
oldozó levelek) árusítását. A tételeknek 
rendkívüli hatásuk volt abban az időben: 
futótűzként terjedtek a Német-római Bi-
rodalomban és számtalan hívet szerez-
tek maguknak.

A reformáció emléknapján nem-
igen szokás megemlékezni az 
anabaptizmusról. Talán méltatlannak is 
tűnik őket említeni, ha figyelembe vesz-
szük, hogy a reformációt útjára indító 
Luther viszonya nem volt éppen harmo-
nikus a radikális reformáció híveivel. 
Jelen írásban viszont, a reformáció kap-
csán, szeretnék szót ejteni a reformáció 
radikális ágáról és az azt képviselő ana-
baptistákról, mint az újkori baptizmus 
szellemi előfutárairól.

A 16. századi reformációról 
dióhéjban

A 15. és 16. századokban több tényező 
is hozzájárult a reformáció kialakulá-
sához. A gazdasági, társadalmi és po-
litikai életben végbemenő változások, a 
reneszánsz és a humanizmus eszméinek 
terjedése, mind-mind a vallással kap-
csolatos magatartás megváltozásához 
vezetett. A katolikus egyház bírálata is 
egyre fokozódott. A nyugati uralkodók 
már nem fogadták el az egyház abszolút 
és egyetemes hatalmát. A nemesség az 
egyházi vagyon megszerzésére töreke-
dett, a polgárság pedig bírálta a klérus 
romlottságát.

Luther Márton csak egyike volt azok-
nak, akik eltávolodtak a hivatalos egy-
háztól. Ugyanabban az időben Zwingli 
Ulrich, majd Kálvin János is elindítot-
ta Svájcban új, független vallási moz-
galmát. E mozgalmak tagjait nevezték 
protestánsoknak, a pápasággal szembe-
ni tiltakozás („protestálás”) miatt. Ki-
alakult ugyanakkor az anabaptizmus, 
a reformáció – jelentőségét tekintve (a 
lutheránus és a kálvinista után) – har-
madik, bizonyos értelemben legradiká-
lisabb ága.

Az anabaptista mozgalom, 
a radikális reformáció képviselője

A mozgalmat sokan még mindig a 
Münzer Tamás vezette parasztlázadás-
sal és a Münsterben történt botrányos 
eseménysorozattal kapcsolják össze, 
ezért az anabaptistákat fanatikusoknak, 
túlzóknak és a reformáció mellékirányá-
nak nevezik. Az anabaptizmus részleges 
rehabilitációja azonban már elindult a 
protestantizmus keretén belül. A mozga-
lom megítélésében mérföldkőnek számít 
William R. Estep tanulmánya, melyben 
az amerikai teológus bizonyítékokkal 
szolgál arra nézve, hogy az anabaptisták 
tanításai a reformáció teológiai alapjain 
állnak, így az anabaptizmust joggal ne-
vezhetjük a reformáció harmadik ágá-
nak.

Az anabaptista tanok a 16. században 
főleg német nyelvterületen terjedtek: 
Svájcban, Németországban, Ausztriá-
ban, de Hollandiában és az akkori Ma-
gyarországon is sok követőre talált az 
anabaptista tanítás. A legjelentősebb 
magyar anabaptistákat érdemes meg-
említeni: Schröter Kristóf, aki 1523-tól 
tevékenykedett az északi vármegyék-
ben, majd Fischer András kezdett térítő 
munkát ugyanazon a vidéken. 1540-ben 
Fischer vértanúhalált halt, az 1548-as 

A TARTALOMBÓL
English section - page 8.  Reading 
    God's Word and God's world
Reformációval kapcsolatos írások
Idősek világnapja
Gyülekezeti beszámoló: New York, 
    Chicagó, Dunaszerdahely
Érthetetlen érzelmeink: Meglepődés
Gerzsenyi Sándor: Bibliai fejtörő
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CSAK KRISZTUS, 
SENKI MÁS
Csak Krisztus, senki más,
Ő a hű párfogónk.
Ha jön a számadás,
Mi Őhozzá futunk.
Ő értem ontott drága vért,
Ez váltság minden bűnömért.

Az Ige, semmi más,
Erre épül hitünk;
Az éjben fényforrás,
Mely világít nekünk.
Az Írás tiszta fényinél
A lelkem Istenéhez ér.

Csak ingyen kegyelem!
Az érdem nem elég,
De könyörül Isten,
S a bűnöst várja még.
Bár váltságomért tartozom,
Azt Krisztusért ingyen kapom.

Csak a hit, s ez elég:
Ez szilárd, jó alap,
A harcban ez segít,
És diadalt ez ad.
Én rendületlenül hiszek,
Így jól küzdő, győztes leszek.
         Bácsi Sándor (BGyÉ 400)

RAdikális RefoRmáció: A mi RefoRmációnk
Újkori baptisták 

anabaptista öröksége

Ha október hónapról esik szó, so-
kunknak a reformáció ünnepe jut eszé-
be. Október 31. ugyanis fontos dátum 
protestánsok és neoprotestánsok számá-
ra egyaránt. Az ünnep Luther Márton 
híressé vált cselekedetéhez kötődik, hi-
szen 1517. október 31-én függesztette ki 
a wittembergi vártemplom kapujára 95 
tételből álló állásfoglalását, melyben ki-
állt az egyedül hit általi üdvözülés tana 
mellett, és elítélte a búcsúcédulák (fel-
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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
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1Korintus 10:11. Mindez pedig pél-
daképpen történt velük, figyelmezteté-
sül íratott meg nekünk, akik az utolsó
idõkben élünk.

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

bennünket meghalni? Mit tettél velünk,
miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?!
12 Nem megmondtuk neked még Egyip-
tomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd
szolgáljuk az egyiptomiakat?! Mert jobb
nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk,
mint ha a pusztában halunk meg! 13 De
Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek!
Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan
szabadít meg ma az ÚR benneteket! Mert
ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat,
úgy soha többé nem fogjátok látni õket. 14
Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok
veszteg!
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyip-
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris páni-
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2. oldal 2020. október
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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)

A reformáció emléknapjával végző-
dik, az idősek világnapjával kezdődik 
ez az október. A hónap során pedig 
sok mindenre emlékezhetünk. Például 
az aradi vértanúkra, a magyar szabad-
ságharc 13 hősére (okt. 6). Gyülekezeti 
évfordulók és családi megemlékezések 
sora teszi mozgalmassá az ősz elejét. 
Mozgalmas? A bezártság ellenére is az.

Korábban már-már úgy tűnt, hogy az 
egyre gyorsuló tempóban törik majd 
össze szép világunk. Elég kijózanító volt 
rádöbbennünk, hogy egy parányi vírus 
meg tudja állítani a föld „pörgését”. Pró-
báltunk ellene sok mindent (már akik 
komolyan vették), de mindezidáig nem 
tudtuk megállítani világhódító vonulá-
sát. Persze volt világraszóló járvány ko-
rábban is, de a mi, mindenre-megoldást-
tudni-vélő generációnk számára ez az 
első. Sokan sírnak (túlságosan is sokan, 
országunkban több mint kétszázezer 
családban), mások azt hiszik, hozzájuk 
nem érhet a veszedelem, vagy kishitű-
eknek tartják azokat, akik vigyáznak 
magukra és másokra – amennyire lehet. 
Közben az egyszerű embert (időset, s 
mostanában egyre több fiatalt is), vagy 
éppen a legnagyobb védelmet élvezőket 
– közöttünk Trump elnök urat is megfer-
tőzi a vírus. Nem a nagy mellény, a büsz-
keség ideje ez az esztendő, hanem inkább 
az alázaté, az önvizsgálaté, a bűnbánaté, az 
imádságé. Segítség számunkra is csak az 
Úrtól érkezhet (121. zsoltár). Tőle kér-
jük, s várjuk a gyógyulást rokonaink, 
ismerőseink, az elnökünk, lelkipászto-
raink és gyülekezeti tagjaink számára. 
Testi, lelki gyógyulást, megtérést és örö-
möt, életet, mozgást, előrehaladást. Ami 
pedig a mi dolgunk, azt mi, hívők meg-
tesszük; másokra is figyelve élünk, az 
ismert védekezési formákat használva. 

Korlátozott lehetőségek között élünk. 
Kortársaimmal együtt azonban tu-
dom, hogy a nehézségek, gazdasági 
vagy politikai nyomás nem föltétlenül 
akadályozza az evangélium terjedését; 
gyakran inkább elősegítik azt. Milyen 
következményei vannak és lesznek gyü-
lekezeteinkben a járvánnyal kapcsolatos 
kötöttségeknek?  Júniusi számunkban 
lelkipásztoraink beszámoltak arról, ho-
gyan élt gyülekezetük a koronavírus 
idején. Pozitív képet kaptunk. Akkortájt 
azt hittük, hogy hamarosan véget ér a 
járvány, s a nyilvános istentiszteletek le-
állítása. Sajnos nem így történt. 

Két gyülekezetünk pillanatnyilag is 
csak internetes istentiszteletek és „zoom” 
program segítségével lebonyolítható bib-
liaórákat tart. A többiek jóllehet újra ösz-
szejönnek, az interneten továbbra is el-
érhetővé teszik alkalmaikat, s a hétközi 
alkalmat csak ott tartják. 

Jelenleg mindkét területről jó híreket 
hallhatunk. Az újra megnyitott imaháza-
inkban az istentiszteleti alkalmakon öröm-
mel vesznek részt testvéreink. Ugyanak-
kor az internetes alkalmak látogatottsága 
sem csökken, nemegyszer többszöröse a 
gyülekezet tagságának. 

Vajon megmarad ez a tendencia gyü-
lekezeteinkben? Ezért imádkoznunk kell. 
Krisztus megváltott gyermekei, a hívők 
gyülekezetekben élnek – nem azért, mert 
így szoktuk meg, hanem azért, mert Isten 
ezt a lét-formát tervezte nekünk. A Szentlé-
lek gyülekezetté formálta a Krisztus köve-
tőit kétezer éve. A pokol kapui sem vettek 
diadalmat rajta mindeddig (Máté 16,18). 
A világraszóló járvánnyal járó bezártság, 
s a fizikális távolságtartás, kapcsolódva 
az internetes alkalmak népszerűségével 
megbontaná ezt a folyamatot? Sokan így 
gondolják. De ahogy az ószövetségben a 
templom, úgy pünkösd óta a gyülekezet az 
Isten népének talán legfontosabb élet-tere. 
Próbák érhetik, szokásaiban jöhetnek vál-
tozások, de a helyét a hitéletben nem ve-
szíti el. Hitvallásunkhoz – Krisztushoz és 
a megváltottak, kihívottak közösségéhez, 
a fizikálisan (nem az interneten) létező 
helyi gyülekezethez pedig ragaszkodunk 
(zsid 4,14).   (szerk)

A HálAAdónAPi 
CÉLGYŰJTÉS ELÉ

Kedves Testvéreim!
Tavaszi bizottsági gyűléseinken 

úgy döntöttünk, hogy ebben az év-
ben egyik célgyűjtésünket a chicagói 
gyülekezet javára tartjuk (lelkipász-
tor meghívás, lakásberendezés stb.), 
a másikat pedig a beregszászi (kár-
pátalja) testvérek támogatására, akik 
egy nemrég megvásárolt imaházépü-
let felújításán dolgoznak. 

Sajnos a világjárvány miatt a pün-
kösdi gyűjtésünket nem tudtuk meg-
tartani, ezért úgy döntöttünk, hogy 
a hálaadónapi gyűjtést megosztjuk 
a két gyülekezet között. Gyülekeze-
teink testvériségét arra kérjük, hogy 
ezt vegyék figyelembe, amikor a hála-
adónapi célgyűjtést tartják, lehetősé-
geik szerint úgy adakozzanak, hogy 
mind a két gyülekezet részére jelentős 
segítséget tudjuk nyújtani. 

Testvéreink nagylelkű támogatását 
előre is megköszönjük, bízva abban, 
hogy mennyei Atyánk bőségesen 
megjutalmazza azokat, akik jókedvvel 
hoznak áldozatot országa építéséért. 

A VB és MJB nevében,
Elnök: Rev. Dr. István Gergely   
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szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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pozsonyi országgyűlés pedig törvényt 
hozott az anabaptisták ellen.

Erdélyben Bethlen Gábor telepítette le 
a Morvaországból érkező anabaptistákat 
(habánokat), és 1621-22-ben nekik adomá-
nyozta Alvinc községet. A habánok a tör-
vényesen biztosított szabadságot élvezve, 
felvirágoztatták Erdély iparát és kereske-
delmét. Később, Mária-Terézia uralkodá-
sa alatt, tűzzel-vassal üldözték őket.

A Biblia, mint egyedüli mérce 
a keresztyén élethez

Bár az újkori baptizmus nem tekinthe-
tő az anabaptisták közvetlen utódának, 
hiszen a mai baptisták és az egykori ana-
baptisták közötti történelmi folytonos-
ság megszakadt, mégis elmondhatjuk, 
hogy anabaptista hitelődeinknek na-
gyon sokat köszönhetünk. Örökségként 
több olyan hitelvet hagytak ránk, melyet 
újkori baptistákként mi is vallunk. A 
Szentírásról például azt vallották, hogy 
a hit és a keresztyén gyakorlat egyedüli 
mércéje. Ragaszkodtak a Biblia tanítá-
saihoz és fontosnak tartották a Szentírás 
rendszeres tanulmányozását.

Mi sem vallhatunk mást, mint azt, 
hogy „a teljes Írás Istentől ihletett, és 
hasznos a tanításra, a feddésre, a meg-
jobbításra, az igazságban váló nevelés-
re” (2Tim 3,16). Valljuk, hogy a Biblia 
nem más, mint a világot, és benne az 
embert is teremtő Isten kijelentése, ezért 
egyedüli és kielégítő forrása gondolko-
zásunknak és életvitelünknek.

Az újszövetségi bemerítés 
gyakorlása

Az anabaptista irányzat neve a gö-
rög ana és baptidzó szavak összeté-
teléből származik és újrakeresztelőt 
jelent. Eredetileg a mozgalomhoz tar-
tozók gúnyneve volt, legismertebb ta-
nításukról és gyakorlatukról, a hitvalló 
keresztségről. A gyermekkeresztséget 
ugyanis érvénytelennek tekintették. Az 
ellenségeik által rájuk ragasztott és ma 
is általánosan használt anabaptista el-
nevezés azonban alapvetően hibásnak 
tekinthető, hiszen ők nem az újrakeresz-
telés szükségességét hirdették, hanem 
a gyermekkeresztség ellen tiltakoztak. 
A Biblia tanítása alapján a hitvalló ke-
resztséget gyakorolták, bemerítve azo-
kat, akik hitre jutottak, viszont előzőleg 
gyermekkeresztségben részesültek. Az 
anabaptista teológia központi elemei 
közé tartozott, hogy csakis hitre jutott, 
újjászületett embereket lehet bemeríte-
ni. Vallották, hogy Krisztus egyházába 
beleszületni csak felülről lehet, tudatos 

megtérés által. A keresztséget azoknak 
tartották fenn, akik ezt a lépést önszán-
tukból megtették.

Bennünket, mai baptistákat is megkü-
lönböztet a népegyházi protestánsoktól 
az a tény, hogy a bibliai hitvalló kereszt-
séghez ragaszkodunk. Jézus Krisztus 
példáját követve, vízbe való teljes alá-
merítéssel gyakoroljuk azt azok eseté-
ben, akik megtérésükről tanúbizonysá-
got tesznek és a bemerítést személyesen 
kérik.

A testvériség és az 
egyetemes papság elve

Az anabaptisták másoktól kapták ne-
vüket, gúnynévként, saját magukat több-
nyire egyszerűen testvéreknek nevezték. 
Az anabaptisták nem csak vallották, de 
meg is élték a szentek közösségét, kerül-
ve még a látszatát is annak, hogy a töme-
geket megtérés nélkül akarnák beterelni 
a gyülekezetekbe. Hittek az egyetemes 
papságban, mely szerint minden hívő-
nek Istennel közvetlen kapcsolata lehet. 
Isten és ember között nincs szükség em-
beri közbenjárókra az egyházi klérus 
személyeiben, az egyedüli közbenjáró 
ugyanis Jézus Krisztus (1Tim 2,5).

Természetesen mi is hiszünk az egye-
temes papság elvében. Valljuk azt is, 
hogy a „királyi papság” tagjaiként fel-
adatunk a szolgálat. Péter apostol sze-
rint: „Ti azonban választott nemzetség, 
királyi papság, szent nemzet vagytok, Is-
ten tulajdonba vett népe, hogy hirdessé-
tek nagy tetteit annak, aki a sötétségből 
az ő csodálatos világosságára hívott el 
titeket” (1Pét 2,9).

A szabad egyház és a 
vallásszabadság fontossága

Ha értékeljük a szabad egyház és a 
vallásszabadság eszméit, nagyon lekö-
telezettek kell legyünk anabaptista hit-
elődeinknek. Az ő korukban az államtól 
független vallási szabadság nagyon ra-
dikális gondolatnak számított. Az ana-
baptisták egyszerűen csak Jézus Krisz-
tus követői akartak lenni, az uralkodást 
és a politizálást meghagyták másoknak.

Számunkra ma már természetes, hogy 
bármely állam és bármely egyház között 
alá-, vagy fölérendeltség nem engedhe-
tő meg. Ennek ellenére mindig is igye-
keznünk kell az adott társadalom javára 
élni, hiszen a Biblia erre tanít: „Fára-
dozzatok annak a városnak békességén, 
(…) mert annak békességétől függ a ti 
békességetek is!” (Jer 29,7).

        Horváth Ferenc lp. Melbourne

Hans Boeglin:
URAm, csAk eGY sZóT!
Kell, hogy Te légy minden beszéd  
     mibennünk:
Igen s a Nem, lemondás, lendülés,
Mert – lám! – Előtted tört hangszer a 
     nyelvünk.
Álnokság minden, düh és zendülés,
Júdás-sarukban kúszik kedvünk gyáván
Gyors, fülledt csókért s nincsen  
     enyhülés.
A gondolat, mint bűntől részeg Sátán,
Az utcán gajdol s rossz gyönyört  
     kínálgat
Eltékozolt, szent eszme-kincsek árán.
Uram, csak egy szót s megnyugszunk 
     Tenálad.
   (fordította: Vitnyédi Németh István)

martin luther:
ERŐS VáR A mI ISTENüNK
Erős vár a mi Istenünk,
Kemény vasunk és vértünk.
Inségben együtt van velünk,
Megvált és harcol értünk.
Kél az ősi rossz,
Bajvető gonosz,
Csel vad fegyvere,
Erőszak ővele,
A földön ő az első.
Önnön erőnk csak délibáb
És bizony esnénk esten.
De harcba küldte Egy Fiát
Értünk maga az Isten.
Kérded-é, ki az?
Jézus, az igaz.
Sok had, Egy a fő,
Nincs Isten más csak Ő,
Krisztus a Győzedelmes.
S ha földön ördög nyüzsgene
És elnyelni akarna,
Meg nem riadnánk - ellene
Győz hitünk diadalma.
A világi úr
Tombolhat vadul,
Semmit sem tehet,
Ő megítéltetett.
Megrendül egy szavunkra.
Él, áll az ige igazul,
Akárki vesse-hányja.
Táborainkra száll az Úr
Szent Lelke, adománya.
Jóhír, nő, család,
Jószág, test, világ
Veszhet, vihetik
Veszendő kincseik', -
Miénk marad az ország.

                   József Attila fordítása

RAdikális  RefoRmáció : A mi RefoRmációnk
folytatás az 1. oldalról
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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A HiT kRisZTUsRA TekinT
“Ezért tehát mi is, akiket a bizonyság-

tevőknek akkora fellege vesz körül, te-
gyünk le minden ránk nehezedő terhet, 
és a bennünket megkörnyékező bűnt, és 
állhatatossággal fussuk meg az előttünk 
levő pályát” – zsid 12,1

A Krisztus-követés nem elvi kérdés. 
Életünk egészéről szól; arról, akik va-
gyunk, Akiben hiszünk, ahogyan élünk, 
és amilyen hatást gyakorlunk a környe-
zetünkre.

 A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében 
felsorolt hithősök közül több is "vérta-
nú-halállal” lépett a bizonyságtevők 
„fellegébe” - a példájuk állhatatosságra 
buzdít minket is.

 Ma, amikor a „másféle” gondolko-
zást, és az abból táplálkozó életmódot 
törvény védi, nehéz elképzelni az ellen-
állást, amibe az anabaptisták ütköz-
tek. Tisztességesen egyszerű életük és 
művészetük (a habán) a hitvalló élet és 
hasznosságra törekvő társadalmi jelen-
lét talaján termett, mégis, már az új, pro-
testáns felekezetek is ellenséges indu-
lattal voltak irántuk. Üldözték őket. Jó 
esetben megtűrtekként, de a legtöbbször 
menekülés közben vigyázták az ”ud-
vart”, kisebb-nagyobb házközösségeiket 
(elnevezésük a német Haushaben szóból 
ered). Hitüket próbáló körülmények kö-
zött éltek és dolgoztak, mégsem váltak 
panaszkodó, félelmeik közé szoruló em-
berekké. Állhatatosak voltak, mert a jö-
vőképük is a hitükön alapult. Gyermeke-
iket már kétéves koruktól írni és olvasni 
tanították. Orvosaik az erdélyi fejedel-
mek bizalmát élvezték. Szép festésű fa-
zekas-munkáik máig is a gyűjtők féltett 
kincsei - mert silány áru nem kerülhetett 
ki a Krisztust-követők keze alól.   

 Később, a Hollandiában, majd Ang-
liában létrejövő korai baptista gyüle-
kezetek a habánok fajansz művészetét 
messze meghaladó értékekkel gazdagí-
tották a környezetüket. A lelkiismereti 
szabadságnak és a modern, demokrati-
kus társadalmi létnek voltak az úttörői – 
először saját példájukkal, majd másokat 
is arra nevelve. Folytonos zaklatásnak 
kitett és az üldöztetések tüzében edződő 
hittel vágtak neki az Új Világnak, hogy a 
szabadabb élet gyümölcseit hagyhassák 
majd gyermekeikre. A politikusaink aj-
kán olcsón csengő hivatkozás a ”hegyen 
épült város”-ra (”City on the Hill”), nem 
a modern Amerika világelsőségének az 
álmát, hanem hívő elődeink biblikus 
meggyőződését és már megérkezésük 
előtt megfogalmazott célját (Mayflower 
Egyezség) jelzi egy olyan országról, 
melynek polgárai istenfélelmükből adó-
dóan, elsősorban is a hitük gyümölcsei-
vel lesznek mások.

imádkozzatok a városért, az or-
szágért, világért, vezetőkért!

"Fáradozzatok annak a városnak a jó-
létén, ahová fogságba vitettelek titeket, 
és imádkozzatok érte az ÚRhoz, mert 
annak a jólététől függ a ti jólétetek is!" 

                                    (Jeremiás 29,7)
A keresztyénséget, mint a kommu-

nizmusban (náci korszakban, az ural-
kodó egyház hívőket üldöző lelketlen 
idejében, a római birodalom korában...) 
újra be akarják szorítani a falak közé.  
Sőt egyes helyeken még a falakat is 
ledózerolják.

Szeretnék befogni a száját az egyház-
nak, használni akarnak egyes vezetőket 
(újra), akik kiszolgálják a korszellemet;  
és kiszorítani, mumifikálni, temetni. 

Ezt nem fogadhatjuk el, mert van 
egy mennyei "főnökünk", aki nem azt 
mondta, hogy szervezzetek zártkörű, 
belterjes lelkizéseket.

Ő azt mondta, sőt parancsba adta: 
Menjetek, menjetek, menjetek!
Tegyetek tanítvánnyá minden népet!
Legyetek só és világosság!
Imádkozzatok a városért, az orszá-

gért, világért, vezetőkért!
Rajtatok is múlik, hogy milyen törvé-

nyeket hoznak magzataitokról, gyerme-
keitekről, a családról, öregekről, okta-
tásról, hogy milyen kultúra veszi körül 
az új nemzedéket.

Ne legyetek passzív szemlélői a go-
nosz tombolásának! "Álljatok ellen az 
ördögnek, és elfut tőletek!"

És főleg, hirdessétek a megváltás 
örömhírét utcákon, tereken, médiában, 
iskolában, parlamentben, otthonokban, 
temetőkben, kórházakban, börtönökben, 
menyegzőkön, mindenhol, ahol embe-
rek élnek!  S miután a parancsot adta, 
így bátorítot: "És íme, én veletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig!"

              Szeverényi János ev. lp.

isTennek VAn ideJe 
neked nem BiZTos

1„Gondolj Teremtődre ifjúságod idején, 
míg el nem jönnek a rossz napok, és el 
nem érkeznek azok az évek, melyekről 

ezt mondod: nem szeretem őket! 
2míg el nem sötétedik a nap világa meg 
a hold és a csillagok, és újra felhők nem 

érkeznek az eső után. 
3Akkor reszketni fognak a ház őrei, 

támolyognak az erős férfiak; megállnak 
az őrlő lányok, mert kevesen vannak, és 

elhomályosulnak az ablakon kinézők. 
4Bezárulnak az utcára nyíló ajtók, 

elcsendesül a malom zúgása. Fölkelnek 
a madárszóra is, és elhalkul minden 

énekszó. 
5Még egy kis emelkedőtől is félnek, és 

ijedeznek az úton. A mandulafa kivirág-
zik, a sáska nehezen vonszolja magát, 

és mit sem ér a fűszer, mert elmegy 
az ember örök otthonába, és az utcán 

körös-körül siratók járnak. 
6Végül elszakad az ezüstkötél, össze-
törik az aranypohár, a korsó eltörik a 

forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. 
7A por visszatér a földbe, olyan lesz, 

mint volt, a lélek pedig visszatér Isten-
hez, aki adta.” (Préd 12,3-9)

Azelőtt dönts, mielőtt  
megvénülünk!

Ma van a zene világnapja. A kitalá-
lója, Yehudi Menuhin már meghalt, de 
1975 óta minden évben eljön ez a nap. 
Eljöhet jövőre is. Hogy mi megéljük-e? 
Idősödhetünk még egy évet? Mind biz-
tosan nem. 

Ez az idősek világnapja is. Félelmetes 
kor? Ha már döntöttél Krisztus mellett, 
a legnagyobb rossztól, az örök haláltól 
nem kell félned. Sőt, a rossz napok, a 
nemszeretem évek valójában őhozzá 
visznek közelebb, a legnagyobb jóhoz: 
a Krisztussal való személyes találkozás-
hoz. Még így sem válik könnyűvé ez az 
életszakasz, de reménytelenség helyett 
remény hatja át, a boldog bizonyosság a 
továbbvezető útról! 

És ha nem döntöttél még? Mivel biz-
tathatnálak? Hogy lesz még rá lehetősé-
ged? Hogy ráérsz holnap is? Hogy nem 
is örök életbe vágó ez a kérdés? Ez utób-
bira a válasz egy határozott „De igen, 
az!”, az előbbieket pedig felelősséggel 
ki nem jelenthetem, mert nem vagyok 
Isten. Ugyanakkor értetlenül is állok a 
helyzet előtt: ha tudod, hogy krisztus 
meghalt és feltámadt, és az ő kereszt-
áldozata révén megbocsáttathatnak 
a bűneid és örök életed lehet, akkor 
nem értem döntésed halogatásának 
okát. ma élsz. És döntésképes vagy. 
mi tart vissza? Bármi vagy bárki is 
az, valójában a pusztulásodra vár. 
miért hagyod? 

   Szommer Hajnalka (Áhítat, 2020.)

 Örömet láttat a hitünk, amikor előre 
nézünk? A bizonyságtevők fellege, a hit-
elődeinktől átörökölhető élettanulságok, és 
a „feltekintők” Krisztust követő hite védel-
met is nyújt azokkal a hatásokkal szemben, 
amelyek a lelket kifárasztanák. A hitetlen-
ség óhatatlanul csüggedésbe torkollik: 
céltalanságba, majd egy az egész életet 
megülő letargiába. A Krisztusra nézők 
viszont örömre készülnek, és ezért re-
ménykedve haladnak a sokféle kihívás-
sal tűzdelt életpályán. Hisznek; haladá-
suknak irányt és ahhoz kitartást (erőt) ad a 
hitük, egészen a célig. E hitnek lényege az, 
hogy folyton a Krisztusra tekint.

 Adjunk hálát hitelődeinkért, és imád-
kozzunk, hogy a példájukból tanuljunk!
                               Novák József



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)

5. oldal 2020. október

név a nap alatt, mely által üdvözülni 
lehetne. Nincs más út, nincs más név. 
Egyedül tőle származik a bűnbocsánat, 
az öröm és a békesség, ami miatt az eti-
óp végig utazta a fél világot szekerén. A 
jeruzsálemi templomban kapott tradíci-
ót, történelmet, teológiát, bibliát, de nem 
kapott Megváltót. Ő meg akart térni. Ő 
üdvösséget keresett a zaklatott lelkének. 
Azt látom, hogy az embereket alapvető-
en ma is az motiválja, mint az etiópot. 
Azért jönnek el az imaházba, mert 
üdvösségre van szükségük. nagy fe-
lelősségünk nekünk, igehirdetőknek, 
Jézus krisztust prédikálni. Valamikor 
régen sok imaház szószéke fölé ki volt 
írva: „Mi a megfeszített Krisztust prédi-
káljuk!” A Szentlélek csak a Krisztusról 
szóló bizonyságtételt tudja használni az 
elveszett lélek érdekében.

Isten maga ajándékozta meg az etióp 
főembert élő hittel. Kellett hozzá egy 
kereső szív, egy könyv, egy olthatatlan 
vágy, egy igehirdető. És itt lehet tetten 
érni a hit születését egy ember szívé-
ben.  „A hit hallásból van, a hallás pe-
dig Krisztus beszéde által.” Haladnak a 
szekérrel, és a mi emberünk hallgatja az 
evangéliumot, és már a bemerítkezésen 
jár az esze. Fülöp sok samáriait merített 
be egy-két nappal azelőtt. Friss lehetett 
az ő szívében is a bemerítés témája. Jog-
gal feltételezhetjük, hogy beszélt az eti-
ópnak a hit és a bemerítés kapcsolatáról, 
hiszen maga Jézus mondja: „Aki hisz és 
bemerítkezik, üdvözül!” Eljutottak egy 
vízhez. A főember így szólt: „Íme, itt a 
víz! Mi akadálya annak, hogy megke-
resztelkedjem?” Fülöp válasza? „Sajnos, 
még nem lehet. Most, hogy hittél, követ-
kezik hat hónap barátkozók órája. Talán, 
majd azután…” ezt válaszoltuk volna 
mi ennek a friss hívőnek. Az Apostolok 
cselekedeteit tanulmányozva leesett 
nekem, hogy milyen egyszerű volt ez 
a kérdés a bibliai időkben. Hittek és 
bemerítkeztek! A bemerítés után pe-
dig foglalatosak voltak az apostolok 
tudományában, a közösség gyakorlásá-
ban, az imádkozásban, a kenyér meg-
törésében… Engedelmeskedtek a nagy 
misszióparancsnak. „Elmenvén azért, 
tegyetek tanítványokká minden népe-
ket, megkeresztelvén őket… és tanítván 
őket, hogy megtartsák mindazt, amit én 
parancsoltam néktek.” Máté 28:19,20 
(Károli) A tanítvánnyá tétel sorrendje 
kezdettől fogva ez volt: előbb a hit, az-
tán a bemerítés és az élethosszig tartó 
tanítványozás. Ezzel szemben mi vesz-
szük a friss hívőt és bemerítés előtt kb. 
hat hónapig tanítványozzuk. Átvesszük 
vele a hitvallást vagy más, egyébként 
hasznos felkészítő anyagot. Ez nálunk a 

„Mondd Fülöp, kiről beszél a próféta? 
Önmagáról vagy másról? Gyere, ülj ide 
mellém a hintóba és mesélj.” Minden al-
kalommal amikor olvasom az igét, nem 
értem. Csak annyit értek belőle, ameny-
nyit a Szentlélek megmutat. A többi csak 
betű.

Nagyon szeretem hallgatni azokat, 
akik mélyebben értik, mint én. Közben 
arra is rájöttem, hogy a mélyebb megér-
tés nem mindig jelent mélyebb jellemet. 
Van úgy, hogy mi lelkészek beleszere-
tünk egy igazságba, és pátosszal hirdet-
jük a szószékről, miközben tudjuk, hogy 
az még nem a miénk, mert a személyes 
életünkben nem éljük meg. Tudjuk, hogy 
igaz, és azt is tudjuk, hogy személyesen 
nem igaz. Azért nem a mienk, mert nem 
integrálódott a jellemünkkel. Nem pla-
gizálásról beszélek, csak elméletiségről. 
Hihetetlenül csalárd a szív. Lehet úgy 
beszélni, mintha sziklán állnál, miköz-
ben fövényen imbolyogsz az Isten előtt. 
Szükségünk van Szentlélektől vezetett 
emberekre, akik értik Isten időzíté-
seit, és felkészültek. Akik valóban a 
sziklán állnak.

Fülöp arra volt felkészülve, hogy 
Ésaiás 53-ból kiindulva hirdesse Krisz-
tust. Nemrég voltunk a fiatalokkal és a 
gyülekezettel egy közeli lakótelepen. 
Evangelizációs hétvégét rendeztünk a 
parkban. Sok emberrel tudtunk szemé-
lyes- és csoportos beszélgetést folytatni. 
Jellemző volt, hogy minden érdeklődő 
valamilyen témából indult el. Például, 
az egyik tudományos csatornán hallotta, 
hogy megtalálták a frigyládát. Az egyik 
gyerek azzal állt elő, hogy mekkora hü-
lyeség elhinni a hatnapos teremtést… 
vagy, mi hívők hiszünk-e az UFO-ban? 
Ezekből, és hasonló kérdésekből kiin-
dulva kell hirdetni ma Jézust.

Fülöp elkezdhetett volna mellébeszél-
ni. „Tudod, Ésaiás könyvét három Ésaiás 
írta. Az első az Uzziás király rokona volt, 
a többi ismeretlen szerző.” Hirdethetett 
volna történelmet és bibliakritikát az 
etióp főembernek. Vagy kezdhette vol-
na ezzel: „Mielőtt megértheted Ésaiást, 
meg kell ismerkedned a törvénnyel. 
Kezdjük Mózestől! Inkább Ábrahám-
tól! Beszéljünk a körülmetélés fontos-
ságáról.” Vagy beszélhetett volna neki 
a szellemi kiégés okairól, illetve a gyer-
mekkorban elszenvedett lelki sérülések 
okozta személyiség torzulásokról, és az 
egyén önértékelési problémáiról. fülöp 
ezzel szemben jó hétszáz évet ugrott 
a tanítással, és egyből Jézusnál kötött 
ki. ezt szoktuk mi krisztocentrikus 
igehirdetésnek nevezni. fülöp tudta, 
hogy a pénzügyminiszternek Jézusra 
van szüksége. Mert nem adatott más 

klasszikus értelemben vett tanítványo-
zás. Aztán bemerítjük és gyakorlatilag 
magára hagyjuk a kezdő hívőt. Ha sike-
rül beépülnie egy lelki közösségbe, há-
zi-csoportba, vagy ha felvállalja valaki 
a mentorálását, akkor megmarad. Ha ez 
nem történik meg, akkor ahogy bejött 
a főbejáraton, úgy távozik a hátsó kijá-
raton. Tudjuk, hogy az egyháztörténeti 
gyakorlat is támogatja a bemerítés előtti 
felkészítést. Már a negyedik században 
volt hivatalos kátés könyve az egyház-
nak, mert Konstantin előtt a tévtanítók 
ellen így védekeztek. Konstantin után 
pedig boldog-boldogtalan egyháztag 
akart lenni, ezért a még hívő vezetők 
próbálták kiszűrni a hit nélkül érkező-
ket. Ezzel együtt is az a véleményem, 
hogy vissza kell térnünk a biblikus 
sorrendhez és gyakorlathoz a bemerí-
tés kérdésében. missziós szempontból 
sokkal hatékonyabbak lehetnénk, ha 
a hitre jutott embereket bemerítenénk 
és évekig kísérnénk szervezett módon, 
egyénre lebontva a lelki növekedésü-
ket. Fülöpnek elég volt az etióp főember 
teljes szívből jövő vallomása: „Hiszem, 
hogy Jézus Krisztus az Isten Fia!” Bi-
zottsági- és gyülekezeti meghallgatás 
nélkül bemerítette.  

Az élő hitre jutott ember ismerte-
tő jele az öröm. Az Úr Lelke elragad-
ta Fülöpöt abban a pillanatban, hogy az 
etióp főember kijött a vízből. Fülöpnek 
annyi időt sem hagyott a Lélek, hogy 
fényképezkedhessen a fehér-ruhással. 
El sem tudtak köszönni egymástól. Úgy 
tűnik, ez nem zavarta meg az etióp lelki 
békéjét. A fontos mondat a történet vé-
gén ez: „Örvendezve haladt tovább az 
útján.” Hogy meddig tartott az öröm, 
azt nem tudjuk. Iréneusz, lyoni püspök 
az Eretnekség ellen, című írásában azt 
állítja az etióp főemberről Kr. u. 180 kö-
rül: “Ez az ember, (Simeon Bachos, az 
eunuch) Etiópia területeire küldetett, 
hogy hirdesse, amit ő maga is hitt, mi-
szerint a próféták egy Istenről beszéltek, 
akinek a fia megjelent emberi testben 
és mint bárányt vitték mészárszékre…” 
Mások szerint az evangélium csak a ne-
gyedik században érte el Etiópia partja-
it. 

Nem tudhatjuk, meddig tartott a szív-
ből fakadó hitvallás által nyert öröm és 
békesség. Azt tudjuk, hogy a lelkünk 
ellensége mestere annak, hogy megsem-
misítsen minden megtérési vágyat az 
ember lelkében. Hazugságaival képes 
ki irtani a kezdődő hitet és az Istenhez 
tartozás örömét. Fegyvere a bűn és a ha-
lál. A kísértés idején azt mondja: „Nem 
olyan nagy ügy. Mindenki csinálja.” 
Amint hittél a hazugságának és meg-

GONdOLATOK A BEmERíTÉSRŐL (második, befejező rész)
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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 2020. október

Öröm volt a mennyben, a New York-i 
gyülekezetben és családjainkban 2020. 
szeptember 6-án, amikor 6 fiatal tett bi-
zonyságot hitéről és megpecsételte azt a 
bemerítés által.

“Eljöttem Istenem, imádni szent ne-
ved, a szívem kitárom neked!” Hálás 
szívvel jöttünk Isten elé már a kezdő 
énekek alatt is, hiszen a körülmények 
ellenére megadta számunkra ezt az al-
kalmat. 

“Ez az a nap, amit az Úr rendelt, ör-
vendezzünk és vigadjunk ezen... Áldott 

aki jő az Úrnak nevében, áldunk titeket, 
akik az Úr házából valók vagytok” - 
hangzott Gergely István lelkipásztor kö-
szöntése a 118. zsoltár alapján, köszönt-
ve mindazokat akik eljöttek, és azokat 
is, akik virtuálisan kapcsolódtak be.

Kulcsár Sándor nyugalmazott lelki-
pásztor igehirdetése következett a Máté 

3:13-17 alapján. Az Úr Jézus élő példa 
a bemerítésben is, beállt az emberiség 
közé... és ezt követjük. Meghagyta pa-
rancsban: ezt tegyük! A bemerítésnek 
helye és ideje van. A János 3:23-ban 
írja: “... keresztel Énónban, mert ott sok 
volt a víz”. Mindez ott történik, ahol 
Isten szava hangzik, ahol a testvériség 
együtt van, és ahol “sok víz van”, régen 
és most is..

„Akkor eljött Jézus” - nem előbb, nem 
később... az idején és a helyén.

A bemerítés feltétele a megtérés. 
Példát is mutatunk (“így illik”), hitünket 
megvallva bizonyságot teszünk.

Hogyan történik a bemerítés? Nyil-
vánosan. Nem titokban, rejtve; meghal-
ni a bűnnek és feltámadni egy új életre.

Az újszövetségi bemerítés áldással 
jár! Az egyik áldás, hogy Ő az én Iste-
nem, és én gyermeke vagyok - “valakik 
befogadták Őt, hatalmat adott azok-
nak, hogy Isten gyermekeivé legyenek”. 
Örülünk annak, hogy Isten gyermekei 
vagyunk? Engedjük, hogy mennyei 
örömmel, ifjú testvéreinkkel együtt 
szolgáljuk Őt, míg hazaérünk!

Istennek hála, ezek a fiatalok mind 
hívő családból származnak, gyüleke-
zetünkben nőttek fel és örülünk annak, 
hogy ebben a felfordult világban köze-
lebb kerültek Istenhez, jobban megis-
merték Őt, és meghozták életük egyik 
legnagyobb döntését. Bizonyságtételük 
során többen is elmondták, hogy bár 
hittek Istenben, el kellett jussanak ah-
hoz a döntéshez, amikor elfogadják az 
Úr Jézust személyes megváltójuknak, 
és ebben nagy segítség volt a gyüleke-
zet, családi kör, ifjúsági alkalmak és 
találkozók. A mi fiunk esetében még az 

iskolának is nagy szerepe volt; amikor 
Andy elmehetett egy-egy retreat-re, ahol 
mélyebben beszélgethettek a hitről, és a 
mindennapi élet nehézségeiről, hogyan 
lehet azokat megélni, egymást bátorít-
va,  együtt imádkozva. Nekünk, szülők-
nek, különösen nagy áldás, hogy ezek 
a fiatalok a távolságok ellenére is kap-

neW YoRk

csolatban lehetnek egymással, és mint 
jó barátok, testvérekként is Isten szolgá-
latába állhatnak, hogy ott ahol vannak, 
magatartásukkal és beszédükkel példák 
lehessenek. 

Kik ezek itt fehérben? - énekelte az 
énekkar. Ezek a fiatalok is megmosták 
és megfehérítették ruhájukat a Bárány 
vérében és ezért vannak most itt. Ger-
gely testvér elmondta, hogy nem lesz 
rózsás az életük, talán nehézségekkel is 
meg kell küzdeniük, de ha megharcolják 
ezt a nemes harcot, és megőrzik lelkük 
tisztaságát, a győztesek ott lesznek Isten 
körül. Ezután három fontos kérdést in-
tézett feléjük Gergely testvér: Hiszik-e, 
hogy létezik egy személyes Isten; hogy 
Jézus Krisztus Isten Fia, aki azért jött, 
hogy megváltson; és ígérik-e, hogy 
minden nap hűségesek lesznek Jézus 
Krisztushoz és a megváltottak gyüleke-
zetéhez? Mind a hat fiatal egyértelmű 
igennel válaszolt, majd elénekelték a 
gyülekezettel együtt: „Szívemben el-
dőlt, követem Jézust.”

Megmozdul a parton a víz.... énekel-
tük mindannyian, mialatt Gergely ist-
ván lelkipásztor bemerítette a fiatalo-
kat. Érdekes módon ennek az éneknek 
pontosan hat szakasza volt.

A bemerítést követően kézrátétellel 
Gergely István és Kulcsár Sándor lel-
kipásztorok imádkoztak testvéreinkért, 
akiket szeretettel köszöntünk, mint a 
gyülekezet legfrissebb tagjai, név sze-
rint: Szabó Sárika, Árgyelán Virág, ifj. 
Árgyelán Miklós, Erdei Andy, Újfalvi 
Tomi és ifj. Kulcsár József.

Kulcsár Timea elmondta Kárász Iza-
bella: Fehér ruhában című versét, ez-
után köszöntések hangzottak el - Kul-

tetted, már más hangot hallasz: „Neked 
már semmi esélyed!”

Az én örömöm már sokszor elfogyott 
amióta hívő vagyok, és még többször, 
amióta lelkipásztorként szolgálok. Ha 
nem az Isten változhatatlan hűségén 
múlott volna, akkor már nem lennék ott, 
ahol most vagyok. Csak az ő kegyelme 
által vagyok, ami vagyok. Egyedül az ő 
irgalma alapján állok még. Az ő szere-
tete újítja meg az örömömet minden 
mélypont után. Nem létezik olyan hívő, 
aki folyton örül. Ha mégis ismersz ilyet, 
az beteg. Létezik viszont olyan hívő, aki 
elesik, szomorkodik, de feláll, mert a 
helyreállító kegyelem felsegíti. Ha netán 
olvasva e sorokat éppen padlón vagy, 
tudd: - Olyan valaki írását olvasod, aki 
sokat csalódott önmagában, sokat szo-
morkodott és mégis tud örülni az élet-
nek, mert megtapasztalhatta, hogy az Úr 
irgalma végtelen.

                             Lukács János
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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
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ra az élet kapuját, és õk átléptek a ha-
lálból az életbe.
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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
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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?
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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
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dok. Elindultak tehát. Nem volt te-
lekommunikáció. Nem lehetett mobil-
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
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öregek, juhok, barmok, szekerek, vége-
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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)

7. oldal 2020. október

A lukács házaspárhoz az Ézsaiás 
59:20-21 ígérete szólt. „És eljő Sionnak 
a megváltó, és azoknak, akik Jákóbban 
megtérnek hamisságokból, szól az Úr. 
És én ővelök ily szövetséget szerzek, szól 
az Úr: lelkem, amely rajtad nyugoszik, 
és beszédeim, amelyeket szádba adtam, 
el nem távoznak szádból, és magodnak 

szájából, és magod magvának szájából, 
így szól az Úr, mostantól mind örökké!”

Azért imádkozunk, hogy Istennek ez 
az ígérete teljesedjen be Péter és Abigail 
utódain, fiaikon, Dominik és Olivér, és 
azok fiain mostantól mindörökké! 

olivér nevének jelentése latinból le-
fordítva: olajfa ültető. Második neve, 
Nóé jelentése: nyugalom, vigasztalás, 
hosszú életű.

Az igei tanácsokat követően a lelki-
pásztor felolvasta az ároni áldás mon-
datait Tamás és Olivér nevével. A gyü-
lekezet hangos ámen-nel erősítette meg 
a fiúkra mondott áldást. Lukács testvér 
előbb Tomikát, majd unokáját, Olivért 
vette az ölébe és imádkozott értük.

Az ima után Lukács Erzsike köszön-
tötte a két házaspárt a 121. zsoltár sza-
vaival és átnyújtott nekik egy-egy aján-
dékot. További köszöntések hangzottak 
el énekben, zenében és versben. 

                             Lukács János

Július 26-án együtt örvendeztünk 
Lukács Péterrel és Abigail-el második 
gyermekük, oliver noah, valamint Ko-
vács Tamás és Timea első gyermekük, 
Tamás bemutatásán.

Lukács János lelkipásztor igei köszön-
tése előbb mind a két házaspár felé szólt. 
1Kor 15:51 szerint “mindnyájan ugyan 
nem aluszunk el, de mindnyájan elvál-
tozunk.” Ezt Pál apostol a feltámadással 
kapcsolatban mondta, de a kisgyerme-
kes házaspárok valóságosan átélik en-
nek az igének a szavait. Nem mindenki 
alszik, főleg az első hónapokban … de 
az bizonyosan állítható, hogy a házban 
mindenkinek az élete megváltozik, vagy 
elváltozik. 

Lehetett látni a fáradságot az érintet-
tek arcán. :) 

Tomika szülei nem tartoznak hitvalló 
keresztséget gyakorló gyülekezethez. 
Apukája a Chicagói Főkonzulátus első 
számú vezetője. Tamás és Timea szere-

tik a gyülekezetünket, baráti kapcsola-
tot ápolnak velünk, és ők kérték, hogy 
gyermekükért a mi szokásunk szerint 
imádkozzunk. Értékeljük a barátságukat 
és örömmel tettünk eleget a kérésnek.

A kovács házaspárnak szóló báto-
rítás 5 Mózes 6:4-6 alapján hangzott, 
különösen az apuka felé. Istennek van 
véleménye az életünk minden kérdését 
illetően. A férj, az édesapa dolga meg-
ismerni Isten gondolatait, azokat szemé-
lyesen befogadni és gyakorlattá tenni a 
családban. Az a tapasztalat, hogy ha ez 
történik, a feleség örömmel követi a fér-
jét, a gyermek(ek) pedig lelkileg és fizi-
kailag egészségesen fejlődnek.  

Tamás, eredetileg arám név, és azt 
jelenti, iker. A görög nyelvben fonetika-
ilag hasonló a hangzása, ezért átvették, 
ugyanis Tamás jelentése görögül: cso-
dálatos. Tomika egy csodálatos és töké-
letes ajándék Istentől.

ó, URAm, dRáGA AJándÉkid 
A kisdedek és gyermekek. 
Ím, bemutatjuk őket Néked, 
Kik szívednek oly kedvesek. 

Hogyha nem volnál, Jézus, vélük, 
Sokféle bajtól tarthanánk. 
Szüntelen aggódhatnánk értük; 
Ámde Te gondolsz mindig ránk. 

Vedd őket áldó szent karodba, 
Hótisztán tartsd meg szívüket; 
Elméjük oktasd mondásodra, 
Bűntől és bajtól óvd őket!

Új nevet, tisztát adj őnékik, 
Írd be az élet könyvébe, 
S ha Néked éltek hűen végig, 
Majd vezesd őket az égbe. 
       M. Heusser-Schweizer (HH628)

cHicAGo
csár Szilvi, mint vasárnapi iskola tanító, 
Kulcsár Brigi a New Yorki ifjúságot, 
Kovács Péter pedig a Detroitiakat kép-
viselve.

Az istentisztelet végén úrvacsorához 
járultunk az új tagokkal együtt.

Emlékezetes ez a nap mindannyiunk 
számára. Örülünk és hálásak vagyunk 
Istennek, hogy egy ilyen világjárvány 
közepén megtarthattuk ezt az ünnep-
séget (igyekezve a szabályokat betarta-
ni). Sajnos nem lehetett több vendéggel 
ünnepelni, pedig szerettük volna. Ezért 
elnézést kérünk mindazoktól, akik szí-
vesen itt lettek volna velünk. Sok har-
cunk volt azzal kapcsolatosan, hogy 
mikor tartsuk meg ezt az alkalmat. Az 
eredeti terv Apáknapján lett volna, de a 
világjárvány közbeszólt és a lezárások 
miatt ez nem volt lehetséges. A követ-
kező alkalom a Columbus Day hétvége 
lett volna, de arra a meggyőződésre ju-
tottunk, hogy nincs értelme halogatni, 
és ha lehet tartsuk meg mielőbb. Nem 
muszáj nagy felhajtást csinálni és talán 
még a közös ebédet is el tudjuk hagyni, 
hiszen nem az a lényeg. együtt voltunk 
és örültünk mindazokkal, akik a new 
York-i gyülekezetben vagy a világhá-
ló segítségével követték ezt az ünnepé-
lyes alkalmat. Talán így még többen is 
voltunk, mint gondoltuk! 

Az istentiszteletet a későbbiekben is 
meg lehet nézni gyülekezetünk interne-
tes oldalán.

Kívánjuk, hogy a jó Isten áldja és tart-
sa meg ifjú testvéreinket ezen az úton! 
Segítsük, bátorítsuk őket és legyünk jó 
példák előttük, hogy életük, bizonyság-
tevésükön keresztül még sokan megis-
merjék Jézus Krisztust!
                                Erdei Gabriella
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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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).

nute slot a day. A serious book would 
average maybe 250 pages? That’s 12 
very substantial books, all in 15 minutes 
a day for the average slow reader.

Reading to Read the Bible
I’m going to suggest that he reads 

45 minutes in the Bible — slowly, 
thoughtfully, meditating, praying, which 
would get him through the Bible in a 

year — then that he spend 15 minutes of 
that hour reading a great, God-centered, 
Bible-saturated book that will serve his 
Bible reading. 

Someone might say, “How could 
he even dare to suggest that any book 
intrude itself on an hour that he could 
spend reading the Bible?” And my 
answer is that my experience and the 
Bible itself tells me that other people’s 
vision of what they have seen in the 
Bible can be a great means of seeing 
more in the Bible. I know this is true. If 
I take 10 minutes in the morning to read 
John Owen or Jonathan Edwards, I see 
more in my Bible.

I think if we chooses our books 
wisely, they will not diminish what we 
see in God’s word in that hour. looking 
through the eyes of others will increase 
our grasp of the greatest things in the 
world when we read our Bible.

               Source: desiringGod.org

i Have an Hour a day to Read 
— How much should Be Bible?

By John Piper
- "How can I best balance Bible reading 

with reading other books? Specifically, if 
I have only one hour a day to read, how 
would you suggest I allocate my time 
between the Bible and other books?”

Where to Read?
That’s a nice specific way to ask it, 

isn’t it? You’ve got one hour, you’ve got 
your Bible, and you’ve got some other 
books — tell me what to do. Wow. This is 
risky though. It is risky to tell somebody 
how to apportion their time between the 
Bible — the very word of God — and 
other books. I will give a very specific 
suggestion in just a moment. But first a 
couple thoughts. 

When I read this question, I wasn’t 
sure what kind of books he had 
in mind. Is he asking about Bible 
reading versus reading Pilgrim’s 
Progress, Packer’s Knowing God, 
Calvin’s Institutes? Or is he asking about 
reading the Bible versus reading Sports 
Illustrated, or National Geographic, 
or a novel, or a manual on how to be 
a mechanic, or assigned school texts? 
What is he asking?

consider the Ant
Let me say a word about Bible 

reading versus the quest for knowledge 
in general outside the Bible. Because I 
can imagine a person saying, “Well, if 
the Bible is the very word of the Creator 
of the universe, why would you not just 
stay with your Bible all day and listen to 
God? For goodness sake — he’s God!”

The answer to that question is that the 
Bible tells you not to: “Go to the ant, 
O sluggard; consider her ways, and be 
wise” (Proverbs 6:6). In other words, 
close your Bible and go out and look at 
anything and learn something from the 
world. “Consider the lilies of the field” 
(Matthew 6:28). Close your Bible and go 
look at some lilies. “Look at the birds 
of the air” (Matthew 6:26). Close your 

Bible and go look at the birds of the 
air. don’t just read the Bible; read 
God’s world as well as God’s word.

And of course, the Bible tells us to 
work with our hands, to provide a living 
(1 Thess 4:10–12). But you learn how 
to be a tent maker like Paul, or a doctor 
like Luke, or a carpenter like Jesus’s 
father, or a professional fisherman like 
Peter not by reading your Bible. The 
Bible doesn’t tell you which stitches hold 
tents together when the leather gets wet. 
It doesn’t do that. It’s not designed for 
that. The Bible says go out and look at 
the world, listen to wise people, study 
nature, and figure things out.

So all that just to say that the Bible 
itself instructs us to learn about the 
world, learn about people, learn about 
vocations, learn about society and social 
processes that God made. It calls us to 
learn by looking at them. We don’t stop 
seeing the hand of God just because 
we’re not reading the Bible.

fifteen minutes a day
Now that’s probably not what he was 

asking. I think what Jeff is asking is, If 
I have a good book about God and his 
ways to read by a godly author, and I have 
one hour, and I have to divvy up reading 
that book from reading the Bible, what 
should my proportion be? He’s asking, 
If you have Calvin’s Institutes or J.I. 
Packer’s Knowing God, and you want to 
read some of that, but you want to read 
your Bible, how do you do it? So here 
goes.

Remember that I have no biblical 
authority for saying this. This proportion 
is just what I’m going to suggest.

Suppose you read slowly like I do, 
about 200 words a minute — which may 

be this pace I’m talking right now. If you 
read 15 minutes a day for one year, you’ll 
read 5,475 minutes in a year. Multiply 
that by 200 words a minute, and you get 
1,095,000 words that you would have 
read in a year.

Now, an average serious book might 
have 360 words on a page. I counted a 
bunch of them. So you would read 3,041 
pages in one year during that 15-mi-
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

9. oldal 2020. október

nem is lehet ez életünk célja. C.S. Lewis 
mondja nagyon bölcsen, hogy aki min-
denen keresztüllát az nem lát, hiszen az 
ablak pont azért átlátszó, hogy valamit 
látni lehessen mögötte. És jó ha átlátunk 
az ablakon, de milyen rossz lenne, ha 
minden odakint is átlátszó lenne, akkor 
nem lehetne látni semmit. A meglepő-
dés kicsit hasonló a látáshoz, csak nem 
fotonok verődnek vissza tárgyakon, ha-
nem a gondolataink a valóságon.

mI AZ A mEGLEPŐdÉS?
Ahhoz, hogy a meglepődés szerepét 

megértsük szükséges, hogy ismét a fi-
gyelemről beszéljünk. Ezt már érintet-
tük pár alkalommal a korábbi érzelmek 
esetén, de fontos, hogy újra tudatosít-
suk, hogy hogyan működik az agy. A 
probléma igazából az, hogy az érzék-
szerveinken keresztül millió és millió 
információ árasztja el az agyunkat min-
den pillanatban, mégis csak egy - két 
dologra tudunk odafigyelni egy adott 
pillanatban. De mire kellene odafigyel-
ni? Az angol azt mondja: TMI (too much 
information / túl sok információ). 

Hogyan kezeli ezt az agy? Talán érde-
mes először azt megérteni, hogyan nem. 
Nem úgy, mint az egyszeri gyorsétterem 
a vendégeket. A vendégek jönnek, és ér-
kezési sorrendben kiszolgálják őket. Ha 
túl sok vendég érkezik, akkor hosszú 
sor alakul ki, és aki későn jött, annak 
nagyon sokat kell várnia hogy sorra ke-
rüljön. Ha így lenne, akkor beszélgetés 
közben hiába sikoltana fel a mellettem 
álló ember, hogy ráléptem a lábára, elő-
ször megvárnám a beszélgetés végét 
amire éppen figyelek, és utána ránéznék 
a mellettem lévőre, hogy miért sikoltott 
egy perccel korábban. Abszurd. 

A kép sokkal inkább hasonlít egy 
sürgősségi betegellátó (ER) osztályra. 
Jönnek a betegek - analógiánkban ezek 
az információcsomagok, mindegyikkel 
foglalkozik valaki valamilyen szinten, 
de az orvos csak azokkal kezd foglal-
kozni, akik valamilyen oknál fogva “fi-
gyelmet érdemelnek”. Ahogy egy ER-
ban rengeteg dolog zajlik egyszerre, úgy 
a fejünkben is nagyon sok érzéki infor-
máció, gondolat feldolgozása zajlik pár-
huzamosan, azonban a tudatos énünk elé 
csak néhány dolog kerül. Igaza volt a pu-
ritánoknak, igaza volt ebben Freudnak, 
hogy az emberi agyban számtalan dolog 
zajlik tudattalanul. Ez szinte trivialitás, 
ha végiggondoljuk mennyi mindent tu-
dattalanul csinálunk. Mikor például sé-
tálok és telefonálok, nem gondolok arra, 
hogy hogyan lépek, vagy éppen melyik 
ember jön velem szemben, hanem a 

beszélgetésre figyelek. Nagy tétje van 
ennek, hogy mi kerül a figyelmünk elé, 
hasonlóan ahhoz, ahogy egy forgalmas 
ER-ban ki kerül végül az orvos elé. 

Egyrészt ez egy mindent vagy semmit 
dolog. Vagy figyelünk valamire, vagy 
nem. Nem tudunk például egyszerre 
akár csak két beszélgetésre se figyelni. 
Tehát ha valamire figyelünk, automati-
kusan nem figyelünk egy másikra. 

A másik, hogy a figyelem által tuda-
tosuló dolgokkal tudunk mentális ma-
nipulációkat végezni. Erre jó példa a 
következő videó, amin kosárlabdások 
dobálóznak https://www.youtube.com/
watch?v=vJG698U2Mvo (vagy ke-
ressél rá kedves olvasó a youtube-on, 
hogy “selective attention test by Daniel 
Simons”), ahol a feladat az hogy szá-
moljuk meg hányszor passzol a fehér 
csapat. Ha valaki nem ismeri még ezt, 
azt javaslom, álljon itt le az olvasással, 
nézze meg a videót, kövesse az utasítást 
a videón, és le fog esni az álla.

Ugye, megmondtam! 
Ha valaki most tovább olvasna, mi-

előtt megnézné a videót, a videó már 
nem fogja kiváltani ugyanazt a hatást. 
Ugyanis pont arra épül, hogy nem tud-
juk hogy mi jön, teljesen másra kon-
centrálunk. Ez a videó jól szemlélteti az 
eddig leírtakat. Könnyedén számoltuk a 
passzokat ahogy kérték (mentális mani-
puláció egyik esete), de ez azt jelentet-
te, hogy semmi másra nem figyeltünk. 
Aki nem nézné meg a videót, annak itt 
eláruljuk -utolsó lehetőség, hogy itt le-
álljon az olvasó és megnézze a videót-, 
hogy egy nagy majom megy át a hát-
térben, amit a videót először megnézők 
túlnyomó többsége egyáltalán nem vesz 
észre miközben a fehér csapat passzait 
számolja.

Tehát ebben az információ-özönben 
kell lennie egy rendszernek, ami válo-
gat a minket elöntő információ-özönből. 
Hasonlóan ahogy az ER bejáratánál van 
valaki, aki jelez, ha sürgősen orvos kell 
hogy lássa a beteget (triage nővér), az agy-
nál is van egy rendszer, amit “salience” 
hálózatnak hívnak, ami jelez, ha valami 
“figyelemre méltó” történik.

A saliance hálózatnak -fordítsuk most 
meglepődés hálózatnak- azonban egy 
nagyon kényes egyensúlyt kell tartania: 
nem jelezhet túl gyakran, mert akkor 
semmire nem tudunk figyelni; a gyakori 
megszakítások miatt figyelem-zavaro-
sak leszünk. De az se jó, ha kihagy va-
lami fontos információt. Vajon hogyan 
működik ez a hálózat?

Az első gondolatunk az lenne, hogy 
akkor jelez a hálózat, ha valami kiugró-
an különleges történik körülöttünk. Va-
lami különlegesen hangos vagy színes, 

Nem tudom, az olvasó töprengett-e 
már azon, miért hívnak majdnem minden 
olaszt Amerikában Tony-nak? Nos, igen 
egyszerű a magyarázat. Amikor felrak-
ták őket a hajóra New York felé, akkor a 
hátukra írták krétával, hogy TO NY.

A humor nem létezik meglepődés 
nélkül. De nem csak a humor, hanem 
a csalódás, az érdeklődés, és sok más 
bonyolult és komplex emberi érzelem 
is erre épül. Mint azt korábban érintet-
tük, a félelem, a harag vagy az öröm is 
egy “meglepetéssel” kezdődik. Ezért is 
érezzük olyan rövidnek, mert átveszi 
a helyét azonnal valami más. De erre 
épül kicsit minden agyi tevékenység is, 
ugyanis csoportosítani és elkülöníteni 
-mint azt látni fogjuk- csak úgy lehet, 
hogy egy kicsit meglepődünk. Attól 
függően, hogy a meglepődést milyen 
érzelem vagy gondolat váltja fel, lehet 
kellemes és nagyon kellemetlen élmény, 
tehát egy rendkívül kontextusfüggő ér-
zelem. Sokan mondják, hogy “én már 
semmin sem lepődöm meg”. Mi ne le-
gyünk köztük. Egyrészt mert arrogáns, 
hiszen azt jelenti, hogy mi mindent tu-
dunk, nem csak ahogy a dolgok vannak, 
hanem ahogy lesznek. Másrészt meg 

Érthetetlen érzelmeink (5)  -  mEGLEPŐdÉS

A PRAYeR - Psalms 61:2 
From the end of the earth will I cry unto 

thee, when my heart is overwhelmed: 
lead me to the rock that is higher than I.

Eric ran back and forth behind the 
crowd. The parade was coming, and 
he really wanted to have a good spot to 
watch it from. Everyone was so much 
taller than he was. Wherever he went, 
somebody was standing in front of him. 
In frustration, he began to cry. Suddenly, 
two strong hands lifted Eric up and 
placed him on shoulders high up above 
the mass of people. From the vantage 
point of the stranger's shoulders, the 
entire parade was easy to see.

Sometimes we need a boost. Problems 
loom too large, and we can't see our way 
around them. Pressures build up, and we 
don't feel big enough to cope with them. 
God sees all that and He is ready to lift 
us up; to give us a new vantage point. 
Reach up to the Lord, and He will lead 
you to Himself, a rock which is higher 
than any problem we might have.

Prayer: Pick me up, Lord, and hold 
me in Your loving arms. Protect me from 
the pressures of the day, and remove 
the heaviness from my heart. Inspire 
me with the knowledge that You and I 
together can handle anything. Amen.

               Wisdom from the Psalms
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2020. október

ne VesZTeGesd el A 
mEGLEPŐdÉST

Amint írtam, a meglepődés egy na-
gyon kényes egyensúly eredménye. 
Hiba, ha minden lényegtelen dolgon 
leállunk meglepődni, és képtelenek va-
gyunk elmélyedni egy feladatban vagy 
egy gondolatban; de ugyanígy veszélyes 
amikor valaki -amint azt az első bekez-
désben írtam-, már nem képes megle-
pődni.

Túl sok meglepődés
Pont ez a veszélye a mai informá-

ció-éhes világunknak. Igazából éhesek 
vagyunk a meglepődésre. Ahogyan a 
múltkori témánk, az öröm, ugyanúgy 
a mostani, a meglepődés is a dopamin 
rendszerre épül. Hasonlóan az örömhöz, 
a meglepődést és az izgalmat is hajszol-
juk. A magyar élmény szó egy nagyon 
jó ötvözete az örömnek és a meglepő-
nek. Azonban mivel a salience rendszer 
egy kényes egyensúly következménye, 
azzal hogy mindenhol a meglepődést 
keressük, túlzottan érzékenyítjük a 
salience rendszerünket, és az minden 
kicsi dologra elkezd jelezni. Egyre ne-
hezebben ülünk le olvasni, gondolkodni 
vagy elmerülni egy feladatban. Amikor 
a telefonunk minden pittyenésére reagá-
lunk, vagy az emaileket 10 percenként 
ellenőrizzük, akkor már régen rosszul 
van tréningelve a meglepődés hálóza-
tunk: egy szükséges jó szolgából egy 
rossz urat csináltunk. Sok pszichológiai 
könyv szól ma erről, hogy hogyan teszi 
tönkre a mai ember salience rendszerét 
az a hatalmas információhalmaz, meg 
az a sok kütyü, amin keresztül ezekkel 
lebombáznak. 

Marie Curie-ről írták, hogy fiatal ko-
rában annyira tudott koncentrálni, hogy 
mikor olvasott, a családtagjai heccből 
kipakolták a szobát körülötte, és végül 
egy teljesen üres szobában találta magát 
mire az olvasnivaló végére jutott. Nem 
engedte, hogy felesleges dolgokkal za-
varják. A kevesebb néha sokkal több. 
Lehet, hogy nem vagyunk naprakészek 
minden aktuális hírben, de mélyebbek 
vagyunk egy sor másik gondolatban. 
Nem hiába hívjuk az áhítatot csendes-
ségnek. sokszor csendre és elvonulás-
ra van szükségünk, mert másképp a 
salience rendszerünk mindig bejelez. 
Mert figyelni csak egy dologra lehet.

A másik fontos gondolat a fentiek-
ből, hogy ha van olyan, hogy tárgy-
állandóság, akkor van olyan is, hogy 
Isten állandóság. Sajnos mi is olyanok 
vagyunk, mint a gyermek, aki elől ha 
eltakarják az anyát, akkor máris meg-
kérdőjelezi annak jelenlétét. Mi is sok-
szor meglepődünk, hogy most akkor ez 

vagy valami ami a figyelmünket felkelti. 
Ha egy csendes utcán gyalogolunk, egy 
mentőautó hangos hangjára azonnal 
odafigyelünk; ám ha az irodánk a men-
tőállomás mellett van, akkor valószínű, 
hogy egy idő után egyáltalán nem kap-
juk fel a fejünket a mentőautó hangjára. 
A salience hálózat tehát csak akkor 
jelez, ha valami eltér az addigi sémá-
tól, ami eltér attól, ahogy a világot a 
fejünkben elképzeljük. Ez tehát a meg-
lepődés kulcsa. 

Vegyük például a 6-7 hónapos kisgye-
reket akivel a szülő “kukucs”-ot (peek-
a-boo) játszik. A gyermek aranyosan 
mosolyog, ekkor a szülő a tenyerébe 
temeti az arcát, és ekkor hirtelen a gye-
rek arcára kiül a zavar, hova tűnt anya? 
Ekkor a szülő előbújik a tenyere mögül, 
és a kisgyerek arcára kiül a meglepő-
dés. A gyermeknek ugyanis még nem 
volt meg a helyes sémája a világról. Mi 
tudjuk, hogy ha valamit eltakarunk, az 
attól még nem szűnt meg létezni (ezt 
tárgyállandóságnak hívják), azonban ez 
az egyszerű, számunkra magától érte-
tődő séma még nem fejlődött ki a gyer-
mekben. Nagyon hasonlóan történik a 
meglepődés az idősebb korban is. Kis 
meglepetések tucatjai érnek minket na-
ponta. Hangosabban szólal meg valaki a 
buszon, vagy elénk vág valaki az autó-
úton. A nagy meglepetésnek két feltétele 
van: legyen egy nagyon erős sémánk a 
világról, és legyen egy pillanat, amikor 
ez a séma megkérdőjeleződik. Ekkor 
garantált, hogy a meglepődés (salience) 
rendszer jelez. Ezért nagyon érdekes és 
meglepetésekben gazdag, ha elutazunk 
egy idegen országba; nagyon sok séma 
megkérdőjeleződik hirtelen, s ahogy 
mondják, csak kapkodjuk a fejünket.

A séma egy nagyon általános kifeje-
zés arra, hogy vannak dolgok, amiket a 
fejünkben összekapcsolunk és vannak, 
amiket elkülönítünk. Enélkül a képes-
ség nélkül lehetetlen gondolkodni. Ami-
kor hiba történik az előrejelzésünkben, 
akkor rájövünk, hogy az ami összetar-
tozott a mi fejünkben, valahogy mégis 
különbözik; vagy ellenkezőleg, amiről 
úgy gondoltuk addig, hogy nincs semmi 
köze egymáshoz azokról kiderül, hogy 
mégis van. 

Gondoljunk bele a kezdő viccbe; hir-
telen azon lepődünk meg, és nevetünk, 
hogy valaki milyen bugyuta módon rá-
világít, hogy a Tony az igazából TO NY. 
Ezt eddig így nem kapcsoltuk még össze! 
És itt jön a gondolat, amit szeretnék ha 
magunkkal vinnénk. Ha igaz, hogy meg-
lepődni a világról illetve másokról alko-
tott téves vagy éppen hiányos prekon-
cepcióink miatt szoktunk, akkor ez egy 
hatalmas lehetőség arra, hogy tanuljunk.

hogy van, mert egy nehéz helyzet, vagy 
nagy bukás nem fér az Istenről alkotott 
sémánkba. Ilyenkor nincs Isten-állandó-
ságunk, nem látjuk a láthatatlant, vagy 
még egyszerűbben: nincs hitünk.

Túl kevés meglepődés
A másik oldala a problémának, ami-

kor elmegyünk dolgok mellett, amikor 
nem lepődünk meg dolgokon. 

Szent-Györgyi Albertről szól a törté-
net, hogy amikor még Szegeden lakott 
és dolgozott, és többek között gondol-
kodott, hogy miből tudna kinyerni még 
több C-vitamint, egyik este paprikát és 
almát evett vacsorára. A vacsora mara-
dékot kint hagyta az asztalon. Másnap 
reggel meglepődve tapasztalta, hogy 
míg az alma megbarnult, a paprika nem. 
Valószínű minden olvasó tapasztal-
ta már ezt. Mégis melyikünk állt meg 
megkérdezni, hogy ez most miért is van 
így? Szent-Györgyi Albert megállt; tud-
ta, hogy a barnulás az oxidálódás miatt 
van, mivel a szabad levegőn hagyta az 
ételt. Tehát a meglepő számára nem az 
volt, hogy miért barnult meg az alma, 
hanem hogy miért nem barnult meg a 
paprika? Mivel tudta, hogy a C-vitamin 
erős antioxidáns, ezért felvetődött ben-
ne, hogy lehet, hogy a szegedi papriká-
ból sok C-vitamint lehetne előállítani. A 
többi már történelem. Ahhoz, hogy ilyen 
felfedezések történhessenek, kell egy kis 
képesség arra hogy meglepődjünk.

Nincs ez másképp az életünk más terü-
letén sem. A meglepődés egy fontos jel, 
hogy valamit rosszul tudtunk valakiről 
vagy valamiről. Ne akarjuk félreseperni. 
engedjük, hogy meglepjenek minket. 
Különösen igaz ez a Bibliaolvasásunkra. 
Valaki azt mondta, ha nem lepődünk 
meg soha amikor a Bibliát olvassuk, 
akkor rosszul olvassuk. Akkor nagyon 
kicsit vagyunk taníthatók. Hogy lehet, 
hogy nem lep meg bennünket Isten sza-
va? Valóban ismerjük Isten minden gon-
dolatát? Nem lehet, hogy a mi gondola-
tainkat olvassuk bele a Biblia soraiba, 
és azért nem annyira különös? Amikor 
arról olvasunk, hogy van két ember, az 
egyik életet nyer és a másik nem, akkor 
legalább álljunk meg, és kérdezzük meg, 
miért? És a kérdés, hasonlóan az almá-
hoz és a paprikához, nem az, hogy miért 
barnult meg az egyik, azaz miért veszett 
el az egyik, hanem sokkal inkább, hogy 
miért nem veszett el a másik?

A meglepődés ilyenkor egy disszo-
nanciát szül. Ne siessünk betömni kész 
válaszokkal, vagy elterelni más “fontos” 
meglepetésekkel, hanem tűrjük a csön-
det, amiben “váratlanul” - mintegy meg-
lepetésként- “átölel az Isten”.

                Dr. Árgyelán Miklós
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

11. oldal 2020. október

imádkoZZUnk 
eGYmásÉRT

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

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

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

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

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

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

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

A mABAVisZ elnöksége:
Elnök: dr. Gergely István (Amerika) 

Alelnökök: Papp János (Magyarország) 
Pardi Félix (Erdély)

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)

TAlán...
Talán Isten adta nekünk a vírust, 
Hogy lelassuljon 
Ez a rohanó világ, 
Mert már halottak voltunk, 
Észre sem vettük egymást. 
Most rajtunk áll, 
Hogy, hogy éljük meg a helyzetet, 
Meghalljuk-e az Istent, 
Vagy visszasírjuk, 
Az értékvesztett életet. 

Én ezt a helyzetet nem katasztrófaként 
fogom fel, bár tudom, hogy emberéle-
tekről van szó, én is várom, hogy meg-
gyógyuljon a világ, de egyben remélem 
azt is, hogy meggyógyulnak lelkileg is 
az emberek. Kegyelmi időszak ez ne-
kem, hogy lelassult az életem, és ez-
által átértékelődött bennem minden. 
Már nem vonz a kirakatok gazdag kí-
nálata, most látom csak igazán, hogy 
mire van szükségem. Nem futok újabb 
és újabb reklámok után. Tudok gyö-
nyörködni a napfelkeltében, a csend-
ben, egy könyv félórás tartalmában, a 
családban, a testedzés alapjaiban, mint 
a fekvőtámasz. A lelki és a testi egyen-
súly kezd helyreállni bennem. Job-
ban megértem a Biblia igéit, egy egy 
verset, sokkal több tiszta vizet iszom a 
cukrozott üdítők helyet, nem hiányzik 
a pizza, a hamburger, sokkal finomabb 
a sült krumpli hagymával, reggel pirí-
tós teával, egy bögre tej kaláccsal, már 
lassan a sör ízét is elfelejti a szám. Ez 
az időszak felnyitotta a szemem, hogy 
mennyi de mennyi kacatot halmoztam 
fel az életemben - feleslegesen. Most lá-
tom csak igazán, hogy a rohanásban az 
ember nem gondolkodik, nem veszi ész-
re a hasznos dolgokat, melyek békével 
töltenék ki napjait. Remélem, hogy Isten 
egy emberségesebb világot készít azok-
nak, akik felismerik Őt, és nem kíván-
nak visszaállni oda, ahol megszakadt 
eddigi életvitelük, mikor a rendszer újra 
indul a világban. Tudom, hogy a munka 
része az ember életének, nem is akarok 
a munka elől menekülni, hanem az Is-
ten által meghatározott munkatempóban 
szeretném folytatni jövőmet.

Egész nap reggeltől estig csendes a 
város, elvétve halad át rajta egy egy jár-
mű. Kora reggel zárt ablakomnál tisztán 
hallom a rigók füttyeit. A csend vissza-
hozta a beton dzsungelba a természet 
hangjait. Felemelő érzés a madarak da-
lára ébredni, amit nem folyt el a gépek 
zaja. A csend is kezd a részünké válni, 
amit eddig nem éltünk át. 

A karanténhelyzetet kétféleképpen 
lehet megélni. Az egyik a félelmekkel 
teljes bizonytalanság, a monoton egy-
hangúság, a munkanélküli céltalanság, 
mely egy belső káosz felé tereli az em-
bert. A másik ép az ellenkezője, minő-
ségi idő jut a kapcsolatra ember és Is-
ten között. Ez alatt az idő alatt felszínre 
kerül minden, eltitkolt érzések, vágyak, 
belső béke vagy belső zavarodottság. A 
karantén mérlegre teszi az életünket, 
nemcsak élet és halál dolgában, hanem 
eldől, kinek mi számít igazán.

imádkoZZ HAnGosAn is! 
csak abból derül ki mások számára, 
hogy valójában mit gondolsz kettőtök 
kapcsolatáról: Istenről és magadról.

Az idős ember imája
Olvasmány: 71. Zsoltár 
Abból is lehet valamit sejteni az Isten-

nel való kapcsolatodról, ahogy beszélsz 
őróla. De pontosabb képet ad a hozzá 
fűződő vi szonyodról az, ahogyan vele 
beszélsz. Ha ezt hangosan, mások előtt 
is meg tudod tenni, az imádságod önma-
gában is bizonyságtétellé válik. 

Ha gyermekeid sosem hallanak is-
tennel beszélni, miért hinnék el neked, 
hogy tőle kértél segítséget nehéz helyze-
tedben? Ha kínosnak érzed, hogy az ő 
fülük hallatára szólítsd meg a Minden-
hatót, nem hagysz rájuk jó példát arra, 
mit kell tenniük, amikor bajba kerülnek. 
Isten csupán a te „szokásod” lesz a sze-
mükben, egyfajta gondol kodásmód. 

ám ha őszintén meg tudod szólíta-
ni őt előttük is, minden mesterkéltség 
nélkül, és ezt akár napi rendszeresség-
gel teszed (például az étkezéseknél vagy 
gyermekeid iskolába/munkahelyre in-
dulásakor vagy este), akkor 

egyrészt láthatják, hogy valóban hi-
szel abban az Istenben, mert beszélsz 
hozzá, 

másrészt rácsodálkozhatnak arra, 
amikor átélik Isten válaszát épp a te 
imádságodban elmondott kérésedre. 

Ne foszd meg környezetedet ennek 
az élő hitnek a szemlélésétől! Imádkoz-
hatsz röviden, de őszintén tedd! 

Öröm ért? mondd el istennek! 
Baj van? kérd a segítségét! 
Félsz valamitől? ne tagadd le mások 

előtt, hadd lássák, kire bízod magad! 
Így fogják megismerni őt. 

        Szommer Hajnalka (Áhítat, 2020)

ÖssZeeskÜVÉs?
"Mit üzensz azoknak, akik összeeskü-

vésnek tartják ezt a járványt, és szkepti-
kusak a fertőzéssel kapcsolatban?

Mindig vannak olyanok, akik úgy gon-
dolják, hogy ők másnál jobban tudják, 
mi történik valójában. Egy világméretű 
összeesküvés létrehozása lehetetlen, a 
vírus jelenléte pedig egyértelmű. Ezek 
az elméletek általában megbuknak, mi-
helyt egy közeli ismerős, családtag meg-
betegszik, vagy a kétkedő személyesen 
kapja el a fertőzést."

(Riport Dr. Pardi Benjámin Attila 
főorvossal, részlet; szeretet, 2020. au-
gusztus, 5.o.)

felVidÉk (2)  
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Szövetségünk tervbe vette Gerzsenyi 
Sándor: Bibliai fejtörő című könyvének 
újranyomtatását. Megjelenéséről értesí-
teni fogjuk olvasóinkat.

eVAnGÉliUmi HíRnÖk
2020. október 12. oldal

Most ilyen időket élünk... 
De hisszük, 
Hogy nincs mitől félnünk, 
Mert az Isten velünk marad, 
A templomon kívül is.
Virágzik bennünk a hit, a remény,
     s az akarat; 
A szeretet kitárja a kapukat 
És megszólalnak a szívharangok - 
Lehet testvér, 
Hogy te már hallod.
      Mezzei Sándor, Dunaszerdahely

ki mondTA? 
kinek? 

(És hol van megírva?)
Kérdések Gerzsenyi Sándor: Bibliai 
fejtörő című könyvéből (Pécs, 2004.)

1. "Rajtad a filiszteusok!"
2.  ..Imé én halni járok, mire való hát 

nékem az én elsőszülöttségem?"
3.  "Eb vagyok-e én, hogy te bottal 

jössz reám?"
4.  "Avagy őrizője vagyok-e én az én 

atyámfiának?"
5.  "Csakugyan azt mondta az Isten, hogy 

a kertnek egy fájáról se egyetek?"
6.  "Hogy követhetném hát el ezt a 

nagy gonoszságot, és hogyan vét-
kezném az Isten ellen?"

7.  "Ha az én atyám ostorral fékezett 
titeket, én skorpiókkal ostorozlak 
benneteket!"

8.  "Eredj fel, egyél és igyál, mert nagy 
esőnek zúgása hallszik!"

9. "Te vagy, fiam, Ézsaú?"

HÓSEáS KÖNYVÉBŐL
Elhagyott a saját népem, 
akit szerettem, nem szeret! 
Nem vagyok fontos, nem kellek
nekik; kidobva Kincsük az útfélen. 

Kit illet barátság, tisztelet? 
Bizodalmát od'adta másnak. 
Elfeledkeztek rólam, már csak
Én hordom szívemben népemet:

mint férj búsul hűtlen társa után, 
úgy szánom őt, aki csalfán s bután
nélkülem próbál ma boldogulni... 

Egyszer, ha szíve fog megfordulni, 
s meglátja, mennyire szeretem őt:
térdre hull hűséges Ura előtt. 

                     Szilágyi József

10.  "Erősen állasz-e még mindig a te  
feddhetetlenségedben?"

11.  "Uram, nincs-é arra gondod, hogy 
az én testvérem magamra hagyott 
engem, hogy szolgáljak?"

12.  "Mit cselekedjem hát Jézussal, akit 
Krisztusnak hívnak?"

13.  "Uraim, mit kell nékem cseleked-
nem, hogy üdvözüljek?"

14.  "Elmenvén, szorgalmatosan kér-
dezősködjetek a gyermek felől!"

15. "Názáretből támadhat-é valami jó?"
16. "Kicsoda vagy, uram?!"

17. "Vajon érted-é amit olvasol?"
18.  "Mimódon születhetik az ember, 

ha vén?"
19.  "Közületek egy elárul engem. -  

Uram, ki az?"
20.  "Vajon ki nagyobb a mennyeknek 

országában?"

 "Íme, újjáteremtek mindent... 
Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég.  

Én adok majd a szomjazónak 
az élet vizének forrásából ingyen. 

Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene 
leszek annak, az pedig fiam lesz." (Jel 21,5-7)


