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Õ
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a házasságtól várja,
hogy
bocsátani aki
az egyiptomiakra...
mind
a
boldoggá
tegye
az
életét,
előbb-utóbb
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
csalódni
Főleg, ha Hit
megtéretlen,
szabadítástfog.
kegyelembõl.
által foönző
szívvel
lép aáltal
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Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
zsidók,
vagy
együtt
gyalogolhatunk
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Horváth Ferenc
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
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folytatás
az 1. oldalról
Egyiptomból?
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
Magyarországi Baptista Egyház
lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
www.baptista.hu/berettyoujfalu
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
a tisztességes temetéshez való jogukat is de ha balul üt ki valami, máris pániKedves Testvéreink Jézus Kriszmegtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a tusban!
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, hibás, hogy ide jutottunk?
Kedves Amerikai Magyar Baptista
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a Szövetség!
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott szinten a hitéletében.
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
Hányan tengetik az életüket ma is ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
hogy megszabadítja õket az egyipto- neve iránt, amikor szolgáltatok és szolÍgy tengette az életét Izráel míg el miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
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hogy gondoltak
nejelen
veszedelemtõl,
ez csak
egy
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csütörtök éjszakán, azon a pénteken, maradjanak
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koazon a húsvét hajnalon, amikor a mi molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
VÁRJ MÉG!
szabadításunk történt.
annak minden ellentmondani látszik is.
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
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Megállt a víz.
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az a
képeztek,
kígyómarásokra
fejlesztettek
dolgunk, hogy
erõsen ráálljunk
Isten
ki
ellenszereket,
ápolták
a kábítószerek
szavára.
Így bátorítja
Mózes
a népet: Ne
rabjait.
állomáshelyeik
La Paz, a
féljetek!Főbb
Álljatok
helyt, és meglátjátok
Titicaca-tó környéke, Chapare, Yacuiba
hogyan
szabadít
és
környéke
volt. meg ma az Úr benneteket!
2Mózes
14: 13, 14.végleg elhagy1983. februárjában
Mózes
nem
okosabb,
mint a nép, csak
ták Bolíviát, Margit testvérnőnek
egy
hisz Istenben,
és akövetkeztében
hit beszédét mondja
súlyos
betegsége
és Katovább költöznek
az üldözöttvissza.
szabadoknak.
Ha
nadába
Pár évet TorIsten az aki,
akkor teljesíti
az Õ beszédét.
ontóban
töltenek,
majd véglegesen
British-Columbiában,
Ebben hitt Mózes. az Okanagan folyó
völgyében,
Kelownában
telepednek
le.
Ha azt kérdezte
volna valaki
MózesMargit
testvérnő
évenamit
át szolgált
ezen
tõl: Mikor
teljesíti13Isten,
megígért?
az
helyen,
mint
János
testErreújMózes
csak
azt orvosnő,
válaszolhatta
volna,
vér
pedig
új
ugart
tört
és
meglapította
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér-a
Kelownai Magyar Keresztyén Misszió
dezte volna: ami
Mózes,
ne-a
gyülekezetet,
ma mondd
is él és meg
szolgál
künk,
hogyan
szabadít
meg
Isten
környék magyarsága felé.
bennünket
ebbõl a10-én
lehetetlen
1999. március
Istenhelyzetbõl?
hazaszólíMózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
totta szeretett férjét és szolgatársát.
Férhogy:
Nem
tudom!
Egyettagja
azonban
tuje
halála
után
is hűséges
és lelki,
valamint
anyagi
az
dok! Az Úr
harcoltámogatója
értetek, és maradt
a lehetetáltaluk
kelownai
lenbõl isalapított
ki tud vezetni,
mert gyülekezetÕ az Úr.
===========================
nek.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan
azt, amit
Isten
mond,
ha
2020. veszem
január 6-án
hallotta
meg
a hazaVÁRJ MÉG!
hívó
Megváltójától,
akit hőn
szereannakszót
minden
ellentmondani
látszik
is.
Józsué
3:16 (2Móz 14,21-22)
tett
egész életében
hűségesen
szolgált.
Neméstudom,
hogyan szabadít
meg,
csak
Életére
ráillikésazamit
a pár
monvárok ráéséshalálára
hiszek benne,
nekem
Megállt a víz.
dat,
amit
férjéről, annak
halálakor
mond,
megteszem.
A többi
pedig azírtÕa
Minthogyha
óriási kéz
rokonságnak:
„Valóban,
nemcsak
alkafeladata. Útat nyitni a tengeren, lefétartotta volna föl,
lomnak
látta
az
életet,
hanem
azokat
az
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
megállt,
alkalmakat élete utolsó napjáig, amíg
bocsátani
mindvolt
a
ereje
volt, az
megegyiptomiakra...
is ragadta… Olyan
s rakásra gyûlt,
Szabadító mint
Úr feladata.
Õ viszi véghez
a
távozása,
élete. Kristálytiszta.
Háfeszült,
szabadítást
általtörőfolás
Isten és kegyelembõl.
emberek felé. Hit
Mással
hullám hullámra hõkölt.
gadhatod
Hit által élhetsz
szabadon,
dő,
mint a el.
gyertyaláng,
s közben
elégő…
Megállt
bár mindigelaludt…”.
üldözötten, de ugyanakkor
Csendben
egy percre,
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
amíg a túlsó partra
A Dr. Cserepka Margit testvérnő életéérted.
át nem értünk.
ért
hálát adó istentiszteleten részt vettek
A
tengerparton
a
halál
kapujában
gyermekei, Katalin és Barna, családjukálltak,
Isten pedig
megnyitotta
számukVárj még Uram!
kal,
a bővebb
rokonság
tagjai, az
általuk
ra az életkelownai
kapuját,gyülekezet
és õk átléptek
a haKezed ne vedd el!
alapított
testvériséDr. CserepkaMég
Margit
testvérnő
a szövetlálból
az életbe.
mindig
itt vagyok,
ge,
valamint
a végtisztességet tevő baráségünk centenáriumi ünnepélyén - 2008,
még College
mindig- itt
vagyunk sokan.
tokEzt
és ismerősök
csoportja.
Wheaton
orvos-misszionáriusi
a lépést te se
halogasd!Tóth Győző
zongorista vezetésével három, testvértáskájával, amit szeretett volna valakinek
"átadni". KiHerjeczki
folytatná szolgálatát?
Géza (1977)
nőnk számára kedvesLukács
éneketJános
énekeltünk
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ÜLDÖZÖTT
NEW SZABADOK
YORK

folytatás az 1. oldalról
2019.
a vasárnap
délAz
életdecember
gyötrelem,15-én
de azért
van mit enni,
előtti
istentisztelet
keretében
az
Arany
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
János
Magyartemetéshez
Iskola diákjai,
tanáraiis
a tisztességes
való jogukat
örvendeztettek meg bennünket szolmegtarthatták.
Az élet egy
merõ kinlódás,
gálatukkal.
Énekekkel,
versekkel
szolreménytelenség
és
halál.
De
ezis jobb,
gáltak, valamint a gyerekekhát
elmondták
mint
a semmi,
és úgy
sincs kilátásSzinte
ennél
mit
jelent
számukra
a Karácsony.
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 mondatot 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 ott
és szenem
mindannyiuk
mondanivalójában
alszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
az
repelt az, hogy legnagyobb öröm száÚr azon
az ilyenkor
éjszakán,együtt
amikora kihozta
mukra,
hogy
család.
Jónépét
volt Egyiptomból?
tanulni tőlük, hogy a Karácsony
szólva – özönéről
Isten mindent
nemEmberileg
csak az ajándékok
híres
csak az valójában
Õ népére figyelt
azon
ésfélretett
fontos,éshanem
ünnepelni
az aki
éjszakán.
A szabadulás
minden
azt
megszületett
a szívünkben
és
mozzanatát
felügyelte,
igazi
értelmet személyesen
adott, hogy örülhessünk
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 arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
egymásnak és értékeljük egyszabamást.Üldözött
Jó tudniszabadok,
azt, hogy gyõztes
még
dok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
teegy ilyen nagy városban is
lekommunikáció.
mobilvan
igény a magyarNem
nyelvlehetett
tatelefonongyakorlására
rákérdezni aés
sorebelején, hogy
nulására,
hátul
minden
rendben
van-e.
ben nagy segítséget nyújt az Közel két
milliós
nép,
asszonyok, gyermekek,
Arany
János
iskola.
öregek,
juhok, barmok,
végeAz istentisztelet
utánszekerek,
köláthatatlan
konvoj. A Veres
zös
ebéd következett,
vala-tenger partmint
angyaljárás
ján tábort
vernek, keretében
megpihennek. Egya szer
gyerekek
átvehették
ajáncsak felröppen
a hír,
az egyiptomi
dékaikat.
Jó egymással
sereg közeledik.
Kitör ailyen
pánik a tábormódon
is atartani
ápolni aaz ellenség.
ban. Elõl
tenger,és
mögöttük
AAz
nép
elõbb
segítségért
Arany János Magyarkiált Istenhez,
aztán
neki
Mózesnek: Mit
Iskolapedig
tanulói
és esik
tanárai
gyülekezetünkben.
tettél
velünk, miért hoztál ki minket

2020.
február
3. oldal

kapcsolatot,
ezáltal
Egyiptomból?hogy
2Mózes
14:is10,még
11. sokan
Jobb
igazán
megismerjék
a
legnagyobb
ajánlett volna szolgaként meghalni Egyipdékot
Jézus
Krisztust!
tomban.
Kiderül,
hogy van a népnek
hite,
de még nagyon
a hit. Ha
December
22-én gyenge
HalászazArnold
és
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az Urat,
Rebeka hozták második fiúgyermeküde ha
balulNoah-t,
üt ki valami,
máris pániket,
Jakob
hogy bemutassák
az
kolnak és
és abûnbakot
keresnek.
Ki volt
a
Úrnak
gyülekezetnek,
hogy
együtt
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
imádkozzunk értük. Gergely István lelMellesleg,
sok keresztyén
tart ezenhira
kipásztor
és mint
boldog nagytata
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak 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 benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
dette
igéjét az szabadoknak.
1Mózes 32:25-31
továbbIsten
az üldözött
Ha
alapján,
melyben
megtalálta
hasonlóIsten az aki,
akkor teljesíti
az Õabeszédét.
ságot, hiszen ez az édesanya is Rebeka
Ebben
hitt Mózes.
és
második
gyereke Jákób volt az igéHa
azt
kérdezte volna
valaki
Mózesben is. A zsidóhoz
irt levél
11. részében
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
az áll, hogy Jákób az áldások hithőse.
Erre
Mózes
csak azt ember
válaszolhatta
volna,
Ő
egy
áldáskereső
volt, vágyott
hogy:
Nem Ahhoz,
tudom. hogy
Ha valaki
kéraz
áldásra.
Isten azt
áldásait
dezte volna: elnyerjük
Mózes, mondd
meg neváltozásra
van
szükségünk.
Jákób
künk, hogyan
szabadítHiszen
meg Isten
nevea azt
jeleneti,
csaló. Köbennünket ebbõl
lehetetlen
helyzetbõl?
és sírt, hogy
Isten
Mózes csak nyörgött
azt válaszolhatta
volna,
áldja meg
és milyen
jó tuköhogy: Nem tudom!
Egyet
azonban
vetkezménye
lett:
új
nevet
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetkapott: Izráel, fejedelem,
lenbõl is ki tud
vezetni,
mert Õ az Úr.
Isten
harcosa.
Ez a bibliai hit.
Hinni
jelenti,
ko-a
Legyen azaztÚr
áldása
molyan veszem
amit
Istenéletén
mond,isha
kis azt,
Jakob
Noah
és
annak minden
ellentmondani
látszik
is.
adjon
bölcsességet
a szüNem tudom, lőknek,
hogyan szabadít
meg, csak
hogy tanítsák
őt,
hogy benne,
az Ő útján
és
várok rá és hiszek
és amitjárjon
nekem
legyen A
áldott
mond, megteszem.
többiembere!
pedig az Õ
feladata. Útat nyitniErdei
a tengeren,
leféGabriella
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod 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 számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János

Magyarországi Baptista Egyház
Ó, boldog
ház,
Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet
hol
befogadnak
Téged,
4100 Berettyóújfalu, Eötvös
u. 2.
Úr Jézus Krisztus, igazi barát!
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Ahol a főhely csupán Téged illet,
SKedves
tisztelikTestvéreink
benned a hajlék
Urát.
Jézus
KriszOtt minden szívben a Te neved dobban,
tusban!
Csillog
szem, ha föltekint
KedvesaAmerikai
Magyar Terád;
Baptista
Mind Téged kérd: miként tehetne
Szövetség!
jobban,
„Nem
az óhaját.
Isten, hogy
És
kész igazságtalan
megtenni szíved
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl,
az Õ
Ó, boldogmelyet
ház, holtanúsítottatok
ketten eggyé válnak;
neve
iránt,
amikor
szolgáltatok
és
Hol békesség és szeretet honol. szolgáltok
a szenteknek.”
Az élet
útján híven (Zsid
együtt6:10)
járnak,
Egy hitben élnek, Rád figyelve jól.
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránkaneHol
rajtad csüggő
szemmel mind
héz helyzetünkben.
ketten
Imaházunkbajban
augusztus
végi leomlása és
Örömben,
összetartanak,
lebontása után jó reménységgel vaTevéled
vágynak
élni
gyunk afelõl, hogy Istenreménységben,
megsegít benHa verőfényes,
zord aépíteni
nap.
nünket
egy új és vagy
szép ha
hajlékot
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõÓ, boldog
ház, hol féltőjövõ
imakézzel
ségére.
A munkálatokat
tavasszal
A
gyermek
sorsát
szívedre
teszik,
kezdjük meg, addig a nem várt
terveGyermekbarát,
Te áldvabeszerzésével
rájuk nézel,
zéssel
és az engedélyek
Tőled a legjobb tanítást nyerik.
foglalkozunk.
Mind
boldogan
lábad köré végrehajleülnek,
Tervünk
és szándékunk
És hallgatják
ajkadaszelíd
szavát.
tására
fogjuk fordítani
kedves
testvérek
Márszámunkra
kicsi korban
Néked úgy
örülnek,
által
eljuttatott
összeget:
És megtanulják
$5,000,
azaz ötezerNeved
dollárt.dallamát.
/ ford: Mike
Károly
EzútonPh.
is Spitta
megköszönve
testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra
áldását kívánjuk.
NEM Istenünk
JÓ EGYEDÜL
“Nem jó az embernek egyedül lenni;
Testvérinéki
szeretettel
a Berettyóújfalui
szerzek
segítőtársat,
hozzá illőt.”
Baptista
Gyülekezet
nevében:
(1Móz 2:18)
Papp Dániel lelkipásztor
Jó veled én
IstenemIstván gondnok
Szatmári
és veled szépLisztes
feleségem.
Tibor presbiter

Mert ketten is hárman vagyunk
===========================
és hárman is csak ketten.
Milyen
is lenneMÉG!
egyedül,
VÁRJ
elveszetten?!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Nélküled Uram egyedül lennék,
Megállt a víz.
ha mással is;
és nélküledMinthogyha
is, kedves, óriási kéz
tartotta volna föl,
magamra maradnék,
megállt,
ha az Úrral is.
s rakásra gyûlt,
S nézd csak kedves:
feszült,
az Úr ajándékai,
hullám fiaink
hullámra hõkölt.
hogy nőnek!
Megállt
egy percre,
Mi már sosemamíg
leszünk
egyedül.
a túlsó
partra
Mert ketten is hárman vagyunk
át
nem
értünk.
és négyen is öten.

még Uram!
Maradj velünkVárj
örökre
Kezed ne vedd el!
Urunk és Istenünk!
Áldott kezeddel
födditt
bevagyok,
Még mindig
családi
tűzhelyünk!
még mindig
itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)
Herjeczki Géza (1977)
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Bonhoeffer: SZABADOK
"Your 'yes' to
ÜLDÖZÖTT

folytatás
az 1. oldalról
God
requires
your 'no' to
Az injustice,
élet gyötrelem,todeall
azértevil,
van mit
all
to enni,
all
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
lies..."
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.
The life and thought of Dietrich
Milyen apersists
mi Szabadítónk?
2Mózes
Bonhoeffer
as an essential
12:42-ben
mondaand
criticaltalálunk
voice egy
evenkülönös
seventy
five
tot Istenrõl.
years
after his death. There are so
Virrasztott
az pay
Úr azon
az éjszakán,
many
reasons to
attention
to the
amikor kihozta
õket Egyiptomból.
Ez of
az
occasional
writings
and speakings
éjszaka az Úré
volt.
Bonhoeffer;
but in
our time of fractious
Micsoda
van ebben
politics,
slowevangélium
and sometimes
blatanta
power
grabs, Virrasztott
growing az
support
for
mondatban?
Úr. Pedig
right
populism
and uncritical
Izráelwing
õrizõje
nem szunnyad
és nem
adulation
of jelent
the strong
leader,
it is the
alszik. Mit
az, hogy
virrasztott
az
radically
call and
cost
Úr azonuncompromising
az éjszakán, amikor
kihozta
ofnépét
discipleship
in following Jesus that
Egyiptomból?
challenges
Christian
to
Emberileg szólva communities
– Isten mindent
decide
where
ultimate
allegiance
lies.
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
This
is Bonhoeffer
pastor, preaching
az éjszakán.
A the
szabadulás
minden
a mozzanatát
Confirmation
sermon
in felügyelte,
1938. The
személyesen
date
is essential
context,
andtekintetével
the words
minden
pillanatot
figyelõ
are explosive in their political as well as
kísért végig.
kicsodareverberations:
ez a rabszolga,
theological
andHát
spiritual
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
"You havegondoskodik
only one master
személyesen
róluk, és
now...But
with this
to God
mindent
félretéve
figyel'yes'
rájuk?
belongs
justkésõbb
as clear
'no.'
1500 évvel
ismét a
virrasztott
Your
to God requires
az
Isten'yes'
a Gecsemáné
kertben,your
azon a
'no' to alléjszakán,
injustice,azon
to all
to
csütörtök
a evil,
pénteken,
all lies, to all oppression and
azon
a húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
violation
of the
weak and
poor,
szabadításunk
történt.
to all ungodliness, and to all
Sõt, személyes
bizonyságom
van armockery
of what
is holy. Your
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
'yes' to God requires a 'no' az
toÚr
28
évvel ezelõtt
télitoestén,
amikor
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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 mondatot 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 arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
Lapunk
2007. februári
számából
rólam
is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
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konvoj.egybekötött
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Egytartottunk hogyan oszthatjuk meg eredszer csakafelröppen
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egyiptomi
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közeledik. Kitör
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a táborÁrpád
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sokrétű
szolgálatokat
Egyiptomból?
2Mózes a14:környezetünk10, 11. Jobb
ben.
Isten
helyreállító
munkájáért.
lett volna szolgaként meghalni
Egyiptomban. 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 pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.
Ekkor
Mózesnekképzés
eszéberésztvevői
jut Isten
Az
evangélizációs
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak 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: Ne3. Hálaadás:
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mint aUrunknak,
nép, csak
és
az mondja
épületehisztestvéreinknek
Istenben, és a sokfelől,
hit beszédét
ink
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90
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kérdéseimmel
vívódvakerekét,
egyszer homályt
csak úgy
éreztem,
megérkezett a mind
válasz.
bocsátani hogy
az egyiptomiakra...
a
Eredetileg
üzent
azzal
Szabadító ÚrJeremiásnak
feladata. Õ viszi
véghez
a
az
igével azkegyelembõl.
Úr, de tudtam,
szabadítást
Hithogy
által most
fonekem
szólnak
az igék,szabadon,
melyeket
gadhatod
el. Hitazok
által élhetsz
megállva,
az
út
szélén
olvastam.
Fél év
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
múlva itt voltunk a torontói gyülekezetgyõzelmesen,
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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 mondatot 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 arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. 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 pánikolnak 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 egyiptomiak 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 benneteket! 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 Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan 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, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod 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 számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
A MABAVISZ elnöksége:
Szövetség!
Elnök: dr. Gergely István (Amerika)
„Nem igazságtalan
Isten, hogy
Alelnökök:
Papp Jánosaz(Magyarország)
elfeledkezzékPardi
a ti cselekedeteitekrõl
és a
Félix (Erdély)
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ
Főtitkár: melyet
Durkó István
(Magyarország)
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
IMÁDKOZZUNK

EGYMÁSÉRT
Köszönjük,
hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
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testvérek
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Herjeczki

"84. életévében elhunyt Molnár
Ede, beregújfalui születésű baptista
lelkipásztor. A temetési istentiszteletre
2019. december 20-án Beregújfaluban
került sor. A vigasztalás igéit a családi háznál Kelemen Szabolcs és Timofei
Dimcsenko lelkipásztorok hírdették. A
sírkertben Bakos Imre, a helyi baptista
gyülekezet vezetője emlékeztette a gyászoló gyülekezetet a feltámadás reménységére, Urunk igéreteire, amit az őt szeretők kaptak.
Hisszük, hogy az Úr Jézus Krisztus a
feltámadás és az élet, ezért az, aki hisz
őbenne, ha meghal is él (Jn11:25). Molnár Ede élete és munkássága Isten országát építette közöttünk, amiért hálával
gondolunk vissza testvérünkre."

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 következtében szinte teljesen tönkrement a
vállalkozása, mindene odaveszett. Nem
sokkal ezután úgy döntött, családjával
együtt áthajózik egy időre Európába,
hogy ott segítsenek egy missziós munkában, amit eddig anyagilag támogatott.
Azonban egy ügyintézés miatt neki
maradnia kellett picit tovább, így a családját előre küldte a S.S. Ville Du Havre
hajóval. Félúton egy ütközés miatt elsüllyedt a hajó, négy lánya megfulladt,
egyedül felesége élte túl a katasztrófát.
Egy táviratot küldött: „Megmenekültem… Egyedül.” Ahogy Spafford elhajózott a roncsok mellett, született meg
szívében ennek a himnusznak a szövege.
Később három gyermekük született,
egyedüli fiuk betegségben négy évesen
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elhunyt. A sok próba és nehézség ellenére nem veszítették el hitüket, végül
a család Jeruzsálembe költözött, ahol
megalapították az American Colony
nevű segélyszervezetet és árvaházakat 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 lelkipásztoroknak 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. Visszament, hogy kiszabadítsa, végül mindketten halálra égtek.
Kilenc ember tragédiája, melyet átsző ez a régi keresztény himnusz. Sokkal csekélyebb dolgokért hallottuk már,
hogy „nincs Isten”, de ők mégis azt tudták mondani: „Ha Isten békéje lakja szívemet, úgy dúlhat vihar ellenem.” Volt
valamijük, ami felette áll az emberi életnek, a természetnek és a fájdalmaknak.
Forrás: http://www.refkertvaros.hu

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 barátainknak, de egyben mindannyiunknak is, hiszen 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, testünk halandóságáról, Isten ereje azonban nem múlik el. Ha már nem tudunk
többé terhet viselni, sőt magunkat is alig
tudjuk hordozni, az Úr hordoz bennünket. 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 bennünket, sőt még jobban felemel és gondosabban hordoz, mint valaha. Gyakran
hosszú és csendes alkonyattal ajándékozza meg az Úr szolgáit. Míg nappal
volt, keményen dolgoztak, de megöregedtek és elfáradtak Mesterük szolgálatában. Ezért így szól hozzájuk az Úr:
”Most már nyugodjatok, és érezzetek
meg valamit az örök nyugalomból, amelyet elkészítettem a számotokra”. Ne féljünk az öregségtől. Merjünk nyugodtan
és békés szívvel megöregedni, hiszen
maga az Úr van velünk kegyelmének
gazdagságával.
Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza

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 ...

