
Erdély 
1. Hálásak vagyunk Istennek szövetsé-

günk elnökségének és tanácsának új ve-
zetőiért, akik az RMBGySz IX. válasz-
tó kongresszusán, 2019. március 30.-án 
kaptak megbízatást arra, hogy az erdélyi 
magyar baptista nagy közösségnek irányt 
mutassanak. Imádkozzunk, hogy az Úr a 
Lélek által adjon testvéreinknek erőt a 
szolgálathoz, bölcsességet a döntésekhez 
és hűséget a rájuk bízott sáfársághoz. 

2. Hálásak vagyunk Istennek gyü-
lekezeteink missziós szolgálataiért: az 
evangélizációs istentiszteletekért és 
programokért, a karácsonyi koncerte-
kért, a városnapokon felállított missziós 
sátrakért, a mozgássérültek közötti misz-
szióért, a gyerek és az ifjúsági misszi-
óért, a roma misszióért és a nők között 
végzett evangélizációért. Imádkozzunk, 
hogy ez az új esztendő valóban a misz-
szió éve legyen, amikor még sok ember 
átadja életet Krisztusnak, és csatlako-
zik az Úr népéhez. Imádkozzunk, hogy 
a „Krisztusban együtt a misszióért!” 
mottóval megtartott év indító baptista 
imahét témái és a január végi „Beszélj 
Jézusról félelem nélkül” című misszi-
ós konferencia üzenetei fellelkesítsék 
a hívőket arra, hogy még tudatosabban 

és elszántabban evangélizáljanak a kör-
nyezetükben élő emberek felé. Imádkoz-
zunk, a Szatmár megyei Nagykárolyban 
folyó missziókezdet kibontakozásáért. 
Imatémánk, hogy az Úr rendeljen oda 
egy misszionárius családot. 

3. Hálásak vagyunk az Úrnak a 
Sólyomkővári Táborban jól haladó épít-
kezésért, és azért is, hogy az elmúlt 
évben már sokan táborozhattak ezen a 
helyen. Imádkozzunk, hogy az Úr adjon 

további jó előrehaladást az építkezés-
ben, és rendelje ki a szükséges anyagi 
forrásokat a munkálatok befejezéséhez. 

A TARTALOMBÓL
English section - page 8.
MABAVISZ vasárnap - imatémák  
    mind a hat magyar szövetségtől
A Házasság Hete
Gyülekezeti beszámoló: New York,  
    Torontó, Alhambra 
Dr. Cserepka Margit (1929-2020)
Tudom, kié a holnap! (ének)

folytatás a 4. oldalon

TESTVÉREIM JAVÁÉRT
Testvéreim javáért Fáradnom, 

küzdenem:  
Ó, erre segíts engem Én édes 

Istenem! 
Hogy tövises pályámon Ragyog-

jon szeretet, 
Mert aki boldogít mást, Boldog 

csak az lehet!

2. Ne legyen életemben Soha egy 
pillanat, 

Melyben elhagyna engem E  
nemes indulat! 

Ajándékozz meg engem Jó  
szívvel, jó Atyám, 

Hogy boldogítva boldog Lehessek 
igazán!

3. E földön annyi a könny És  
annyi itt a seb, 

Mi volna boldogítóbb, Mi volna 
nemesebb, 

Mint könnyet felszárítni, Még ha 
egy cseppet is, 

Mint sebet bekötözni, Mégha csak 
egyet is.

4. Te mint Samaritánus Szolgáltál, 
Jézusom; 

Hogy példádat kövessem, Szívből 
imádkozom: 

Lehessek tanítványod A te Lelked 
szerint, 

Akit a jótevésre A szíve  
kényszerít. (HH 708)  

      Sántha Károly (1840-1928).

MABAVISZ vasárnap 2020. - Hálaadás és Imatémák

RMBGySz tanácsa: Első sor, balról jobbra: Veress Efraim, János Csaba, Rajna Ottó,  
dr. Borzási Pál-Zoltán, Pardi Félix, Szabó László, Budai Lajos, Veress Ernő.  

Hátsó sor, balról jobbra: Kelemen J. Sándor, dr. Borzási István, Fazakas György,  
Szűcs Sándor, Győrfi Elek Tóbiás, Máté Zoltán. 
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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

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

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

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

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

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

folytatás a 3. oldalon

A TARTALOMBÓL

English Articles - pages 8-9.
Meghívó lelkipásztor beiktatásra

és ifjúsági találkozóra
Beszámoló a kolorádói családi

táborozásról
Távol és mégis közel: hírek

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

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

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

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

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

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

Miért nincs, ha van?
MABAVISZ VASÁrNAP

Februári lapunk jelentős részét az el-
múlt 13 évhez hasonlóan most is a hat 
szövetségben élő magyar baptisták éle-
tét-szolgálatát bemutató beszámolók, 
fényképek alkotják. Örülök annak, hogy 
a Magyar Baptista Világszövetség el-
nöksége az idén is összegyűjtötte és lap-
jaink számára elérhetővé tette ezt a hála-
adásra és könyörgésre buzdító anyagot. 
Remélem, hogy a hónap elején (2-án) 
buzgó imádságok hangzottak el világ-
szerte azért a missziómunkáért, melyet 
más-más országban, vagy kontinensen 
ugyan, de magyar baptista testvéreink 
– rokonaink vagy számunkra ismeretlen 
testvéreink – végeznek. Aki az újságun-
kat kézbe veszi, a naptól függetlenül is 
alkalmat találhat arra, hogy áttekintse 
ezt a missziómunkát, s imádkozzon érte. 

MaBaVISz VaSÁRNaP nem olyan 
régóta létezik. 2007. januárjában – a vi-
lágszövetség akkori elnöke, Herjeczki 
Géza kezdeményezte (felhívása az Evan-
géliumi Hírnök 2007. januári számának 
3. oldalán jelent meg). Mivel a Baptis-
ta Világszövetség (BWa) a sok évtize-
des gyakorlatát megváltoztatva 2006-
tól február helyett májusra helyezte át 
a BWa vasárnapot, annak a helyén és 
egy kicsit a mintájára javasolta az elnök 
testvér ennek a vasárnapnak a „kisajátí-
tását.” Javaslatát kedvezően fogadták és 
attól a februártól kezdve mind-mostanig 
Mabavisz vasárnapot tartunk február 
elején -  beszámolókkal és imakérések-
kel segítve egymást a tárgyszerű imád-
kozásban. 

Két-három éve a BWa vasárnapot 
májusról visszaállították a régi dátum-
ra, február első szombat-vasárnapjára. 
Talán ez is közrejátszik abban, hogy pél-
dául az elmúlt két évben mindenki azt 
tartott, amit akart. az Áhítat már csak a 
BWA vasárnapot tüntette fel. Az idén a 
két nagy magyar baptista szövetség feb-
ruári dátumú lapjaiban már nincs is szó 
a MABAVISZ vasárnapról. A február 
másodikai imaóra-téma volt az egyet-
len, ami erre a napra utalt.  

Kérdezzük hát meg: szükség van 
egyáltalán egy ilyen napra? 

Feltehetőleg kétféle választ kapnánk 
kérdésünkre. Ha a Muzslyán (Vajdaság) 
élő, imaházukat közös összefogással 
felújító kis gyülekezet testvériségét kér-
deznénk, vagy a kárpátaljai lelkipász-
torokat, esetleg a felvidéken szolgáló 
Dóczé Bálint testvért, a válasz egyér-
telmű „igen” lenne – ahogyan azt több-

ÉVKÖZI GyűLÉS 2020.
a Végrehajtó Bizottság és a 

Missziós és Jótékonysági Bizottság 
internetes értekezletére az idén  

március 7-én kerül sor. 

ször hallottuk is, legutóbb pl. a detroiti 
Mabavisz tanácsülésen, március 15-én.

Hát nekünk, „nagyobbaknak”? 
Nekünk elég jól megfelel a BWA va-

sárnap – hiszen abban ugyebár benne 
vannak magyar baptista testvéreink is. 
Meghát az egy igazán „nagy-szerű” kö-
zösség, ahol nem 40 ezer hívőről, hanem 
40 millióról gondolkodhatunk (vagy 
még többről). Esetleg riportot készít-
hetünk a világszövetség elnökével is, a 
nemrég Debrecenben is járt Msiza test-
vérrel. Az afrikában élő baptisták roha-
mos növekedését is megcsodálhatjuk, 
imádkozhatunk a nigériai vagy a Fülöp-
szigeteken élő testvéreinkért, esetleg az 
üldözött szíriai baptistákért – mennyi 
fontos imatémánk van, ha szétnézünk 
ebben a világméretű baptista családban!

S ha mindeközben nem jut időnk és 
energiánk, nem terjed ki figyelmünk az 
olyan „apró” közösségekre, mint a be-
regszászi, bácskossuthfalvai, detroiti, 
kelownai, szentpéteri – hát azt igazán 
meglehetne érteni. :) Vagy mégsem?

Ha észrevesszük magunkban, hogy 
már nem érdekel annyira a messzire 
szakadt testvéreim ügye, sorsa, gondja, 
gyülekezete, ha kezdjük elfelejteni egy-
mást, ha elkezdődött formálódni ben-
nünk a gondolat: az ő gondjuk-bajuk, 
nem a miénk – akkor igazán szükségünk 
van / volna a MABAVISZ vasárnapra, 
meg annál többre is. 

Végül ezt már csak halkabban jegy-
zem meg, s csak az fogja meghallani, 
aki akarja, vagy akinek van füle a hal-
lásra: Ki gondoljon, vagy ki gondol-
hatna, ki segíthetne, ki imádkozhatna a 
szétszórtságban élő kis magyar baptista 
közösségekért, ha nem mi? És ki fogja 
ezt tenni, ha mi nem? Kitől fogja szá-
mon kérni az Úr a legközelebbi feleba-
rátját (a másutt lakó, talán már egy kicsit 
máshogy is gondolkodó, a helyi körül-
ményekhez valamennyire alkalmazko-
dó, ám gyökereihez mégis ragaszkodó) 
magyar baptista testvérét?

Az első MABAVISZ vasárnappal 
kapcsolatban lapunk 2007. februári 
számában több írást is olvashatunk - a 
szerkesztő rovatának egy része is ezzel 
foglalkozott. A 9. oldalra befényképezte 
és szeretettel ajánlja azt mai olvasóink 
figyelmébe is, a (szerk). 
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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)

3. oldal 2020. február

pusztai vándorláshoz hasonlít. Végigjár-
hatjuk a pusztát lázadozva, mint a régi 
zsidók, vagy együtt gyalogolhatunk az 
Ígéret Földje felé, mert előttünk megy az 
Úr felhő-, illetve tűzoszlopa. 

Milyen elvárásokkal léptél a házas-
ságba? Irreális elvárások helyett, ho-
gyan mutatod ki inkább megbecsülése-
det házastársad iránt?
                               Horváth Ferenc

“Isten a mi oltalmunk és erősségünk, 
mindig biztos segítség a nyomorúság-
ban.” - zsolt 46, 2

Immár 13. éve, hogy ilyenkor, Bálint-
nap környékén megrendezésre kerül 
Magyarországon a Házasság hete. az 
egyházak, különböző kulturális és civil 
szervezetek összefogásával létrejött „or-
szágos rendezvénysorozat célja, hogy 
felhívja a figyelmet a házasság, a csa-
lád értékeire és fontosságára, valamint, 
hogy segítséget nyújtson a házasságra 
készülőknek vagy a párkapcsolati prob-
lémákkal szembesülőknek.” az Áhítat 
szerkesztői a „házasság ellenségei” té-
makörben választottak bibliai szakaszo-
kat az elcsendesedéshez ezen a héten.

Kiderül majd, hogy a „házasság el-
lenségeivel” dolgunk van az élet ezernyi 
más területén is. az önzés, az óvatlan-
ság, az elkötelezettség és a hit hiánya, 
a felelősség elhárítása és a hálátlanság 
olyan bajok, amiket mindenfelé ma-
gunkkal cipelünk. Krisztusban van 
szabadság ezektől a bűnöktől, és ezért 
valljuk, hogy Ő a házasság legnagyobb 
segítője is.

Valószínű, hogy a 46. zsoltár arra a 
konkrét történelmi helyzetre utal, ami-
kor, miután Izráelt már elfoglalták az 
asszír seregek, a kicsiny Júdát és kirá-
lyát, Ezékiást fenyegetik (2Kir 18,13 – 
19, 37). A körültekintő Ezékiás Istenben 
bízik a szabadításért, ami be is követke-
zik, amint azt Ézsaiás prófétától előre 
hallhatta. Csak egy magyarázat van a 
csodás fordulatra: “Pajzsa leszek ennek 
a városnak, és megszabadítom önmaga-
mért, meg szolgámért, Dávidért” (2Kir 
19,34) – ígéri Isten, aki sohasem feled-
kezik meg a Szövetségről. Hányszor me-
rített erőt Luther Márton ebből a zsoltár-
ból („Erős vár a mi Istenünk...”); milliók 
előtte és utána?!

Néhány napja Gyöngyömnek is elol-
vastam az idézett zsoltár-verset, és jót 
derültünk azon, hogy a Házasság hetét 
a „nyomorúságban” biztos segítség meg-
vallásával kezdhetjük. Milyen jó, hogy 
így kezdhetjük! Nincs tökéletes házas-
ság. a házastársi kapcsolat éppen arról 
szól, hogy vállaljuk egymást, úgy, ahogy 
vagyunk. Változunk, mert kell és lehet. 
amit csak jelenthet ez a ronda „nyomo-
rúság” szó, ahogy csak találkozunk vele 
magunkban és a különböző élethelyze-
tekben, része az életünknek - az Isten 
segítségét kérő és fogadó életeknek is.

Nyomorúság. Szűkösség, szorosság, 
erőtlenség, kishitűség, kiszolgáltatott-

ság, kicsinyesség, elnyomás – és az ezek 
okozta félelmek és állapotok. A prófétát 
Ezékiás utasítására felkereső küldöttek 
ajkán fogalmazódik meg talán a legtisz-
tábban a „nyomorúság” jelentése: „Nyo-
morúságnak, büntetésnek és szégyennek 
a napja ez a nap, mint amikor a gyermek 
az anyaméh szájáig jut, de nincs erő a 
szüléshez” (2Kir 19,3). Nyomorultnak 
érzi magát az ember, amikor a remélt jó-
ért nincs ereje azt a kicsit sem megtenni, 
ami rajta áll. Nyomorult, aki hajszálnyit 
se enged az igazából, pedig az békesség-
re vezetne. Victor Hugo főhősét a Nyo-
morultakban a környezete is nyomorítja. 
Jean Valjean megtérne, szakítana már 
ítéletes múltjával, de hiába próbálkozik: 
a kegyetlenkedő társadalom nem felejt 
és nem bocsájt meg a volt fegyencnek. 
Nyomorultak éltek Hugo forradalmi, 
gyorsan gazdagodó Párizsában, a palo-
tákban, de a sikátorokban is. És itt, Ka-
liforniában?

“Mindig biztos segítség.” ezért nem 
adjuk fel! Igen, a Szövetség népe is lát 
nyomorúságot. Szabad elfelejtenünk, 
hogy nyomorultakat szeret bennünk az 
Isten? A hívők házassága Isten tetteinek 
a színhelye. Éljünk a segítségével! 

Kérjük az Úr oltalmát a keresztény há-
zasságokra; könyörögjünk segítségéért 
a házasság ellenségei elleni harcban!

                             Novák József

A házasság ellenségei: 
irreális elvárások

„Emberi erőt megha-
ladó kísértés még nem 
ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem 
hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt 
a kísértéssel együtt el fogja készíteni a 
szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt 
viselni.” 1Kor 10:13 

Ha megkérdeznénk házasság előtt 
álló fiatalokat, hogy mit várnak a házas-
ságtól, bizonyára különféle válaszokat 
kapnánk. Viszont a legtöbben azt gon-
dolják a házasságkötés előtt, hogy egy 
jó házasság boldoggá teheti az embert. 
azonban, aki a házasságtól várja, hogy 
boldoggá tegye az életét, előbb-utóbb 
csalódni fog. Főleg, ha megtéretlen, 
önző szívvel lép a házasságba. 

Természetesen a házastársak egymás-
sal szemben támasztott irreális elvárásai 
is csalódáshoz, kiábránduláshoz, konf-
liktusokhoz és komoly válsághoz vezet-
nek a házasságban. az a házastárs, aki 
számára az elvárásokon van a hangsúly 
és nem a saját kötelességei teljesítésén, 
azt fogja tapasztalni, hogy nem mindig 
úgy történik minden, ahogyan ő elvárta. 

Érdemes megtanulnunk, hogy a há-
zasság nem az Ígéret Földje. Inkább a 

VELÜNK AZ ISTEN
ez az én kezem
az a te kezed
ha az Ő keze

takarja be kezünk

az én kezem
s a te kezed

az Ő magára-talált keze
ez a mi kezünk

HOZZÁM TArTOZOl
nem azért tartozol hozzám

mert szeretlek
de mert szeretlek
hozzám tartozol

NEM JÓ EGyEDÜL
“Nem jó az embernek egyedül lenni; 
szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt.” 

(1Móz 2:18)

Jó veled én Istenem
és veled szép feleségem.

Mert ketten is hárman vagyunk
és hárman is csak ketten.
Milyen is lenne egyedül,

elveszetten?!

Nélküled Uram egyedül lennék,
ha mással is;

és nélküled is, kedves, 
magamra maradnék,

ha az Úrral is.

S nézd csak kedves:
az Úr ajándékai, fiaink

hogy nőnek!

Mi már sosem leszünk egyedül.
Mert ketten is hárman vagyunk

és négyen is öten.

    Maradj velünk örökre
    Urunk és Istenünk!
    Áldott kezeddel född be
    családi tűzhelyünk!

                        Herjeczki Géza versei
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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 2020. február

4. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy 
ez év őszén újból lehetőségünk lesz arra, 
hogy Országos ifjúsági konferenciát szer-
vezzünk Nagyváradon. A konferencia 
meghívott előadója Paul David Washer. 
Imádkozzunk, hogy az előadó eltudjon 
jönni a találkozóra, a szervezők (Emabisz) 
tudjanak helyt állni a sokrétű logisztikai 
feladatokban, és sokan legyenek azok a 
fiatalok, akik átadják életüket az Úrnak. 

5. Hálásak vagyunk az Úrnak azokért 
a teológiai hallgatókért, akik lelkipász-
tori elhívást kaptak az Úrtól, és hűsége-
sen készülnek a teljes idejű szolgálatra. 
Imádkozzunk, hogy fiatal testvéreinknek 
az Úr adjon jó eredményeket a tanulmá-
nyaikban, és a megfelelő időben rendelje 
ki szolgálatuknak a helyét. 

6. Hálásak vagyunk az elmúlt évben 
felavatott új lelkipásztorokért, diakónu-
sokért és gyülekezeti vénekért. Hálásak 
vagyunk azokért a lelkipásztorokért, 
akik új szolgálati helyen folytatják a 
munkájukat. Imádkozzunk, hogy az Úr 
áldja meg friss erővel és bölcsességgel 
testvéreinket. 

7. Hálásak vagyunk Istennek a női és a 
vasárnapi iskolai szakosztályok új veze-
tőiért. Imádkozzunk, hogy testvéreink az 
Úrtól nyert látással és bátorsággal szol-
gáljanak mind a nők, mind a felnövekedő 
generáció felé. Imádkozzunk, hogy az Úr 
áldja meg a gyermekeknek szervezett Or-
szágos Bibliai Olimpiát, és a testvérnőknek 
szervezett Egyedülálló nők konferenciáját. 

8. Hálásak vagyunk az Úrnak a Har-
gita Keresztyén Táborért, ahol az elmúlt 
esztendőben sokan nyertek üdvösséget és 
lelki felüdülést a tábori alkalmak során. 
Imádkozzunk, hogy az idei táborozá-
sok is legyenek eszközök abban, hogy a 
résztvevők megtapasztalják Isten jelen-
létét: Női csendes napok (május 8-10.), 
Székelyföldi regionális tininap (május 
23.), Zenés gyerektábor (július 19-25.), 
Ifjúsági táborozás (augusztus 17-23.), 
Lelkipásztor családok hete (fenti 
kép, 2019)  (augusztus 24-28.).

éSZAK-AMErIKA 
1. Hálásak vagyunk gyülekezeteink-

ben található kisebb/nagyobb gyermek és 
ifjúsági csoportokért. azok hitben való 
nevelése, megtérésre való segítése egyre 
nagyobb kihívás az egyre inkább szeku-
larizálódó társadalmunkban. Imádkoz-
zatok családjainkért és gyülekezeti kö-
zösségeinkért, hogy olyan lelki támaszt 
tudjunk nyújtani, amely segíti gyermeke-
inknek abban, hogy megtalálják és meg-
maradjanak az üdvösség útján. 

2. Hálásak vagyunk, hogy az elmúlt 
év végén a Cleveland-i gyülekezetbe 
megérkezett az új lelkipásztor, Deák 
Zsolt testvér, kedves családjával együtt 
(kép). Kérünk, hogy imádkozzatok ér-
tük, hogy a család minden tagja tudjon 
hamar beilleszkedni az új környezetbe, 
hogy Deák testvér felismerve a gyüle-
kezet szükségeit, rövid időn belül találja 
meg a hatékony és gyümölcsöző szol-

gálat lehetőségeit. Jelenleg a Chicagó-i 
gyülekezetben nincs lelkipásztor, imád-
kozzatok velünk együtt, hogy az Úr még 
ebben az évben oda is rendeljen alkal-
mas eszközt országa építésére. 

3. A közelmúltban, szövetségünkből 
az Úr két hűséges szolgálóleányát hívta 
magához Kiss Ethel és Cserepka Margit 
személyében. Mindkettőjük élete és szol-
gálata meghatározó volt szövetségünk 
bel és külmisszióját illetően. Mindkettő-
jükre hálaadással emlékezünk, és kérünk 
benneteket, hogy imádkozzatok velünk 
együtt azért, hogy az Úr hívjon el ma is 
olyan szolgálókat, akik példájukat követ-
ve, jelentős módon elősegítik a magyar 
baptista misszió növekedését. 

4. Nyugdíjba vonulása után, Cserepka 
János testvér, egy magyar felekezetkö-
zi közösség megalakulását kezdemé-
nyezte Kelownában. az utóbbi években 
(Cserepka testvérnő távozása miatt is) 
kérdőjelessé vált ennek a közösségnek 
további működése. Imádkozzatok, hogy 
az Úr rendeljen alkalmas szolgálattevőt 
és az anyagiakról is gondoskodjon, hogy 
az elkezdett munka az ott élő magyar 

testvéreink között folytatódjon. 
5. Hálásak vagyunk közösségünk szol-

gáló testvéreiért. arra kérünk, hogy imád-
kozzatok velünk együtt gyülekezeteink és 
Szövetségünk vezetőiért, hogy ebben az 
évben is olyan döntéseket tudjunk hozni, 
amelyek elősegítik Isten országának növe-
kedését, szövetségünk életében és a nagy-
világ magyar baptistái között. 

MABAVISZ VASÁrNAP -  folytatás az 1. oldalról

Teológiai hallgatók és tanáraik

Torontói fiatalok éneke a gyülekezet 90 éves jubileumán
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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)

5. oldal 2020. február

MAGyArOrSZÁG 
1. a tavaszi egyházi választásokon Is-

ten akarata valósuljon meg. 
2. Az új egyházi épület, a Benczúr 30 

felújítása gördülékenyen és rendben tör-
ténjék. 

FELVIDÉK 
Hála okok: 1. Hálásak vagyunk azért, 

hogy bár a körzetünk nagy területet ölel 
fel, hétről-hétre össze tudunk jönni a 
központi gyülekezetünkben. 

2. Hálásak vagyunk a fiataljaink ál-
dott és rendszeres szolgálataiért. 

3. Hálásak vagyunk, hogy Dunaszer-
dahelyen, ahol gyülekezetplántálást vég-
zünk, már három család is megnyitotta az 
elmúlt évben az otthonát számunkra. 

Ima kérések: 1. Kérjük a testvé-
reket, imádkozzanak megtérőkért és 
bemerítkezőkért körzetünkben! Már há-
rom éve, hogy nem volt bemerítésünk. 

2. Jelenleg csak két vasárnapi isko-
lásunk van. Imádkozzunk a vasárnapi 
iskolásaink szaporodásáért, hogy legye-
nek gyerekek, legyen egy újabb generá-
ció! 

3. Kérjük, imádkozzanak továbbra is a 
dunaszerdahelyi és a többi szórványbeli 
misszióért. 

3. Baptista iskolákban folyó missziós 
munka, különösen az iskolalelkészek 
szolgálata legyen gyümölcsöző. 16 ezer 
diák tanul baptista fenntartású oktatási 
intézményben. 

4. a baptista szociális intézmények-
ben folyó szociális és missziós munka 

legyen eredményes, Isten megerősítő 
jelenléte adjon erőt a területen szolgáló 
lelki munkásoknak. 15 ezer szociális el-
látott áll kapcsolatban baptista fenntar-
tású intézménnyel. 

5. a Bibliai Családi Park használatá-
val megvalósuló gyülekezeti missziókra 
kérjük Isten áldását, hogy jó kapcsola-
tok épüljenek ki a kisgyermekes csalá-
dokkal, és nyitottá váljanak az evangé-
lium üzenetére. Idén mintegy 20 ilyen 
missziós nap lesz. 

6. Erősödjenek meg a gyülekezetek az 
imaszolgálatban. 

        

VAJdASÁG 
1. Munkatársak megtalálása és felépí-

tése. Ahhoz, hogy legyen a délvidéken 
Magyar Baptista Misszió, kellenek új 
munkatársak. Imádkozzunk, hogy az 
ÚR hívjon el a szolgálatba új embereket 
és készítse fel őket a szolgálatra. Mt 9,38 
- Ebben az évben júniustól Csantavéren 

Körzetünk testvérisége a szentpéteri imaházban.

Csoportkép a hazánkban szolgáló 
baptista lelkipásztorokról

KÁrPÁTAlJA 
1. Hálásak vagyunk hogy 2019-ben si-

került gyülekezeteinkben evangelizáci-
ós alkalmat szervezni, ami a közösségek 
lelki épülését szolgálta, maradjon ez így 
2020-ban is. 

2. Kérjük imádságban hozzuk az Úr 
elé a kárpátaljai szolgatársakat, lelki-
munkásokat. 

3. Gát roma, és a kígyósi magyar gyü-
lekezetben működik rendszeres gyerek 

napközi program, ami jó evangelizációs 
lehetőség, kérjük imádságban gondol-
junk rájuk, szeretnék a továbbiakban 
más gyülekezetben is elindítani.

Képek: Bemerítés a Gut Baptista 
Gyülekezetben 

A Kígyósi baptista gyülekezet udva-
rán - közel 500 ember látogatott el az 
evangelizációs alkalomra

folytatás a 9. oldalon

Benczur 30



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 2020. február

az áldással. ennek következtében örökbe 
fogadtak két félárva gyermeket, az 5 éves 
Katalint és a 3 éves Barnát, akiket nagy 
gondoskodással neveltek és mély szere-
tettel szerettek egész életükben. 

1963-ban, a kanadai állampolgárság 
megkapása után ismét jelentkeznek a 
missziós társaságnál, ahonnan ezúttal 
elfogadó választ kaptak és egy intenzív 
képzés után elindulhattak Istentől való 
elhívásuk betöltésére Bolíviába. ebben 
a dél-amerikai országban két megszakí-
tással 14 évet töltöttek, mint magyar or-
vos-misszionárius házaspár. Hirdették 
az evangéliumot, imaházakat, kórházat 
és kórházhajót építettek, lelki és tes-
ti betegségeket gyógyítottak, ápolókat 
képeztek, kígyómarásokra fejlesztettek 
ki ellenszereket, ápolták a kábítószerek 
rabjait. Főbb állomáshelyeik La Paz, a 
Titicaca-tó környéke, Chapare, Yacuiba 
és környéke volt. 

1983. februárjában végleg elhagy-
ták Bolíviát, Margit testvérnőnek egy 
súlyos betegsége következtében és Ka-
nadába költöznek vissza. Pár évet Tor-
ontóban töltenek, majd véglegesen Bri-
tish-Columbiában, az Okanagan folyó 
völgyében, Kelownában telepednek le. 
Margit testvérnő 13 éven át szolgált ezen 
az új helyen, mint orvosnő, János test-
vér pedig új ugart tört és meglapította a 
Kelownai Magyar Keresztyén Misszió 
gyülekezetet, ami ma is él és szolgál a 
környék magyarsága felé. 

1999. március 10-én Isten hazaszólí-
totta szeretett férjét és szolgatársát. Fér-
je halála után is hűséges tagja és lelki, 
valamint anyagi támogatója maradt az 
általuk alapított kelownai gyülekezet-
nek. 

2020. január 6-án hallotta meg a haza-
hívó szót Megváltójától, akit hőn szere-
tett és egész életében hűségesen szolgált. 
Életére és halálára ráillik az a pár mon-
dat, amit férjéről, annak halálakor írt a 
rokonságnak: „Valóban, nemcsak alka-
lomnak látta az életet, hanem azokat az 
alkalmakat élete utolsó napjáig, amíg 
ereje volt, meg is ragadta… Olyan volt 
távozása, mint élete. Kristálytiszta. Há-
lás Isten és emberek felé. Mással törő-
dő, mint a gyertyaláng, s közben elégő…
Csendben elaludt…”.

A Dr. Cserepka Margit testvérnő életé-
ért hálát adó istentiszteleten részt vettek 
gyermekei, Katalin és Barna, családjuk-
kal, a bővebb rokonság tagjai, az általuk 
alapított kelownai gyülekezet testvérisé-
ge, valamint a végtisztességet tevő bará-
tok és ismerősök csoportja. Tóth Győző 
zongorista vezetésével három, testvér-
nőnk számára kedves éneket énekeltünk 

el (aki értem megnyíltál, Maradj velünk 
és Mily mély az atya szeretete). 

A család részéről két verset és szemé-
lyes bizonyságtevést hallhattunk, vala-
mint fiának, Cserepka Barnának a be-
számolóját, aki röviden beszélt édesanyja 
gazdag életpályájáról, különös hangsúly-
lyal kiemelve a bolíviai missziós éveket. 

az igehirdetés szolgálatát Püsök Dá-
niel, torontói lelkipásztor, szövetségünk 
alelnöke végezte a 40. Zsoltár első 6 
verse alapján, amit Cserepka testvérnő 
választott erre az alkalomra. az igehir-
detésben hallhattunk 4 igazságról, ami 
úgy Dávid király életében, mint Margit 
testvérnő életében beteljesedésre talált: 
megéri az Úrra várni (1-3v), csodálatos 
az Úrról énekelni (4.v), áldás az Úrban 
bízni, valamint üdvösség az urat szemé-
lyesen „Istenem”-ként szólítani.  

az istentisztelet után a család meghí-
vására szeretetvendégség alatt folytat-
hattuk a megemlékezést és a hálaadást. 

Befejezésül hadd álljon itt Margit test-
vérnő pár mondata, amit egy bolíviai 
útról írt, de ami találóan összefoglalja Is-
tenben bízó életpályáját: „Amikor ezen az 
úton jársz, nagyobbrészt felhőkben jársz, 
nem látod, hogy hol vagy. Mindig csak 
egy kicsi útszakaszt látsz magad előtt. Az 
Úr adta ezt, hogy így legyen, mert ha én 
láttam volna mindent előre, akkor nem is 
mertem volna nekiindulni sem…”.

„Uram, Istenem! Sok csodás tervet 
vittél véghez értünk, nincs hozzád fog-
ható. Szeretném hirdetni és elmondani, 
de több annál, mint amit fel tudnék so-
rolni.” (zsolt 40,6)
                                  Püsök Dániel  

„Várva vártam az Urat, és ő lehajolt 
hozzám, meghallotta kiáltásomat.” 
(zsolt 40,2)

1929
-

2020

a 20. szá-
zad egyik 
k i e m e l k e d ő 
magyar misz-
sz ioná r iu sá -
tól, Dr. CSeRePKa MaRGITTÓL 
búcsúztunk 2020. január 13-án a ka-
nadai Okanagan völgyben található 
Kelownában. Cserepka testvérnő 90 
évet kapott ajándékba Istentől, ami alatt 
folyamatosan igyekezett úgy élni, hogy 
Istennek kedves legyen és embertársai-
nak hasznos. 

1929. december 28-án született az 
Erdélyben, Székelyföldön található 
Felsőcsernátonban az Ilonka házaspár 
11. gyermekeként. Lelkipásztor édes-
apját fiatalon elvesztette, így nővéréhez, 
Eszterhez költözött Brassóba, hogy an-
nak gyermekeit gondozza. a Brassóba 
költözés megnyitott előtte egy olyan ka-
put, amire nagyon vágyott: iskolába jár-
hatott. Bár édesanyja, az anyagi szüksé-
geik miatt nehezen egyezett bele, sikeres 
felvételi után a brassói zárdában tanult 
4 éven át. Tanulmányainak sikeres be-
végzése után 1950-ben bejutott a maros-
vásárhelyi orvosi egyetemre, ahonnan 
1956-ban szerzett orvosi diplomát. 

Férjét, Cserepka Jánost, először Brassó-
ban, majd Marosvásárhelyen hallotta pré-
dikálni. Menyegzőjükre 1956. szeptember 
29-én került sor Felsőcsernátonban. Há-
zasságkötésük után Budapestre költöztek, 
ahol férje baptista lelkipásztorként szolgált 
a pesterzsébeti gyülekezetben. 

alig 2 hónapos budapesti tartózkodás 
után, 1956. december 15-én ausztriába 
szöktek, ahonnan Kanadába, Torontó-
ba érkeztek, 1957. júliusában. Megér-
kezésük után hamarosan jelentkeztek a 
kanadai baptista missziós társaságnál 
külmissziói szolgálatra, de több aka-
dályozó tényező miatt elutasító választ 
kaptak. egy ideig egy gyárban dolgoz-
nak, majd férje szolgálatot vállalt, mint 
a Torontói Első Magyar Baptista Gyü-
lekezet lelkipásztora. Margit testvérnő, 
az angol nyelv elsajátítása után letette a 
különbözeti vizsgákat és így hivatalosan 
is munkát vállalhatott, mint háziorvos. 

Bár nagyon szerettek volna gyermeke-
ket, Isten nem ajándékozta meg őket ezzel 

dr. CSErEPKA MArGIT

Dr. Cserepka Margit testvérnő a szövet-
ségünk centenáriumi ünnepélyén - 2008, 
Wheaton College - orvos-misszionáriusi 
táskájával, amit szeretett volna valakinek 

"átadni". Ki folytatná szolgálatát?
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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)

7. oldal 2020. február

2019. december 15-én a vasárnap dél-
előtti istentisztelet keretében az Arany 
János Magyar Iskola diákjai, tanárai 
örvendeztettek meg bennünket szol-
gálatukkal. Énekekkel, versekkel szol-
gáltak, valamint a gyerekek elmondták 
mit jelent számukra a Karácsony. Szinte 

mindannyiuk mondanivalójában ott sze-
repelt az, hogy legnagyobb öröm szá-
mukra, hogy ilyenkor együtt a család. 
Jó volt tanulni tőlük, hogy a Karácsony 
nem csak az ajándékok özönéről híres 
és fontos, hanem valójában ünnepelni 
azt aki megszületett a szívünkben és 
igazi értelmet adott, hogy örülhessünk 

egymásnak és értékeljük egy-
mást. Jó tudni azt, hogy még 
egy ilyen nagy városban is 
van igény a magyar nyelv ta-
nulására, gyakorlására és eb-
ben nagy segítséget nyújt az 
arany János iskola. 

az istentisztelet után kö-
zös ebéd következett, vala-
mint angyaljárás keretében 
a gyerekek átvehették aján-
dékaikat. Jó egymással ilyen 
módon is tartani és ápolni a 

kapcsolatot, hogy ezáltal is még sokan 
igazán megismerjék a legnagyobb aján-
dékot Jézus Krisztust! 

December 22-én  Halász Arnold és 
Rebeka hozták második fiúgyermekü-
ket, Jakob Noah-t, hogy bemutassák az 
Úrnak és a gyülekezetnek, hogy együtt 
imádkozzunk értük. Gergely István lel-
kipásztor és mint boldog nagytata hir-

dette Isten igéjét az 1Mózes 32:25-31 
alapján, melyben megtalálta a hasonló-
ságot, hiszen ez az édesanya is Rebeka 
és második gyereke Jákób volt az igé-
ben is. a zsidóhoz irt levél 11. részében 
az áll, hogy Jákób az áldások hithőse. 
Ő egy áldáskereső ember volt, vágyott 
az áldásra. ahhoz, hogy Isten áldásait 

elnyerjük változásra van 
szükségünk. Hiszen Jákób 
neve azt jeleneti, csaló. Kö-
nyörgött és sírt, hogy Isten 
áldja meg és milyen jó kö-
vetkezménye lett: új nevet 
kapott: Izráel, fejedelem, 
Isten harcosa.

Legyen az Úr áldása a 
kis Jakob Noah életén is és 
adjon bölcsességet a szü-
lőknek, hogy tanítsák őt, 
hogy az Ő útján járjon és 
legyen áldott embere! 

         Erdei Gabriella

NEW yOrK

Az Arany János Magyar  
Iskola tanulói és tanárai  

gyülekezetünkben.

Ó, BOldOG HÁZ,  
hol befogadnak Téged, 

Úr Jézus Krisztus, igazi barát!
Ahol a főhely csupán Téged illet, 
S tisztelik benned a hajlék Urát. 
Ott minden szívben a Te neved dobban, 
Csillog a szem, ha föltekint Terád;
Mind Téged kérd: miként tehetne
   jobban, 
És kész megtenni szíved óhaját.

Ó, boldog ház, hol ketten eggyé válnak;
Hol békesség és szeretet honol. 
Az élet útján híven együtt járnak, 
Egy hitben élnek, Rád figyelve jól. 
Hol rajtad csüggő szemmel mind a
   ketten 
Örömben, bajban összetartanak, 
Tevéled vágynak élni reménységben, 
Ha verőfényes, vagy ha zord a nap. 

Ó, boldog ház, hol féltő imakézzel 
A gyermek sorsát szívedre teszik, 
Gyermekbarát, Te áldva rájuk nézel, 
Tőled a legjobb tanítást nyerik. 
Mind boldogan lábad köré leülnek, 
És hallgatják ajkad szelíd szavát. 
Már kicsi korban Néked úgy örülnek, 
És megtanulják Neved dallamát.
          Ph. Spitta / ford: Mike Károly 
    

NEM JÓ EGyEDÜL
“Nem jó az embernek egyedül lenni; 

szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt.” 
(1Móz 2:18)

Jó veled én Istenem
és veled szép feleségem.

Mert ketten is hárman vagyunk
és hárman is csak ketten.
Milyen is lenne egyedül,
elveszetten?!

Nélküled uram egyedül lennék,
ha mással is;
és nélküled is, kedves, 
magamra maradnék,
ha az Úrral is.

S nézd csak kedves:
az Úr ajándékai, fiaink
hogy nőnek!

Mi már sosem leszünk egyedül.
Mert ketten is hárman vagyunk
és négyen is öten.

    Maradj velünk örökre
    Urunk és Istenünk!
    Áldott kezeddel född be
    családi tűzhelyünk!
                   Herjeczki Géza (1977)
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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!
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Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

8. oldal 2020. február

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).

single decision after which it is busi-
ness as usual; but a confirming decision 
that means all other decisions take their 
direction from that living and central 
commitment to Jesus Christ.

...
The words from the confirmation 

sermon were not intended as comfortable 
invitation to convenient respectability, 
but as warning and call to a lifestyle 
and inner orientation at odds with all 
that is at odds with the way of Jesus. In 
other words this ongoing 'yes' compels 
a recurring 'no' to all that demands a 
different loyalty to alternative values 
and competing life goals. The life goal 
of the disciple is to be faithful to Christ, 
the values are rooted in the commitment 
of God in Christ to a reconciled world, 
and that 'Yes' carries within it a lifelong 
capacity for saying no; and Bonhoeffer 
is explicit in what is to be contradicted. 

"God requires your 'no' to all injustice, 
to all evil, to all lies, to all oppression 
and violation of the weak and poor, to 
all ungodliness, and to all mockery of 
what is holy."

Those words are freighted with 
responsibility for the way we live our 
lives in the 2020 world of political and 
social divisions. One of the more easily 
overlooked features of contemporary life 
is the mockery of what is holy. That isn't 
new either, it was a social toxin flowing 
through the veins of National Socialism 
and its effect was the weakening of the 
immune system, making minds and 
wills receptive and increasingly resistant 
to moral values of human worth, dignity 
and fundamental rights. 

The mockery of what is holy is a 
theological version of the cliche 'nothing 
is sacred anymore'. But when that which 
one group in society reveres and holds 
as of essential value to their lives is 
mocked, ignored, or treated as trivial, 
the result is a dangerous diminishing of 
human capital and ethical safeguards. 
Bonhoeffer saw that happening over 
the years before the 1938 sermon. The 
mockery of what a society has deemed 
to be holy, pushes back boundaries and 
rewrites in coarser and less humane 
language what is acceptable, decent and 
for the common good. Eventually people 
themselves, those who hold on to what is 
holy and to be respected by consensus, 
are themselves mocked, diminished, and 
devalued. 

At that point Bonhoeffer could see 
with prophetic clarity, the fundamental 
Yes to God which orients the whole of 
life, demanded a faithful No to all in life 
that contradicts justice, goodness, truth, 
freedom, care for the weak and poor, and 
reverence for the holy. Yes implies No. 

Bonhoeffer: "your 'yes' to 
God requires your 'no' to 
all injustice, to all evil, to all 
lies..."

The life and thought of Dietrich 
Bonhoeffer persists as an essential 
and critical voice even seventy five 
years after his death. There are so 
many reasons to pay attention to the 
occasional writings and speakings of 
Bonhoeffer; but in our time of fractious 
politics, slow and sometimes blatant 
power grabs, growing support for 
right wing populism and uncritical 
adulation of the strong leader, it is the 
radically uncompromising call and cost 
of discipleship in following Jesus that 
challenges Christian communities to 
decide where ultimate allegiance lies. 
This is Bonhoeffer the pastor, preaching 
a Confirmation sermon in 1938. The 
date is essential context, and the words 
are explosive in their political as well as 
theological and spiritual reverberations:   

"You have only one master 
now...But with this 'yes' to God 
belongs just as clear a 'no.' 
Your 'yes' to God requires your 
'no' to all injustice, to all evil, to 
all lies, to all oppression and 
violation of the weak and poor, 
to all ungodliness, and to all 
mockery of what is holy. Your 
'yes' to God requires a 'no' to 
everything that tries to interfere 
with your serving God alone, 
even if that is your job, your 
possessions, your home, or 
your honour in the world. Belief 
means decision."

Preached to young Christians facing 
what we now know as life in one of 
the most violent, lethal and merciless 
regimes in european history. The use 
of the word "master" is likewise laden 
with intentional contrast, and implies 
an either-or from which there can be no 
compromising third choice. One master. 
Who is it to be? yes to God means 'no' 
to all other powers demanding final 
loyalty of mind, heart, soul and body. 
Belief means decision, not only one 

you cannot serve God wholeheartedly 
and something else at the same time. The 
criterion for the Christian is the cross of 
Christ, a dying to all other claims on our 
will, conscience, heart, mind and body.

I find these words of Bonhoeffer so 
uncomfortably apt in 2020 Britain and 
beyond. But I know of no other way 
to be faithful to the fundamental Yes 
I've said to God as a Christian, than 
to say with continuing conviction, and 
with relentless faithfulness, No. No to 
words that are lies; No to policies which 
humiliate and threaten the poor; No to 
policies of injustice and callous disregard 
for refugees and immigrants; No to 
hostile environments, to racism and 
antisemitism; No to the abuses of power 
when it is used to remove the very levers 
put in place to hold power accountable; 
No to the rhetoric of division; No to the 
deifying of capital, money, wealth, stuff 
and its consequent global inequity; and 
No to the laying waste of the only planet 
we have, in pursuit of all the above. 

And in all those sayings of No, those 
who follow Jesus faithfully in the 21st 
Century do so fully  recognising that 
the cost of discipleship is stated very 
plainly. Say yes to God, and you say No 
to much else that is taken for granted as 
the way the world works. 

                        Rev Dr Jim Gordon
    https://livingwittily.typepad.com 

Charles Spurgeon: "He who 
would glorify his God must set 
his account upon meeting many 
trials. No man can be illustrious before 
the Lord unless his conflicts be many. If 
then, yours be a much-tried path, rejoice 
in it, because you will the better show 
forth the all-sufficient grace of God. As 
for his failing you, never dream of it - 
hate the thought. The God who has been 
sufficient until now, should be trusted to 
the end."
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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sokrétű szolgálatokat a környezetünk-
ben. - Isten helyreállító munkájáért. 

3. Hálaadás: Befejeztük az építkezést. - 
Elkészült a gyülekezet multifunkcioná-
lis épülete. Tavaly több rendezvénynek 
adott otthont. - Szabadkán, Muzslyán, 
Bácskossuthfalván is, hála urunknak, 
és testvéreinknek sokfelől, az épülete-
ink többségét sikerült korszerűsíteni. 

a tagszövetségek beszámolóit  
Durkó István Mabavisz főtitkár testvér 

gyűjtötte össze

90 éves a Torontói 
Gyülekezet (II)
az október 13-i ünnepélyen elhang-
zott igehirdetés befejező része

Jó 50 évvel ezek után (a torontói gyü-
lekezet 1929. június 23-án alakult meg), 
1981-ben engem is ide küldött az Úr. So-
kan nem értették, hogy miért, talán még 
magunk sem. Dehát Ő a gyülekezetek 
Ura, Ő tudja mit miért tesz. 

Jánoshalmán az új szolgálati lakás 
építésének vége felé jártunk, amikor 
egy késő esti, Budapestről Jánoshalmá-
ra vezető úton, az építkezéshez szüksé-
ges néhány fölszereléssel az autómban, 
kérdéseimmel vívódva egyszer csak úgy 
éreztem, hogy megérkezett a válasz. 
eredetileg Jeremiásnak üzent azzal 
az igével az Úr, de tudtam, hogy most 
nekem szólnak azok az igék, melyeket 
megállva, az út szélén olvastam. Fél év 
múlva itt voltunk a torontói gyülekezet-
ben, ahol a korábbi pásztort, a nagybe-
teg Gerő Sándor testvért 1981 márciu-
sában eltemették.

Ma sem tudom, hogy miért engem 
küldött ide közétek a gyülekezet ura, de 
elfogadtam és hálát is adok érte, hogy 
így döntött. azt hiszem bárki más is el-
végezhette volna azt a feladatot, amit én 
végeztem a 7 év alatt. 

Bibliaiskolát indítunk a SGa (Slavic 
Gospel Association) közreműködésével. 

2. Gyülekezet mozgósítása az ÚR aka-
ratának teljesítésére Szeretnénk elérni 
a körülöttünk élőket, ennek érdekében 
tavaly bátorítással egybekötött képzést 
tartottunk hogyan oszthatjuk meg ered-
ményesen a hitünket. Előadó volt Révész 
Árpád evangelism explosion munkatár-
sa. - Imádkozzunk, hogy a résztvevők ki-
tartóan osszák meg az evangéliumot! Mk 
16,15. - A kivándorlás miatt megfogyat-
kozott gyülekezetek tovább végezzék 

Mivel a mai torontói gyülekezet leg-
nagyobb része akkor még nem volt itt 
– vagy még nem is élt – hadd említsek 
meg néhányat az akkori események kö-
zül, a Lukács 17,10 igéit magamra alkal-
mazva, ahol azt olvassuk: „Haszontalan 
szolgák vagyunk, csak azt tettük ami a 
kötelességünk volt.” 

1983-ban megvettük a gyülekezet ne-
gyedik imaházát, ami a gyülekezet má-
sodik saját temploma volt. Pontosabban 
az Úr kezünkbe adta a Brook Avenue 
Baptist Church épületét. 

Folytattuk a Rámai tábor munkáját, 
ami a többi magyar baptista gyüleke-
zet javát is szolgálta, sőt a 7 év során 
minden évben a táborban tartottuk az 
Amerikai Magyar Baptista Konferencia 
közgyűlését is. 1985-ben megrendeztük 
a tábor 25 éves jubileumát a táboralapító 
Cserepka János egykori torontói lelki-
pásztor és az akkor két szövetégben élő 
magyar gyülekezeteink két vezetője: Dr. 
Udvarnoki Béla és Dr. Haraszti Sándor 
szolgálataival. Fölújítottuk a tábor étke-
zőjét is a jubileumra. Tizenegy-néhány 
fehér-ruhás megtérőt meríthettem be, 
nagyobb-részük a gyülekezet saját gyer-
mekei közül, és hárman a világból. er-
délyből és Magyarországról is érkezett 
néhány család ez idő alatt. A gyüleke-
zetnek szolgálatom elején és végén is kb. 
55-60 úrvacsorázó tagja volt, és kb. 20 
gyermek, hozzátartozó. 

Ha arra a 7 évre gondolok, az Úr meg-
tartó kegyelmét látom, gyülekezetünk 
iránti figyelme, gondoskodása töretlen 
maradt.  Van okunk a hálaadásra a gyü-
lekezet jubileuma kapcsán? Igen, van!

S ha most, a 90 éves jubileumon gon-
dolok vissza arra a 7 évre, amit itt tölthet-
tünk közöttetek, akkor azt is látom, hogy 
az Úr megtartó kegyelme az Ő hosszú 
távú, üdvösséges tervei miatt volt velünk.   

Mert terve van a torontói gyülekezet-
tel ezután is az Úrnak. Lehet, hogy majd 
egyszer a jelenlegi lelkipásztorotok, Püsök 
Dániel testvér is elmondja, hogy miként 
vezette őket ide az Úr, s áldotta meg vele 
ezt a közösséget. azt is megengedte nek-
tek, hogy új templomot építsetek – szeb-
bet, nagyobbat, mint valaha. a tábor is 
folyamatosan újul igyekezetetek nyomán. 

De vajon mi a további célja Jézus 
Krisztusnak ezzel a gyülekezettel? azt 
hiszem ugyanaz, mint a többiekkel, és 
mint a régiekkel is. A lélekmentés böl-
csője és színtere a gyülekezet. Folyama-
tos istentiszteleteitekkel alkalmat adtok 
sokaknak, hogy érthető módon, magya-
rul hallhassák Isten soha el nem múló, 
élő és ható Igéjét. Válaszolhatnak is rá, 
elfogadhatják az Üdvözítő hívó szavát, s 
növekedhet velük Isten országa. 

MABAVISZ VASÁrNAP  
folytatás 5. oldalról

Az evangélizációs képzés résztvevői

Lapunk 2007. februári számából
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2020. február

I. Kapuk/ajtók, amelyeket mindennapi 
éltünk során kinyitunk. Melyeknél előre 
engedünk másokat, illetve melyeken át 
elérjük céljainkat. a „hálaadás kapuja” 
az, amin át eljutunk a hálaadásig.

Ki tudja megnyitni azokat? aki be 
akar menni, vagy be szeretne engedni 
másokat. Mikor kell kinyitni azokat? Ha 
zárva vannak. Kiknek nyitjuk ki azo-
kat?  akiket szeretünk, tisztelünk, azo-
kat előre engedjük, mert akarjuk, hogy 
bent legyenek, akár előbb, mint mi. Mi 
is be akarunk menni, mert célunk, dol-
gunk van bent.

II. Nyissuk ki az ajtókat másoknak, 
segítsünk a hálaadásban!  Ha nem segí-
tünk, legalább ne akadályozzunk! Hadd 
adjak hálát az Úrnak! Segítsetek nekem! 

Hogyan lehetünk eszközök abban, 
hogy testvérünk hálaadása még bősé-
gesebb legyen? Jelenlétünkkel, viselke-
désünkkel, hálaadásunkkal indíthatjuk 
hálára a mellettük levőt.

III. Nyitott kapuk.  “Ez az Úr kapuja, 
melyen az igazak mehetnek keresztül.” 
Jel 3,8: “Tudok cselekedeteidről. Íme, 
nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki 
sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, 
mégis megtartottad az én igémet, és nem 
tagadtad meg az én nevemet.”  Igazság-
ban és szentségben adunk hálát.   

Jel 4,1: “Ezek után láttam, hogy íme, 
nyitva van egy ajtó a mennyben, és az 
előbbi hang, amelyet olyannak hallot-
tam, mint egy trombitáét, beszél velem, 
és így szól: ‘Jöjj fel ide, és megmutatom 
neked azokat, amiknek meg kell történ-
niük.’” Teljes dicsőségében láthatjuk Őt.

IV.  Mi történhet a nyitott kapunál?
attól, hogy nyitva van egy kapu, még 

nem biztos, hogy be is megyünk rajta.  
Ha így lenne, akkor a nőtestvérek min-
den üzletbe betérnének, és a férfitestvé-
rek minden új autót kipróbálnának.

Három dolog történhet a nyitott kapunál:
1. Belépünk. Döntöttünk arról, hogy a 

kapun belül tartózkodunk.
2. Becsukjuk. Nem megyünk be, és 

mások elől is elzárjuk az utat – farizeusi 
gondolkodás.

3.  Figyelmen kívül hagyjuk a kaput.
V. Mi történhet a szíved kapujánál?
1. Nem mindegy, hogy mire nyitott 

a szívünk, mert hálaadásra készülünk. 
Tele lehet a szívünk örömmel, igével, 
magasztalással, azaz Krisztussal, de 
megtelhet indulattal, haraggal, sőt gyű-
lölettel is. a hálaadó szív tiszta és szent, 
mindig nyitott az Örökkévaló Király 
előtt.

2. “Nyisd meg a szívem Úr Jézus, 
Nyisd meg a szívem uram, látnom kell 

téged..." (énekszöveg). Felemelő érzés, 
amikor a Szentlélek megnyitja a szí-
vünket, hogy a hálaadásban meglássuk 
Urunkat, Megváltónkat. Dicsőítve gyö-
nyörködünk az Ő csodálatos szépségé-
ben. aki Krisztusnak nyit „szív-kaput” 
az örökéletet nyer.

VI.  Mit tehetünk odabent?
Ha egyszer beléptünk egy ajtón, nem 

ülhetünk tétlenül odabent. Feladatunk 
van, céllal érkeztünk. Szükséges tisztán 
látnunk, hogy mi a hálaadásunk célja.

1. Hálát adunk, mert az Úr válaszolt 
nekünk. Hálaadásunknak más oka is le-
het. A Zsoltáros elsőként azért ad hálát, 
mert az Úr meghallgatta őt, és válaszolt 
is neki. A hálaadás nem egyoldalú kom-
munikáció, hanem közvetlen interakció 
az Úrral. 

2. a hálaadás második aspektusa az, 
hogy bizonyságot teszünk az Úr hatal-
mas tetteiről. Csodálattal és álmélkodva 
dicsőítjük Őt mindazért, amit elvégzett 
bennünk, amit tett velünk és általunk 
(zsolt 118,23).

3. Fontos rész a hálaadásban az örven-
dezés (önfeledt öröm), és mások örömre 
derítése. a megosztott öröm sokszo-
rozódik. Nem adhatunk hálát panasz-
kodva, szomorkodva. ez az öröm ideje 
(zsolt 118, 24/b).

4. a hálaadás az urat magasztalja, él-
tetve a reménységet arra, hogy még sok-
szor, sokféleképpen és sok mindenért 
hálásak leszünk (zsolt 118, 25).  

5. Végül, míg a hálaadás áldást je-
lent magunknak, minket is arra késztet, 
hogy áldásul legyünk másoknak. az 
áldás-kívánásnak és az áldás-kérésnek 
mindig helye van az Úr népe körében. 

a magyar baptista közösség hagyomá-
nyai ezt tükrözik. egymást köszöntve ál-
dást kívánunk és áldásokra várunk: “Áld-
jon meg az Úr!”, vagy “Az Úr áldjon meg!”

6. a legnagyobb áldás magunkon 
érezni az Úr orcájának ragyogását (zsolt 
118,27/a).

7. Hálaadásunk megerősíti a hitval-
lásunkat és a bizonyságtételünket. Bol-
dogan valljuk, hogy az Úr Jézus a mi 
urunk és Megváltónk, mi pedig az Övéi 
vagyunk (zsolt 118,28).

A Szentlélek hálaadásra neveli a hívőt, 
de nekünk is engednünk kell, hogy nyíl-
jon a „kapu,” és az Úr előtt való örven-
dezés áldásai megnyilvánuljanak, ezek 
között az is, amikor a hálánk másokat 
is hálaadásra hív. az Úr Jézus örömére, 
nevének dicsőségére van ez. Készüljünk 
a „kapun” belépni a hálaadásban bővel-
kedő életre!

                                 Huli Sándor
Az alhambrai beszámoló folytatása 

NyISSÁTOK KI A KAPUKAT! (Zsolt 118, 19-29)Most is sokan vagyunk ezen a ju-
bileumon, amit ifjúsági konferencia 
előzött meg. Éppen úgy, mint az olva-
sott, 2000 évvel ezelőtti történetben, 
a Genezáret tó partján (Lk 5,1-11). Va-
jon hallottál üzenetet te is, vagy csak 
a szomszédaidnak szólt az ige tegnap-
tegnapelőtt és ma reggel? Észrevetted-e 
először, vagy újból, hogy Jézus Krisztus 
valóban emberhalásszá tudja tenni kö-
vetőit? Megértetted-e már, hogy a gyü-
lekezet nem azért él még 90 évvel alapí-
tása után is, mert Balla György testvér, s 
az előző prédikátorok, vagy most Püsök 
Dániel testvér olyan sokat fárad, s olyan 
különleges tehetséggel rendelkezik, ha-
nem azért, mert a gyülekezet Ura, Jézus 
Krisztus őket felhasználva továbbra is 
hívja, megtérésre hívja Torontó magyar-
jait. Látod a 90 év mögött az Isten terve-
it? S hálát tudsz-e adni érte?

 Végül személyesen hozzád fordulok: 
most felejtsd el ezt a nagy tömeget! En-
gedd, hogy neked, személyesen mondja 
a Mester: evezz a mélyre, és vessétek ki 
hálóitokat fogásra! az engedelmességre 
neked kell készen lenned. a munkában 
lesznek társaid! A missziómunka közös 
munka, de egyenkénti, személyes dön-
téssel lehet belépni abba. Isten az egész 
világot tartja szem előtt. Azon belül na-
gyon fontosak neki a torontói magyarok. 
Nem akarsz részt venni ebben a mun-
kában? Nem érzed, vagy hallod, hogy 
téged is be akar vonni ebbe a munká-
ba? Vagy alkalmatlannak érzed magad, 
mint Péter, aki „Jézus lába elé borult, és 
azt mondta: Menj el tőlem, Uram, mert 
én bűnös ember vagyok!”  

Igen, ilyen Péter féléket keres magá-
nak Jézus. Tedd azt, amit Péter, Jakab és 
János tett: „szárazra vonták a hajókat, 
otthagytak mindent, és követték őt.”     

A következő 10 évben talán éppen té-
ged akar felhasználni az Úr itt, vagy a 
saját gyülekezetedben. Ne bizonytalan-
kodj, indulj el, kövesd Jézus Krisztust!  
Ámen

                          Herjeczki Géza 
                (első rész: 2019. november)

Grafika: Kovács Péter
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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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)

AZ ÚrHOZ KÖlTÖZÖTT  
MOlNÁr EdE lElKIPÁSZTOr 
Januári lapunkban ezen a helyen ol-

vashattunk arról, hogy Molnár Ede kár-
pátaljai lelkipásztor Stumpf Jenő díjat 
kapott. Egyúttal közöltük életrajzát is.

azóta értesültünk róla, hogy Molnár 
testvért hamarosan azután hazahívta az 
Úr. a kárpátaljai Életjelben (a Második 
Esély Alapítvány nemrégen indított új-
ságja) ezt olvastuk róla: 



elhunyt. a sok próba és nehézség elle-
nére nem veszítették el hitüket, végül 
a család Jeruzsálembe költözött, ahol 
megalapították az american Colony 
nevű segélyszervezetet és árvaháza-
kat tartottak fent. Legkisebb lányukat 
„Grace”-nek nevezték, ami annyit tesz: 
„kegyelem”.

a szöveget Philip P. Bliss zenésítette 
meg 1876-ban. a dallamot a hajó után 
Ville Du Havre-nak nevezte. Ő maga 
énekelte el először egy lelkipásztorok-
nak szervezett találkozón. egy hónappal 
később Bliss a feleségével együtt egy 
Chicagóba tartó vonaton ültek, azonban 
a híd, amin haladt, leszakadt, és a jármű 
szétroncsolódott. Neki sikerült kijutni a 
kocsiból az ablakon keresztül, de párja 
bent maradt a lángoló vagonban. Vissza-
ment, hogy kiszabadítsa, végül mind-
ketten halálra égtek.

Kilenc ember tragédiája, melyet át-
sző ez a régi keresztény himnusz. Sok-
kal csekélyebb dolgokért hallottuk már, 
hogy „nincs Isten”, de ők mégis azt tud-
ták mondani: „Ha Isten békéje lakja szí-
vemet, úgy dúlhat vihar ellenem.” Volt 
valamijük, ami felette áll az emberi élet-
nek, a természetnek és a fájdalmaknak.

   Forrás: http://www.refkertvaros.hu
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FEJEZD BE, VAGy EGÉSZÍTSD KI 
(és hol van megírva?)

Kérdések Gerzsenyi Sándor: Bibliai 
fejtörő című könyvéből (Pécs, 2004.)

1. Bizonyára jóságod és kegyelmed ... 
2. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten ... 
3. Nyisd meg az én szemeimet, hogy ... 
4. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró
    is ... 
5. Ne félj, te kicsiny nyáj, mert ... 
6. Szívembe rejtettem a te beszédedet... 
7. Mert más fundamentumot senki sem
    vethet azon kívül ... 
8. Megigazulván azért hit által ... 
9. Boldogok, akik háborúságot
    szenvednek ... 
10. Ha bűneitek skarlátpirosak ... 
11. Hanem keressétek először Istennek
      országát és ... 
12. Boldogok a békességre igyekezők... 
13. az Úr az én pásztorom ...
14. Mert mit használ az embernek, ha
      az egész ... 
15. Mindenre van erőm a ... 
16. Mert ahol van a ti kincsetek ... 
17. Mindent megpróbáljatok ... 
18. És a világ elmúlik, és annak ... 
19. Én vagyok az út, az ... 
20. Ne tévelyegjetek, Isten ...

Ha Isten békéje lakja szívemet
"És a Krisztus békessége uralkodjon 

szívetekben..." (Kolossé 3:15-17)
Ha Isten békéje lakja szívemet
úgy dúlhat vihar ellenem,
Nagy hittel szívem zengi ez éneket:
az Úrban, az Úrban jó nekem!
Az Úrban jó nekem,
Az Úrban, az Úrban jó nekem.

Ha rám tör a Sátán és elém hálót vet,
e szó ragyog rám fényesen:
Már Jézus értem mindent elvégezett,
vére megtisztított teljesen…
Az Úrban jó nekem,
Az Úrban, az Úrban jó nekem.

Bűnöm terhét Jézus hordta, a Bárány,
Nem hagyta azt rajt’ lelkemen,
Meghalt értem ott, ama kínkeresztfán.
Őt dicséri hát ez énekem.
Az Úrban jó nekem,
Az Úrban, az Úrban jó nekem.
Az előbbi éneknek a szerzőjéről szól a 

következő leírás:
Spafford egy gazdag Chicagói ügyvéd 

és ingatlan-befektető volt, keresztény 
családapa. 1871-ben egy tűzeset követ-
keztében szinte teljesen tönkrement a 
vállalkozása, mindene odaveszett. Nem 
sokkal ezután úgy döntött, családjával 
együtt áthajózik egy időre Európába, 
hogy ott segítsenek egy missziós mun-
kában, amit eddig anyagilag támogatott.

azonban egy ügyintézés miatt neki 
maradnia kellett picit tovább, így a csa-
ládját előre küldte a S.S. Ville Du Havre 
hajóval. Félúton egy ütközés miatt el-
süllyedt a hajó, négy lánya megfulladt, 
egyedül felesége élte túl a katasztrófát. 
egy táviratot küldött: „Megmenekül-
tem… Egyedül.” Ahogy Spafford elha-
józott a roncsok mellett, született meg 
szívében ennek a himnusznak a szövege.

Később három gyermekük született, 
egyedüli fiuk betegségben négy évesen 

"84. életévében elhunyt Molnár 
Ede, beregújfalui születésű baptista 
lelkipásztor. a temetési istentiszteletre 
2019. december 20-án Beregújfaluban 
került sor. a vigasztalás igéit a csalá-
di háznál Kelemen Szabolcs és Timofei 
Dimcsenko lelkipásztorok hírdették. a 
sírkertben Bakos Imre, a helyi baptista 
gyülekezet vezetője emlékeztette a gyá-
szoló gyülekezetet a feltámadás remény-
ségére, Urunk igéreteire, amit az őt sze-
retők kaptak.

Hisszük, hogy az Úr Jézus Krisztus a 
feltámadás és az élet, ezért az, aki hisz 
őbenne, ha meghal is él (Jn11:25). Mol-
nár ede élete és munkássága Isten or-
szágát építette közöttünk, amiért hálával 
gondolunk vissza testvérünkre."

Tudjunk békességben 
megöregedni!

"Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz 
korotokig én hordozlak! Én alkottalak, 
én viszlek, én hordozlak, én mentelek 
meg."  Ézs 46,4

Ime itt egy ígéret idősödő barátaink-
nak, de egyben mindannyiunknak is, hi-
szen mindenki felett szaladnak az évek. 
Még néhány esztendő vagy évtized, és 
mindannyiunk haja megfehéredik. Ezért 
örvendezzünk előretekintő hittel ennek 
az ígéretnek.

Ha megöregszünk is, Isten ugyanaz 
marad, mindig a nagy ”Én vagyok”. az 
őszülő haj elmúlásunkról beszél, tes-
tünk halandóságáról, Isten ereje azon-
ban nem múlik el. Ha már nem tudunk 
többé terhet viselni, sőt magunkat is alig 
tudjuk hordozni, az Úr hordoz bennün-
ket. Ahogyan ifjúságunkban karjaiban 
hordozott minket, ugyanúgy hordoz 
majd az elerőtlenedés éveiben is.

Ő teremtett bennünket, Ő gondot is 
visel ránk. Mikor már terhére leszünk 
barátainknak és sokszor önmagunknak 

is, az Úr nem fog cserbenhagyni ben-
nünket, sőt még jobban felemel és gon-
dosabban hordoz, mint valaha. Gyakran 
hosszú és csendes alkonyattal ajándé-
kozza meg az Úr szolgáit. Míg nappal 
volt, keményen dolgoztak, de megöre-
gedtek és elfáradtak Mesterük szolgála-
tában. ezért így szól hozzájuk az Úr:

”Most már nyugodjatok, és érezzetek 
meg valamit az örök nyugalomból, ame-
lyet elkészítettem a számotokra”. Ne fél-
jünk az öregségtől. Merjünk nyugodtan 
és békés szívvel megöregedni, hiszen 
maga az Úr van velünk kegyelmének 
gazdagságával.

Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza


