
tő Király, aki kisujjával képes azokat a 
hegyeket eltörölni. Miért is féljen akkor 
egy földi királytól?

Többször is megismétli a zsoltáros azt 
az igazságot, hogy minden helyzetben 
meg tud őrizni minket az Úr: fáradság-
ban, meglankadásban, gyengeségben és 
gonosz kísértések közepette is. Egy ha-

tározott kijelentéssel fejezi be: „megőrzi 
az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostan-
tól fogva mindörökké!” A Mózesi tör-
vény megkövetelte, hogy minden zsidó 
családban, a törvény részeit, az Igéből 
véssenek a kapukra, ajtófélfákra. Min-
den alkalommal, mikor kiment a kapun, 
elolvashatta és magával vihette Isten 
Igéjét. Ez az Ige megtartotta az ő min-
dennapi járásában, tevékenységében. 
Emlékeztette arra, hogy Isten népéhez 
tartozik, és ehhez méltóan kell visel-
kedjen, beszéljen. Mikor visszatért, és 
újra átment a kapun, megint elolvasta, 
és megint emlékeztette arra, hogy köze 
van Isten törvényéhez. Önvizsgálatot 
tarthatott minden nap végén. És mielőtt 
bement, ez az Ige buzdította arra, hogy 
most ugyanúgy kell viselkedjen bent a 
házban, a családban is!

Milyen jó lenne, ha ennek a lelkiségét 
mi is át tudnánk venni. Ha Isten Igéjét 
szívünkbe zárnánk, az megőrizne min-
ket attól, hogy rossz utakon járjunk, 
olyanokon, ahol Isten nevének nem ho-
zunk tisztességet. Ez őszinteségben, 
igazságban és szentségben tartana min-

ket. Minden rossz lépéstől megőrizne 
minket. 

És így őriz minket Isten hatalmas 
karja. Áldott legyen az Ő neve. Minden 
gondotokat Őreá vessétek! Tegyük ezt 
kedves testvéreim, bárhol is éljünk Isten 
kerek világában!

Pardi Félix
MABAVISZ elnök

A TARTALOMBÓL
English section - pages 9-10. 
A magyar tag-szövetségek missziós 
    beszámolói a MABAVISZ napra
A Házasság Hete - február 7-14
Ifjúsági találkozó az Interneten 
Oltásellenesség
Új sorozatok: Az 5 legfontosabb 
     igém; A menedék

folytatás a 5. oldalon

MABAVISZ  vasárnap 2021. február 7.
NEM SZUNNYAD ŐRZŐNK!
Elnöki üzenet
„Szemeimet a hegyekre emelem, (h)

onnan jön az én segítségem(?) Az én se-
gítségem az Úrtól van, aki teremtette az 
eget és földet. Nem engedi, hogy lábad 
inogjon; nem szunnyad el a te őrződ. 
Íme, nem szunnyad és nem alszik az Iz-
ráelnek őrzője! Az Úr a te őrződ, az Úr a 
te árnyékod a te jobbkezed felől. Nappal 
a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a 
hold. Az Úr megőriz téged minden go-
nosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi 
az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostan-
tól fogva mindörökké!”  - Zsolt 121                                            

Ezékiás király idejéből való ez a Zsol-
tár, amikor is Júdát és Jeruzsálemet az 
asszíriai hadsereg fenyegette. Az Urat 
dicsérő, az Úrban bízó emberek szí-
vének vágyait örökíti meg ez a zsoltár 
olyan időszakokra, amikor a sötétség, 
reménytelenség, a kilátástalan jövő kö-
rülvesz minket, és segítséget keresünk 
mi is. 

Ha Ezékiás az, aki segítségért kiált, 
akkor érezhető, hogy benne van a két-
ségbeesés, félelem, hiszen nagy nyomo-
rúságba, veszélybe került. Már-már ösz-
szeroskad, és akkor körül néz, honnan is 
lehetne, kitől is lehetne segítséget kérni. 
Egyesek úgy tartják, hogy helyesebben 
az első vers inkább egy kérdés: honnan 
jön az én segítségem? Azért is, mert a 
második vers egy világos válasz erre a 
kérdésre. Azok a hegyek ugyanis, egé-
szen Ezékiás reformjáig bálványimádás 
helyszínei voltak. Segítség onnan nem 
jöhetett. Felnézve a hegyekre kérdezi, 
honnan jön a segítség, majd szemeit 
magasabbra emeli a hegyeknél. Azok a 
magas hegyek eszébe juttatták, hogy a 
segítség Istennél van, aki erős karjával 
oda helyezte azokat. Miért is féljen? Az 
Úr volt az ő Királya. A Nagy és Terem-

Hálaadás és imatémák
ERDélY

1. Hálásak vagyunk Istennek mind-
azokért a testvérekért, akik a vírushely-
zet hozta nehéz helyzetben is hűségesek 
maradtak Jézushoz és jó példát mutatva 
kitartottak a gyülekezeti szolgálatok-
ban. Hálásak vagyunk Istennek, hogy 
sokan meggyógyultak és felépültek tag-
jaink közül a covid fertőzésből.

Kérjük, imádkozzanak azoknak 
gyógyulásáért, akik most vannak a be-
tegség próbája alatt és könyörögjünk 
azért, hogy gyászoló testvéreink tapasz-
talják meg a minden vigasztalás Istené-
nek jelenlétét és szeretetét.

2. Hálásak vagyunk Istennek azért, 
hogy habár a vírushelyzet súlyosságára 
való tekintettel rövid időre szükséges 
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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)

Szeretettel köszöntjük a világ legalább 
8 országában élő magyar baptista test-
véreinket, akik valamilyen formában 
kapcsolódnak a Magyar Baptista Vi-
lágszövetség által képviselt gyülekeze-
tek közösségéhez. Úgy vélem, hogy az 
Evangéliumi Hírnök olvasótáborát is ide 
számíthatom. A Kárpát medencén kívül 
meglehetősen szétszóródva élünk, élnek 
testvéreink. De még az anyaország körül 
élő – felvidéki, kárpátaljai és vajdasági 
testvéreink is joggal érezhetik - velünk 
együtt, hogy kicsik és erőtlenek. Jól 
esik hát, amikor tapasztaljuk valamilyen 
formában, hogy „nagyobb testvéreink” 
- a magyarországiak és az erdélyiek 
– figyelemmel kísérik életünket, szol-
gálatunkat. Ennek a figyelemnek egy 
kifejezésmódja, hogy ápolják a 14 évvel 
ezelőtt elindított MABAVISZ vasárnap 
alapgondolatát, és imádkoznak kisebb 
testvéreikért. 

Február első vasárnapján minden ma-
gyar baptista gyülekezetben legalább 
néhány percet fordítani fognak szolga-
társaim arra, hogy a testvériség figyel-
mét felhívják a máshol, talán éppen ne-
hezebb körülmények között élő magyar 
baptista gyülekezetek életére. Buzdítani 
fogjuk egymást az imádságra, s talán 
még más lehetőségeit is felmutatjuk a 
kapcsolat tartásnak. 

Köszönöm Durkó István testvérnek, a 
világszövetség főtitkárának, hogy bekér-
te és összegyűjtve kiküldte a tagszövet-
ségek beszámolóit. A mi lapunk is ezt az 
anyagot dolgozta föl a következő néhány 
oldalon, s bizonyára megteszi ezt a Bé-
kehírnök és a Szeretet is. Örülök annak, 
hogy ilyen módon eszköz lehet lapunk 
is abban, hogy úgy történhessen, ahogy 
Pál apostollal történt, amikor végre Ti-
móteus híreket hozott a Thesszalónikai 
testvérekről. „... jó hírt hozott hitetekről 
és szeretetetekről... minden szorongat-
tatásunk és szükségünk mellett is, a ti 
hitetek által megvigasztalódtunk veletek 
kapcsolatban, mert szinte megelevene-
dünk, ha ti erősek vagytok az Úrban.” 
(1Thess 3,6-8)

Jó tudnunk, hogy bár kicsik vagyunk, 
együttesen talán a negyvenezret is meg-
haladja a magyar baptisták világméretű 
nagy családja. 

Bízom benne, hogy az idén sor kerül 
erre a február eleji imádságos vasár-
napra (s nem kell a tavalyi MABAVISZ 
vasárnapra írt „Miért nincs, ha van?” 
szerkesztői rovatomat újra rágni.

Végül még az is örömöt adhat nekünk 
– az előbb írottakkal együtt, s azok 
nélkül is – hogy az 5Mózes 7,7-9-et (a 
beszámolók végén, a 8. oldalon olvas-
hatjuk) minden keresztyén gyülekezet, 
vagy akár olyan kis szövetség is, mint 

éVKÖZI GYŰléS 2021.
A Végrehajtó Bizottság és a 

Missziós és Jótékonysági Bizottság
internetes értekezletére az idén

március 13-án kerül sor.

Szent békesség lesz házadon,  
Áldás a házasságodon, 
Ha Véle vagy betelve. 
De nem lesz áldott lakhelyed, 
Felbomlik házaséleted, 
Ha nincs az Úr is benne. 
Állj csak,  Járj csak 
Küzdelmedben Szükségedben 
Az Istennel, 
Bőven áld Ő kegyelmével!

Ha egy várost nem Isten véd,  
Hiába őrzi azt a nép, 
Az ellen rájuk törhet. 
Éppúgy csak az a frigy örök, 
Amit az Isten keze köt, 
Ott ellen is dühönghet. 
Kösse  Össze  Élteteket 
A szeretet Isten által, 
Védjen, áldjon hű karjával!
    J. A. Lehmus (1707-88) (HH390)

a miénk, magára értheti. Az Úrnál nem 
az számít, ami nálunk; szereti az Úr a 
kicsinyeket, az alázatosokat, a hűségese-
ket, azokat, akik Hozzá igazodnak.

Mit olvashatunk még e számban? Egy 
magyar és egy angol nyelvű aktuális 
cikket a koronavírussal kapcsolatban 
újra feléledt „oltás” problémáról. Mind-
két írás igei megközelítéssel hozza elénk 
a kérdést.      

A februári hónap másik nagy ese-
ménye (az utóbbi években) a Házasság 
Hete. Ezúttal az interneten is követhet-
jük, vagy később újra nézhetjük a ma-
gyarországi programokat. 

„A menedék” címmel új sorozatot 
indítunk, Nagy-Kasza Lona írásaiból. 
Benny Máté írását is figyelmetekbe 
ajánlom – ugye ismeritek őt, talán még 
Chicagóból. Ifjúsági lelkipásztorként 
szolgál, de a fényképezőgépét is nagyon 
jól kezeli. Köszöntöm íróink között!

A magyarországi fiatalok interneten 
rendezett konferenciájáról is kaptunk 
beszámolót, két nyelven is: Connect 
- Forrás a sztyeppén. Örülök, hogy a 
fiatalok megtalálják egymást a nagy 
távolságok ellenére is. Mire nem jó a 
pandémia? Imádkozzunk fiataljainkért!

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János
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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
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Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
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Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

3. oldal 2021. február

őszinte megbocsátás értékét egy nekik 
rendelt, de nem tökéletes társon keresz-
tül. A házasságban egy férfi és egy nő 
saját elhatározásából elkötelezi magát, 
hogy egymás bátorítására, segítésére 
és védelmére törekszik egész életében. 
Ilyen módon a házasság felelősségteljes, 
biztonságos és meghitt közösséget jelent 
számukra, és áldásul szolgál életük min-
den más területén is.

A házasság hete olyan széles körű 
összefogásra törekszik, mely gyakorlati 
példamutatással, tudományos kutatások 
eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvek-
kel támasztja alá a házasság örökkévaló 
értékét. Bátorít minden olyan helyi kez-
deményezést, amely hidat épít az adott 
közösség környezetében élő házaspárok 
és családok felé, amely segíti életüket, 
boldogulásukat. Nyíltan beszél a házas-
ság mindennapi valóságáról, örömeiről 
és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és 
gyakorlati tanácsokkal ellátni a házaso-
kat és házasulandókat, valamint a teljes 
helyreállás reményét ébren tartani azok-
ban, akiknek a kapcsolata válságban 
van, illetve valamilyen ok miatt meg-
szakadt.”

Idén a járványhelyzet miatt rendha-
gyó módon vagyunk kénytelenek meg-
rendezni a házasság hetét. De azok a 
szakértők, terapeuták, jegyes gondozás-
ban részt vevő párok, lelkes gyülekezeti 
közösségek, akik eddig is aktívan részt 
vettek "az elköteleződés megünneplé-
sében", most sem hagynak bennünket 
program és "találkozások" nélkül. 

"Az idei házasság hete mottója is 
utal rá (EZERSZER IS IGEN!), ebben 
a helyzetben még fontosabb egymás-
ra naponként igent mondani és a kap-
csolatot megerősíteni, mert így sokkal 
hatékonyabban tudunk szembenézni a 
körülöttünk lévő bizonytalansággal. A 
házasság hete központi programjai ka-
talizátorszerepet hivatottak betölteni, 
ezzel is inspirációt nyújtva abban, hogy 
ilyen helyzetben is kreatívan találjuk 
meg azt, hogy miként lehet új és akár 
eddig nem megszokott módokon ugyan-
azt a célt elérni. Ezt szolgálják idén az 
online események, előadások, amelyek 
így még többekhez eljuthatnak, hiszen 
utólag is megtekinthetők, és a Ma-
gyarországtól távol, kisebbségben élő 
vagy külföldön dolgozó párok számára 
is elérhetőek lesznek." 

Kísérje figyelemmel az online elő-
adásokat! Regisztráció nem szükséges 
a központi programok megtekintéséhez. 
www.hazassaghete.hu   

A Házasság Hete Szervezőbizottsága

OlTáSEllENESSéG
Nem szeretem, amikor az orvosok 

lenézően beszélnek azokról, akik nem 
használnak oltást. Számtalan oka lehet 
annak, amikor valaki úgy dönt, hogy 
nem adat be oltást. Valóban vannak rizi-
kók minden oltás körül, vannak köztünk 
olyanok, akik valamilyen alapbetegség 
vagy immunreakció miatt nem is kap-
hatják meg a védőoltást. Azonban mégis 
most sok szeretettel és alázattal amellett 
szeretnék érvelni, hogy mindenki aki 
teheti adassa be a COVID elleni védő-
oltást. Nem elsősorban orvosi érveket 
akarok hozni, hanem az evangélium-
ra akarok apellálni. Nevezetesen arra, 
hogy Jézus úgy szeretett minket, hogy 
meghalt értünk a kereszten, és ez az 
egyetlen út az üdvösséghez. 

1. Jézus azt mondja nincs annál na-
gyobb szeretet, mint amikor valaki életét 
adja a másikért. Nos gondolj arra, hogy 
a védőoltás egy kicsit magadért van, de 
elsősorban a másikért. Ha mindenki aki 
teheti beoltatja magát, a vírus visszaszo-
rul, és emberek százezreinek nem kell 
meghalniuk, milliók megélhetése nem 
kerül veszélybe. Gondolj arra, hogy a 
rizikó amit vállalsz, azt részben máso-
kért teszed. Akarsz valami nagyot ten-
ni? Jézus azt mondja, hogy a kicsin kell 
hűnek lenni először. Félsz mert lehet, 
hogy vannak mellékhatások, félsz mert 
ki tudja, mik a hosszú távú hatások. Jo-
gosan. De ne legyél gyáva. Ne a félelem 
határozza meg azt amit teszel, hanem a 
szeretet. Nézz a keresztre, Jézus nem a 
halál rizikójával ment a keresztre, ha-
nem annak biztos tudatában. Nekünk 
csak egy kis rizikót kell vállalni. Nem 
nagyobb a rizikója jelenleg beadatni ezt 
az oltást, mint az, hogy valami bajunk 
lesz a következő utunkon, mondjuk a 
rámai táborba, mégis mekkora örömmel 
vállaljuk ezt a rizikót ha magunkról van 
szó.

2. A másik érvem, hogy hányszor 
használjuk azt az érvet emberekkel 
beszélve, hogy Jézus kereszthalála az 
orvosság, ingyen van, és csak el kell 
fogadnod, hogy meggyógyulj. Ennek fé-
nyében kicsit  értetlenül állok, mikor van 
valami, ami kimutathatóan orvosság, in-
gyen van, és csak el kell fogadnod, és a 
zsigeri reakció sok keresztyén testvérem 
részéről, hogy “it’s too good to be true” 
(olyan jó, hogy nem is lehet igaz). Biz-
tos van valami turpisság mögötte. Nem 
úgy kellene-e hozzáállnunk, amilyen 
hozzáállást várunk másoktól az evangé-
liumhoz? Nem azt várjuk, hogy rögtön 
mondj igent! - hiszen ilyet csak nagyon 
beképzelt hittérítők, meg még arrogán-
sabb orvosok várnak. Amit várunk, az 

MI IS A HáZASSáG HETE?
Közel két évtizede Angliából indult 

el ez a kezdeményezés, amely Valentin-
nap környékén minden évben egy hétig 
a házasság és a család fontosságára 
kívánja irányítani a figyelmet. A házas-
ság hetét – amelyhez hazai és nemzet-
közi szinten is számos ismert közéleti 
személyiség csatlakozott kifejezve el-
köteleződését a házasság, a család ügye 
iránt – mára 4 kontinens 21 országában 
ünneplik. Magyarországon az országos 
eseménysorozatot 2008 óta rendezik 
meg a keresztény egyházak és civil szer-
vezetek széles körű összefogásával. 

„A házasság Isten csodálatos ajándé-
ka és gondoskodása az ember számára, 
amelyben a felek megtapasztalhatják a 
feltétel nélküli szeretet, a hűség és az 

a nyitott szív és a készséges hozzáállás. 
Azt várjuk, hogy az emberek ne csípő-
ből utasítsák el, hanem vizsgálják meg 
amit mondunk. A készséges hozzáállás-
ról Jézus egy helyen azt mondja a hegyi 
beszédben, hogy ha valaki egy mérföld-
nyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. 
Ehhez képest nekünk csak, mondjuk, 
fel kellene venni egy maszkot, és sok-

szor az is nehéz. Ez nem nyitott szív, ez 
nem készséges hozzáállás, hanem - és 
bocsássátok meg -, sokszor szimplán 
önfejűség. Tudom, mert én vagyok az 
önfejűek között az első. Az önfejűséggel 
csak egy baj van, hogy a keresztyén egy-
háznak Krisztus fejűnek kellene lennie. 

Remélem bátorítottam mindenkit, aki 
oltásellenes volt eddig; a célom nem az 
oltáspártiak felmagasztalása volt, ha-
nem az oltásellenesek meggyőzése. Nem 
gondolom, hogy egy cikk elég, hogy va-
lakit meggyőzzön, de talán elég arra, 
hogy elindítson egy úton. Akárhogy is 
döntesz, életünk az Úr kezében van, aki 
- hála Néki - nem csak az oltáspártia-
kért, de az oltásellenesekért is meghalt.  
                      Dr. Árgyelán Miklós
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

===========================
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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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HáZASSáGUNK  
DICSéRETE

Hadd mondjak én az Élet érdekében
hűségre hívó hálás éneket,
ki eltöltött már boldog házasságban
erős emlékű édes éveket!
Isten kegyelme minket szűzen őrzött,
Csupán egymás számára tartva meg,
S az égi Vőlegényhez húzó hűség
Házasságunk szilárd alapja lett.
Mi még a testi lángolás varázsát,
a még nem ízlelt új tüzű csodát –
még ezt is Tőle nyertük – hála érte -,
meg sem kívánva soha senki mást.
A féltékenyég félelmes fullánkja
bennünket soha meg nem mérgezett,
a gyilkoló gyanú sejtelmes árnya
szívünkre nem, sosem férkőzhetett. 
Ajándék voltunk Istentől egymásnak,
s mennyei mézet mártottunk alant:
Egy belső bölcső gyönyört nyújtva
     ringott,
S mélyén az élet sejtje megfogant.

És alaptalan aggódás nem kínzott,
pedig nem volt sem bútor, sem lakás, 
csak hárman voltunk: férfi, nő meg
     Isten,
s a várandósság öröm volt, nem csapás.

Minden gyermek nagy szerelem
     gyümölcse,
s az életéért harcos szenvedés.
Hogy hány legyen? Nem volt véletlen
     dolga:
Istennel szőttünk „családtervezést”.

Sem karrier, sem sok kényelmi 
     szempont
nem tört egy magzat életére sem,
s elmúltak bár az ifjú álmú évek,
csak egyre nőtt a drága szerelem.

És volt a gyermekáldásnak határa:
a fájdalomtól féltő szeretet.
Egymást becsapva vagy kijátszva, soha 
nem adtunk gyermekeknek életet.

A férfi és nő egyenjogúsága
természetes volt mindig, mert a hit
a szeretetnek égi talajából
dúsan hozta ízes gyümölcseit.

Ha békességünk boldog, tiszta tükrét
befújta néha sérelem szele,
minden vitánkat a bocsánatkérés
s a megbocsátás csókja zárta le.
…..
Légy áldva, Isten, e kimondhatatlan
ajándékért, mely lényeddel rokon,
hisz folytatódik majd szellemi szinten
örök örömben dicső jobbodon!
                     Balog Miklós (részlet) 

1. Máté 19:4-5 (Mk 10:7-8) Ő pedig 
így válaszolt: Nem olvastátok-e, hogy a 
Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé 
teremtette őket? És ezt mondta Isten: 
„Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, 
ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ket-
ten egy testté.”  (1Móz 2,24 ; Ef 5,31) 

2. Példabeszédek 5:16-18 Ne folyjanak 
forrásaid az utcára, és patakjaid a te-
rekre! Egyedül tiéid legyenek, ne oszd 
meg másokkal! 18 Legyen forrásod ál-
dott, és örülj ifjúkorodban elvett felesé-
gednek. (Préd 9,9)

3. Prédikátor 4:9-12 Jobban boldogul 
kettő, mint egy: fáradozásuknak szép 
eredménye van. Mert ha elesnek, föl 
tudják segíteni egymást. De jaj az egye-
dülállónak, mert ha elesik, nem emeli 
föl senki. Éppígy, ha ketten fekszenek 
egymás mellett, megmelegszenek; de 
aki egyedül van, hogyan melegedhetne 
meg? Ha az egyiket megtámadják, ket-
ten állnak ellent. A hármas fonál nem 
szakad el egyhamar.

4. Énekek Éneke 7:11 Én szerelme-
semé vagyok, és ő is utánam vágyódik. 
(2,16 ; 6,3)

5. 1Korinthus 13:4-8 A szeretet türel-
mes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, 
a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik 
fel. Nem viselkedik bántóan, nem kere-
si a maga hasznát, nem gerjed harag-
ra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a 
hamisságnak, de együtt örül az igaz-
sággal. Mindent elfedez, mindent hisz, 
mindent remél, mindent eltűr. A szeretet 
soha el nem múlik.

A szerelem sokak szerint az egyik leg-
szebb dolog a földön. Képzeljük csak el, 
mit érezhetett Ádám, amikor a Teremtő 
odavezette hozzá menyasszonyát Évát, 
akit belőle, és külön neki teremtetett. 
Azután elhangzik az első igénkben, az 
Úr Jézus által is idézett egyszerű, de an-
nál tartalmasabb házasságkötési mon-
dat. Elhagyja - ragaszkodik - egy testté 
lesznek. Sok ma is emlegetett kérdést 
tisztáz, igen egyértelműen, ez a néhány 
rövid igevers. Hisszük, hogy az Isten 
szerinti házasság egy férfi és egy nő sí-
rig tartó hűséges, szeretetteljes kapcso-
lata, házastársi kötelékben.

 Második igénkből világosan láthat-
juk, hogy az Úr nem szerelemvándo-
rokként akar látni bennünket. A fizikai 
intimitás megélése csupán a házastár-

sunk felé irányulhat. Ebbe nem fér bele 
a nyitott kapcsolat, mert a szerelemnek 
csak az Úr felé kinyíló közösségnek kell 
lennie. 

Ezzel el is érkeztünk a harmadik 
igénkhez, ami talán az egyik legismer-
tebb ebben a témában. A szerelem építi a 
másikat, hiszen egy egész világot jelent 
egymásnak egy életen át. Egy határozott 
igen, ami egyszersmind nagyjából 3.5 
milliárd nem is. A kölcsönös szerelem 
Isten ajándéka, aminek a gyümölcse: 
ketten egy testté válni. (ez a gyerek tisz-
ta anyja és tiszta apja).

Utolsó igénk a szerelem kiteljesedésé-
ről szól, és példát ad arra, hogy miként 
őrizhetjük, gyakorolhatjuk azt a házas-
ságban, példát adva gyermekeinknek, 
rámutatva Krisztus szeretetére egész 
életünkkel.
                                    Huli Sándor

A házasságot Isten alapította
1Móz 2,21-24 

Hogy a házasságban a nő és a férfi egy 
test lesz, ez előbb hit, és annak nyomán 
cáfolhatatlan tapasztalat.

Gyakran teszik fel azt a kérdést a fia-
talok, a társukat keresők, hogy honnan 
lehet azt tudni, ki az igazi. Azt szoktam 
válaszolni, kell egy bizonyosságnak 
lennie a szívünkben. A Teremtő amikor 
látta, hogy Ádám egyedül érzi magát, 
akkor ő maga mondta, hogy alkot neki 
hozzáillő segítőtársat. Első körben Isten 
állatokat vitt Ádám elé, de nem talált az 
ember közöttük társat, aztán meg alkot-
ta Évát, akiben Ádám felismerte, hogy 
ő már „csontomból való csont, testem-
ből való test”. Ilyen bizonyosságra van 
szükségünk a saját házasságunkban is. 
Az élet viharai, a kapcsolat próbái kö-
zött erre a meggyőződésre, erre a biztos 
felismerésre tudunk visszatérni: „Tu-
dom, hogy az én feleségem/férjem Isten-
től hozzám rendelt segítőtársam.” Az Úr 
tehát segítőtársat alkotott az embernek, 
aki segít életünk céljait elérni. Vajon mi 
lehetne fontosabb cél az életben, mint Is-
ten megismerése, az üdvösség? Ha egy 
kapcsolat közelebb visz Istenhez, az le-
het az Úrtól, viszont ha eltávolít tőle, ak-
kor nagy valószínűség szerint nem tőle 
van. Imádkozzunk a még házasság előtt 
állókért, hogy bölcs döntést tudjanak 
hozni, s akik már házasságban élünk, 
adjunk hálát Isten csodálatos ajándéká-
ért!

             Merényi Zoltán (Áhítat 2021)

A SZERElEMRŐl
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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 2021. február

hogy hamarosan új épületbe költözik a 
nagyváradi Betlehem Óvoda is. Imád-
kozzanak, hogy az új épület a misszió 
eszköze legyen, az ide járó gyermekek 
és családjaik úgy ismerjék meg Istent, 
mint erős várat, akihez menekülhetnek, 
és aki által életet nyerhetnek.

6. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy 
2020. július 12-én a Sólyomkővári Ke-
resztyén Táborban az új ebédlő ünne-

volt a gyülekezeti istentiszteleti alkal-
maink felfüggesztésére, még is az elmúlt 
esztendő sokféle lehetőséget biztosított 
arra, hogy félelem nélkül beszéljünk Jé-
zusról.

Hálásak vagyunk a megtérőkért, a 
bemerítkezőkért és azokért a testvére-
kért, akik beálltak a lelki munkába. Kér-
jük, imádkozzanak, hogy adjon az Úr 
hűséget az új hívőknek és bölcsességet 
a frissen beiktatott lelki munkásoknak.

3. Hálásak vagyunk a nőtestvérek 
között végzett szolgálatért, a megren-
dezésre került női konferenciákért és 
csendesnapokért. Hálásak vagyunk a 
Nőszövetség folyóiratának megjelené-
séért, az Eszterért. Kérjük, imádkozza-
nak, hogy a nőtestvérek a családban, a 

munkában és a gyülekezetben is tudják 
betölteni küldetésüket.

4. Hálásak vagyunk a gyermekek ré-
szére megszervezett Bibliai Olimpiáért. 
Az októberi országos szakasz találkozó-
ját már nem lehetett közös alkalom ke-
retében megszervezni, de karanténi kö-
rülmények között meglettek a vetélkedő 
győztesei.

Kéjük, imádkozzanak, hogy adjon az 
Úr a gyermekeknek kitartást az Ige 
olvasásában, ismerjék meg egyre 
jobban Istent, az Ő ígéreteit, és bát-
ran beszéljetek másoknak is Róla!

5. Hálásak vagyunk gondvise-
lő Istenünknek, hogy új óvoda és 
bölcsőde épült Zilahon. Az átadó 
ünnepség 2020. szeptember 13-án, 
vasárnap reggel 10 órától volt meg-
tartva az új óvoda és bölcsőde ud-
varán. Kérjük, imádkozzanak, hogy 
az új óvoda és bölcsőde működteté-
sében továbbra is az Úr adjon erőt 
és bölcsességet! Hálásak vagyunk, 

pélyes alapkőletételére 
került sor. Hisszük, hogy 
az eddigi előrehaladás 
után az új ebédlő építése 
azt a célt szolgálja majd 
a táborban, hogy az Úr neve legyen fel-
magasztalva, és hogy emberek találkoz-
hassanak Istennel azon a helyen!

7. Hálásak vagyunk Istennek, hogy 
2020. március 7-én sor kerülhetett a 
KCA Bibliaiskola évzáró istentisztele-
tére az Érmihályfalvai Roma Gyüleke-
zetben. A négy éven keresztül itt tanuló 
testvéreknek örömmel adtak hálát a fel-
készülés lehetőségéért, valamint azért 
ahogyan az Úr megváltoztatta az életü-
ket és hozzáállásukat a lelki munkához.

8. A 2020-ra tervezett országos ifjú-
sági táborozások, a különböző konferen-
ciák sajnos elmaradtak és megritkultak 
a fizikai találkozások is az ifik között, 

de hála Istennek, hogy együtt online 
konferenciázhattak a fiatalok a világ 
különböző pontjairól 2020. december 
12-én. Örömmel láttuk, hogy sokan má-
sok is becsatlakoztak az észak-amerikai 
földrész különböző városaiból. Kérjük, 
imádkozzanak, hogy az elhangzott igei 
üzenetek teremjenek jó gyümölcsöt 
minden résztvevő életében és adjon az 
Úr lelki megújulást a fiatalok között.

Az Ifjúsági Szövetség új vezető-
séget választ február 13-án; kérjük, 
imádkozzanak, hogy az Úr emeljen 
fel szíve szerint való vezetőket ez új 
nemzedékből.

                                   Szabó László
képszöveg, fentről lefelé

Új óvoda és bölcsőde épült Zilahon 
Néhány bemerítés 2020-ból  

KCA Bibliaiskola az Érmihályfalvai 
Roma Gyülekezetben

Az új ebédlő ünnepélyes alapkő- 
letétele a Sólyomkővári Keresztyén  

Táborban  
IV. Bibliai Olimpia

HálAADáS éS IMATéMáK
folytatás az 1. oldalról
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyip-
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris páni-
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János
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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)
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zött kegyelmes karján hordozta életün-
ket. Míg az új koronavírus sokakat meg-
fertőzött országunkban és sokan bele is 
haltak a fertőzésbe, alázattal és hálával 
osztjuk meg veletek, hogy gyülekezete-
inkben voltak ugyan megbetegedések, 
de nem volt halálos áldozat. Mindez, 
tudjuk, nem a mi érdemünk, hanem Is-
ten kegyelme.  

Imádkozzatok érettünk, hogy az Úr 
a jövőben is őrizze meg gyülekezeteink 
testvériségét a Covid 19 okozta meg-
betegedéstől, (és más betegségektől) és 
véglegesen szüntesse meg a járvány ter-
jedését. 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy a 
járvány, és annak terjedését megakadá-
lyozó hatósági intézkedések, gyüleke-
zeteinkben nem eredményeztek Istentől 
és egymástól való eltávolodást. Amikor 
testben nem találkozhattunk, a virtuális 
térben tartottuk meg istentiszteletein-
ket. Ezek az alkalmak különleges lehe-
tőségek voltak, lehetővé tették azoknak 
bekapcsolódását is, akik tőlünk távol 
élnek. Imádkozzatok érettünk, hogy 
a nehéz körülmények ellenére, az Úr 
továbbra is adjon testvéreink szívében 

vágyat és szomjúságot az istentiszteleti 
alkalmak megragadására és a testvéri 
közösség ápolására.  

Hálásak vagyunk Istennek, hogy 
szövetségünk minden gyülekezetének 
van lelkipásztora.  Az elmúlt év júliu-
sában Chicagóba is megérkezett a régi-
új lelkipásztor házaspár, Lukács János 
testvér és felesége személyében. Kü-
lönös kegyelem, hogy gyülekezetünk 
lelkipásztorai a világjárvány okozta 
megszorítások idején találékonyan és 
szakértelemmel éltek a digitális világ 
lehetőségeivel, internetes szolgálata-
ik által ismeretlen és távol élő magyar 
honfitársakat is elértek. Imádkozzatok 
érettünk, gyülekezetünk lelkipászto-
raiért, hogy továbbra is a lehetőségeket 
kihasználva hűséggel és odaadással vé-
gezzék küldetésüket, Krisztus testének 
építésére, a gyülekezetek növekedésére. 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy a 
kedvezőtlen körülmények ellenére, az 
elmúlt évben két gyülekezetben is volt 
bemerítés (Detroit, New York), amikor 
fiataljaink közül többen vallást tettek 
hitükről, és kifejezték ragaszkodásu-
kat a magyar baptista közösségek iránt. 
Imádkozzatok értünk, gyermekeinkért 
és fiataljainkért, hogy ebben az idegen-
ben, sok magyar fiatal találjon igazi lelki 
otthont gyülekezeteinkben, ahol hitben 
és ismeretben növekedhetnek, az érdek-
lődők pedig anyanyelvükön hallhatják 
és tanulmányozhatják Isten igéjét. 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy az 
elmúlt időszakban a természeti csapá-
sok és politikai csatározások közepette 
is megtapasztalhattuk Isten megtartó 
kegyelmét. Még nem tudjuk, mit hoz 
a jövő. A jelenben, országunkban (és a 
világon) olyan dolgok történnek, ame-
lyek aggodalomra adnak okot azoknak, 
akik Isten igéje szerint szeretnének élni. 
Imádkozzatok érettünk, megválasztott 
vezetőinkért, hogy országunk a jövőben 
is a keresztyén hit és a lelkiismereti sza-
badság fellegvára legyen. 

                           Gergely István

éSZAK- 
AMERIKA

2021. MABAVISZ va-
sárnapján szeretettel kö-

szöntünk mindnyájatokat, a mi Urunk 
és Megváltónk, Jézus Krisztus nevében. 
Közel egy éve, hogy országunkban ki-
tört a Covid-19 néven ismert világjár-
vány, amely átrendezte társadalmi, szo-
ciális, gazdasági és közösségi életünket. 
Az alábbiakban megfogalmazott gondo-
latok segítenek megérteni, hogy ebben 
a Covid-os világban, a többek között, 
miért vagyunk hálásak, és melyek azok 

a területek, amelyekben imatámogatáso-
tokra számítunk: 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy az 
elmúlt hónapok bajai és nehézségei kö-

FElVIDéK
1. Hálásak vagyunk, hogy az Úr meg-

tartott az elmúlt évben. Örömmel gyűl-
tünk össze központi gyülekezetünkben 
és házi közösségekben is, amikor lehe-
tett. Illetve, hálásak vagyunk, hogy egy-
egy csoport erejéig az online térben is 
együtt lehettünk, így folyamatosan mű-
ködhetett az imádkozó édesanyák cso-
portja és az ifjúsági alkalmak. 

2. Hálásak vagyunk a megtapasztalt 
egymás iránti kitartó testvéri szere-

Lelkipásztoraink a Venice-i Nyitott Biblia Gyüle-
kezetben, a lelkipásztori csendesnapok végén.
Bemerítés a Detroiti és a New York-i Gyüleke-

zetben. Júliusban megérkezett Chicagóba 
a régi-új lelkipásztor, Lukács János.
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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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tetért, a gyülekezet ragaszkodásáért. 
Hálásak vagyunk azokért, akik érdek-
lődnek, törődnek azokkal is, akik most 
otthonaikba szorultak, egyedül vannak. 
Viszont imádkozzunk a gyülekezetünk-
től el-elmaradozókért, a családok egysé-
géért, és megújulásért, hogy amikor újra 
lesz lehetőség a találkozásra, örömmel, 
vágyakozva térjünk vissza fizikailag is 
a közösségeinkbe. 

3. Hálásak vagyunk, hogy a dunaszer-
dahelyi Perczel család kitárta szívét és 
otthonát Jézus Krisztus előtt. Jelenleg 
náluk tartunk közösségi alkalmakat. 
Imádkozzunk a hitben való meggyöke-
rezésükért!

4. Hálásak vagyunk mindazoknak, 
akik világszerte imádkoznak értünk, és 
szolgálatunkban támogatnak! Hálásak 
vagyunk a Kelet Európai Missziónak, 
akik közvetítésével több, mint 3500 gye-
rekbibliát szét tudtunk osztani idén ka-
rácsony idején. Imádkozzunk, hogy Isten 
Igéje "vigye véghez, amit akar, érje el 
célját, amiért küldetett!" (Ézs 55,10-11)

5. Imádkozzunk, hogy fiataljainkat ne 
szippantsa be az az online tér, amibe fő-
leg a tanulás miatt kényszerültek, s hogy 
ne tompítsa le az értékes és lelket építő 
dolgok iránti vágyukat.
                                  Dóczé Bálint

gondokkal küszködve végzi hűen a misz-
sziómunkát!

3. Szociális misszióért, idősek, gyer-
mek és ifjúsági munkáért, nehéz hely-
zetbe került családokért!

4. Új szolgatársakért, a felnövekvő 
generáció elkötelezéséért, a Krisztusért 
végzett munkába csatlakozásért!

Szolgatársi online konferencia 
Fiatalabb generáció buzdítása a  

szolgálatra
5. A Kárpátaljai Magyar Baptista Jó-

tékonysági Alapítványért, hogy a szol-
gálata kiterjedhessen nagyobb területen!

                                   Nagy Csaba

C i g á n y m i s s z i ó : 
Nagy öröm, hogy fel-
avatásra került az első 
cigány lelkipásztor, 
Víg Miklós személyé-
ben, valamint Posch Ferenc elkezdte a 
lekészgyakornoki szolgálatát. Ő lesz a 
második cigány származású lelkipász-
tor.

2. Kérés:
Ebben az évben 175 éves a modern 

kori baptista misszió Magyarországon. 
Amit az elődeink elkezdtek, azt öröm-
mel és hálásan szeretnénk folytatni és 
legalább olyan eredményesen, mint ők.

Lelkipásztor avatás Békésen
Magyarországi Baptista Szeretetszol-

gálat segít Horvátországban
Bemerítkezés Debrecenben

Egy fiatal lelkipásztorunk Hostyánszki 
Péter a COVID miatt az Úrhoz költözött.

Imádkozzunk a családjáért és a Kis-
kunfélegyházai gyülekezetért. Isten ad-
jon vigasztalást a gyászolóknak!

 A tagszövetségek beszámolóit 
Durkó István Mabavisz főtitkár 

testvér gyűjtötte össze

MAGYARORSZáG
Egy nehéz, de áldott év van mögöt-

tünk! A pandémia miatt sok mindent 
nem tudtunk megvalósítani a tervek kö-
zül és voltak veszteségeink is, ugyanak-
kor Isten különös áldásokat is adott.

1. Hálaadás:
Új szolgálók: 14 új ember állt be a 

lelkipásztori, illetve az evangélista szol-
gálatba. Ez jelentős növekedés az elmúlt 
évekhez képest.

épületek: A Covid ellenére több 
imaházépítési projektünk haladt előre. 
Ebben az évben az új központi székhá-
zunk is elkészül.

KáRPáTAlJA
1. Kárpátaljai magyarságért és a bap-

tista gyülekezetekért, hogy továbbra is 
anyanyelvünkön hirdethessük az evan-
géliumot!

2. Helybeli szolgatársakért, a járvány 
miatt több szolgáló család anyagi for-
rása kritikus alá csökkent, megélhetési 
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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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VAJDASáG
1. 2020 egy különleges év volt az egész 

világ számára. Mindannyian ugyanaz-
zal a kihívással kellett szembenéznünk 
bárhol is élünk a földkerekségen. A ter-
veink és elképzeléseink nem valósultak 
meg úgy, ahogy gondoltuk, mert igazo-
dunk kellett a körülményekhez, de az Úr 
alkalmat és lehetőséget adott a szolgá-
latokra. Több emberrel, családdal kerül-
tünk kapcsoltba, akiket meglátogattunk 
adományokkal, mint az előző években, 
és sokkal több embernek hirdettük az 
evangéliumot a világháló segítségével, 
mint eddig bármikor.

Ebben az évben Csantavéren azért 
imádkozunk, hogy még jobban tapasz-
taljuk meg Isten jelenlétét közössége-
inkben: “Arcra borulva imádja az Istent, 
és hirdeti, hogy az Isten valóban közöt-
tetek van.” 1Kor 14,25b

2. Dicsőítés
A szentháromság egy Istené a dicső-

ség! Ő uralkodik most is! Hatalma, ere-
je, nagysága nem csökkent, bármilyen 
helyzetben van a világ, vagy az egyén. 
Isten mindig méltó a dicsőítésre és a ma-
gasztalásra!

3. Hálaadás
- Idáig a vajdasági magyar baptista 

testvérek közül senki sem veszítette éle-
tét a COVID-19 miatt, mindidáig meg-
tartott bennünket az Úr, és ezért végte-
lenül hálásak vagyunk neki!

- Befejeződtek az építkezések gyüleke-
zeteinkben: Múzslya, Bácskossúthfalva, 
Csantavér.

4. Kérések
- Kérjük Isten oltalmazzon továbbra is 

bennünket a járvány közepette.
- Isten kegyelme áradjon ki ebben a 

térségben, és legyenek új megtérők, fő-
leg a fiatalok körében.

- Könyörögjünk a Szerbiában élő hon-
fitársainkért, hogy ne kelljen elvándo-
rolniuk szülőföldjükről.

- A Szerbiai Magyar Baptista Gyüle-
kezetekben új vezetői generációért.

                                 Nagy Tibor      
Imaközösség 2020. elején, még  

maszk nélkül

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: Pardi Félix (Erdély)

Alelnökök: Papp János (Magyarország)
dr. Gergely István (Amerika)

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)

TE ADOD ŐKET 
Hűvös harmat lankadt virágnak 
testvérre találni Tebenned, 
megosztani örömöt, terhet. 
Uram, testvéreimért áldalak!
Dicsérlek, mert Te adod őket: 
a szürkeségbe fényhozókat, 
az érettem imádkozókat, 
csüggedésből felemelőket. 
Dicsérlek, hogy sohse hagysz árván, 
testvéri szívek csodahídja 
ragyogóívű szép szivárvány. 
Rajta mindig angyalok járnak 
vigasztalva és bátorítva... 
Uram, testvéreimért áldlak. 

                    Túrmezei Erzsébet

NֹéPEDRE VáRVA
vajon eljön-e
megjön-e néped
meghallgatni Igédet
vajon megtelik-é imaházunk
vajon várja-e néped a Jóhírt
várja-e
készül-e Hozzád
hallgat-e majd Rád
hallgat-e szómra
érti-e majd amit néki
szent Igédben üzensz

s vajon indul-e
megpróbálja-e tenni
véghezvinni beszéded

változtat-e majd valamit
rajtunk Igéd
    Herjeczki Géza (1972. Tiszaluc)

"Ti pedig választott nemzetség, ki-
rályi papság, szent nemzet, megtar-
tásra való nép vagytok, hogy hirdes-
sétek Annak hatalmas dolgait, aki a 
sötétségből az ő csodálatos világossá-
gára hívott el titeket; Akik hajdan nem 
nép voltatok, most pedig Isten népe 
vagytok; akik nem kegyelmezettek 
voltatok, most pedig kegyelmezettek 
vagytok." (1Pt 2,9-10)

"Nem azért szeretett titeket az Úr, 
sem nem azért választott titeket, hogy 
minden népnél többen volnátok; mert 
ti minden népnél kevesebben vagytok; 
Hanem mivel szeretett titeket az Úr ... 
azért hozott ki titeket hatalmas kéz-
zel, és szabadított meg téged ... hogy 
megtudjad, hogy az Úr, a te Istened, 
ő az Isten, a hűséges Isten, aki meg-
tartja a szövetséget és az irgalmas-
ságot ezeríziglen azok iránt, a kik őt 
szeretik, és az ő parancsolatait meg-
tartják." (5Móz 7,7-9)
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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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CHEAP GRACE
Dietrich Bonhoeffer was asked in 

1943 how it was possible for the Church 
to sit back and let Hitler seize absolute 
power. His firm answer: "It was the 
teaching of cheap grace." 

"Cheap grace is the preaching of for-
giveness without requiring repentance, 
baptism without church discipline, com-
munion without confession, absolution 
without personal confession. Cheap 
grace is grace without discipleship, 
grace without the cross, grace without 
Jesus Christ."

Connect: Online Youth 
Conference on Zoom

On Saturday January 30th I had the 
privilege of being a small group leader 
during the Connect: Online Youth 
Conference on Zoom. This conference 
was made up of Hungarian Baptists from 
at least nine countries including, but not 
limited to Hungary, Romania, England, 
Ukraine, and the United States. 

I felt honored that the North American 
Baptist Youth was invited to take part 
in and help plan this wonderful online 
conference. We had members from our 
youth serve in different capacities from 
design and planning to leading small 
groups and worship. 

The entire day was well organized 
and thoughtfully planned to ensure the 
best experience for the participants on 
Zoom. There were times of singing song 
of worship led by different youth groups 
across the countries. Collaborative 
games were played from various on-
line platforms which helped the youth 

THE RIGHT THING
“Doing the right thing is always 

the right thing.” That’s a quote from 
entrepreneur @garyvee and wanted to 
talk about it. To me, this has a lot to do 
with integrity. In every decision, there’s 
a right and wrong way of going about it. 

The option to do the wrong thing is 
always there and it’s entirely possible that 
it may be a shortcut to get you further, 
it may be something that people won’t 
notice, or something that seems like not a 
big deal. The problem is that it’s still the 
wrong thing. Eventually, the shortcut will 
prove to not be as effective as promised, 
people will take notice of what you did to 
achieve that step, and it will mean a lot 
when you look at your character. 

When you do the right thing, it will 
always be the right decision and yield 
the better end result. You will end up 
successful in the long term. You won’t 
have to worry about hiding what you 
did because it was the right thing. It 
will mean a lot when people look at you 
and see that whenever you’re given the 
choice, you choose to do the right thing. 

Also, for me, this is also important 
not in just the views of man, but in the 
view of God. I don’t mind doing what 
you say is wrong when I know God says 
it’s right. When I choose to do what is 
right, it’s more for being who God has 
called me to be rather than me just being 
nice to you. 

“Those who live only to satisfy their own 
sinful nature will harvest decay and death 
from that sinful nature. But those who live 
to please the Spirit will harvest everlasting 
life from the Spirit. So let’s not get tired 
of doing what is good. At just the right 
time we will reap a harvest of blessing if 
we don’t give up. Therefore, whenever we 
have the opportunity, we should do good 
to everyone—especially to those in the 
family of faith.”  (Gal 6:8-10, NLT)

                                 Benny Mate
Student Ministries Director

Should We Get Vaccinated?
While many people see vaccines as 

a normal part of life, there are many 
who don’t hold this view. The real 
issue of vaccination is not one of right 
or wrong, it is one of personal choice 
and preference. When asking should 
Christians get vaccines, we cannot 
make this a question of sin, judgment, 
or condemnation. In other words, you 
are not sinning if you get vaccinated and 
you are not sinning if you don’t.

Why Do We Need Vaccines if 
God Protects Us?

In some circles there can be a tendency 
to despise the use of medicine. Does 
God protect us? The answer is yes. Yet 
there are ways and means that God uses 
to protect us.

For example, God put it into the hearts 
of men to create seatbelts which protects 
us in the event of a car accident.  I think 
it is not only fair but safe to say that God 
does not despise medicine – he uses it 
and works through it. There are times 
when God will heal you miraculously 
without any medical intervention at 
all. However God will also use medical 
intervention to bring healing.

The same truth we considered earlier 
applies here as well. If you are sick and 
go to the doctor, there is nothing wrong 
with that. Also you must acknowledge 
that God gives us faith and wisdom. Faith 
is necessary to believe God can heal and 
wisdom is necessary to understand that 
he often uses medicine to do it. Whether 
God uses the power of medicine or his 
own power, they are both ways God 
protects you.

How Should Christians Respond 
to Anti-Vaxxers?

As I have mentioned earlier, there 
are some who are very much against 
vaccines. They are given a label as 
anti-vaxxers. To be an anti-vaxxer may 
cause a problem in certain scenarios 
such as school and education. Some 
school districts and colleges require 
vaccinations for kids to attend school.

The one word of caution I would offer 
is to be careful about where you gather 
your facts. You have a responsibility to 
test the information about vaccines that 
is out there. With the rise of information 
available, you have to sort through it to 
find what is legitimate and true. You 
want to make sure that you are making 
your decision based on the most reliable 
and credible information possible.

The question of should Christians 
get vaccines should be approached like 
so many other issues that are not black 
and white issues. Always err on the side 
of grace. Granted, there may be some 
who feel very strongly about this topic 
and that is their right. Just make sure 
you approach others who may be on the 
other side of your opinion with grace 
and accept them as the Bible calls us to 
do.

               Excerpt from Crosswalk
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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a templom alatt, és úgy megnőtt a víz, 
hogy már mérni se lehetett. Belefolyt a 
holt-tengerbe, amit körülvesz egy élet-
telen puszta, másnéven, sztyeppe. Ez a 
forrás ami átfolyt a sztyeppén, a plántált 
növényeknek lehetővé tette a növekedést 
a folyó partjain. Az élet fájáról is esett 
szó, ami ugyanúgy csak az élet-folyó lé-
tezésének köszönhetően növekedhetett, 
sok gyümölcsöt teremve. 

Amint ismerjük, az 1. Zsoltár 3. verse 
is erről beszél: “Olyan lesz [ez az em-
ber], mint a folyóvíz mellé ültetett fa, 
amely idejében megtermi gyümölcsét, és 
nem hervad el a lombja. Minden sikerül, 
amit tesz.” 

A samáriai asszony története is jelen-
tős volt, mert ő éppen ezt a forrást ke-

reste, az élet vizét, amely nem szűnik 
meg folyni, sőt, kicsordul a bensőnkből, 
hogy a körülöttünk levő emberek gazda-
godhassanak meg általa, és meríthesse-
nek bátran. Valójában, ha bennünk van 
az élet vize, nem szomjazunk meg soha, 
és a pusztaság többé minket nem fog 
zavarni, mert ki nem fogunk száradni, 
mivel az Úr erejével/lelkével betöltekez-
tünk már. Ő az egyetlen, igazi forrás, 
aki segíthet.

A prédikáció után csoportokra vál-
tunk, külön-külön be voltunk osztva 
életkor szerint. Én a 16 évesekre voltam 
felelős. Az elhangzott igei szolgálat-
hoz kapcsolódó beszélgetéssel töltöttük 
ezt az időt. Összesen, körülbelül 25-30 
csoport volt, és minden csoportban szá-
mítottunk úgy 10 személyre. Kiszámít-
hatjuk, hogy akkor több mint kétszázan 
vettek részt ezen a találkozón. 

Jó volt ennyi fiatallal együtt lenni, 
még így is – bárcsak fizikálisan is ta-
lálkozhattunk volna! Örültem ennek a 
konferenciának, s hogy arra bennünket 
is meghívtak. Köszönjük a jó szerve-
zést, és remélem több ilyen alkalom is 
lesz még szervezve a közel-jövőben. 
Bárcsak erősödne a kapcsolatunk az Úr 
Jézussal és egymással is!
                            Erdőközi Norbert

CONNECT – Online Ifjúsági 
Konferencia

Téma: Forrás a sztyeppén
2021. 01. 30. szombat

A Magyarországi Baptista Ifjúsági 
Misszió (MABIM) január végére egy in-
ternetes konferenciát szervezett. Juhász 
Robitól hallottam róla, aki már a decem-
beri Várod már? című, internetes kon-
ferenciában is részt vett, amit az erdélyi 
fiatalok szerveztek. Örültem neki. Kár, 
hogy az időeltolódás miatt nagyon korán 
volt nekünk – lehet, hogy többen is be-
kapcsolódtak volna tőlünk, ha nem reg-
gel 3-kor kezdődött volna. De akik részt 
tudtunk venni innen Észak Amerikából, 

nekünk is adatott külön lehetőség, hogy 
később bejelentkezhessünk. Sajnos, így 
a program első részéről lemaradtunk.

Örültem annak is, hogy a detroiti fi-
atalokkal énekelhettem néhány dicsőítő 
éneket a konferencia első részében (ter-
mészetesen előre elkészített felvételről). 
Lipták Nóémi is csatlakozott a konfi 
szervezéséhez, és megkérdezte tőlem, 
hogy lenne-e kedvem kiscsoportot ve-
zetni a hétvégén? Meglepődtem, hogy 
egy kis feladat nekem is juthat – szíve-
sen bekapcsolódtam a szolgálatba.

Borzási Pál erdélyi prédikátor testvér 
tartotta az igei szolgálatot. Arról szeret-
nék írni néhány gondolatot, ahogyan az 
az én emlékezetemben megmaradt. Az 
igeszakaszt az Ezékiel 47:1-12-ből ol-
vastuk. Arról szólt, hogy forrás fakadt 

connect from wherever in the world they 
were joining. 

The primary speaker was Pastor 
Borzási Pál, who spoke to us from 
the book of Ezekiel about how we 
desperately need Jesus to bring life to 
our dry wasteland. 

After the sermon, I had to opportunity 
to lead a breakout group with another 
youth member from Romania. I was 
very pleasantly surprised as to how well 
this discussion went because each of the 
members shared such profound wisdom 
about their personal lives and knowledge 
of the Bible and its application. I felt 
truly blessed to be a part of it despite 
feeling nervous about leading a group of 
people I had never met before. 

When a group of genuine believers 
gather, the most important thing we have 
in common is Jesus, and He allowed us to 
have a deep and enriching conversation 
that served as encouragement for all of 
us. In our discussion we recognized the 
importance of having community and 
followers of Jesus who we can trust in 
our lives in order to grow in our faith.

I feel deeply grateful to have been part 
of such a wonderful day and even if we 
could not meet in person, it was special 
to be able to connect online! 

                               Laura Lakatos

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).
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dok. Elindultak tehát. Nem volt te-
lekommunikáció. Nem lehetett mobil-
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
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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AZ IGE élŐ éS HATó
Régen történt, az 1960-as évek végén. 

Sok emlék elhalványodott, de ez az ese-
mény ma is igen elevenen él bennem. Lé-
nárddaróc egyik kis utcájában laktunk. 
Velünk majdnem szemben lakott egy 
család, Giza néni, férjével és egyetlen 
fiukkal Lalival. Lalit az évben vették fel 
Miskolcon az egyetemre. Az ifjú egyete-
misták ismerkedve a város nevezetessé-
geivel, Lillafüredre mentek kirándulni. 
Lali ott leesett a szikláról, és súlyos fej-
sérülést szenvedett. Táviratilag értesítet-
ték a szülőket. Giza néni kétségbeesve 
hozzánk futott a hírrel. Férjem gyorsan 
elkészült és vitte Giza nénit Miskolcra a 
kórházba. Nem látogathatták meg Lalit, 
mert az intenzív osztályon volt, sürgős 
koponyaműtétet hajtottak végre rajta. 
Az orvos azt mondta, öt napig nem le-
het látogatni. Telefonon érdeklődhetnek 
állapota felől. Nagyon nehéz és hosszú 
öt nap következett. Giza néni igen buzgó 
katolikus lévén, minden reggel rohant a 
templomba.

Napközben hívő családokhoz, ami-
kor összejövetel volt az imaházban ak-
kor oda. Imádkoztunk vele és értük. Én 
Ózdon dolgoztam, késő délután értem 
haza a busszal. A baleset ötödik napján, 
ahogy leszálltam a buszról, Giza néni 
ott állt a buszmegállóban kezében egy 
bibliával.

Odafurakodott hozzám, nyújtotta a 
Bibliát, hogy olvassak neki belőle, hogy 
megnyugodjon. Próbáltam nyugtatni, 
hogy jöjjön haza velem, majd beszélge-
tünk, de ő nem volt erre hajlandó. Azt 
mondta, itt és most olvassak neki a 
Bibliából. Megálltak a buszról leszálló 
emberek, mindenki figyelme ránk tere-
lődött. Kényszerhelyzetben felsóhajtot-
tam: "Istenem, könyörülj rajtam!".

Ott az utcán a falu közepén, kinyitot-
tam a Bibliát, János evangéliuma negye-
dik részénél nyílt ki, és egy vastagbetűs 
vers a szemembe tűnt. Felolvastam.

"A te fiad él"
Giza néni kikapta kezemből a Bibliát, 

és vitte a hírt a falun végig. "Él a fiam, 
Lali él, most olvasta Katika a Bibliából!"

Az én nyugtatgatásom, vele való be-
szélgetésem, hatástalan volt, de ez a 
négy rövid szó "A Te fiad él" elég volt, 
hatott.

Amikor ez az Ige előkerül, mindig 
előjön ez a történet és azt kérem:

"Uram így szeretném én is, teljes hit-
tel elhinni a te szavadat. Teljes hittel rá-
helyezni az életem."

Lali meggyógyult, befejezte az egye-
temet, megnősült, úgy tudom két gyer-
meke van. Az Ige ma is élő és ható.

   ♥                     Petrik Ádámné

denkori császár elé és bizonyságot kell 
tenni Arról, aki nála is nagyobb, sokkal, 
de sokkal nagyobb. Országa, birodalma 
egykor a Királyok Királyáé lesz, a Jézus 
Krisztus jogos tulajdona lesz.

Aztán itt van a 2021-es imaheti téma. 
Református női szerzetesek írták, a Ben-
ne maradásról és a gyümölcstermésről. 
Egyeseket lemetsz majd az Úr, mert 
terméketleneknek mutatkoztak, csak 
látszódtak, de nem voltak hasznosak, 
fontosak. Másokat meg fog tisztogatni; 
Igéje és Szentlelke megújító ereje által 
serkenteni fog több gyümölcstermés-
re. És lesznek kiemelkedően hálás szí-
vű emberek, hívők, akik szinte erejük 
felett, megszégyenítő módon fognak 
gyümölcsöt teremni, nem várt módon, 
30-szor, 60-szor, 100-szor annyit. Jó év 
lesz ez, Isten nem a terméketlenség, nem 
a hatástalanság Istene. Ő eltilt a bűn 
gyümölcseitől ebben az évben is minket, 
tisztogat, de áldássá fog tenni sokakat.

Maradjunk hát Vele szoros közösség-
ben, hogy gyümölcstermésünk megma-
radjon, maradandó legyen. Nem csak 
a mulandóságnak dolgozunk, bár az is 
fontos, hiszen elődeink kb. 100-110 évvel 
ezelőtt csodálatos épületeket, templomo-
kat emeltek, építettek. Ezekből, ezekben 
élünk mind a mai napig. Munkájuk na-
gyon gyümölcsöző volt egy idegen föl-
dön és országban; hihetetlen, hogy mire 
voltak képesek. De ők az örökkévalóság 
számára is dolgoztak, hogy termésük 
megmaradjon, hogy anyagi és lelki kin-
cseiket beválthassák mennyei kincsekre, 
maradandó dolgokra, mielőtt végleg el-
veszítenék őket. Ezért meg ne restüljünk 
a jó cselekvésében, mert aki nem vet itt, 
nem fog tudni ott aratni, és az ördög ne-
vetni fog: ugye itt hagytad kincseidet e 
földön, nem vihetted magaddal? Pedig 
beválthattad volna.

100-110 év után a mi nemzedékünk-
nek is csodákat kellene cselekedni, mert 
úgy látom, egyrészt kevesen vagyunk, 
másrészt már a templomok fenntartása 
is gondot, nehézséget okoz. Nagy és ma-
radandó gyümölcsöt kellene teremnünk, 
hogy mindez a következő 100 évre is 
megmaradjon.

Lesznek-e bátrak? Gyümölcstermők, 
akik adományukkal, végrendeletükkel, 
alapítványukkal még haláluk után is 
fenn fogják tartani a gyülekezetet, mert 
tudják milyen önzők és gyarlók va-
gyunk, hogy a pénztárcánk tér meg utol-
jára. Erre törekedjünk ebben az évben, 
hogy minél kevesebbeket veszítsünk el, 
és gyümölcsünk megmaradjon. Ez Jézu-
son egészen biztosan nem fog múlni! A 
Mennyei Atya jó szőlővesszőt ültetett el 
szívünkben, és ennek a világnak a föld-
jén. Az élet nedve, a hit jön, segít hajtani 
és teremni. Legyetek nékem tanítványa-
im – ebben az évben is! 
                   Lizik Zoltán ref. püspök

ÖKUMENIKUS IMAHéT
A Windsori Gyülekezet hozzá-

járulása az imahéthez
 „Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, 
hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és le-

gyetek nékem tanítványaim.” János 15,8
Az összefüggésekről szeretnék be-

szélni nektek ma kedves testvérek! 
Nekem az imahét még a tavalyi ima-

héthez kapcsolódik, ott még együtt vol-
tunk és lehettünk, ha emlékeztek rá, 
a máltai keresztyének készítették el a 
programot és ők Pál apostol utazásáról 
szóltak és hajótöréséről, akkor még nem 
értettük ezt a történetet, hogy miért ke-
rült elő, ma már jobban.

Az egész világ, az egész föld egy nagy 
viharba került a pandémia miatt, és ki-
derült, hogy azért nem veszhetett el sen-
ki a hajón utazók közül, mert azon uta-
zott Pál apostol, ugyan fogolyként, de az 
Isten szeme rajta volt, és a többieket is 
megmentette reá való tekintettel. 

Ez a pandémia is elsöpörhette volna az 
egész világot, de mi hisszük, éppen miat-
tunk, keresztyének miatt Isten még meg-
tartotta a vihar ellenére, és itt vagyunk.

Az ördög persze nem mondott le ró-
lunk, ahogy Pálról sem, amikor megme-
nekült. Megpróbált közel kerülni hozzá, 
hogy halálát okozza és rőzseszedegetés 
közben kígyó formájában újra vesztét 
akarta. Halálos mérget kapott, de ő nem 
esett össze, nem halt meg, mert a hit drá-
ga szérumát, Jézus drága vérét előzőleg 
a damaszkuszi úton már megkapta, és 
semmi baja nem esett. Csoda történt, ezt 
még az ott lakó pogány emberek is elis-
merték. Meggyógyult, felépült!

Igy vannak, voltak szeretteink, akik 
elkapták ezt a vírust, de hála Istennek 
hit által, imádság által meggyógyultak, 
mert volt Protektoruk, Védőjük, Gond-
viselőjük, Őriző Pásztoruk. Egyénileg 
és családilag is van megtartás. S ami-
kor ilyen történik, akkor egymásra talál 
a hívő és hitetlen, az orvos, vagy ápoló 
és a beteg. Nem mindennapi emberséget 
tanúsítanak egymás iránt, bőrre, fajra, 
színre való tekintet nélkül; gazdagodnak 
szeretetben, egymás megsegítésében, 
megbecsülésében. Jobb és boldogabb 
lesz a világ, az emberek, mert megint 
tanultak valamit. Reánk tört az áradat, a 
vihar, vesztünket akarták ugyan gonosz 
erők, de Isten nem akarja még a világ 
végét. A keresztyének missziójának, 
programjának folytatódnia kell, ezért Is-
ten a rosszból is jót hoz ki. Nem véd meg 
a bajtól-problémától, de abból és attól is 
megszabadít; nincs olyan dolog, ami-
ből ne tudna megszabadítani. S megy 
az Evangélium tovább Rómába, mert 
Pálnak vagy közülünk valakinek még a 
Császár elé kell állnia. Ezt még nekünk 
el kell mondani ennek a világnak. Még 
egyenlőre nem Isten elé, csak a min-
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gítőkész vagyok mindenkivel, az utolsó 
koldusnak is odaadok mindent, amit kér, 
nem akartam befogadni egy testvére-
met, aki hajléktalan lett. De jó, hogy az 
Úr nem hagyott ilyen állapotomban.

A következő napokban hazautaztunk a 
szüleimhez Erdélybe, Krasznára. A do-
log még nem volt eldöntve, azon rágód-
tam, mi legyen. Nem az volt a kérdés, 
hogy befogadjuk-e, hanem, hogy én mi-
lyen szívvel fogadom. Az Úr dolgozott 
rajtam. Tehát Krasznán, szülőfalum-
ban, ott ahol megismertem az én Ura-
mat, abban a családi házban válaszolta 
meg az Úr a kérdéseimet, és nyitotta ki 
a szívemet. Kezembe került egy Vetés 
és Aratás, és egy olyan cikk, amelybe 
William McDonald a híres író befogad a 

A  HíVATlAN  VENDéG
“Aki titeket befogad, engem fogad be; 

és aki engem befogad, azt fogadja be, 
aki engem elküldött.” Máté 10:40

2017-ben, egy novemberi napon hívat-
lan vendég állított be hozzánk. Nem volt 
teljesen idegen számunkra, mert évek-
kel azelőtt dolgozott pár napot az ima-
ház bontásánál, de látogatása meglepett 
bennünket. A férjemmel akart beszélni 
valami dologról, ezért én nem tartottam 
fontosnak, hogy ott legyek, így csak ké-
sőbb tudtam meg a jövetelének az okát. 
Sajnos hajléktalanná vált, és nincs hol 
laknia a télen, ezért arra kért minket, 
hogy fogadjuk be tavaszig. A férjem kért 
egy hét haladékot, hogy eldöntsük, mit 
tudunk tenni az érdekében. Nem tudom, 
lehet ti rögtön igent mondtatok volna, de 
valahogy az én szívem nem nyílt meg 
azonnal. Sőt azt is mondhatnám, hogy 
nagyon is háborgott az ellen, hogy ez a 
szinte idegen ember beköltözzön az ud-
varunkra. Nem akartam elhinni, hogy 
Isten tőlünk várja ezt a feladatot! Remél-
tem, hogy a férjem is nemet mond! 

Tudtam, hogy Laci bácsinak hívják és, 
hogy „hitbeli testvér”, de az meg hogy 
lehet, hogy hajléktalan? Miért nem kell 
a családjának? Miért pont hozzánk jött, 
hisz évekkel ezelőtt találkoztunk utoljá-
ra. Hogy miért hozzánk, arra választ kap-
tunk. Amikor legutóbb nálunk dolgozott, 
finomakat evett, és nagyon kedvesek vol-
tunk hozzá. Jól érezte magát közöttünk. 
Felajánlotta, hogy cserébe segít a ház kö-
rül, amiben csak kell, viszont fizetni nem 
tud, mert semmilyen bevétele nincs. Elég 
magas, derék ember volt, s a következő 
év februárjában lett volna nyugdíjas. Re-
mélte, addig kihúzza nálunk. Az egyik 
lábára bicegett, ezért nem is tudott nehéz 
fizikai munkát végezni. Más betegsége 
nem volt, legalább is nem mondta. Ret-
tentő udvarias volt, és túlságosan nyájas. 
Nem ismertem még hozzá hasonló ud-
varias embert. A sok nehézsége ellenére 
tartotta magát, és úriemberként viselke-
dett, noha hajléktalan volt.

Szóval Dánielem leültetett, és meg 
kellett beszélnünk, mi legyen. Hol alud-
hatna, mit fog enni, ki fog főzni rá? Egy 
háziasszony első gondolatai. Addigra 
már rengeteg vendégen és főzésen túl 
voltam, hogy tudjam milyen nehéz fel-
adatot róna rám a napi háromszori ét-
keztetés megoldása. Szégyen bevallani, 
de nagyon ellenkezett a lelkem továbbra 
is. Én, aki mindig olyan kedves és se-

házába, bizonytalan időre, egy egyszerű 
fiatalembert. Úgy érzi, hogy Jézus a fia-
talemberen keresztül akar az otthonába 
jönni, amit ő először egy kicsit kényel-
metlennek tart. Jézus tükröt tart elé a fi-
atalember egyszerűsége és szegénysége 
által, de végül nagy lelki nyeresége vá-
lik belőle. Tudtam, mit akar mondani az 
Úr, és azt is tudtam, hogy meglágyítot-
ta a szívemet, míg a cikket elolvastam. 
Kész voltam örömmel befogadni Laci 
bácsit, de akkor még nem tudtam, hogy 
ez a döntés mit hoz majd még magával. 
Tudtam, hogy Jézust fogadjuk be, ha őt 
befogadjuk. Elmondtam a férjemnek is, 
aki örült Isten bennem elvégzett munká-
jának.

                       Nagy-Kasza Lona
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