
Abban dicsőül meg Isten, amikor a 
testi és lelki testvérek, a különböző gyü-
lekezetek, a gyülekezetek szövetségei, 
sőt a különböző evangéliumi felekezetek 
is az Ő akarata szerinti harmóniában, 
összefogásban élnek és működnek. „Ó, 
mily szép és mily gyönyörűséges, ha a 
testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez, 
mint mikor a drága olaj a fejről lecsor-
dul a szakállra, Áron szakállára, amely 
leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a 
Hermón harmatja, amely leszáll a Sion 
hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és 
életet mindenkor.” Zsolt 133.

A Sátán akkor kacag és ünnepel, 
amikor sikerül neki valamilyen módon 
– mindegy, hogy miként -  éket verni, 
megosztani, egymás ellen hangolni, a 
testi és lelki, kis és nagy családok tagja-
it. Csúcsteljesítménye, ha egymás ellen 
barikádokat emelnek, és hosszas meg 
„véres” háborúkat vívnak egymással. 
A Biblia, a történelem Kain óta számos 
borzalmas példával szolgál!

Viszonyulásunk Istenhez és ember-
társainkhoz gondolatainkban, lelkünk-
ben, szívünkben kezdődik és módosul. 
Akiket értékelünk, sőt nagyra tartunk, 
azokkal igyekszünk egészséges, jó kap-
csolatokat kiépíteni, fejleszteni és fenn-
tartani. Amint az Jonathán és Dávid kö-
zött is történt. Akiket viszont valamilyen 
okból elítélünk, megvetünk és lenézünk, 
azokkal gyakran lazítjuk, felfüggeszt-
jük, megszüntetjük kapcsolatunkat. Ez 
történt Jákób fiai között, amikor Józsefet 
eladták. Máskor könnyen elválunk tő-
lük, ha nincs élő reménység szívünkben 
felőlük. E miatt már sok házasság ment 
tönkre! Esetleg csak közömbössé váll-
nak számunkra! Ilyesmit figyelhetünk 
meg Jézus és testvérei között.

Mindannyiunknak szól: „Ne tervez-
zetek egymás ellen magatokban semmi 
rosszat!” Zak 7,10/b. A mindent tudó 
Isten a gondolatainkat is vizsgálja és 

mérlegeli. Nekünk is ellenőriznünk kell 
azokat! Mt 7,5; Lk 1,51; Lk 9,46; Róm 
2,3; 12,3; 2Kor 10,5.7; Fil 4,8; 2Tim 1,3; 
Zsid 4,12; Jak 2,1-4; 1Pt 5,12; Jel 3,15-22. 

A tökéletesen bölcs Isten úgy akarja, 
úgy tervezte, hogy Fiának követői telje-
sen egyek legyenek Benne, közösen al-
kossák Krisztus Testét, az újszövetségi 
Gyülekezetet. Értékeljék, ismerjék el, 
tartsák fontosnak és szükségesnek egy-
más erősségeit, és egészítsék ki, pótolják 
egymás gyengeségeit és hiányosságait. 
Jn 17,20-23; Róm 12,4-8; 1Kor 12,12-27; 
Ef 4,1-6.11-16.

Nem jó az embernek, a gyülekezet-
nek, a gyülekezeti szövetségeknek, az 
evangéliumi felekezeteknek egyedül 
lenni és sínylődni, veszélyeztetetten 
élni! „Jobban boldogul kettő, mint egy: 
fáradozásuknak szép eredménye van. 
Mert, ha elesnek, föl tudják segíteni egy-
mást. De jaj az egyedülállónak, mert, ha 
elesik, nem emeli föl senki. Éppígy, ha 
ketten fekszenek egymás mellett, meg-
melegszenek; de aki egyedül van, ho-
gyan melegedhetne meg? Ha az egyiket 
megtámadják, ketten állnak ellent. A 
hármas fonál nem szakad el egyhamar.” 
Préd 4,9-12. Az előbbi idézetet általában 
házasságra alkalmazzuk. Jézus meny-
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Mint minden évben ilyenkor, szere-
tettel és imádságos szívvel gondolunk a 
nagyvilág baptistáira, mindazokra, akik 
velünk együtt azt a hitet nyerték, amely 
a szenteknek adatott. Az ebben az évben 
410. évét ünneplő baptista mozgalom/
felekezet hosszú és szép útra tekinthet 
vissza. Évszázadokon keresztül Isten 
áldás csatornájaként, megmentő sze-
retetéről és irgalmáról tettek bizonysá-
got hitelődeink. Az Isten igéjéből nyert 
igazságok tanítása és gyakorlása által, 
hozzá járultak az emberiség erkölcsi, 
társadalmi és kulturális felemelkedésé-
hez. Most ez újabb határkőnél megállva 
hálát adunk a múltban elért eredmé-
nyekért, és azért imádkozunk, hogy a 
Baptista Világszövetséghez (BVSZ) tar-
tozó hittestvéreink továbbra is legyenek 
olyan eszközök, akiket Isten használni 
tud e jelen való világban, emberek meg-
térésére és országa építésére. 

Megkülönböztetett szeretettel gondo-
lunk magyar baptista testvéreinkre, és 
mindazokra, akik valamilyen formában 
kötődnek a Magyar Baptista Világszö-
vetséghez (MaBaVisz). A 19. század kö-
zepétől a Kárpátmedencében a magyar 
baptistáknak meghatározó szerepük volt 
a baptista gyülekezetek megalakulásá-
ban. Az onnan elszármazott hittestvére-
ink a szélrózsa minden irányában vitték 
Jézus Krisztus evangéliumát. Isten ezt 
a kicsiny, de sok talentummal megál-
dott, számára kedves nyájat, sokszor 

folytatás a 4. oldalon

Hungarian Baptist Convention of North America Since 1908 Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

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

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

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

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

Milyen volt rabszolgának lenni
Egyiptomban? Elõbb kellemes volt.
Menet közben derült ki, hogy Jákób utódai
nem egyenrangú polgárok Egyiptomban,
hanem kényszermunkások. Szinte
észrevétlenül történt az átmenet. Mózes
idejében már a fiúgyermekeiket megölik
és a vályogvetéshez nem kapnak szalmát.
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1Korintus 10:11. Mindez pedig pél-
daképpen történt velük, figyelmezteté-
sül íratott meg nekünk, akik az utolsó
idõkben élünk.

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2. oldal 2019. február
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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)

Lelkipásztori csendesnapokra készü-
lök éppen, amikor a februári lapot zá-
rom.  Természetesen több mindent iga-
zítanom kell még a lapba szerkesztett, 
helyére illesztett írásokon és képeken.  
Helyére?  Az egyik legnehezebb dolog 
éppen az, hogy a helyére kerüljön min-
den.  (Ahogy nekünk is fontos, hogy a 
helyünket megtaláljuk.) Egy idő után - 
ha többszöri áthelyezés után is – sikerül-
ni szokott.

Azután már csak ezt a rovatot kell el-
készítenem – éppen itt tartok – s mehet 
a lap a nyomdászainkhoz, Őri testvér-
ékhez, Ibolyához és Istvánhoz.  A képek 
minőségén még ők is dolgoznak, hogy 
fekete-fehérben is élvezhető minőség-
ben jelenhessen meg a lapunk.  (Színes 
kiadványra az ára miatt nem gondolha-
tunk.)

Február hónapban két állandó ese-
mény is megmozgatja az oldalakat.  A 
hó elején sorra kerülő MABAVISZ nap, 
valamint a Valentin/Bálint nap időpont-
jához kapcsolódó házasság hete – idén 
február 10-17. között.

Megérkezett mind a hat tagszövetség 
beszámolója, 1-2 képpel együtt; olvas-
suk ezeket imádkozva! Ez a forma le-
hetőséget ad arra, hogy ne csak a saját 
szülőföldünkön folyó misszióról érte-
süljünk, hanem mindegyik tagszövetség 
életébe belássunk egy kicsit.  Február 
harmadikán pedig találjunk rá a gyü-
lekezeteinkben időt, és találjuk meg a 
megfelelő formát is, hogy egymásért 
imádkozhassunk, gyülekezeti közösség-
ben is!

Az idén, mi, amerikaiak adunk helyet 
a MABAVISZ Tanácsa éves értekez-
letének – március harmadik hétvégén, 
Detroitban. A 110. éves jubileumát ün-
neplő szövetségünk a nyári közgyűlésen 
elfogadta Gergely testvér javaslatát, s 
először a világszövetségünk történelme 
során, mi tartjuk az éves tanácsülést – 
ami a tagszövetségek vezetőinek éves 
találkozását jelenti.  Legtöbbször a 
magyarországi és az erdélyi testvérek 
rendezik ezeket.  Néhány évvel ezelőt-
ti javaslatunkra és támogatásunkkal a 
3 kis tagszövetség is rendezett 1-1 ilyen 
találkozót az elmúlt években.  Most mi 
várjuk szeretettel a világméretű magyar 
baptista misszió vezetőit erre a, remél-
jük, eredményes tanácskozásra.  Imád-
ságaitokba ajánlom az útra kelő testvé-
reket, és magát a tanácskozást is.

A Házasság Hete mottójára és az in-
formációkra a 3. oldal elkészítése után 
találtam, ezért itt írok róla.  Az idei ve-
zér gondolat: Randevú egy életen át; a 
házasság hete arcai: dr. Gorove László 
mentőorvos és felesége, Gorove Kriszta 
tanár.  Figyelemmel kísérhetjük a ren-
dezvényeket a www.hazassaghete.hu 
weboldalon.

Három gyülekezeti beszámolót is ol-
vashatunk a mostani számban, valamint 
a fiatalok év végi kirándulásáról is egy-
egy híradást.  A fiatalok májusi floridai 
találkozóját megelőzőleg újra szervez-
nek egy u.n. Mini Ifit, ezúttal Cleve-
landban; imádkozzunk értük.

Végül, visszatérve az említett lel-
kipásztor csendesnapokra: a detroiti 
repülőtéren töltöttünk már fél napot, 
s pillanatnyilag azt reméljük, hogy a 
kedvezőtlen időjárás miatti feltorlódás 
lassan megszűnik, s még ma elrepülhe-
tünk Tampára, majd Venice, Floridába, 
ahol Kulcsár Attila, a legújabb gyüleke-
zetünk lelkipásztora vár és fogad ben-
nünket, a lelkipásztor szövetség elnö-
kével, Kulcsár Sándor testvérrel együtt.  
Nagyon várjuk már mindannyian -itt 
élő és szolgáló lelkipásztorok- ezt a ta-
lálkozást, hiszen ritkán van alkalmunk 
arra, hogy nyugodt körülmények között 
beszélgethessünk, imádkozhassunk és 
tervezgethessünk.  Várhatóan jelen lesz 
minden Észak-Amerikában szolgáló 
magyar lelkipásztor.  Imádkozzatok ér-
tünk, s egyúttal az itteni magyar baptis-
ta misszióért is. (szerk)

Lelkipásztor csendesnapok  
Venice, FL, január 23-27.

Házasság hete, február 10-17.
Mini Ifjúsági  

Cleveland, február 15-17
MaBaVISz tanácsülés  
Detroit, március 15-17.

Női csendesnapok  
Murrieta, Ca, március 22-24.

Évközi gyűlés  
április 6. (VB) és 13. (MJB)

Ifjúsági találkozó  
Venice, FL, május 24-26.
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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)

2019. február 3. oldal

LELKI TESTVÉREINK 
ÉRTÉKELÉSE
folytatás az 1. oldalról

A valódi szeretet nem gerjed haragra, 
és nem rója fel a rosszat. Egy házasság 
hosszú távon csak akkor működőképes, 
ha megtanulunk hamar megbocsátani és 
a régi dolgokat nem emlegetni! A sze-
retetünk akkor tud igazán kiteljesedni, 
ha mindig őszintén elmondjuk a véle-
ményünket, de azt megtanuljuk szelíden 
megfogalmazni.

Isten szeretete önfeláldozó. Ő az életét 
adta értünk. Legyünk készek mi is áldo-
zatokat hozni azért, akinek egy életen át 
tartó hűséget ígértünk!    

            Győri Gábor (áhítat 2019)

asszonya a Gyülekezet. Jel 19,6-9.
Tehát, amikor megbízható lelki test-

véreket, élő gyülekezeteket, szellemi be-
állítottságú gyülekezeti szövetségeket, 
valóban evangéliumi felekezeteket ke-
resünk, akikkel összefoghatnánk az Úr 
dicsőségére, akkor felmerül a gyakorlati 
kérdés, hogy kiket hogyan értékelünk, 
minősítünk? Természetesen hűséges, 
kiváló társakat keresünk magunknak.

Mindenkinél értékelendő, hogy a nagy 
Alkotó teremtménye, Aki szeretetébe és 
tervébe foglalta őket. Ennél még inkább 
becsülendő, ha valakik őszintén Isten-
hez tértek, újjászülettek, és a Szentlé-
lek vezetése szerint élnek, szolgálnak. 
Magasan értékelendők, akik alázatosan 
és kitartón termik a Lélek gyümölcsét. 
Igen tisztelendők, akik bölcsen hoznak 
áldozatokat Isten ügyéért, akik hűsé-
gesen megállnak felülről kapott elhíva-
tásukban, akik mellett az Örökkévaló 
bizonyít. De feltétel nélkül értékelen-
dők az őszinte istent keresők, az Előtte 
nyitott emberek is. Hasonlóképpen po-
zitívan minősíthetők a töredelmes lelkű, 
gyógyulni kívánó bűnbeesettek is! Zsolt 
51,19; Lk 4,18; Jn 12,26; 1Kor 16,15-18; 
Fil 2,25-30.

Nem tudunk objektíven értékelni em-
bereket, amikor a büszkeség, engesztel-
hetetlenség, féltékenység, fösvénység, 
gyűlölet, harag szemüvegét viseljük. 
Az irigység, megalkuvás, neheztelés, 
önzés, részrehajlás, versengés is bele-
szól ebbe. Péld 16,19; Jak 4,6; 2Pt 1,5-9. 
„Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, 
és az erős lelket újítsd meg bennem!” 
Zsolt 51,12.

Van-e elfogadott, értékelt lelki testvé-
rünk, akivel együtt őszintén szoktunk 
beszélgetni és imádkozni? Van-e olyan 
gyülekezetünk, ahol otthon érezzük 
magunkat és szellemileg erősödünk, nö-
vekedünk? Tartozunk-e olyan gyüleke-
zeti szövetséghez, amely gyakorlatilag 
és hatékonyan támogatja a helyi kis és 
nagyobb gyülekezeteket? Rendszeresen 
összefogunk-e más evangéliumi feleke-
zetekkel az elveszett lelkek megmenté-
séért? Élünk-e a lelki testvéri közösség 
minden hasznos lehetőségével? Aki ke-
res, talál. Aki Istentől kéri hittel, kapni 
fog! Mt 7,7-8; Róm 12,10; 1Thessz 4,9; 
Zsid 13,1; 1Pt 1,22; 2,17; 3,8; 2Pt 1,7.
Miben fejlődhetnénk, növekedhetnénk 
még az idén a lelki testvéri értékelés és 
közösség területen? Mit fogunk halasz-
tás nélkül tenni ennek érdekében?
                    Vass Gergely, Kelowna

Az ember szeretete önmagában nem 
tart egyben egyetlen kapcsolatot sem. 
Istentől kell megtanulni, hogy milyen 
az az igazi szeretet, amely alapja lehet a 
házasságunknak!

Isten szeretete türelmes. A Jézustól 
kapott szeretet nem irigykedik és nem 
kérkedik. Egy jó házasságban ketten 
egy testként élnek, ezáltal a javak és az 
elért eredmények is közösek. Az isteni 
szeretet nem keresi a maga hasznát, és 
nem fuvalkodik fel. Egy házasságban az 
önzésnek és az ebből fakadó sértődés-
nek, nincsen semmi keresnivalója.

TIÉD az ÉLET
(Gyermekáldásra várva)

Életnek Ura, Istene,
jókedvedről énekelni,
tetteidre emlékezni jó!

Életünket Te vezetted
szüntelen nagy szeretettel.
Házasságunk Te szerezted,

milyen jó, hogy így rendelted!
Családokat szerző kezed

kettőnket egybe szerkesztett,
s azóta:  együtt ámulunk,
csodás kezedre bámulunk:

a gyermek, az élet
- a Te teremtésed -

holnap tán miénk lesz:
életet adsz nekünk.

Mibe kezdesz velünk
kegyelmes Istenünk?

Zengjen hát dicsőséged!
Ajkunkon szól az ének:

Urunk, Tiéd az élet!
Áldjuk gondviselésed.

                        Herjeczki Géza (1974)

HázaSSáG HETE - Február 10 - 17

A házasság nem késztermék, hanem 
folyamat. Nem valamiféle előre elké-
szített ajándékcsomag, amelyet csak ki 
kell bontanunk, miután kimondtuk az 
„igent”. Meglepetésekkel és ellentmon-
dásokkal teli utazás, amely csalódáshoz 
és fájdalomhoz vezethet – ugyanak-
kor csodához és beteljesedéshez is. A 
házasság tényleg lehet csodálatos. De 
ezernyi „sajnálom” kell hozzá, száz meg 
száz nehéz beszélgetés, többtucatnyi ál-
matlan éjszaka és kimerítő nappal, és a 
készség, hogy meghaljunk az önzésnek 
– számtalanszor.  (Mark Gungor)

Az apukák nevei balról jobbra: Szabó 
Dávid, Lukács Péter, Csercsa Tamás, 
Halász Arnold, Demeter Attila, Kiss 
Bence, Püsök Dániel!
Ezzel, a Ráma táborban, az elmúlt nyá-

ron készült fényképpel járulunk hozzá 
az idei házasság hetéhez. A családi hétre 
és a közgyűlésre érkezett vendégek kö-
zött fedezte fel valaki ezeket a boldog 
édesapákat, akik – ha jól látom – egy 
évet még el sem ért gyermekeikkel (és 
természetesen az édesanyákkal) jöttek a 
táborba. Lesz utánpótlás - a football csa-
patban, és a szövetségben is!
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

4. oldal 2019. február

felhasználta céljainak elérése érdekében 
a magyarok és más nemzetek között. 
Mint a BVSZ esetében, hálaadással em-
lékezünk a MaBaVisz testvérisége által 
végzett misszióra, az előttünk álló út-
szakaszra pedig Isten megáldó kegyel-
mét kérjük. Imádkozzunk, hogy a nagy-
világban élő magyar baptisták, mint a 
világ sója és világossága, a jövőben is 
betöltsék küldetésüket.

Jelenleg 6 tagszövetség (Magyaror-
szag, Erdély, Észak Amerika, Kárpátal-
ja, Felvidék, Vajdaság) alkotja a Magyar 
Baptista Világszövetséget. A következő 
sorokban a tagszövetségek hálaadással 
feltárt imakéréseit ismertetjük.

Dr. Gergely István  
MABAVISZ elnök

HáLaaDáSOK ÉS 
IMaKÉRÉSEK

MaGyaRORSzáG
Megtérők száma növekedjen!
A közösségeink, gyülekezeteink 

egészségesek és erősek legyenek.

Az oktatási és a szociális intézmé-
nyeinkben tudjuk hitelesen bemutatni 
Krisztust! 

A gyülekezetplántálásainkat Isten 
áldja meg!

A budapesti Benczúr u. 30 számú épü-
let felújítása jól haladjon.

ERDÉLy
Szövetségünkben ez év márciusában 

megtartandó vezetőségi választásért.
Az Úr hívjon el új lelkimunkásokat.
Legyen ez a Szövetségünkhöz tartozó 

gyülekezeteknek a növekedés és  egység 
éve.

Ajándékozza meg a gyülekezetinket 
ebben az évben az Úr frissen megtért és 
szolgálatra odaszánt családokkal.

Fiataljainkért, hogy ragaszkodjanak 
Isten igéjéhez.

Gyülekezeteinkből kivándorolt test-
véreinkért, hogy ahol tartózkodnak, ott 
lelkileg erősödjenek meg és ragaszkod-
janak az Úrhoz.

ÉSzaK-aMERIKa
1. Az elmúlt évben hálaadással em-

lékeztük Szövetségünk 110. éves év-
fordulójára. Az évfordulót, a Ráma 
táborban, családi táborozási héttel egy-
bekötött jubileumi ünnepséggel jelöltük 
meg, arra kérve Istent, hogy mint a Jó-
zsué idejében választott népét, - minket 
is vezessen győzelemre. Kérjük a testvé-
reket, hogy imádkozzanak szövetségün-
kért, hogy ebben az évben is legyünk 
hűségesek és alkalmasak Isten ígérete-
inek birtokbavételére.

2. Az említett jubileumi közgyűlésen 
Szövetségünk testvérisége megválasz-
totta azokat a testvéreket, akik a szövet-
ségünk életét irányítják az előttünk álló 
három évben. Az alszövetségek (női, 
férfi, ifjúsági, lelkipásztori szövetségek) 
élére is szolgálatra elkötelezett testvére-
ket választottunk. Kérjük a testvére-
ket, hogy imádkozzanak a megválasz-
tott vezetőkért, hogy Isten adjon nekik 
erőt, lelki látást, bölcsességet és felülről 

MaBaVISz VaSáRNap
folytatás az 1. oldalról

Budapest Benczúr utca 30 számú  
épület, aminek a felújítása  

idén elkezdődik
Budapest VI. Kerületében új gyüleke-

zet indult. Az alapítók kirendelése.

Az 2018-ban megtartott éves közgyű-
lés a nagybányai baptista imaházban. 

Igét hirdet Mike Sámuel lp.
Az újonnan megválasztott EMABISZ 
(erdélyi magyar baptista ifjúsági szö-

vetség) vezetősége.  
Balról: vezetőségi tag: Budai Dániel, 

titkár: Moroz Tamás, elnök: Szűcs 
Dávid, vezetőségi tag: Kiss Evódia, 

gazdasági titkár: Kiss Máté.

folytatás a 10. oldalon
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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)

2019. február 5. oldal

gyülekezet mellett vendégeink voltak 
Clevelandból Kulcsár Sándor lelkipász-
tor és kedves felesége, Annamária, aki-
ket szoros rokoni szálak fűznek össze 
Leventével és Ibolyával. Az Igei szol-
gálatot Kulcsár testvér végezte, majd a 
gyermekbemutatást közösen végezték 
gyülekezetünk lelkipásztorával, Püsök 
Dániellel. A köszöntések között Kulcsár 
Annamária testvérnő sok megfontolan-
dó jó tanácsot osztott meg Ibolyával és 
Leventével. A gyülekezetünk gyerme-
kei ezúttal is virággal és énekkel kö-

szöntötték az újszülöttet, és gyermek-
bibliát ajándékoztak neki is. Legyen 
Mennyei Atyánk gazdag áldása Abigail 
és az egész Kulcsár család életén!

Nagyon hálásak vagyunk Istennek 
Kis Péterért, aki újjászületett fiatalként 
lehet gyülekezetünk tagja, és a két új-
szülöttért is, Benettért és Abigailért, 
akiket ajándékba kaptunk Istentől. 

Kérjük a testvéreket imádkozni, hogy 
lehessünk olyan gyülekezet, ahol egyre 
többen átélhetik az újjászületés csodá-
ját, és egészségesen fejlődhetnek a lelki 
érettkor eléréséig. 

                             Püsök Dániel

komornyik megtérése és alámerítkezése 
alapján. A bemerítési aktus után Püsök 
Dániel testvér és Bákai István diakónus 
testvér imádkoztak kézrátétellel azért, 
hogy Isten töltse be Pétert Szentlélekkel, 
és tegye áldássá egész életét.

Szabó Dávid és Erica a gyülekeze-
tünkben találkoztak. Ismerkedésüket 
szerelem, jegyesség, majd házasságkö-
tés követte. Az egész közösségünk nagy 
örömmel tapasztalta, hogy esküvőjük 
után gyülekeztünk tagjai maradtak és 
aktívan bekapcsolódtak a szolgálatok-
ba. Dávid a dicsőítő csoportban végzett 
zenélésben, Erica pedig a gyermekek, 
fiatalok vasárnapi iskolai tanításában 
találta meg a helyét. Házasságukat Is-

ten egy aranyos kisfiúval, SZABÓ SE-
BASTIAN BENETTel áldotta meg, 
akit 2018. szeptember 30-án hoztak el 
bemutatni az Úrnak, és Isten áldását kí-
vánni életére. Az igehirdetés szolgálatát 
és a gyermekbemutatást gyülekezetünk 
lelkipásztora, Püsök Dániel végezte. A 
gyermekbemutatás után kiemelkedő 
mozzanat volt, amikor gyülekezetünk 
gyermekcsapata köszöntötte az újszü-
löttet és egy gyermekbibliát adott át 
Benettnek. Kívánjuk Isten gazdag áldá-
sát a kis Benett és szülei életére!

Kulcsár Levente és Ibolya is imaház-
ban találkoztak, csak nem Torontóban, 
hanem Zilahon. Miután megszerették 
egymást és megértették, hogy Isten 
őket egymásnak teremtette, összeháza-
sodtak, Zilahon. Ez után Ibolya követte 
Leventét Torontóba, gazdagítva szolgá-
ló lelkületével gyülekezetünk tagságát. 
Velük örültünk korábban három fiuk 
születésekor, és Isten gazdag áldásaként 
éltük át velük az elmúlt évben negye-
dik gyermekük, KULCSÁR ABIGAIL 
RÁHEL születését is. Első kislányuk 
gyermekbemutatásra 2018. december 
16-án került sok. Az ünneplő család és 

Szeretettel köszöntjük az Evangéliumi 
Hírnök olvasóit a 2019-es évre választott 
igei mottónkkal: „Irgalom, békesség és 
szeretet adassék nektek bőségesen.” (Jú-
dás 1,2). 

A fenti bibliaversben található hármas 
áldáshoz hasonlóan, három rendkívüli 
eseményt szeretnénk megosztani test-
véreinkkel, amikben az elmúlt év máso-
dik felében részesített bennünket Isten. 
Valójában három Új Életért adhattunk 
hálát Istennek egy bemerítkezés és két 
gyermekbemutatás keretében. 

Kis Péter tinédzser évei közepén 
költözött Békésről Torontóba és csatla-

kozott szüleivel együtt gyülekezetünk-
höz. Kedves, lelkiismeretes fiatalként 
ismerhettük meg, aki áldás a családja 
számára és áldás lett gyülekezetünkben 
is. Az Úr Jézust gyermekkora óta ismer-
te, de személyes Megváltójaként a Ráma 
táborban fogadta el egy ifitábor alatt. 
Bár döntése őszinte volt, nehezére esett 
megvallani másoknak újonnan kapott 
hitét és az alámerítkezést sem volt kész 
vállalni. Azonban, az elmúlt év áprili-
sában, Szenczy Sándor testvér gyüleke-
zetünkben elmondott igehirdetése által 
Isten újból megszólította és megújította 
hitét. Erről bátran bizonyságot tett az 
egész gyülekezet előtt és kérte, hogy az 
alámerítésben is követhesse Jézus példá-
ját. E rendkívüli eseményre - amikor új 
imaházunk medencéjében először moz-
dult meg a víz - 2018. szeptember 16-án 
kerülhetett sor népes gyülekezet előtt. 
Különleges öröm volt Péter, a Kis család 
és gyülekezetünk számára is, hogy az 
ünnepségen részt vehettek és szolgálhat-
tak Isten dicsőségére a Magyarországról 
és Erdélyből érkezett nagyszülők, nagy-
bácsik és unokatestvérek. Az igehirde-
tés szolgálatát gyülekezetünk lelkipász-
tora, Püsök Dániel végezte a szerecsen 

TORONTÓ
Első Magyar Baptista Gyülekezet

7379 Islington Ave.
Woodbridge, Ont, L4L 1W2
Lelkipásztor: Püsök Dániel

TÉGED DICSÉR

Téged dicsér
csodálatos Teremtő

minden,
mi itt e földön él.
Tőled indul meg

Feléd a lét.
Veled próbálja szárnyait

az élet.
A gyermek, fiunk,

mosolyog, gőgicsél,
előtted nő

minden nap még nagyobbra.
Tiéd a gyermekünk.
Léte és növekedése,
értelme fényesedése

mi Jóatyánk:
Téged dicsér.

                         Herjeczki Géza (1974)



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)

6. oldal 2019. február

Kérlek, imádkozzatok értünk, hogy a 
csoportból mindenki megérthesse a ka-
rácsony igazi üzenetét, lényegét. Isten 
csodálatos ajándékként elküldte erre 
a Földre az Ő Szent Fiát, hogy meg-
váltson minket bűneinkből, és örök 
életet adjon számunkra.

Hálásak vagyunk Istennek a csopor-
tunkért, és hogy munkálkodhatunk 

abban, hogy mások is megismerhessék 
Jézust, az Isten Fiát, mint személyes 
Megváltójukat.
                  Margit és István Palotai

HERSHEy KöRNyÉKI  
MaGyaROK KaRáCSONya

A Hershey környéki csoportunk Ma-
gyar Karácsonyi Ünnepét 2018. decem-
ber 8-án tartottuk. 

Mindenki nagy szeretettel készü-
lődött, sütött, főzött az ünnepre, mint 
egy kis magyar család a nagy Ameri-

kában. Mária Papp az angol szöveg-
gel és a díszítéssel készült az ünnepre. 
Kovács Joyce, Dér Emike és Kárpáthy 
Edit aranyosan szorgoskodtak az ételek 
felmelegítéseben, és szeretettel fogadták 
az érkező vendégeket. 

A gyerekek, közösen a Bartos házas-
párral, nagyon szépen énekeltek kará-
csonyi énekeket, majd feldíszítették kis 
piros filc szívekkel a karácsonyfát.

Az ünnepi szolgálatot  magyarul Rev. 
Dr. Gergely István végezte, és a New 
York-i gyülekezetből az énekesek is sze-
retettel adtak zene és ének szolgálatot, 
aminek mindig nagyon örülünk. Kö-
szönjük szeretetüket, és hogy a szívükön 
viselik a csoportunk tagjait, és szeretik 
az Urat, és az Ő csodálatos szeretetét át-
adják számunkra is.

Dér István angolul mondott karácso-
nyi üzenetet számunkra. Dér Emma 
pedig felhívta figyelmünket Terézia 
Faulkner újonnan megjelent könyvére - 
Faulkner testvérnő az elmúlt évben köl-
tözött az Úrhoz. Szeretettel szolgáltak 
ők is közöttünk, és személyes beszélge-
tések alakultak ki azokkal, akik lelkileg 
vagy fizikailag rászorultak. Szeretetük-
kel bátorítottak, támogattak minket. Há-
lásak vagyunk értük.

Gerstner Kornél és a Bartos házaspár 
a gyermekek közötti szolgálatot végez-
ték nagy szeretettel.

Kornél anyukája, Gerstner Margit, 
ebben az évben is szavalt - köszönjük az 
ő szolgálatát is.

GyÉMáNTMENyEGZŐ  
MELBOURNE-BEN

Immár kedves szokássá vált a Mel-
bourne-i Első Magyar Baptista Gyüle-
kezetben, hogy a vasárnapi istentiszte-
let keretében köszöntjük azokat, akik a 
megelőző héten ünnepelték születésnap-
jukat vagy házassági évfordulójukat.

A megszokottnál azonban sokkal ün-
nepélyesebb formában köszöntöttük 
2018. december 2-án Balla Ferenc és 
Juliánna testvéreinket, házasságköté-
sük 60. évfordulója alkalmából. A gyé-
mántmenyegző alkalmával a gyülekezet 
tagjai és hozzátartozói közül többen is 
átadták köszöntésüket: szóban, énekben 
vagy zenében. Szolgált az énekkar és a 
vasárnapi iskolások, szavalatot mondtak 
Szűcs Erzsébet és Fonyódi Márta test-
vérnők, valamint az ünnepelt házaspár 
fia, ifj. Balla Ferenc. Unokájuk, Balla 
Dániel egy trombitaszólóval és egy or-
gonán kísért énekkel köszöntötte nagy-
szüleit. Énekkel szolgált Horváth Ildikó. 
A gyülekezet lelkipásztora, Horváth 
Ferenc a Zsolt 60,14a versét olvasta fel: 
„Istennel győzedelmet nyerünk”.  Meg-
győződésünk, hogy gyémántmenyegzőt 
ünneplő testvéreink házasságuk hosszú 
évtizedei alatt sokszor megtapasztalták, 
hogy csakis az Úrral lehet győzedelmes 
az életük, akár örömök, akár nehézsé-
gek, próbák, betegségek közepette.

Mivel a gyémántmenyegzőre dec-
ember első vasárnapján került sor, az 
istentisztelet keretében úrvacsorai kö-
zösségben is részesültünk testvéreink-
kel együtt. Az istentiszteletet követően 
pedig szeretetvendégség keretében időz-
tünk tovább a 60. házassági évfordulót 
ünneplő testvéreinkkel. Az ünnepeltek 
életére és házasságára kívánjuk Iste-
nünk további áldását!                                                                                               

                              Horváth Ferenc

DETROITI BapTISTáKNáL 
aDVENTI HaNGVERSENyEN

Dicsőség...békesség... (Lukács 2,14)
Kedves testvérek!
Az ünnep előtti napok közelebb hoz-

zák egymáshoz az embereket, mondják. 
Minket is ide csábítottatok Windsorból, 
már nem először. A testvéri barátság 
szálait erősítjük ezzel. De ez nem így 
van testvérek, pontosítsunk csak egy ki-
csit. Nem a napok, hanem az Isten hoz 
közelebb egymáshoz bennünket, akinek 
a gyermekei vagyunk, és Ő hazavárja 
gyermekeit az ünnepre, mert Ő szerezte 
számunkra ezt a csodálatosan szép ün-
nepet, és ezzel azt akarja elérni, hogy 
ne hagyjuk elszökni magunkból a Sze-
retetet, inkább töltődjünk fel vele. Mert 
szökik az a Szeretet, amelyik ad, mint az 
isteni Szeretet. János 3,16. Úgy szerette, 
hogy adta...mivel az utolsó időkben az 
emberek magukat szeretők lesznek, nem 
egymást vagy az Istent! Szökik a Szere-
tet, ne hagyjátok! Szeressétek egymást, 
szeressétek Isteneteket!

Már vagy 20-25 éve csináljátok ezt az 
adventi hangversenyt. Tradíciót, hagyo-
mányt honosítottatok meg vele, egyre 
jobban és jobban megy, talentumaitokat 
megosztjátok másokkal, velünk. Feléb-
resztitek másokban is a szeretetet, hogy 
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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)

2019. február 7. oldal

tanulták. Vagyis megvalósul az imádság 
kérése: Legyen meg a Te akaratod, mint 
a Mennyben, úgy itt e Földön is. Úgy ér-
zem összeforr a mi énekünk az angyalok 
énekével (amint arról Tibor is beszélt, a 
Jelenések 14:1-3-at idézve). Dicsőség 
Mennyben az Istennek, Békesség Földön 
az embernek! Ámen.

              Lizik Zoltán ref. püspök

a szeretet soha el ne fogyjon. Mert ez 
nem emberi igyekezetből van, hanem 
hitből van. Ez nem evilági koncert, ez 
Istendicsőítés, Istenmagasztalás. Ide a 
szívünk hozott, nem a lábunk, vagy az 
autónk!

Igaz minden évvel öregebben, kopot-
tabban, fáradtabban, de talán több hittel, 
mert közelebb van hozzánk az üdvösség, 
mint amikor hívőkké lettünk. Öreg bojtá-
rok, öreg juhok vagyunk már, de jönnek 
a fiatalok is. Láttuk felnőtté válni őket, 
hogy telik az idő? Kinőttek a karácsony-
várás izgalmából, de megmaradtak Isten 
gyermekeinek. Megtartó erő, meleg fé-
szek lett ez az egyház számukra. 

Azért jöttünk, hogy közösségben 
legyünk egymással, hogy harmónia 
alakuljon ki újra és újra köztünk, nem 
csak a zenében, egymás közt is, Isten 
gyermekei között. Azt szeretnénk, hogy 
mindenkiben szólaljon meg egy-egy 
melódia, visszhangozzék.

Szeretnénk ünneplőbe öltöztetni lel-
künket, de ezt csak az isteni gyermek 
betlehemi történetével lehet és sok-sok 
lelki énekkel. Azok lesznek lelkünk 
díszei, csillogásai, fényei, amikor a lel-
künk karácsonyfaágán ott marad az 
ének, s annak üzenete. A szép dallam, 
mint a tenger hullámzása kimossa, 
partra veti a sok szemetet, úgy dobja ki 
lelkünkből a sok felesleges dolgot, el-
sősorban a szorongást, a félelmet, a hi-
tetlenséget, a bűnre való hajlandóságot, 
a kísértés lehetőségét, a beletörődést, 
hogy nem várjuk már a csodát, pedig 
Istennek semmi sem lehetetlen, ma sem.

Miért jó együtt énekelni? Mert az 
éneklésben összeforr a Menny a Földdel, 
az angyalok énekét a pásztorok is meg-

tó ima és böjt meghozta fia megtérését.
A Román forradalom után az Egye-

sült államok konzulátusa interjúra ké-
rette Balla testvért és feleségét. Meg-
ismételték a meghívást, felajánlva a 
kivándorlást. Így, a lelkipásztor testvé-
rünk az államokba települt  feleségével, 
leányával és annak  családjával. Először 
Chicagóban telepedtek le, majd Akron, 
Ohióban találtak otthont. Testvérünk 
feleségét 2013-ban hívta haza Mennyei 
Atyánk. Utána özvegyen élt 2018. nov-
ember 17-én bekövetkezett haláláig.

Mind Romániában, mind az Egyesült 
államokban felelősséggel végezte szol-
gálatát. Felesége hűséges társa volt a 
sokrétű szolgálatban. 

Augusztusban meglátogatta fia, Fri-
gyes, akitől a látogatás végén a követke-
ző szavakkal búcsúzott: - Fiam, ha majd 
úgy jössz Amerikába, hogy engem már 
nem találsz életben, mikor legközelebb  
meglátjuk egymást, soha többé nem lesz 
szükség búcsúra!

Balla Gábor lelkipásztor testvért, mi-
után hosszú élettel és szolgálattal áldot-
ta meg az Úr, hazarendelte.  Elköltözése  
87. éves korában, 2018. november 17-én, 
az Egyesült államokban, Ohio állam-
ban, Akronban következett be.

Akik ismerték és megtehették 2018. 
november 26-án vettek részt Akronban 
azon a megemlékezésen, ami este 7 
órakor vette kezdetét a Schermesser Te-
metkezési Vállalkozás kápolnájában. A 
megtelt kápolnában a román és magyar 
ajkúak közül sokan járultak mikrofon-
hoz, hogy emlékezzenek Balla Gábor 
testvér életének egy-egy velük kapcso-
latos epizódjára.

Igével, Kulcsár Sándor lp. testvér 
szolgált  a Jelenések 4,1-4 alapján. Őt 
követte Zeffer Béla lp. testvér  aki a Já-
nos 14,3 és a 2Kor 5,1. és 8. versek  sze-
rint fejtegette Isten igéjét. Román rész-
ről Tudor Sandu Peshel lp. testvér szólta 
az igét a Róma 14,7-9 versekből.

Balla Gábor testvér temetésére nov-
ember 27-én került sor, a temetkezési 
vállalkozás kápolnájától néhány száz 
méterre, ahol a következő testvérek 
végezték az igei szolgálatot: Valentin  
Țenț, az Akroni Román Baptista gyüle-
kezet lelkipásztora a Zsidók 13,7 verset 
véve alapul, Dan Paul, a Clevelandi Ro-
mán Baptista Gyülekezet lelkipásztora, 
a 2 Korintus 4,13-14 alapján, és Viorel  
Clintoc nyugalmazott  lelkipásztor test-
vér aki a 2 Timóteus 4,7-8 szerint szólta 
az igét .

A viszontlátás reményében búcsú-
zunk tőle egy időre.
                                     Balla Frigyes

BaLLa
GáBOR

1931
-

2018

Balla Gábor 
baptista lelkipásztor 1931. szeptember  
16-án született  Kertészfalván, Belényes  
mellett, Erdélyben. Iskolai  tanulmányait 
szülőfalujában kezdte. Majd elszegődött  
asztalos-inasnak, és felszabadult,  mint  
szakképzett  asztalos. Az inasévek mos-
toha körülményei miatt súlyos reuma 
hatalmasodott el rajta. Tizenhét  évesen 
testileg szinte rokkant állapotba került. 
Édesanyja imádságai és saját nyomorú-
sága Isten felé terelte.

Megtérése után 1948  decemberében  
bemerítkezett,  és a helyi gyülekezet 
tagja  lett. Miután  érezte az Úr  elhívá-
sát, a testvérek  bátorítására, jelentkezett 
a Bukarestben  működő   Baptista Teoló-
giai  Szemináriumba, 1950-ben. A sike-
resen befejezett  négy év után  lelkipász-
tori  szolgálatot  kapott  Arad megyében, 
Feketegyarmaton és körzetében. Ide 
már feleségével érkezett, miután  1953-
ban házasságot  kötött   Köteles  Piros-
kával. A házasságból két  gyermekük  
született, Frigyes és Lídia. Mindketten 
Feketegyarmaton látták meg a napvilá-
got. Balla Gábor  tíz évig  munkálkodott 
ebben körzetben.

1963-ban  lelkipásztori  szolgálatát  
Székelyhídon és körzetében folytatta 
nyugdíjba vonulásáig. Az általa láto-
gatott munkaterület határai elérték a 
Szilágyság gyülekezeteit is. Bokor Bar-
nabás lelkipásztor testvérünk 1965-ben 
bekövetkezett halála után a nagyváradi 
gyülekezetben is végezte a lelki munkát 
egy éven keresztül. Nemsokkal ezután 
meghívást kapott az Egyesült államok-
ba, Ohio állam Akron városának Román 
Baptista Gyülekezetébe, de a Ceausescu 
diktatúra nem engedte el.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

8. oldal 2019. február

The five days that we spent in Canada 
for the New Year’s Ski camp were 
refreshing and joyful. The basic outline 
for what we did each day was: have a 
devotional time in the morning, then do 
a winter activity such as snow tubing 

The North American Hungarian Bap-
tists youth always does a really good 
job with organizing fun and engaging 
events to look forward to year-round. 
This Arizona trip was not only one 
of these amazing trips of wonderful 
fellowship with our friends and families, 
but it gave us a breathtaking look at 
how wonderfully extraordinary God’s 
creations really are. Although I’ve 
visited Arizona at the age of four, my 
parents joke with me and ask me why 
I want to go yet again, but it’s obvious 
that I wanted to see the beauty of Ari-
zona with new eyes, eyes that can fully 
comprehend the beauty of it all. 

We started off the 5-day trip with going 
to Sedona and hiking up the beautiful 
mountains of Red Rock county. After a 
hard day hiking, it was nice to relax and 
see the Chapel of the Holy Cross in the 
evening, lit up for all to see this cross-
shaped chapel built into the hills of 
Sedona. We were able to visit Hillsong 
Church in Scottsdale the next day, on 
Sunday. This is where we learned about 
putting our big puzzle together that only 
God sees the full picture of, and because 
of that, allowing God to put His puzz-
le pieces in our life as opposed to us 
putting our own pieces that don’t fit and 
don’t complete the picture God wants to 
complete. This was a wonderful Segway 
into the New Year, where a lot of us 
found it necessary to reflect on this idea 
to let God take control in the upcoming 
year. 

Monday was a laid-back day, catching 
up with friends and enjoying Zsigmond 
Balla’s apartment amenities such as 

basketball courts, a rooftop jacuzzi and 
pool, a game room, and much more.  
Tuesday was New Year’s Eve, and while 
some of us went shopping and other golf-
ing at Top Golf, we eventually met to get 
together at Zsigmond Balla’s apartment 
again. We spent the final minutes of 
both the old and new year in the rooftop 
Jacuzzi and were led into the new year 
with a devotion led by Robi Juhasz on 
togetherness and loving one another. It 
was a very unique way to greet the 2019, 
but the view from the rooftop and being 
with such amazing people made this one 
of the most memorable New Year’s get-
together’s I’ve ever been a part of. That 
night was greeted with a memorable 
Denny’s experience (which can be only 
explained by the ones who were there). 

Although Tuesday was the last and 
final day, we spent it on catching up 
with sleep, and watch the sun set in the 
west from a landmark called Hole in the 
Rock, which is a big rock with a crater 

inside, making all of Phoenix visible 
from inside this crater-like structure. It 
was the best way to end the trip, together 
with people that we love an cherish. If 
this trip did anything, it made us grow 
closer together as well as grow closer to 
Christ. With the Wonders of nature, to 
the devotions led by many of us, it was 
the most memorable way to welcome the 
promising year of 2019.

                                   Samuel Szabo

or skiing/snowboarding. A different 
person led the devotional time each day, 
so we were all able to hear different 
perspectives and hear about how God is 
working in their lives. 

These days were relaxing because we 
had time to play games, talk with each 
other, and spend time with God. On Sun-
day, we were given the opportunity to go 
to Toronto and visit the church. This was 
an encouraging time for the youth and 
the congregation. It was the last Sun-
day and the church members spent time 
sharing what they were thankful for in 
2018. It was amazing to see how God 
has been faithful and has carried his 
people through the good and the bad in 
the past year. 

I think I can speak for everyone when 
saying the New Year’s Eve celebration 
was a blast! The games were fun and 
well organized by Reni and friends. 
Each team was able to contribute 

and have a good time while all being 
together. We also had a Secret Santa 
gift exchange for which the gifts were 
thoughtful and funny. It was nice to see 
everyone come together and enjoy each 
other’s company during the final hours 
of the year 2018. Pastor Daniel led us 
into the New Year while reading Psalm 
19 and encouraging us to lives for Jesus, 
our Rock and Redeemer. 

For me, I was able to meet new people 
who I had not had the opportunity 
to speak with much before. Overall, 
everyone who attended had a wonderful 
time with one another growing closer 
in friendships. I would like to extend a 
special thanks to everyone who made 
this event at the camp possible! The 
cooks, Pali and Zsofi Csovari and the 
Toronto youth, church members, and 
pastor for welcoming with Christ-like 
hospitality.

                                Laura Lakatos



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)

2019. február 9. oldal

ERŐRŐL ERŐRE
Zsolt 84,8
Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm!
Vége, nincs tovább…
Megtántorodtam, már-már elestem,
elborított a nyomorúság.
Szóltam: saját erőmből nem telik több,
nem bírom tovább!
És akkor új erő jött.
Csendben és észrevétlen.
Nem a győztesek hódító ereje,
nem az erők világrengető serege,
csak épp annyi, amire szükségem volt,
csak épp annyi, amennyi fölemelt,
megiszamodott lábam lépésre bírta,
s nyomorúságom rengetegéből
a kivezető utat megmutatta.
Csak épp annyi.
S ha elfogy?
Akkor újra küldi Ő,
a kifogyhatatlan, örök, szent Erő!
Csak mindig annyit.
És épp eleget!
Eleget ahhoz, hogy el ne essem,
ne zuhanjak le a szörnyű mélybe,
e szent erővel általlépjem,
s csak a túlparton roskadjak össze.
Aztán megint ad új erőt.
Naponként kinyújtom kezem
a napi mannáért, és Ő ad.
„Erőről erőre jutok”,
világlik már a szent titok!
Az ínség földjén új forrás fakad,
amerre bizakodó lábam elhalad.
Tekintetem a célt kutatja már,
nem révedek erőtlen magamra,
végtelenné tárult a láthatár.
Mindig csak előre, előre,
át a völgyön, – a hegytetőre!
Kőről kőre, erőről erőre…
Átmenvén a siralom völgyén,
erőről erőre jutok,
míg fenn a Sionon megállhatok.

                          Oláh Lajosné

In Remembrance
Jolan Selpal was a special servant of 

God. She was blessed with many God 
given talents. She didn’t bury them, she 
used them for His glory and to bring joy 
to everyone.

For many years she was a cook at the 
Bethesda Home. Her Hungarian food; 
soups, porkolt, (stew) crepes, (palacsin-
ta) was enjoyed by everyone.

As an expert seamstress, she did 
mending for the Home as well as the 
residents. 

Her hands were not idle, they were 
busy for others. Either cooking, bak-
ing, sewing or knitting articles for the 
mission stations around the world.

Many children are hugging the dolls 
she made for them. Many elderly are 
kept comfortable with her knitted lap 
robes. Many babies were kept warm 
with the blankets she made for them etc.

In retirement Jolan moved into the 
Home as a resident. She continued 
using her hands. She made articles; 
remembering the scripture passage 
inasmuch as you have done this unto 
one of the least of these my brethren, you 
have down it unto me.

Jolan was not only busy with her 
hands, she was busy spreading God’s 
message to non believers around her or 
on the phone.

After her fall, she was transferred to 
a nursing home, where she had a golden 
opportunity to witness for our Lord and 
she did.

Jolan had a cheerful spirit and 
extended her love to all. We all loved her 
and miss her. We know she is home with 
her Lord whom she loved and served.

                           Ethel Petre Kish

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).

Jolan Selpal, 96, of palm 
Bay, Florida entered eternal life on 
October 23, 2018. 

She was born 
in Tiszagyula-
háza, Hunga-
ry, to Sandor 
Horkay and 
Elizabeth Toth 
Horkay. and 
was preceded 
in death by her 
husband of 45 
years, Stephen, and her son Steven, and 
her siblings Alexander Horkay (Marie), 
Imre Horkay (Olga), and Emma Thomas 
(John). 

Jolan is survived by her daughters 
Helen Polanski and husband Paul, 
of Indian Harbour Beach, FL; Betty 
Spicer and husband Craig of Midland, 
NC; 4 grandchildren: Bryant Spicer 
of Midland, NC, Miles Polanski and 
wife Chelsea of Cincinnati, OH, Peter 
Polanski of Indian Harbour Beach, and 
Marcella Polanski of Tallahassee, FL; 
2 great-grandchildren, Ava and Jacob 
Spicer of Midland, NC.

She was a talented homemaker, busi-
ness owner, masterful seamstress, 
accomplished cook, author, and most of 
all, a devout Christian woman who lead 
numerous people to the Lord. Some of 
her last words to the hospice staff was, 
“I am 96 years old, and I am going 
Home!"

Our family would like to thank the 
staff of Consulate Health Care of Mel-
bourne and Vitas Hospice Care for their 
support and loving care. A memorial 
service will be held at a later date at 
Bethesda Baptist Church in Palm Bay, 
where Jolan was an active member with 
Pastor James Waddell officiating.

                            Helen Polanski
psalms 145:2

Every day will I bless thee; and I will 
praise thy name for ever and ever.

Janet, Ann, and Jenny all agreed. This 
year they were going to get together 
daily to pray together and share their 
experiences. Over the past few months 
they had spent more time in fellowship 
with one another, and it was the best 
part of their weeks. They all worked 
in the same office, ate lunch together, 
went to church together, and they lived 
close enough that they could meet at 
one another's homes when necessary. 
In covenant with God and one another, 
they promised to get together for praise 
and prayer.

Perhaps such a set-up is not feasible 
for everyone, but it is easier and more 
enjoyable when we can share our faith 
with others. Other people hold us 
accountable to the commitment we make 
in a way that God does not. He will not 
force anyone to make time for Him. It 
is from a willing heart that God wants 
our time with Him to come. Friends and 
prayer partners can help us remember 
God every day, and thereby help us 
praise Him always.

Prayer: Every day will I praise Thee, 
Lord. I will try to take time each day 
to reflect on the great gifts I have been 
given and the wonderful love that is in 
my heart. Thank You for that love. 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 2019. február

való vezetést szövetségünk ügyeinek intézésében, a magyar 
baptista misszió terjesztésében itt az új hazában.

3. Különös öröm volt számunkra, hogy a 110. éves jubile-
umunk alkalmából felvehettük szövetségünk legfiatalabb 
gyülekezetét, amely nemrég alakult Venice-ben, Florida 
államban. Kulcsár Attila testvér gyülekezetplántálási fára-
dozásait megáldotta az Úr, így egy újabb gyülekezettel sza-
porodhatott szövetségünk. Kérjük a testvéreket, hogy imád-
kozzanak, a Venice-i gyülekezetért, hogy az Úr továbbra is 
növelje az új gyülekezetet lélekben és létszámban, adjon erőt 
lelkipásztor testvérünknek a szolgálatok és missziós feladatok 
elvégzésére. 

4. Az észak-amerikai magyar baptisták életének különleges 
eseménye volt, amikor a torontói Magyar Baptista Gyüle-
kezet új imaházát ünnepélyesen megnyithattuk, június 2-3-
án. Hálásak vagyunk a szép, nagy imaházért. Kérjük testvére-
inket, hogy velünk együtt imádkozzanak a torontói testvérek 
missziómunkájáért.

5. Hálásak vagyunk, hogy gyülekezeteink többségében 
tapasztalt lelkipásztorok szolgálnak. A Clevaland-i és a 
Chicago-i gyülekezetekben a lelkipásztorok meghívása fo-
lyamatban van. Kérjük a testvéreket, imádkozzanak, hogy az 
új lelkipásztorok minél előbb elfoglalhassak szolgálati helyü-
ket, hogy a régi és új szolgálattevők testvéri egységben és sze-
retetben tudjanak együtt munkálkodni a gyülekezetek hitbéli 
épülése, és létszámban való növekedése érdekében. 

6. Hálásak vagyunk az Úrnak és gyülekezeteiknek, hogy 
minden évben két ifjúsági találkozót szervezhetünk. Az el-
múlt évben, Detroitban és New Yorkban került ezekre sor. 
Ebben az évben, Floridában (Venice) és Chicagoban szervez-
zük az ifjúsági találkozókat. Ezeken kívül, ebben az évben, 
fiataljaink egy missziós utat szerveznek Erdélybe, ami-
kor elsősorban a romák felé szeretnének szolgálni. Kérjük 
a testvéreket, hogy imádkozzanak az ifjúsági találkozókért, 
hogy fiataljaink minden alkalommal megtapasztalják Isten je-
lenlétét, és elkötelezzék magukat Krisztus követesére. A ter-
vezett missziós útért is kérjük az imatámogatást, hogy fiatal-
jaink áldást vigyenek és áldást nyerjenek, miközben az erdélyi 
testvérek között szolgálnak.  G.I.

KáRpáTaLJa
Hálásak vagyunk Istennek a szeretetért és végtelen kegye-

lemért, amit megtapasztalhatunk itt Ukrajnában, Kárpátalján 
a háború, az infláció, munkanélküliség, illetve a nagymértékű 
elvándorlás közepette!

Kérünk benneteket imádkozzatok a kárpátaljai magyar bap-
tista gyülekezetekért, az itt folytatott misszió munkáért, test-
véreinkért, kik ezen a vidéken szolgálják az Urat!

A kárpátaljai gyermek és ifjúsági munkáért, ebben mun-
kálkodó testvéreinkért, mert ez meghatározza gyülekezeteink 
jövőjét!

Könyörgés a hű szolgálattevőkért, hogy a Megváltónk Szent 
Lelkének erejével szeretettel szolgáljanak a közösségekben!

Imádkozzunk a szociális munkáért, a testvéreinkért, kik 
ebben a szolgálatban fáradoznak, a gáti roma és kígyósi ma-
gyar baptista gyülekezetekben működő napközi és gyermek 
étkeztetés programért, ahol a gyerekeknek bibliaóra, magyar 
nyelv oktatás, illetve lehetőségeinkhez képest igyekszünk me-
leg étellel szolgálni a gyerekek felé !

VaJDaSáG 
Hálaadás 
Az ÚR oltalmáért, bár nagy az elvándorlás térségünkből, 

többen haza költöztek a mennyei hazába, mindezek ellenére 
közösségeink nem fogytak. 

A gyülekeztek sokrétű szolgálataiért: gyermektáborok, nők 
közötti szolgálat, különböző szükségekben lévők megsegítése, 
iratmisszió.

Kérés 
Kérjük az aratás Urát, hogy állítson munkába fiatalokat, 

akik bekapcsolódnak különböző szolgálatokba.  

MaBaVISz VaSáRNap
folytatás az 4. oldalról

Lelkipásztoraink: Herjeczki Géza, Gergely István,  
Kulcsár Attila, Püsök Dániel, Horváth Ferenc,  
Huli Sándor, Novák József és Kulcsár Sándor;  
Vass Gergely testvér sajnos hiányzik a képről.

A legutóbbi ifjúságin, Detroitban.

A kárpátaljai lelkipásztorok, néhány magyarországi 
vezetőve a középen.
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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
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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)

2019. február 11. oldal

IMáDKOzzUNK 
EGyMáSÉRT

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

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

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

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

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

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

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

a MaBaVISz elnöksége:
Elnök: dr. Gergely István (Amerika) 

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

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)

Rimaszombat város szellemi ébredé-
séért.

Szolgálattevőkért, munkatársakért, 
vezetőkért, tanítókért, evangélistákért a 
városban.

Gyülekezetünk fejlődéséért, szaporo-
dásáért, hogy az érdeklődők nálunk ott-
honra és az Úrra találjanak. 

Az anyagot Durkó István, a 
Mabavisz főtitkára gyűjtötte össze

 Imakérések: 
A dunaszerdahelyi gyülekezetplán-

tálás fejlődéséért és a szórványmisszió 
folytatásáért. 

Nagy fájdalom, hogy az elmúlt évben 
felbomlott egy házasság gyülekezetünk-
ben, ami kihatott az egész közösségre. 
Imádkozzunk, hogy az Úr adjon böl-
csességet ezt a helyzetet megfelelően 
kezelni.

Vasárnapi iskolásaink nagyon keve-
sen vannak. Imádkozzunk, hogy jöjje-
nek új családok és gyermekek az Úrhoz, 
gyülekezetünkbe. 

A megszűnőben lévő negyedi 
gyülekezetért (ahonnan indult a 
felvidéki misszió). 

A fiataljaink növekedéséért és 
szolgálatáért a környéken. 

Égő szívű munkatársakért, veze-
tőkért. 

Gyülekezetünk fejlődéséért, sza-
porodásáért, hogy az érdeklődők ná-
lunk otthonra és az Úrra találjanak. 

Imakérések - Rimaszombat: 
Azért hogy a klenoveci gyüle-

kezet ne csak teoretikus anyagyü-

lekezetünk legyen hanem valódi, nem 
közömbös a missziónkhoz.

Gyülekezetünkben a lelki előremoz-
dulásáért, buzgó szolgálattevőkért és 
imádkozókért, új érdeklődőkért, tago-
kért.

A szlovák baptista egyesületbe tartozó 
gyülekezetek tagjai között, ébredésért.

Kérjük a Szentlelket, hogy újítson 
meg bennünket, vannak gyülekezetek, 
ahol átfogó megújulásra van szükség, de 
vannak megfáradt testvérek, akik életé-
be fontos volna a Lélek érintése.   

Imádkozzunk, hogy a folyamatban 
lévő építkezéseket befejezhessük (Sza-
badka, Csantavér, Bácskossuthfalva, és 
Múzslya) 

FELVIdÉK  
 

Hálát adunk: 
Ifjúságunk működéséért és a ki-

terjedt munkájukért, aktivitásukért. 
Hogy ismét van a gyülekezetből 

indult teológusunk, igei szolgálat-
tal, aki egyben gyülekezetünk kán-
tora is.

Az Imádkozó Édesanyák csoport-
jáért, mely három éve működik.

Gyülekezetünk lelki előremozdulásá-
ért. 

A jó Isten megtartotta Pálkovács Ist-
ván rimaszombati lelkipásztort a szol-
gálatban, a tavalyi szellemileg kimerítő 
év után.

Ismét vannak a rimaszombati gyüle-
kezetben bemerítést kérő lelkek.

Bemerítés a vajdasági  Csantavéren                   A fiatalok szolgálata Szentpéteren



Nem a félelemnek lelkét adta 
nekünk az Isten

Az év utolsó napján a legtöbben visz-
szatekintünk és leltárt készítünk a mö-
göttünk álló év történéseiről.

Ha visszatekintek, látok nehéz, kór-
házban töltött hónapokat. De látok meg-
tartó kegyelmet, csodás gyógyulást, 
felépülést, munkába állást és egy gon-
doskodó, imádkozó gyülekezetet, test-
véreket.

Itt a felsorolásban, több volt a jó, mint 
a rossz és egy felfelé ívelés tapasztalha-
tó. Amiért hálás vagyok.

Alapjába véve, olyan ember vagyok, 
aki nem szeret a múltban élni. Fontos 
hogy hátra tekintsek, de inkább csak 
hátra pillantok. Közben nem fordulok 
hátra, inkább előre szeretek nézni. 

Ha az ember nehéz évet zár, nehezen 
tudja kizárni a múltat. Sokszor előtörnek 
a rossz emlékek, amit szeretek gyorsan 
elhessegetni, de teljesen kizárni nem tu-
dok és talán nem is szabad. 

Többen kérdezték, hogy nem félek-e, 
hogy újra beteg leszek? A válaszom az, 
hogy nem. Nem félek és nem félhetek, 
hiszen Isten kezében vagyok. Ami ré-
szemről nem csupán egy bátor és eltökélt 
érzés, hanem az élő Isten szavába való 
kapaszkodás. 

A Róma 8:15-ben ez áll: „Mert nem 
a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét 
féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, 
aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!”

Nem tudjuk, mint hoz a jövő.  Ha  hí-
reket hallgatunk, félelem és aggodalom 
törhet ránk, hiszen a klímaváltozás bor-
zasztó katasztrófákat, tragédiákat idéz 
elő. Európa, ahol élünk félelmetes átala-
kulás alatt van. Ezt én úgy élem meg, 
mint aki előtt az utolsó idők jelei bon-
takoznak ki, vagy legalább is az előké-
születei. Ezért, a jelen felzaklató törté-
néseit sem tudom kizárni az életemből, 
de megnyugtató az a tudat, hogy a jövő 
Isten kezében van. A Mt 28:20-ban  azt 
ígérete az Úr, hogy: „…én veletek va-
gyok minden napon a világ végezetéig.” 

A múlt megtapasztalásaimból szeret-
nék tanulni és erőt meríteni.

A jelent, Isten kegyelmében megélni. 
A jövő bizonytalanságát, félelmeit 

igyekszem tudatosan Istenbe és az ő ígé-
reteibe kapaszkodva elengedni.

Végül a 2 Tim.1:7 igéjével bátorítom a 
testvéreket és kívánok áldott új eszten-
dőt: 

„Mert nem a félelemnek lelkét adta 
nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet 
és a józanság lelkét.”

                                 Váci Ágota
(A júniusi számban, ezen az oldalon ol-

vastunk a Pesterzsébeten élő testvérnő be-
tegségéről. Az Úr meghall imát; most hálát 
is adhatunk a gyógyulásért. Köszönjük a 
személyes bizonyságtételt. szerk)

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK, 2019. február 12. oldal




