben.

Már nagyon gyenge volt, amikor vé-
gül beleegyezett, hogy kórházba vigyék. 
Megfáradt, elgyengült szolgáját a kórhá-
zi ágyból emelte magához szerető Atyja.

Közvetlen családja és kiterjedt rokon-
sága tisztelettel és szeretettel őrzik ked-
ves emlékét, egy nyájas és szelíd lélek 
felejthetetlen példáját. Hálát adunk Is-
tennek azért, hogy szép korral ajándé-
kozta meg, és hogy a 89 évből nekünk is 
jutott rengeteg szép élmény. 

Hisszük, hogy Rezső bácsi már átvet-
te a koronáját. Reménységgel várjuk a 
viszontlátást vele, Isten országában. 

                                Szabó István

lasztása, az otthonok és a karácsonyfák 
csillogása, az ünnepi újruhák, az embert 
helyezik középpontba, az ígéretek be-
teljesedéseként földre jött, sorsunkkal 
közösséget vállaló Immánuel helyett. 
A világi ünnepi és hétköznapi gondol-
kodás kulcskérdései, az önös érdek, és 
az érvényesülés. Mindent magunknak, 
vagyis nekem, nekem, nekem... néha 
még mások kárán is. Kevés a másokra 
figyelés, a bajba jutottak, segítségre szo-
rulók helyzetének átélése, az áldozatvál-
lalás, felebarátaink szolgálata. A Biblia 
ezt az időszakot nehéz időknek nevezi: 
"az utolsó napokban nehéz idők állanak 
be. Mert lesznek az emberek magukat 
szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevé-
lyek... szeretet nélkül valók." (2Tim 5:1-3)

Az önzés és a képmutatás hatása be-
furakodik a hívők gondolkodásába is, 
azért is kell, hogy figyelmeztessen min-
ket Isten szava arra, hogy szeretetünk 
jó cselekedetekben mutatkozzon meg. 
A torzulás abban is megnyilvánulhat, 
hogy az ajándékokra igényt tartunk, az 
Ajándékozót pedig azok mögé sorol-
juk. Ezek után csodálkozunk-e azon, 
hogy egy fiataloknak tartott előadáson, 
amelynek témája a "szeretet" volt, az 
első kérdező flegmán azt kérdezte, hogy 
a "szeretet" az mi? (Idézet dr. Gyökössy 
Endre pasztorál pszichológustól.)

Nekünk az Úr Jézus Krisztustól ka-
pott parancsunk, hogy szeressük egy-
mást. A megkívánt szeretet minősége 
és mértéke ez: "ahogyan én szerettelek 
titeket" (Jn 13:34). Az Ő szeretete életet 
feláldozó, odaadó, cselekvő szeretet.

A szeretet parancsát és Adományo-
zóját szívünkbe fogadva, hordozva le-
szünk képesek szeretetben élni, arra 
tanítani szóban, gyakorlatban is a ránk 
bízottakat. 5Móz 6:6-7. A tanításnak, 
begyakorlásnak, példaadásnak nagy je-
lentőséget tulajdonít a Biblia. Nézzetek 
Rám, vegyetek példát Tőlem, ahogy Én 
szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is 
egymást - mondja Jézus Krisztus. Ha 
magatokévá tettétek, teszitek ezt a pa-
rancsot, úgy tanítsátok és gyakoroljátok 
ebben fiaitokat is.

A nevelési és lélektani tudományok is 
felismerték és terjesztik, hogy a szeretet 
nem jön csak úgy - tanulni kell. (Erick 
Froom: a Szeretet művészete.)

Megtelt a szívem örömmel, amikor 
sok példát láttam arra, hogy a gyüle-
kezetben és a hívő családokban felnövő 
gyermekek, miközben tanulnak a szere-
tetről, valóságban is gyakorolják, neve-
lődnek az igazi szeretetben. Csokorba 
szedtem élményeimet, örömömet, és 
ezt szeretném megosztani a szülőkkel, 
nagyszülőkkel, azzal a nem titkolt szán-
dékkal, hogy amint én sokat tanultam 
ezekből a példákból, mások is gazda-
godhatnak általa.

ZÁGONI REZSŐ - folytatás

"Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz 
Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.” (Jn 3:16)

Az idézett igeversben elválaszthatat-
lanul benne van a szeretet és az adás 
közvetlen kapcsolata. Az is teljesen 
világos, hogy az "elveszettre" pazarolt 
szeretetről van szó. A megváltott ember 
kell, hogy jól értse és élje ezt a szerete-
tet, mert tudja, hogy bűnös, érdemtelen 
helyzetéből egyedül a szerető Isten adta 
és az Úr Jézus Krisztusban elnyerhető 
kegyelem ajándéka mentette ki. Meg-
ajándékozottsága, kiváltottsága, hálája 
kötelezi is a hívőt a szeretet gyakorlá-
sára. "Legyetek tehát Isten követői, mint 
szeretett gyermekekei, és éljetek sze-
retetben, ahogyan Krisztus is szeretett 
minket, és önmagát adta értünk áldozati 
ajándékul" Ef 5:1-2.

Az evilági értékrend nagyon eltávo-
lodott ettől az Istentől származó lehaj-
ló, ajándékozó, cselekvő szeretettől. A 
szeretet ünnepének nevezett karácsony 
manapság fordított irányultságáról és 
másfajta 'kincsekről' szól: az ünnep gaz-
dagsága, az ajándékok bősége és megvá-

        (9)



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2014. január 11. oldal

ImÁDkOZZUnk 
egymÁsÉRT

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

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

kedden a Romániában élő magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, dr. Simon József elnökért és 
munkatársaiért.

szerdán az Észak-Amerikában 
és Ausztráliában élő magyar baptista 
testvérekért  és a szövetség  vezetőiért, 
dr. Herjeczki Géza 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 ve- 
zetőiért, nehra Bálint lelkipásztorért és 
munkatársaiért.

Játszadozva jöttem mentem, be jó volt!
nem szerettem soha én a tiltó szót.

De azóta megettem egy mázsa sót,
S rájöttem, hogy szabadságom  
      korlátolt.
Gyermekkorom, ifjúságom tovatűnt,
Sötétbarna, göndör hajam megőszült.

Egyre jobban begubózom, nem titok,
Hamarosan földbe szállok, és az ok:

Isten mondja, nem hazudok,
Dicső testben feltámadok.
Úgy repülök, mint az angyalok.
                      Hargita, 2008.

id. Veress Ernő versei:
METAMORFÓZIS

Rászállott egy pillangó a kezemre
Megkérdeztem: 
     -Édes lepkém, szeretsz-e?
     - nincs nekem az ilyen kérdés 
            kedvemre,
Mit gondoltál, azért jöttem? Hogyisne!

Tudod, hogy a szabadságot szeretem,
Játszadozom én veled csak, öregem.

-nem irigylem szabadságod, kis lepke!
Egykor én is szabad voltam, 
       úgy mint te,

eLköLTöZÉsemRe
Uram, neked adtam az életem.
Megtisztítottad, jó föld lett szívem.
Az időt, a termést is Te méred,
30, 60, 100-annyi mind Tied!
Megáldoztatom,vagy elköltözöm?
A szívemben béke van és öröm.
Én Istenem, Krisztusom köszönöm!
Hogy a nemes harcot megharcoltam,
Hogy a futásomat fel nem adtam,
Hogy a hitet végig megtartottam,
Te erősítettél meg Uram.
Koronát is ígértél és megadod,
Mikor reám virrad dicső napod.
                            Hargita, 2012.

Rev. Dr. A. Géza Herjeczki, President  / 1370 Michigan Blvd. Lincoln Park, MI 48146  / herjeczki@yahoo.com

A  kiterjedt Veress családnak és
a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége elnökségének

Kedves gyászoló Család, 

és a gyászban osztozó erdélyi magyar baptista Testvérek!

Veress Ernő testvér egy idő óta nem csak készült, hanem vágyakozott is arra, hogy átmenjen 
innen szeretett Megváltója országába. A tengeren túl is hallottunk erről – ti pedig, szerettei és 
munkatársai, figyelemmel kísérhettétek készülődését. Szomorkodni hát nincs okunk, hiszen kérését 
megadta az Úr. Inkább az életéért való hálaadás a feladatunk, még ha közben fáj is a szívünk.

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség testvérisége és a Magyar Baptisták 
Világszövetsége  elnöksége nevében emlékezem - hálaadással - Veress Ernő testvérre, megemlítve 
szolgáló életének néhány számunkra is fontos mozzanatát.

 

      Öröm volt számunkra, amikor a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége első 
elnökeként meghívásunkra részt vett (feleségével együtt) és szolgált az 1994-es, Chicagóban tartott 
közgyűlésünkön, majd több gyülekezetünkben is. 

  

      A magyar baptisták világméretű összefogását – mint az erdélyi szövetség elnöke - maga is 
szorgalmazta, s a létrejött világszövetséget megalakulása után is, mindvégig támogatta.

   

      Alázattal és örömmel fogadta, amikor 2010-ben, szolgáló élete, az erdélyi baptista 
misszióban végzett eredményes munkája elismeréseként a MABAVISZ által alapított Kornya díjban 
részesült.  

Hálásak vagyunk Istennek id. Veress Ernő testvérünk szolgáló életéért. 
Urunk vigasztalását kérjük özvegyére, Annuskára és a kiterjedt családra! 

 „Végezetre, atyámfiai... vigasztalódjatok... és a szeretetnek és a békességnek Istene lészen 
veletek.” (2Kor 13,11)

Együttérző szeretettel:
Herjeczki Géza,
az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség és a
Magyar Baptisták Világszövetsége elnöke 

Officers: Dr. A. Geza Herjeczki President; Istvan Szabo Vice President;  Sandor Kulcsar Honorary President;
 Daniel Pusok Secretary; Zsigmond Balla Treasurer
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nem CsAk  
kARÁCsOnykOR

Életem (46)

Nem csak karácsonykor, hanem Hús-
vétkor is tartottunk ének-istentiszteletet. 
Sok szép és tartalmas éneket énekel-
tünk. Itt is igyekeztem azt sugalmazni, 
hogy az Úr Jézus nem azért szenvedett, 
hogy sajnáljuk, sirassuk. Ő maga mond-
ta a keresztúton: "ne engem sirassatok, 
hanem magatokat, és gyermekeiteket si-
rassátok." Lk 23,28. 

Jézus szenvedésében: sebesen, vére-
sen, töviskoszorúsan is fenséges volt!  
Ebben Ő nékünk példát adott, hogy ho-
gyan kell az érette való szenvedést vi-
selni. Halála előtt, főpapi imájában így  
fordul mennyei Atyjához: "Atyám, eljött 
az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy 
a Fiú is megdicsőítsen téged." Jn 17,1. 
Határozott és tudatos volt. Tudja, hogy a 
halálból senki, se égen se földön, ki nem 
hozhatja, csak az Atya! A meghalás di-
csősége a feltámadásban valósult meg.

Aki nem ismeri a bűnnek való meg-
halást, a Krisztussal való megfeszítést, 
az nem ismeri a feltámadás, az újjászü-
letés dicső csodáját, örömét sem. Ennek 
eredményeképpen lesz az énekünk e di-
csőség kifejezője. Csak az újjászületett 
hívők ismerik a bűn rettenetes voltát, és 
a feltámadás egyedülálló csodáját. Ők 
énekelhetik hitelesen a győztesek éne-
két.

Hatalmas eszköz az ének-zene, ha tu-
dunk élni vele. Az ének lelkünk érzelmi 
része; de az - ahogy Pál apostol mondja 
- akkor jó, ha azt az értelmünk, a megvi-
lágosodott értelmünk irányítja. Amikor 
elkezdett fogyni a szép szó, a választékos 
beszéd, a helyébe beszivárgott az utca, 
a szleng, a közönséges beszéd, még a 
szószékre is. Merem mondani, a rajongó 
mozgalom hatására változott meg a lel-
kiség is. A világban pedig megjelentek a 
Bitliszek. A négy gombafejű fejetetejére 
állította a világot! Úgy tudom, hogy va-
laki jó zenét komponált nekik, ők pedig 
jó előadók voltak. Viszont a közössé-
gekben ez nem volt így és ma sem az. 
Az új énekek szövegei igénytelenek és 
silányak, így a zenéjük is. (Ha hitvány 
eledellel táplálkozik a jövő nemzedék, 
nem lesznek majd „minőséges” hívők.) 
Az Úr Jézus azt mondta, hogy a világ 
fiai okosabbak a világosság fiainál. Lk 
16,8. Valahol igaza volt John Lenonnak, 
hogy ők ismertebbek lettek a világban, 
mint Jézus. Nagyon merész, mint sok 
más kijelentése, különösen a verseiben. 
Ezekben felismerhető a gonosz hatását 
gondolkodásukra és életükre, mellyel 
hatottak a fiatalok tömegére.

Hamar megjelentek gyülekezeten be-
lül is az együttesek. Újvidéken a "Prst", 
mutató ujj. Így néhányan ki is léptek az 
énekkarból. Ez még nem okozott nagy 
fennakadást, de kezdett más lenni a lel-
kiség. Kilazult a közösség, megoszlott. 
Védték a fiatalokat, mert úgy vélték, 
így benn maradnak a gyülekezetben. 
(?) Mondtam ekkor, hogy ettől a zenétől 
nem a börtön falai fognak leomlani, ha-
nem megrendülnek a közösség alapjai. 
Így is lett.

Egy idő után be kellett látnom, hogy 
félre kell állnom. Átadtam a helyem a 
már zeneakadémiás fiataloknak. Ma 
már mesterfokozatú karmester is van. 
Van tudásuk, de merem állítani, hogy 
lelkileg nem fejlődtek. Lehet egy lelki 
ének, egy zenemű zeneileg kifogástalan, 
de a Szentlélek nélkül nem lesz Evan-
gélium.

Az ének - az ima, bár az ima nem 
mindég ének. Fontos a közösségben a 
hangos ima. Ebből "él" a gyülekezet. Az 
imádkozó a hitét vallja meg, és ez által 
épít. Aki nem tud így is imádkozni, az 
nem tud jól énekelni sem. Aki Krisztust 
nem szereti, az azért van, mert nem is 
ismeri, és nem tudja Őt énekben sem 
hitelesen bemutatni. Azonban ahol ezek 
megvannak, ott az Ige szentsége által 
megjelenik az Úr, és közösséget teremt: 
csak oda küld áldást az Úr, mondja a 
zsoltáros. Akkor lesz a gyülekezeti al-
kalom a menny előcsarnoka, a lélek ün-
nepe, ami miatt jönnek a hívek a közös-
ségbe.

Amikor ez már nem volt lehetséges 
számomra, lemondtam. Maradtak a kis 
gyülekezetek kis énekkarai, és maradt a 
tanítás, a gyerekek.   

                             Nagyajtai Eszter

Az új év küszöbén egy férfiú állt,
kinek elmondtam szívem sóhaját:

„Adj lámpást kezembe,
mely fényt vet előttem

az ismeretlenség ködébe!”
S a férfiú válaszolt:

„Bár sötét az út, bátran léphetsz,
ha kezed Isten erős kezébe teszed!
Jobb ez, mint bármilyen lámpás,

és biztosabb,
mint jól ismert úton a járás.”

(VI. György, angol király 1939-i 
karácsonyi rádióbeszédét ezzel az 

idézettel kezdte)

Csak azt tegyük, 
amit Isten megáldhat!

"Áldást bocsát az Úr csűreidre és min-
den vállalkozásodra..." (5Móz 28,8).
Ha engedelmeskedünk az Úrnak, a mi 

Istenünknek, Ő megáldja mindazt, amit 
nekünk ad. A vagyon nem átok, ha meg-
áldja az Úr. 

Ha az embernek több java lesz, mint 
amennyire szüksége van és elkezdi azo-
kat raktározni, akkor a kapzsiság és a 
keményszívűség bűne könnyen elural-
kodik rajta. 

Isten áldásával gazdagnak lenni egé-
szen más.  Ilyenkor 
a bölcsesség irányítja a takarékosságot, 

a nagylelkűség az adakozást, 
a hála Isten ügyének támogatására 

késztet, 
és Isten dicsérete édesíti meg 

az örömöt. 
Nagy kincs, ha Isten áldása van a 

pénztárcánkon és minden anyagi javun-
kon. 
                                    C. H. Spurgeon


