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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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A reformáció és A BiBliA
Az ötödik lateráni zsinat 1517 már-

ciusában önelégült magabiztossággal 
rekesztette be tanácskozásait. Úgy vél-
ték akkor, hogy a keresztyén világ álta-
luk elgondolt békéjét mi sem fenyegeti. 
Ugyanez év októberében a birodalom 
egyik eldugott zugában egy német pré-
dikátor lelkiismerete nem engedte meg, 
hogy tovább hallgasson, s tiltakozó sza-
vai szinte egész Európát lázba hozták.

A reformációt - Isten eszközeiként - 
emberek hirdették meg, amellyel az Úr 
az evangélium élő folyamától messzire 
került népét kívánta felrázni, megújíta-
ni és helyes útra terelni. 1517. október 
31-én Luther Márton Ágoston-rendi 
szerzetes és a wittenbergi szász egye-
tem professzora levelet küldött Albrecht 
mainzi érseknek, melyben panaszt tett a 
búcsúhirdetők ellen. 95 tézist is mellé-
kelt írásához, amellyel a búcsú tanáról 
szóló teológiai vitára szólított fel. Első 
tétele így hangzik: "Amikor a mi Urunk 
és mesterünk, Jézus Krisztus azt mond-
ja: Térjetek meg ... (mt 4,17), azt is akar-

ja, hogy híveinek egész élete egyetlen 
állandó és meg nem szakított megtérés 
legyen." Albrecht érsekhez írt levelében 
Luther leszögezte: "Krisztus sehol sem 
parancsolta meg a búcsú prédikálását, 
de az evangélium hirdetését nyomatéko-
san megparancsolta."

A XVI. századi reformáció megin-
dításához az utolsó lökést a bűnbocsá-
tó cédulák árusítása adta. Az akkori 
egyház képviselői az utcákon pénzért 
kínálták a bűnbocsánatot igazoló cédu-
lákat. Luther jól látta, hogy a búcsúval 
való kereskedést a Biblia nem támasztja 
alá. Megfigyelése szerint sokan arra a 
hamis következtetésre jutottak, hogy a 
megtérés, vagyis az Istenhez fordulás 
nem szükséges már, ha az embernek 
van búcsúlevele. Úgy érezte, nyilvános-
ságra kell hoznia mindazt, amit megis-
mert, hogy mit tanít a Szentírás bűnről, 
bűnbocsánatról, Istenről, emberről. El-
mondhatjuk, a reformáció lényege első-
sorban abban van, hogy újra felfedezte 
az evangéliumot: Isten megváltó mun-
káját Krisztusban.

Nem hagyhatjuk említés nélkül az 
úgynevezett négy protestáns alapelvet. 
Sola Scriptura: egyedül a szentírás hi-
tünk és életünk zsinórmértéke; sola 

fide: egyedül hitből igazulunk meg; sola 
gratia: egyedül kegyelemből nyerünk 
üdvösséget; solus Christus: egyedül 
Jézus Krisztus a mi megváltónk, ke-
resztyénségünk fundamentuma. 1999. 
október 31-én Augsburgban került sor a 
római katolikus és az evangélikus egy-
ház közös Nyilatkozatának aláírására, 
mely szerint: "Egyedül kegyelemből, 
Krisztus üdvözítő munkájába vetett hit 
által, és nem a mi részünkről meglévő 
bármely érdem szerint fogad el minket 
Isten ... "

A reformátori teológiában nem a te-
kintély elvetése fogalmazódott meg, 
hanem az abszolút és szuverén tekintély 
elébe helyezése annak, ami időleges és 
részleges. Paul Tillich, a XX. század 
nagy protestáns teológusa egyenesen a 
protestantizmus lelkének, "protestáns 
princípiumnak" nevezte azt az élő és 
mozgató erőt, amely mind az egyház-
ban, mind a világban szemben áll bár-
mely véges valóság - ideológia vagy 
szervezet - abszolútsági igényével.

megállapíthatjuk, hogy a reformá-
torok a deformálódott egyházi gondol-
kozást és gyakorlatot szerették volna 
visszaalakítani az eredetire, olyanra, 
amilyennek a szentírásból megis-
merhetjük. Emiatt is volt olyan fontos  

A TARTALOMBÓL
English section - pages 8-9.
Reformációs írások
Kulcsár Sándor lp. kitüntetése
Házapárok hétvégéje Rámában
Missziós hírek Louisville-ből 
Távol és mégis közel: Kecskemét
    A Józsa család találkozója 

folytatás a 3. oldalon

VirrADAT
Latin nyelvbe, tilalomba zártan
Hevert az Írás olvasatlanul.

…a wittenbergi vártemplom falára
októberi éj sötétje borul.
Nyugtalanul alszik lenn a város,
hűlő kéményekben gubbaszt a gond.
Hangtalanul kondul a harang,
ütése most egy emberszívben kong:
elszánt léptek riasztják a csendet,
szögek koppannak kalapács alatt,
árkuspapír fehérlik az ajtón,
s mire fölkel a Nap,
a könyv-veretről lepattan a csat!  
                               Lukátsi Vilma

Luther Márton 1534-es teljes Bibliája
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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)

2. oldal 2011. október 
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyip-
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris páni-
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

szolgálatra. Úgy látszik, hogy ez a lel-
kület tovább él. Cserepka Barna írásá-
ból egy újabb, a korábbiaknál nagyobb 
létszámú résztvevőt igénylő csoport for-
málódik fiataljaink részvételével. Aki 
teheti, támogassa Cserepka testvér bolí-
viai útját, hogy folytatása is lehessen a 
szép gondolatnak.

A hálaadónapi célgyűjtéssel kap-
csolatban felhívást olvashatunk a 11. 
oldalon. Évközi Gyűlésünkön és a Köz-
gyűlésen határoztuk el, hogy támogatni 
fogjuk a Kecskeméti Gyülekezet óvo-
da-építési terveit. Ennek értelmében a 
hálaadónapon célgyűjtést rendeznek 
gyülekezeteink. Az összegyűjtött ado-
mányokat a szövetségi pénztáros test-
vérnek kérjük elküldeni, aki gondos-
kodni fog arról, hogy adakozásaink a 
küldő gyülekezetek nevében célba jus-
sanak.

Ne feledkezzünk meg a sok évtizedes 
gyakorlatról se, miszerint: November 2. 
vasárnapja Irodalmi Nap. Az Evangéli-
umi Hírnökért imádkozunk ilyenkor és 
annak javára tartunk gyűjtést – melyhez 
a szórványban élő testvérek csatlakozá-
sát is szívesen vesszük.  (szerk.)  

Október hónapban többször is talál-
kozunk a reformáció egyik alapgondo-
latával: az egyháznak mindig reformá-
lódnia kell.  

Egy ideig legalább, nem ezek a szó-
lamok dominálnak: fejlődni, növekedni, 
túllépni, megnagyobbítani, felújítani, 
lecserélni, kidobni, megszámolni, meg-
sokszorozni stb. Bizonyára nem csak a 
gyülekezetünk vonatkozásában gon-
dolkodunk ebben a hónapban egy kicsit 
máshogy, hanem személyes életünk vo-
natkozásában is. 

A reformáció tkp. egyfajta megújulás. 
Nem egy új, soha nem látott formára 
változunk, hanem az eredeti formához 
igazodunk. mivel 11 hónap „növeke-
dése” során elég messze kerülhetünk 
az eredetitől, az alapokhoz való visz-
sza-igazodás néha gyökeres változásnak 
is tűnhet. Engedjük közel magunkhoz 
„október üzenetét,” s térjünk vissza az 
igei alapokra!

A Reformáció és a Biblia egymástól 
elválaszthatatlan, amint azt Bereczki 
Lajos, debreceni lelkipásztor írása is 
felmutatja. A „szolgatárs” folyóiratban 
- ahonnan a szerző engedélyével átvet-
tük az írás egy részét - teljes terjedelmé-
ben is elolvashatja, aki e témában többet 
is szeretne tudni. 

Olvasóink és lapunk munkatársai ne-
vében is gratulálok Kulcsár Sándor lel-
kipásztor testvérnek, szövetségünk tisz-
teletbeli elnökének abból az alkalomból, 
hogy elnyerte a Magyar Köztársaság 
Elnökének Érdemérmét. Dr. Gergely 
István testvér beszámolóját a 4. oldalon 
olvashatjuk erről.

Különlegesen szép összeesése az ese-
ményeknek, hogy Kulcsár testvér éppen 
a kitüntetést megelőző napokban járt 
missziós úton Louisville, Kentucky-
ban, amiről fia, Attila beszámolóját is 
olvashatjuk ugyanebben a számban. Az 
ott élő magyarok között kezdett misszió 
munka újabb eseményének bemutatásán 
kívül Kulcsár testvér 45 éves lelkipász-
tori szolgálatának is emléket állított ez 
az alkalom. 

Két tábori eseményről is olvashatunk 
ezúttal beszámolót (Házasok hétvégéje 
és Horgásztábor), valamint egy távoli, 
ám bennünket is közelről érintő talál-
kozóról. A 140 főt is meghaladó Józsa 
család egy része itt él és szolgál a közöt-
tünk – örülünk, hogy nyári nagy élmé-
nyeiket velünk is megosztották.

fiataljaink többször is vállalkoztak 
az utóbbi időben rövid távú külmissziós 
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sZAVAD BeNNem AZ éleT

de hát kicsoda vagyok én
ó végtelen nagy Isten
hogy kezedbe veszel
hogy szólsz velem
kicsoda vagyok én
hogy rám bízod szavad
s számba adod Igéd

érdemem figyelmedre
semmi sincsen
de nézd
én nyitott kezű
hatalmas szeretetű Uram:
mostmár Igédből élek én
ha élek:
szavad bennem az élet

s szavad
jaj
tőlem el ne vedd

hagyd még
hogy éljek
                      Herjeczki Géza (1972)
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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)

2011. október 3. oldal

papságáról vallott tétel megállja a he-
lyét, akkor az egyszerű hívő számára is 
lehetővé kell tenni, hogy németül olvas-
sa a Bibliát - érvelt Luther munkatársa 
és barátja, Philipp Melanchthon, s azt 
tanácsolta Luther mártonnak, lásson 
hozzá a fordításhoz. 1522 szeptembe-
rében jelent meg az Újszövetség német 
fordítása. Luther nem a Vulgata, a szo-
kásos latin bibliafordítás alapján dolgo-
zott, hanem elsősorban az eredeti görög 
szövegre támaszkodott. mindössze két 
esztendő alatt tizennégy, a szerző által 
jóváhagyott kiadás és hatvanhat után-
nyomás jelent meg német földön ebből a 
fordításból. 1534-ben aztán megjelent a 
teljes szentírás németül.

A Biblia magyarra fordításának igé-
nye hazánkban is korán fölmerült. meg-
győzően foglalta össze Károlyi Gáspár 
az ezzel kapcsolatos gondolatokat és 
törekvéseket a Vizsolyi Biblia előszavá-
ban : "Nemcsak azt akarja az Isten, hogy 
papok olvassák a szentírást, és a község 
azoknak a szájokból hallja, hanem azt is 
akarja, hogy az Ó- és Új-Testamentum 
könyvei minden nemzetségnek nyelvén 
legyenek és azokat olvassák, hányják-
vessék mindenek, szegények, gazdagok, 
kicsinyek, nagyok, férfiak és asszonyok. 
mert az Isten egyaránt minden rendbéli 
embereket akar üdvözíteni." majd hoz-
zátette, közvetlenül az olvasókhoz for-
dulva: "Azért nemcsak az templomban 
hallgassátok azt mit mondunk, hanem 
mikor otthon vagytok is, a szentírást 
olvassátok." …

Amint a reformáció eszméi magyar-
országon terjedni kezdtek, megjelentek 
a magyar nyelvű bibliafordítások. E 
fordítások eleinte a Biblia egyes köny-
veit tartalmazták, majd kinyomtatták 
az Újszövetség, rövidesen pedig a teljes 
Biblia magyarra fordított szövegét. A 
magyar nyelven megjelent bibliáknak az 
emberek lelkére és gondolkodására gya-
korolt hatása óriási volt. Túlzás nélkül 

A forDÍTó
Károli Gáspár emlékezetének

Alkotni könnyebb: a szellem szabad,
A képzelet csaponghat szerteszét,
Belekaphat a felhők üstökébe,
Felszánhatja a tenger fenekét,
Virágmaggal eget-földet bevethet,
Törvénnyé teheti a játszi kedvet,
Zászlóvá a szeszélyt, mely lengve lázad,
S vakmerőn méri Istenhez magát…
Az alkotás jaj, kísértetbe is visz.
A fordítás, a fordítás – alázat.
Fordítni annyit tesz, mint meghajolni,
Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni,
Valaki mást, nagyobbat átkarolva,
Félig őt vinni, félig vele menni.

Az, kinek szellemét ma körülálljuk,
A Legnagyobbnak fordítója volt,
A Kijelentés ős-betűire
Alázatos nagy gonddal ráhajolt.
Látom: előtte türelem-szövétnek,
Körül a munka nehéz árnyai:
Az Igének keres magyar igéket.
Látom, hogy küzd: az érdes szittya nyelv
Megcsendíti-e Isten szép szavát?
És látom: győz, érdes beszédinek
Szálló századok adnak patinát.
Ó be nagyon kötve van Jézusához,
Félig ő viszi, félig Jézus őt,
Mígnem Vizsolyban végül megpihennek,
Együtt érve el egy honi tetőt.
Amíg mennek, a kemény fordítónak
Tán verejtéke, tán vére is hull,
De türelmén és alázatán által
Az örök Isten beszél – magyarul.

                         Reményik Sándor

számukra a Biblia tanítása. Luther 
Márton 1519-ben a lipcsei hitvitán ki-
jelentette, hogy számára az egyház ta-
nításának és rendjének végső normája 
kizárólag a szentírás (sola scriptura). 
Kálvin János Genfben prédikálta: "ha 
kényszeríteni akarnak olyasmit tennem, 
ami Isten szava szerint nem engedhető 
meg, akkor lehetetlen munkámat tovább 
folytatnom". Hubmayer Baltazár ana-
baptista reformátor ugyancsak a Bibliát 
tekintette mércének, mivel a "szent-
írás Isten igazságos barátja, amelyben 
Krisztus tartózkodik és nyugszik, nem 
található abban semmi hamis".

Luther márton és a többi reformátor 
így gondolkozott, Isten a történelem 
folyamán állandóan megszólítja az em-
bert, s őérette cselekszik. Az Írás az 
egyetlen, mely rögzítette Isten akara-
tát az emberről. Isten a prófétákhoz és 
apostolokhoz intézett szavával újra és 
újra megszólít bennünket. A szentírás-
ban való személyes jelenlétén keresztül 
nyilvánítja ki szeretetét teremtménye 
iránt, s az újjászületett hívő meghallja 
szavát, és hitével válaszol. A reformá-
torok úgy látták, hogy Isten veszi ke-
zébe őket az Íráson keresztül. Szóhasz-
nálatukban ez volt az értelme az Isten 
igéje kifejezésnek: az élő igét értették 
rajta, melyen az Isten személyes élet-
helyzetükben szólítja meg gyermekeit. 
A hittételeket és az egyházi gyakorlatot 
semmi nem igazolja Isten igéjén kívül. 
Ezeket a hittételeket később hitvallások-
ban is megfogalmazták. A megvallott 
hit azonban bibliai igazságon alapszik.

Egyes vélemények szerint a reformá-
torok egyszerűen felcserélték a téved-
hetetlen pápa fogalmát a tévedhetetlen 
Biblia fogalmával. …

Ha a szentírás mértékadó a keresz-
tyén hit számára, és a hívek egyetemes 

A reformáció és A BiBliA 
folytatás az 1. oldalról

állítható az is, hogy a magyar irodalmi 
nyelv kialakulását a bibliafordításoknak 
köszönhetjük. A magyar fogalmi szó-
kincs létrejöttében, az anyanyelvi próza 
és költészet kialakulásában meghatáro-
zó szerepet játszott a nemzet nyelvén ki-
adott Biblia. Az első magyar nyelvű (tö-
redékes) bibliafordítás az előreformáció 
szellemi terméke, az úgynevezett Hu-
szita Biblia volt. fordítói: Pécsi Tamás 
és Újlaki Bálint papok az 1430-1450-es 
években. Az első magyar földön meg-
jelent, magyar nyelvű Szentírás a Syl-
vester János által fordított, 1541-ben 
sárváron nyomtatott teljes Újszövetség 
volt. Az első magyar nyelven megjelent 
teljes Biblia a Károlyi Gáspár és mun-
katársai által fordított, 1590-ben kiadott 
úgynevezett Vizsolyi Biblia.

Bereczki Lajos
Szolgatárs, 2011. 3. számában 
megjelent írásának egy része 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

4. oldal 2011. október 

Kulcsár Sándor lelkipásztor, 
a Magyar Köztársaság  
elnökének érdemérme  

kitüntetést kapta  

Kulcsár Sándor testvér, a New York-i 
magyar baptista gyülekezet nyugalma-
zott lelkipásztora, az Észak Amerikai 
magyar Baptista szövetség tiszteletbeli 
elnöke, egyike volt azoknak, akik 2011-
ben elnyerték a magyar Köztársaság 
Elnökének Érdemérme kitüntetést. Test-
vérünk a kitüntetést, - ‘több évtizedes 
lelkipásztori szolgálatáért, a New York-i 
magyar baptista közösség és a magyar 
anyanyelv megtartásáért, honfitársai 
amerikai beilleszkedésének támogatá-
sáért’ - kapta. A díjátadásra népes hall-
gatóság előtt, szeptember 20-án került 
sor a New York-i magyar konzulátus 
dísztermében. szeptembernek ebben az 
időszakában látogatnak az államelnökök 
New York-ba, hogy részt vegyenek az 
ENSZ évi közgyűlésén. Így történhetett 
meg, hogy a kitüntetést schmitt Pál el-
nök úr személyesen adta át.  

A díj átvétele után, köszönő beszédé-
ben, Kulcsár testvér azt az igét említette, 
amely idézetként az ENsz épületének 
egyik termében is olvasható: ‘Amit tehát 
szeretnétek, hogy az emberek veletek 
cselekedjenek, ti is ugyanazt cseleked-
jétek velük… ’ (mt 7: 12). Elmondása 
szerint hosszú szolgálata során ez az 
igevers vezérelte, ezt ajánlotta a jövőre 
nézve is a jelenlévők figyelmébe.   

Az észak amerikai magyar baptista 
közösség szemtanúja volt annak, hogy 
Kulcsár testvér mintegy negyed évszá-
zadon át, az amerikai magyar baptisták 
frontembereként, önzetlenül, hűséggel 
és odaadással szolgálta az emigrációban 
élő hittestvéreit. Sőt azokat a magya-
rokat is, akik New York-ba, Amerika 
kapujába érkezve, segítséget és útba-

igazítást igényeltek. Örömmel vesszük 
tudomásul, hogy az utóbbi időben, az 
emigrációban élő magyarok áldozatos 
szolgálatára, mind az Óhazában, mind 
a külképviseletekben tevékenykedő kor-
mányzati emberek odafigyelnek, vallási 
és politikai hovatartozástól függetlenül, 
méltatják és elismerik a magyarok kö-
zösségépítő munkáját. A New York-i 
magyar konzulátus vezetőinek ilyen 
irányú odafigyelését és tevékenységét 
ezúton is köszönjük.     

A kitüntetés átvétele alkalmából gyü-
lekezetünk, szövetségünk és az Evan-
géliumi Hírnök olvasói nevében is gra-
tulálunk Kulcsár sándor lelkipásztor 
testvérnek. Isten áldását kérjük életére, 
és azért imádkozunk, hogy az Úr, a jö-
vőben is tegye eredményessé és gyü-
mölcsözővé testvérünk szolgálatát. 

                                 Gergely István

mazott lelkipásztor 45 éves lelkipász-
tori szolgálatára néztünk vissza. A 45 
év szolgálata alatt, 21 éven keresztül 
Erdélyben (szilágysomlyó, Nagybánya, 
Brassó, Kolozsvár), majd a hátralevő 24 
éven át New York városában hirdette 
Isten Evangéliumát hűségesen a magya-
rok között, amely munkásság eredmé-
nyeként sokan elfogadták Jézust, mint 
személyes megváltójukat.

Az alkalom kezdetén, Kulcsár Laura, 
bemerítési oklevelét vette át a gyüleke-
zet lelkipásztorától. feleségemmel, Ibo-
lyával már évek óta imádkozunk gyer-
mekeink lelki állapotáért. A jó Isten 
kegyelmes volt hozzánk, és hamarabb 
meghallgatta imáink, mint azt eredeti-
leg reméltük. Laura leányunk tíz éves 
korában elfogadta Jézus Krisztust mint 
személyes megváltóját, és a bemerítés 
által adta a helyi gyülekezet tudomá-
sára hogy ezután Jézust akarja követ-
ni. Gyülekezetünk pásztora – Dr. Chip 
Pendleton- biztatására, abban a kivált-
ságban volt részem, hogy mint édesapja, 
személyesen keresztelhettem meg első-
szülött leányom. Az Úré legyen a dicső-
ség!

Kulcsár sándor 45 éves munkássá-
gát eleinte a Louisville-i magyar Baráti 
Kör tagjaival akartuk megosztani, de 
amint az angol gyülekezetünk pásztora 
megtudta, megkért, hogy hívjuk meg a 
helyi gyülekezet tagjait is, hogy ők is 
hallhassák beszámolóját. Így több mint 
150 személy jelenlétében tarthattuk meg 
a beszámolót, amely interjú formában  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
történt. mint Kulcsár sándor másod-
szülött fia, jó volt felfrissíteni azokat az 
élményeket amelyeket együtt tapasztal-
hattunk meg mint lelkipásztor család. 
Örömmel néztünk vissza, látva azt, 
hogy Isten hűséges, a kommunista dik-
tatúra alatt is megőrizte gyermekeit, és 
az újjászületés ajándékát adta mindenki 
számára aki szomjas szívvel kereste Őt.

Schmitt Pál a Magyar Köztársaság  
elnöke kitünteti Kulcsár Sándor  

nyugalmazott lelkipásztort.

Kulcsár Sándor 
nyugalmazott lelkipásztor 
louisville, Kentuckyban
János Evangéliuma 11-ik részének 35-

ös verse azt mondja, hogy: “Jézus köny-
nyekre fakadt.” Az előtte levő versekben 
azt is olvassuk, hogy Jézus “megrendült 
lelkében és háborgott,” amikor látta 
mária és barátai gyászát, amint Lázárt 
siratták. Jézus reakciója nem csupán 
azért volt megrázó, mivel barátja Lá-zár 
meghalt. Jézus azért is sírt, mivel kéz-
zelfogható módon látha-
tó volt a bűn által okozott 
halál eredménye mindenki 
szeme láttára. Bár Jézus 
tudta, hogy Lázárt hama-
rosan felfogja támasztani 
a halálból, mégis megrázta 
az a tudat, hogy a bűn kö-
vetkezménye a halál -úgy 
testi mint lelki- sok fájdal-
mat, bánatot és szomorúsá-
got okoz. Jézus küldetése 
ezen a földön az volt, hogy 
Istennel való kapcsolatunk 
újból helyreálljon, és az új-
jászületés csodálatos meg-
tapasztalása által minden 
személy örök életet nyerjen. mennybe-
menetele előtt, Jézus valamennyi tanít-
ványát a megváltás boldog üzenetének 
terjesztésével bízta meg. 

45 éves lelkipásztori szolgálat
szeptember 18-án, este 6:00 órai kez-

dettel, a Westport utcai Baptista Imaház 
kápolnájában Kulcsár sándor nyugal-

Kulcsár Anna Mária, Ibolya, Nicolette, Dávid,  
Laura, Attila és Sándor
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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)

2011. október 5. oldal

Többek között, Kulcsár testvér be-
számolt megtéréséről, arról hogy Isten 
hogy ajándékozta meg a bűnbocsánat és 
új élet ajándékával az erdélyi lelki éb-
redés alatt. megosztotta azt is, hogy a 
kommunista rendszer nem engedélyezte 
a bemerítést, és emiatt két évi várako-
zás után, titokban keresztelkedett meg. 
Ezzel ellentétben, Laura nyilvánosan és 
probléma mentesen tehette meg ugyan-
azt Louisville-i látogatása alatt. 

Emlékezésünk alatt feljött, hogy a 
Perecsen-i munkássága alatt a kom-
munista hatóságok olyan mértékben 
korlátolták a gyülekezeti alkalmakat, 

hogy csupán szombat este 6 óra 
és vasárnap délután 2 óra között 
használhatták a gyülekezet ter-
meit. Ugyanakkor, a Perecsenben 
való szolgálata alatt a kommunis-
ta rendszer bebörtönözte a gyüle-
kezetének három tagját, missziós 
munkájuk miatt. fellebbezésüket 
a romániai Legfelsőbb Bíróság 
szintjéig vitték, ahol végül is megnyer-
ték az ügyet. Ennek eredményeként, a 
hatóságok nyomása miatt, csupán két 
évig szolgálhatott Perecsenben. 

Kulcsár testvér beszámolt arról is, 
hogy 1973-ban, nagybányai szolgála-
ta alatt egyike volt az 50 - magyar és 
román nyelvű - lelkipásztornak, akik 
aláírták a kommunista Ceausescu el-
nökhöz személyesen eljuttatott levelet, 
amiben tiltakoztak a kommunista rend-
szer vallásszabadság elleni munkájáról. 
Bár eleinte börtön büntetéssel fenyeget-
ték őket, a nyugati világ nyomásának 
engedve, sikerült a vallás elleni elnyo-
mást enyhíteni. Ennek eredményeként, 
a gyülekezeti alkalmak korlátozása is 
enyhült.

“Jöjj, és lásd meg!”
Kulcsár testvér, a beszámolója vé-

gén, Jézus első tanítványainak elhívá-
sára hívta fel a hallgatóság figyelmét. 
mikor fülöp örömmel újságolta a hírt 
Nátánaelnek, hogy megtalálta a Bib-
liában ígért messiást, Nátánael kétel-
kedve kérdezte, “származhat-e valami 

jó Názáretből?” Erre a kérdésre, Fülöp 
úgy válaszolt, hogy “Jöjj, és lásd meg!” 
Kulcsár testvér azt mondta, hogy mint 
az első tanítványok, mi is személyesen 
találkozhatunk a megváltóval, és meg-
tapasztalhatjuk a vele való kapcsolat ál-
dásait, és arra biztatta a hallgatóságot, 
hogy valamennyien tegyük meg ezt a 
lépést.

Különös élmény volt számomra is 
visszaemlékezni a kolozsvári szent mi-
hály templomra, ahol a Dr. Billy Gra-
ham felhívására én is rájöttem arra, 
hogy szükségem van bűneim bocsána-
tára, és személyesen dönthettem, hogy 
Jézust akarom követni. Azóta is sokszor 
hálát adtam Istennek, hogy ezt a döntést 
még Amerikába jövetelem előtt megte-
hettem.

Az interjút követően, az alkalmun-
kat a gyülekezet éttermében folytat-
tuk, ahol további beszélgetés közben a 
Louisville-i magyar Baráti Kör tagjai 
magyaros süteményekkel és üdítőkkel 

vendégül látták a hallgatóságot, vala-
mint a helyi gyülekezet tagjait, ezzel is 
kifejezve hálánkat azért, hogy a gyü-
lekezet helyiségét használhatjuk a ma-
gyar találkozók szervezésére.

Gyülekezet plántálás
Ha a jó Isten megsegít és éltet, akkor 

2012. májusában szemináriumi tanul-
mányaimat be fogom fejezni. Csalá-
dommal úgy érezzük, hogy Isten gyü-
lekezet plántálásra hív bennünket. Bár 
még nem véglegesedett bennünk hogy 
pontosan hol fogunk szolgálni, hisz-
szük, hogy a jó Isten vezetni fog ebben 
a kérdésben is. Kérünk, imádkozzatok 
érettünk, hogy bárhol is legyünk, tud-
juk Istent képviselni, és örömmel meg-
osztani az Evangélium boldog üzenetét 
mindenkivel, aki még nem ismeri meg-
váltó Urunkat, Jézus Krisztust. 

Óhajom, hogy a példaképet, amit Jé-
zustól, Pál apostoltól, valamint édes-
apámtól kaptam, én is megtudjam élni 
és másoknak is továbbadni.
                                  Kulcsár Attila

Beszámoló a 2011-es  
Rámai Horgásztáborról

szeptember 23-25 között ismét hor-
gásztábor volt Rámában. Gyülekeze-
tünkből négyen vettünk részt.

Csütörtök délután indultunk el Chi-
cagóból, és éjfél után fél kettőkor érkez-
tünk meg Rámába. Pénteken egész nap a 
tavon voltunk. Ismét a Cold Water Lake-
en voltunk, mint múlt évben. Csodálatos 
hely, érezni lehetett a békességet, a csen-
det, a harmóniát azon a helyen... és még 
halat is fogtunk aznap. A nap folyamán 
ötször esett az eső. Megáztunk de nem 
bántuk. (Ez persze úgy értendő, hogy fel 
voltunk szerelkezve esőkabátokkal.)

Szombaton egész nap gyönyörű, nap-
sütéses idő volt ... a clevelandiaknál volt 
a szombati fogás. 

Ismét megtapasztalhattuk a torontói 
testvérek őszinte vendégszeretetét. Ké-
nyelmes szállással és finom ételekkel 
voltunk ellátva teljes ottlétünk alatt. 
Ételről szólva, Kulcsár testvér szomba-
ton félnapot áldozott rá, hogy ismét elké-
szüljön a horgász hétvége sikermenűje: 
"halászlé és sült hal - Kulcsár módra." 
Köszönjük szépen! Az Úr gazdagon áld-
ja meg testvéreinket a fáradozásukért.

Péntek este Püsök Dániel testvér tar-
tott áhítatot a horgászoknak, és a 103. 
zsoltárból olvasott néhány igeverset. A 
14-18 versek szóltak hozzám személye-
sen: Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; 
megemlékezik róla, hogy por vagyunk...  

szombat este a szmirnai gyülekezet 
angyalához intézett üzenetet vettük, a 
vezérfonal szerint kijelölt igék alapján. 
Az Úr Jézust úgy szemlélhettük ismét, 
mint aki mindenható, mindentudó, min-
denütt jelenvaló Isten, és az ő isteni tu-
lajdonságaival szolgál nekünk, igazgatja 
a sorsunkat, letörli a könnyeinket, erőt 
ad a bajok elviselésére és életkoronát 
ígér a célba érkezéskor.

  Nőtestvérek és a vendégsereg

A halak körül: Lukács János, Kulcsár 
Sándor, Bákai István és Bákai István



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

Ha azt kérdezte volna valaki Mózes-
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér-
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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
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Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

6. oldal 2011. október 

alakultak ki, ami a házasságunkat jel-
képezte. Habár két különböző egyéni-
ség vagyunk, két különböző családból, 
háttérből jövünk, Isten mégis eggyé tud 
formálni, mint kétféle homokot az üveg-
pohárban. Különválasztani a homok-
szemcséket színenként már lehetetlen!

Legyen ez egy szimbólum a házasélet-
re nézve, hogy betöltsük hivatásunkat a 
házasságban, amit csak Istennel lehet és 
érdemes élni.

                                Kovács Irén

A "házaspáros" margójára
Az ősz kezdett már alattomosan in-

cselkedni a falevelekkel és a hőmérő 
higanyszálával, az iskolatáskák is félig-
meddig készenlétben álltak már, a nagy 
napra várva, de mi még nem pipáltuk ki 
a 2011-es nyári szünetet a kalendárium-
ban. Augusztus utolsó hétvégén fölruc-
cantunk jónéhányan (Detroitiak vitték el 
a pálmát a résztvevők számát tekintve!) 
a rámai táborba házastársi kapcsolatunk 
kúrálgatása végett. (No nem mintha 

nagybeteg volna, vagy köhögős már így 
koraősszel!) Inkább amolyan helyzetfel-
mérős, védőoltásos kúra volt, ahol elő 
kellett kotorni a családi "kórtörténetet" 
(pl. miért szerettél bele a társadba, miért 
házasodtál össze vele?), fölismerhettünk 
kóros tüneteket (ha netán például szem 
elől tévesztettük a fontossági sorrendet: 
előbb mindig a társam, aztán a gyere-
kek!), s természetesen az egészséges 
életvezetéshez is kaptunk jó tanácsokat. 

Nem fókuszoltak az előadók (Floyd 
és Bonnie Parker) egy leszűkített téma-
körre, s így feltételezem, hogy az egyes 
párok koruktól, élethelyzetüktől függő-
en szemelgettek a tanításokból, mérték 
föl, elemezték (remélhetőleg javították) 
kapcsolatukat, s vittek haza "immun-
rendszer erősítőt".

A nyár még nem adta be a derekát az 
ősznek, s kellemesen meleg, kevés-szú-
nyogos időt kaptunk. A gyerekek (mert-
hogy ők hogy maradhattak volna le 
erről?) Lenke néni szerető-szigorú fel-
ügyelete alatt birtokba vették a játszóte-

HáZAsoK HéTVéGéJe rámáBAN
soha ne próbáljuk egyik a másikát 

megváltoztatni a saját tetszésünkre, in-
kább bízzuk az Úrra, ő képes átformálni 
mindkettőnket – az ő akarata szerint. Az 
én dolgom az, hogy engedelmes legyek 
az Úr kezében, imádkozzak társamért, 
tiszteljem őt, mint örökös társamat, és 
akkor imádságaink is meghallgattat-
nak! (1Pét 3:7; Gal 3:26-29)

A befejező alkalmon a megbocsátás-
ról szólt az igehirdetés, hogy mennyire 
fontos a családban ezt gyakorolni. Ha-
talmas ereje van a megbocsátásnak és 
ezáltal világítunk is a sötét világban. 
Az ő szeretete által próbáljuk menteni 
az embereket, hisz ez a hivatásunk is! 
mindezekben a központ Jézus Krisztus 
legyen. Őt szolgálni, bűn nélkül élni e 
jelenvaló világban, és akkor áldásos lesz 
a házasságunk is – segít az Úr, ha kérjük 
ezt tőle és vele lehetséges is!

                              Juhász Anna

Hálás vagyok a Jó Atyának, hogy fér-
jemmel (és gyermekeinkkel) együtt én 
is részt vehettem ezen a konferencián. 
A beszámolóhoz egy számomra mara-
dandó tanulsággal szolgáló élménnyel 
csatlakozom. 

Egy érdekes gyakorlati feladatot kap-
tunk az előadóinktól. Minden házaspár-
nak két különböző színű homokot kellet 
választani, amit páronként és egyszer-
re öntöttünk egy üvegpohárba.  A po-
hárban így gyönyörű színkombinációk 

Áldott hétvégét tölthettünk augusz-
tusban (26-28) a Rámában megtartott 
házasok konferenciáján. mindannyian 
nagyon jól éreztük magunkat a tábor-
ban. Köszönjük a torontói testvérek 
gondoskodását, a konyhán fáradozók 
munkáját és a szervező Püsök testvér 
szolgálatát, például az előadások pontos 
fordítását.  

Sok-sok áldásban részesültünk és erő-
södhetett a házaséletünk is a foglalko-
zásokat vezető testvéreink - Dr. Floyd 
és Bonnie Parker – szolgálata által. Az 
ő céljuk is ez volt; már a bemutatkozás 
után hangsúlyozták testvéreink, hogy 
ők nem javítani, hanem megerősíteni 
szeretnék a házastársak közötti kapcso-
latot.

Egy néhány gondolatot szeretnék fel-
idézni, ami engem megragadott: 

Házas életünk kapcsolatait, döntése-
inket - bármilyen téren - nem a kultú-
ránk, hanem az Ige és Jézus kell, hogy 
meghatározza. 

Az Úrtól kapott ajándékok vagyunk 
egymás számára, tehát ha az Úr adta 
nekem a férjemet, ő az én számomra 
a legtökéletesebb segítőtárs (ajándék) 
még akkor is, ha én hibákat fedezek fel  
benne.

Vasárnap reggel az imaórán Kulcsár 
Sándor és Boda Tibor testvérek buz-
dítottak bennünket imádságra, a nagy 
misszióparancs igéivel, bátorítva a gyü-
lekezetet a küldetés felvállalására, szol-
gálatunk betöltésére. Az igehirdetés a 
filippi 4:10-20 versek alapján hangzott. 
A szükségeket, gazdagsága szerint be-
töltő Istenről volt szó az igék alapján.

Az istentisztelet után még arra is volt 
idő (kb. egy óra), hogy a két ősi rivális 
focicsapat – Kanada és USA – megmér-
kőzzön. Az eredmény: USA 3 - Kanada 2.

A finom vasárnapi ebéd volt a 2011-es 
Horgásztábor záró akkordja.

                             Lukács János

Horgásztábor (folytatás)



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2011. október 7. oldal

BáKAi 
PirosKA 

(1949-2011)

A m i k o r 
hírt kaptunk 

a Szilágyperecsenben élő Bákai Gézáné, 
Piroska nőtestvér betegségéről, szövet-
ségünk gyülekezeteiben, de az erdélyi 
és a magyarországi testvériség körében 
is sok százan könyörögtünk a gyógyulá-
sáért. Az egyre súlyosbodó betegséget 
türelmesen és hittel viselő édesanyának 
nagy örömére volt, amikor Kaliforni-
ában élő lánya, veje és unokái is haza-
érkeztek, hogy ápolják, és kölcsönösen 
bátorítsák egymást a próba elhordozásá-
ban.

Isten gondviselését ismertük fel ab-
ban, hogy földi élete utolsó heteit sze-
retett családja körében tölthette Piros-
ka nőtestvér, és még a kórházi kezelés 
szokatlan körülményeit is megszépítette 
a Debreceni Baptista Gyülekezet lelki-
pásztorának, Bereczki Lajos testvér-
nek és a gyülekezet imacsoportjának a 
szolgálata. A város és a környék testvér-
gyülekezeteiből is többen látogatták, és 
gyakorlati módon szolgáltak a Bákai 
családnak.

Piroska nőtestvért 2011. július 4-én, 
földi életének a 62. esztendejében 
emelte magához az Úr. Temetésén a 
szilágyperecseni gyülekezet lelki-
pásztora, dr. Borzási István mellett dr. 
Almási mihály, pesterzsébeti lelki-
pásztor szólta a vigasztalás igéit (zsolt 
42:6; Mt 11:28; Jn 11:25). A szemerkélő 
esőben hatalmas tömeg kísérte utolsó 
útjára; a helyi, szép szokások szerint, a 
fúvósok és az énekkar szolgálata is igei 
vigasztalást kínált a gyászolóknak.

isTeN sZAVA TerJeDJ sZéT!
Isten szava terjedt szét, 
Árazd el a föld színét, 
Hogy mindenütt minden nép 
Ismerje meg mielébb!
Atyánk teremtő szavát 
Minden ember hallja hát! 
Bűnből adjon gyógyulást, 
Küzdőnek támogatást!
Hirdesd Jézus kegyelmét,
Ki a világ bűnterhét 
Golgotára fölvitte, 
Hogy a lelkünk megmentse!

ret és a homokozót, s csak az étkezések 
idejére lehetett őket elcsalogatni onnan. 
Vasárnap délelőtt még egy énekkel is 
meglepték a gyülekezetet a rögtönzött 
vasárnapi iskola után. Ezúton is köszön-
jük Lenke áldozatkészségét, szeretetét! 
Jó volt a közelünkben és biztonságban 
tudni őket úgy, hogy közben osztatlan 
figyelemmel követhettük az előadáso-
kat. (A félzsáknyi meglovasított homo-
kot, ami a zsebekből, hajbozótokból itt-
hon kikerült, majd visszaszolgáltatjuk!)

Colorado után ez volt az első szö-
vetségi szinten szervezett házaspáros 
összejövetel, s várjuk, reméljük a foly-
tatást. Bár többször is elhangzott az elő-
adásokban, hogy nem kultúra, hanem 
igefüggő kell hogy legyen a házastársi 
kapcsolatunk (ezt nem szándékozom 
megkérdőjelezni), azért nem hanyagol-
ható el annak jelentősége sem, hogy a 
nyelven (főként anyanyelven) át fogjuk 
fel, érzékeljük a világot. magunkkal ho-
zott magyar kultúránk és nyelvünk visz-
szaköszön életünk minden aspektusá-
ban, még a házastársi kapcsolatunkban, 
gyereknevelésünkben is! Hadd hallgas-
sunk a következő házasoknak szerve-
zett összejövetelen magyarul beszélő és 
gondolkodó előadót(-kat). A fordítással 
el nem vesztegetett időt használhatjuk 
egymás közelebbi megismerésére, fó-
rumbeszélgetésekre. 

                               Kerekes Irénke

A Szentlélek erejét 
Sugározzad szereszét!
Ő gyengéden gyámolít, 
Jó szándékban bátorít.
Életige, fény, erő, 
Minden nép közt törj elő!
Ragyogtasd az üdv jelét, 
Döntsd meg a bűn éjjelét!
Aratásra érett már 
A fehérlő láthatár. 
Isten szava terjedj szét, 
Nyerd meg minden nép szívét!  (317)

Detroitiak az előadó házaspárral

AKIK 
ELMENtEK

Bákai Gézáné (szül. Tőtős Piroska) 
1949. január elsején született. Lelki 
otthona volt a gyülekezet, ahol a Jézus 
Krisztustól nyert megváltást és annak 
sok áldását a testvéri közösségben ün-
nepelhette. Örömmel szolgálta az Urat; 
közel öt évtizeden át volt a gyülekezet 
énekkarának is tagja. A házasságukat 
egy leány és három fiúgyermekkel ál-
dotta meg az Úr. A Bákai házaspár (42. 
házassági évfordulójukat ünnepelhet-
ték) Krisztus ismeretét tükröző hitét, 
szeretetét és szolgálatkészségét nem 
csak a perecseni hívők és szomszédság 
ismerte jól, de mi, az alhambrai gyüle-
kezet testvérisége is megőrizzük az em-
lékezetünkben.

Valahányszor csak ellátogattak Ka-
liforniába, ragyogott az arca, amint 
lányát, szeretett vejét és felcseperedő 
unokáit a gyülekezetben szolgálni látta. 
Könnyen feltalálta magát az új körülmé-
nyek között, és készséggel vett részt a 
különféle munkákban, szolgálatokban 
itt is.

Lánya, Éva mondta el ezt a gyermek-
kori emlékét: „Édesanyám nagyon sze-
retett énekelni. Vasárnap, miután ha-
zaérkeztünk a délelőtti istentiszteletről, 
tudtuk, hamar asztalhoz ülünk, mert az 
énekórára vissza kell érnie. sebtében 
terített, tálalt; láttuk, szinte izgul, hogy 
el ne késsen. Olyan szépek voltak azok 
a vasárnapok! Ragyogott az arca a bol-
dogságtól. Szép hangjával, szívből di-
csőítette az Urat. Ha új éneket tanultak? 
Anyuka egész héten azt dúdolta; mi is 
megtanultuk…”.   

Az „emigráns élet” legnagyobb kihí-
vásai közé tartozik az, hogy az elenged-
hetetlenül fontos családi kapcsolatokat, 
különösen is az élet próbás időszaka-
szain, rendkívüli módon megterheli a 
távolság. A távolban élő gyermekek kö-
telességüknek tekintik az idősödő, gyen-
gülő szülők ellátását. A betegség, majd 
a gyász fájdalmát mélyíti a tehetetlenség 
érzése, hogy „nem lehetünk velük”. Bár 
Piroskának megadatott, hogy szép csa-
ládja körében tölthette földi élete utolsó 
napjait, a megváltottak örök jövőjéről 
ennél is jobb ígéreteink vannak: ott nem 
lesz fájdalom, elválás, és „mindenkor az 
Úrral az leszünk”. 

                              Novák József
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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)

8. oldal 2011. október 

55th Anniversary
Glory to God!

The Novaks had celebrated their 55th 
anniversary on August 29, 2011.

They had entered into their marriage 
vow on the 29th of August, 1956. The 
wedding ceremony was officiated by the 
late Rev. John Cserepka in Budapest, 
Hungary. Laszlo and Rozsa made their 
final earthly home in Plymouth, Main. 
Their address is

379 Ridge Rd. Plymouth, Maine, 
04969. Tel. 207-257-2221.

The Novaks are serving the Lord in 
a local New Testament Church. Rozsa's 
specialty is the nursery (infants), while 
Laszlo is serving as a deacon. 

may the Lord give them many more 
years to serve Him.

The Novaks would love to hear from 
their old and young friends.

                                                 LN

Barney cserepka's 
note and request on 
his facebook:

I will have the 
opportunity on Oct 15 
2011 to travel to the 
same place my parents 

worked as missionaries for many years. 
They had a building built as a hospital. 
my mother was a Doctor, my father a 
Pastor; and they worked as a tag team 
for many years in Chapare, Bolivia in 
the Amazon basin. 

so now, I am going down there to 
assess the work needed to be done on 
this building that is already 40 years 
old. The pastors of the community, Uni-
on Bautista Boliviano (UBB), would 
like it to become a pastoral retreat and 
training center. I will also be on this 
trip spending time with ministers from 
the Chapare area and with youth in the 
different churches. 

Please pray for me in this endeavor. If 
it is in any way possible, I humbly ask 
for your financial support also, since I 
will need to cover all my expenses. We 
are putting together a group for next 
year (Aug. 04 – 19 2012), when we plan 
to start the work. At this time UBB 
from Bolivia and CBm in Toronto will 
be assisting with the administration 
and logistics of the group. We have 
eight volunteers already, and we are 
looking for another 10 to 15 people to 
go. I had the privilege to introduce 
these plans to various ethnic churches 
(Romanian, Hungarian and spanish). 
These communities knew my parents 
and they have fond, loving memories 
of them. I often find, that they desire 
to join the work in Bolivia pioneered 
by my parents. I prayed about this for a 
couple of years so that God would show 
me that this was his will. He answered 
my prayers in wonderful ways. Wow, it 
is here. We need have to go to Bolivia to 
continues the work there.

Again I ask for your prayers and help. 
Thank you.

makeni, september 5, 2010
What will the goat eat?

I was sitting on my back veranda late 
at night already wearing pajamas, just 
two days before my Birthday. Then, my 
mobile phone was ringing. The pastor 
called me:

“Are you at home?”
“Yes”
“We are here in front of your house.”
I run to open the door. Young and old 

members of the Prince of Peace Baptist 
Church pushed each other on the stairs 
towards me. In the background a goat 
was bleating. I opened wide the door as 
they all marched into my living room. 
The goat entered as well. The pastor put 
the rope of the goat into my hand.

“This is the gift of the congregation 
for your 60th Birthday”.

After a prayer everybody left. I 
remained alone with the goat and 
wondered how I should feed it. What 
should I give to my goat to eat? 
Cabbage? Cabbage is not growing in 
makeni; sometimes the traders bring it 
from Guinea or from the mountains. 

I fed the goat with grass and green 
leaves from my garden. she seemed to 
like the scented leaves, and if nothing 
else, she is OK with my cooked rice as 
well. What a relief it was. We are on the 
same diet now. 

After the worship service on sunday, 
the the congregation visited me aga-
in, together with a Dutch missionary, 
who also had his Birthday on August 
the 28 (not the 60th). I never thought 
that so many; about 50 people could be 
crammed into my home. The women 
prepared the meal,  but instead of eating 
the goat we bought 25 pounds of beef 
and a half bag of rice. I had a very nice 
Birthday and received a lot of gifts.  

A special gift from the Lord was that I 
was able to have my car fixed just a few 
days before the birthday...

The first journey with the repaired car 
took me to freetown, to the Executive 
Committee meeting of the Baptist 
Convention. There we discussed the 
plans of turning the Bible school to 
Theological seminary. It will be a long 
process, but in 4-5 years we should be 
accredited as a high school. ...

In makeni we continued the fulah 
Bible Reading ... Please pray for those 
who come to this occasion, that the 
Word of the Lord will bring them to 
salvation. 

Though I was not able to travel a lot, 
I was busy, helping the building project 
of the congregation. Beside, preparing 
our future worship place, we started to 
build a primary school also.  Praise the 
Lord! Thanks to the financial help of a 
Hungarian-American family, we were 
able to finish the roofing of the school. ...

I was so happy to receive the many 
Birthday greetings you sent me! most of 
them I was already able to print. I plan to 
answer every letter but it will take time. 
If you are on faceboook please check 
my wall regularly, I will post new photos 
from time to time.

Yours,
Gabriella Kamilla Furedi

On the birthday celebration
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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)

2011. október 9. oldal

Amikor a Józsa-család első "világta-
lálkozóját" bezártuk (2000. augusztus 
20-án, a magyarországi Kétegyházán), 
egymás kezét megfogva ezt énekeltük: 
"Áldott legyen a frigy..." mindannyian 
szívünk mélyén reméltük, sokan része-
sülhetünk még Istennek abban a kegyel-
mében, hogy együtt legyünk és lássuk 
egymást. Erre 11 évet kellett várnunk. 
A Józsa családi találkozó 2011. július 
1-jén, délután kezdődött. A három na-
pos együttlétre a bálványosi Grand Ho-
telben került sor.

A megérkezést és a szobafoglalást 
követően együtt ebédelt a család apraja-
nagyja. Délután a fiatalok részére rende-
zett énekpróbával vette kezdetét a hiva-
talos program. Természetesnek vettük, 
hogy nemcsak mi, fiatalok vettünk részt 
ezen a próbán, hanem az idősebb gene-
rációból is szép számmal voltak jelen. A 
közös vacsora után az esti program kö-
vetkezett.

A Józsa családra nemzedékek óta jel-
lemző az éneklés és a zenélés szeretete. 
Nekünk természetes volt, hogy sokat 
énekelünk, hiszen a Biblia olvasásán, 
imádságon kívül ez tölti ki az életünket. 
Ez öröklődik generációkon át. Ez segít 
át mindenkit minden élethelyzetben, ez 
viszi előre az életünket, mert így erősö-
dik a hitünk. Péntek este is közös ének-
léssel kezdtük a családi együttlétet. Éne-
keltünk ifjúsági énekeket is - magyarul 
és angolul - és zengtük az ún. régi „Hit 
hangos” énekeket is. Ezt követően Vass 
András lp. imádsággal nyitotta meg a 
találkozót. számomra a legmeghatá-

rozóbb pillanat az volt, amikor Józsa 
István dédnagyapám legkedvesebb éne-
két, a „Csak jövevény vagyok” kezdetűt 
énekelte az egész család. Az ének vala-
mennyi jelenlévőből hatalmas érzéseket 
váltott ki. most értettem meg igazán az 
ének szövegét, mit üzen 100 éven át a 
Józsa leszármazottaknak. Életprogra-
mot hirdet, ami szerint a dédszüleink 
éltek.

A három napos találkozónak kiemelt 
pontja volt a „ családfa” bemutatása. 
Egy 5 méter hosszú vásznon mindenki 
igyekezett önmagát és családját megta-
lálni.

A szervezők nevében Józsa Zoltán és 
testvére Józsa László is köszöntötte a 
családot, ők voltak azok, akik hazavár-
tak Erdélybe, a családi gyökerekhez.

Természetesen 11 év alatt minden 
családban történtek változások. Voltak, 
akik megszülettek, voltak akik „behá-
zasodtak” és sajnos olyanok is, akik az 
Örök Hazába távoztak. Az új családta-

gokat tapssal köszöntöttük, az elhuny-
takra néma csenddel és hálaadó imával 
emlékeztünk. Ez az este nekem arra 
szolgált, hogy a szívembe vésődjön a 
dédszüleim hite és életvitele. Goldstein 
Etelka, mint a legidősebb első unoka-
testvér emlékezett vissza a szüleitől, il-
letve a nagyszüleitől látottakra. Müller 
Ernő kiemelte, hogy a mi generációnk-
nak mennyire fontos lenne, hogy tart-
suk egymással a kapcsolatot. Láttunk 
egy fotóalbumot is, ami a család múltját 
és jelenét mutatta be. A németországi 
csoport egy videón keresztül ismertette, 
hol és hogyan élnek.

olga esther 
Bogar

1923 – 2011

Olga Bogar 
went to be 
with our Lord 

on september 10, 2011; her sons were 
at her side.  she had suffered a major 
stroke earlier that day.  Olga was 88 
years old.  A funeral service was held at 
the first Baptist Church of Dearborn on 
september 15, 2011.

she was born Olga Esther Molnar in 
Garfield, New Jersey, on February 4, 
1923, the third of four children to John 
and Esther Molnar, immigrants from 
Hungary.  Her childhood was spent in 
Garfield, where she graduated from 
Boonton High school.  On february 
27, 1945, she married Joseph Bogar, a 
seminary student from Canada, and 
moved to Welland, Ontario, and later 
to Toronto, where he served Hungarian 
churches.  While in Canada, their two 
sons were born.  A pastoral call from 
the First Hungarian Baptist Church of 
Detroit brought the Bogar family to this 
area in 1951, where they have remained 
ever since.  They have served several 
additional churches and church-related 
organizations, including Bethel Baptist 
Church and the Hungarian Reformed 
Church of Windsor.  They were married 
for 58 years, until his death in 2003.

Olga readily took to the role of a pastor’s 
wife in all of the churches her husband 
served.  she eagerly assumed positions 
in sunday school leadership, as pianist 
and organist, and various women’s 
and mission organizations.  she was 
especially active with the newcommers 
in the Hungarian community by opening 
her home to them, helping them to get 
settled, providing transportation, and 
finding jobs.

At age 39, she fulfilled her life’s dream 
of becoming a nurse and completed her 
Licensed Practical Nurse training at the 
shapiro school of Nursing in Detroit, 
followed by nearly a decade of service 
at the Wyandotte General Hospital.

Olga’s church and family were the 
main focus of her life.  she is survived 
by her sons, Timothy and Thomas, her 
granddaughters, Rebecca Bogar and 
Cynthia Bogar, her great-grandson, 
Caedmon Behrens, and her sister, 
Priscilla Kassner.

Her cheerfulness, dedication, and 
enthusiasm will be sorely missed.

           Thomas and Timothy Bogar

TáVol és méGis KöZel
JóZsA TAlálKoZó

A Józsa családi találkozó résztvevői a Baróti Gyülekezet imaháza előtt.



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2011. október 

levél 11. része szerint a hit által vitt ál-
dozatot becsesebb. Vér áldozat nélkül 
nincs bűnbocsánat. A bűnbeesés után 
mindannyian bűnösként születtünk. A 
zsoltárossal együtt mi is elmondhatjuk, 
hogy bűnösök vagyunk. Istenhez csak 
úgy tudunk menni, ha a Jézus vére van 
az életünkön. Először meg kell békül-
nünk Vele, és akkor kedves lehet Előtte 
a mi ünneplésünk. Istennek tetszik az, 
ha szeretjük egymást, ha tiszteljük egy-
mást, de akkor tud kedvesen tekinteni 
az ünneplésünkre, ha a dicsőséget Neki 
adjuk. Lelkipásztor testvérünk felhívta 
a figyelmünket arra, hogy nem szabad 
a bálványimádás bűnébe esnünk. Isten 
az áldásait sokszor embereken keresz-
tül adja, de nekünk látnunk és tudnunk 
kell, hogy az valójában Istentől szárma-
zik. Ha nem tudunk szüleink életéért és 
hitéért Istennek hálát adni, akkor köny-
nyen bálványimádásba eshetünk. 

Hálásak vagyunk Istennek 
a családunkért, felmenőinkért. 
De tudjuk, hogy bűnös életet 
adtak nekünk, és azt is tudjuk, 
hogy mindenkinek szüksége 
van arra, hogy személyesen 
hívja be az életébe Krisztust. 
Ott volt Jézus a találkozón az 
Ő Szent Lelke által, mert lehe-
tőség volt arra, hogy megtér-
jünk, lehetőség volt arra, hogy 
megújuljunk. Ha bennünk vilá-
gosság van, akkor világosságot 
beszélünk. A világítás áldozat-
ba kerül, de megéri. A keresz-
tyén életnek a lényege, hogy az 
emberek az életünket látva Isten 

dicsőítsék.
Az istentiszteletet most is, mint 11 

éve, az „Áldott legyen a frigy” című 
énekkel zártuk, egymás kezét fogva.

A család ezután még közösen ellá-
togatott a Baróti Baptista temetőbe, 
ahol elhunyt szeretteink sírhantjaira a 
megemlékezés koszorúit helyeztük el. 
Itt is hálát adtunk Istennek értük, az 
életükért, a hitükért, a hátrahagyott jó 
példákért. sajnos ekkor már elszorult a 
szívünk, mert a családok egy része – e 
sorok írója is- haza kellett induljon.

Biztos vagyok benne, hogy minden 
résztvevő hatalmas ajándékot kapott Is-
tentől és Őáltala egymástól is. Hitünkbe 
és rokoni összetartozásunkba megerő-
södve térhettünk haza. szívünkbe már 
most imádsággal és reménységgel vár-
juk a következő találkozás lehetőségét.

Hisszük, Isten elhozza azt az időt is, 
de kérjük, tartsa meg mindnyájunkat, 
áldjon és őrizzen meg bennünket addig 
is! Istené a hála!

                   Pókáné Kovács Erika

Szombat délelőttre a család két cso-
portra oszlott. Akik messzi földre köl-
töztek az óhazától, inkább a környéket 
járták be; az idősebbek és akik jobban 
ismerik a tájat, a szállodában maradtak, 
énekelni. mindkét program áldást jelen-
tett a résztvevők számára. Szombat dél-
után a találkozó kiegészült további roko-
nokkal, barátokkal. Így a közös vacsorát 
követően közel százan örvendezhettünk 
a sok szép éneknek, történetnek, beszá-
molóknak és képeknek. Ezen az össze-
jövetelen az észak-amerikai családok 
programját, illetve a magyarországi csa-
ládok programját hallgathattuk meg.

Érdekes adatokat szolgált a családfa 
alapján elkészült statisztika is. Nekem 
mindenképpen bizonyíték volt arra, 
hogy mit is jelent a tízparancsolat szü-
lők tiszteletére vonatkozó része. 100 éve 
házasodtak össze a dédszülők. 130 éve 
született dédnagyapánk. Ez idő alatt 142 
fő került be a családunkba. 130 
év alatt 17-en költöztek el. mi ez, 
ha nem a parancsolat élő bizonyí-
téka.

Vasárnap délelőtt közös fotó-
zás után a délutáni hálaadó Is-
tentiszteletre gyakorolt a család 
énekkara és a fiatalság. De sort 
kerítettünk arra is, hogy meg-
hallgassuk a Romániában élő 
családok beszámolóját is.

A közös ebédet követően 
mindannyian elmentünk Barót-
ra, az istentiszteletre. Jó érzés 
volt belépni abba a templomba, 
ami még az én harmadik ge-
nerációmnak gyermekkorából 
ismerős. Az istentiszteleten a helyi lel-
kipásztor az áldáskérő ima után néhány 
igei gondolattal köszöntötte a gyüleke-
zetet. Pál apostol Athéni beszédéből, il-
letve Józsué könyvéből idézett pár sort. 
Isten rendelte el minden ember számá-
ra, hogy hová menjen, és mit kell tennie. 
Ránk, hívő emberekre még inkább igaz 
ez! Bárhonnan is jöttünk vissza, és bár-
hová is megyünk haza, ha az életünk-
re igazak Józsué szavai, akkor az nem 
veszteség, ha minden helyen örömmel 
szolgálhatjuk az Urat.

Józsa László köszöntötte a családot, 
azokat, akik a családi találkozón nem 
tudtak részt venni, a gyülekezetet, va-
lamint a vendégeket. Az összejövete-
lünk célja az volt, hogy emlékezzünk 
szüleink, nagyszüleink életére és hi-
tére. Adjunk dicsőséget Istennek azért 
a hitért, amit kaptunk Tőle az Ő Igéje 
által. Emlékeztetőként hangzott el, hogy 
a Baróti Baptista Gyülekezetet a Józsa 
család alapította, amikor Barótra köl-
töztek. 1947-ben, több családdal össze-

fogva tudta a gyülekezet megvásárolni a 
jelenlegi imaház épületét. mindezekért 
imáinkban adtunk hálát.

Ezt követte a gyerekek és fiatok szol-
gálata.

A gyülekezetet szabó István testvér 
köszöntötte a chicagói magyar baptis-
ta gyülekezet idei mottójával (Róma 
13,14), valamint tolmácsolta az Észak-
Amerikai magyar Baptista szövetség 
köszöntését is. Józsa István édesapa, 
nagyapa, dédnagyapa és üknagyapa 
kedvenc igéje alapján (Zsolt 90,10) adott 
át egy nagyon fontos üzenetet. Az éle-
tünk egyik lényeges része az idő. Ha egy 
napnak minden másodpercét felhasznál-
juk, akkor jól gazdálkodtunk vele. mó-
zes arra buzdított, hogy értékeljük és 
bölcsen használjuk az időnket. A hívő 
embernek mindig van miért hálát adni. 
minden nap imádkozzunk azért, hogy 
bölcsen tudjuk felhasználni az időt.  

Isten kegyelme az idő. Örvendhetünk 
mindennap azért, mert az Ő gyermekei 
vagyunk. Legyünk Isten munkatársai. 
Az idő és a gyermeki mibenlétünk ne-
kem fontos gondolatot jelentet. A 130 év 
alatt családtaggá lett 140 főnek szinte 
mindegyike Isten gyermekének mond-
hatja magát. Törvény, hogy hitben él-
jünk, ha Istennek akarunk tetszeni és 
dédszüleinkhez hasonlóan áldásokban 
részesülni.

Ezt követően énekekkel, zenével szol-
gáltak a családtagok, valamint a családi 
énekkar.

Vass András lelkipásztor testvérünk a 
2 Kor 4,6-11 alapján prédikált. Az első 
kérdés: milyen igei alapja lehet egy csa-
ládi találkozónak? Mikor tetszik egy 
ilyen esemény Istennek? Jakab apos-
toltól olvashatjuk, hogy minden, ami 
jó, felülről való. Ha Isten kedvébe aka-
runk járni, olyan ajándékot kell vinnünk 
Neki, ami Neki kedves. Jó példa erre 
Káin és Ábel áldozata. A zsidókhoz irt 

Az Amerikában élő családtagok szolgálata 
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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)

2011. október 11. oldal

május 15-én, a mABAVIsz tanács-
kozással kapcsolatos magyarországi 
utam során a kecskeméti lelkipásztor 
meghívására meglátogattam az építkező 
gyülekezetet. A vasárnap délelőtti isten-
tiszteletre igyekeztünk feleségemmel és 
az egyik unokaöcsémmel együtt. 

Közel 30 éve jártam utoljára ebben 
a városban, az akkori kicsiny gyüleke-
zetben. most szép, tágas, modern temp-
lomban, mozgalmas életet élő gyüleke-
zetet találtam ott. 160 körül lehettünk a 
tiszteleten. Mike Sámuel a gyülekezet 
lelkipásztora. A gyülekezet ének-zenei 
szolgálatait Révész László orgonamű-
vész testvér vezeti.

Az istentisztelet után néhány 
"szakértő" testvér bemutatta 
nekünk az imaház mögötti épít-
kezést. A kétszintes épület falai 
már álltak, tető nélkül. A bejá-
ratnál elhelyezett nagy táblán 
az építkezés hivatalos adatai fö-
lött ez a címfelirat állt: "Óvodát 
és ifjúsági teret épít a Kecske-
méti Baptista Gyülekezet Isten 
dicsőségére."

Több fényképet is készítettem 
az építkezésről, azzal a céllal, hogy majd 
bemutatom azokat lapunk olvasóinak és 
gyülekezeteink testvériségének, hiszen 
úgy határoztunk a közgyűlésünkön, 
hogy a hálaadónapon a kecskeméti épít-
kezésre fogunk gyűjteni. Mike Sámu-
el testvér nem régen érkezett leveléből 
azonban láthatjuk, hogy az építkezésnek 
ezen az első szakaszán már túljutott a 
gyülekezet.

 
"Az építkezés első üteme a befejezett 

külsőt és földszintet jelenti, ahol Isten-
nek hála, elindulhatott a két csoportos 
óvoda. Most az udvar rendezésén dol-

hogy nem játszottam ilyen hangszeren, 
még látni se láttam!  Gondoltam, csak az 
alsó manuálon játszok majd, és ha lehet, 
nem lépek a pedál billentyűkre. A közös 
éneklést is kísérnem kellett. Vitkai kán-
tor úr oda jött hozzám, és kezdés előtt 
közölte velem, hogy a regiszterekhez ne 
nyúljak, mert néhány sípsor rossz, fals. 
Ő beállította, ahogy még játszható.

Az énekkar lent énekelt és így több-
ször le kellett mennem a karzatról. már 
egészen megnyugodtam. Egyszer feljött 
egy fiatal szlovéniai testvér a hegedűjé-
vel, és várt a szolgálatára. Közben én or-
gonáltam és lelkesen énekeltek az ifjak 

gozunk. Az első ütem elkészítéséhez 
az utolsó 10 milliót kamatmentes köl-
csönként kaptuk két helyről. Ezt szeret-
nénk minél előbb vissza törleszteni. Az 
építkezés második üteme az emeleti és 
a tetőtéri rész befejezését jelenti, ahol 
ifjúsági teret (elkezdtünk egy elég in-
tenzív ifjúsági munkát), gondnoki lakást 
és átmeneti krízis lakásokat szeretnénk 
kialakítani. Sajnos elég sokan kerül-
nek nehéz helyzetbe lakásügyileg, még 
a gyülekezetből is. Ilyen helyzetekben 
szeretnénk segíteni átmeneti jelleggel. 
Ennek a másfél szintnek a befejezése 
előreláthatólag 26 millió forintba kerül. 

Jelenlegi helyzetünkben minden támo-
gatást hálás szívvel fogadunk. Gyüleke-
zetünk erején felül adakozik és szolgál. 
Mégis úgy látjuk, hogy az elmúlt év sűrű 
munkájában sokkal több örömöt és ál-
dást kaptunk Istentől, mint amit mi ad-
hattunk." (Mike Sámuel leveléből)

szeretettel kérem a gyülekezeteink 
testvériségét, hogy a közgyűlési dönté-
sünknek megfelelően, lehetőségeik és 
az Úr indítása szerint adakozzanak erre 
az építkezésre. A szövetségi pénztáros 
testvérünkhöz küldött gyülekezeti ada-
kozásokat azután eljuttatjuk kecskeméti  
testvéreinkhez.           Herjeczki Géza

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, dr. 
Mészáros Kálmán elnökért és munka- 
társaiért.   

Kedden a Romániában élő magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, dr. Simon József elnökért és 
munkatársaiért.

Szerdán az Észak-Amerikában 
és Ausztráliában élő magyar baptista 
testvérekért  és a szövetség  vezetőiért, 
dr. Herjeczki Géza 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 ve- 
zetőiért, Nehra Bálint lelkipásztorért és 
munkatársaiért.

vér, hogy készítsek fel egy összevont 
kórust. Nagyon megörültem ennek a fel-
kérésnek. Örültem, hogy szolgálhatok 
azzal, amit tanultam. Igaz, hogy akkor 
még csak a középiskolám volt meg, de 
széles nagy országunkban akkor nem 
volt képzettebb szakember. szerencsém-
re Klem testvér egyszerű ifjúsági éneke-
ket, indulókat választott.

A kongresszus ezúttal az újvidéki re-
formátus nagytemplomban volt megtart-
va. Nem is volt időm megrémülni, mikor 
szembe találtam magam a kétmanuálos, 
nagy orgonával, a még félelmetesebb 
pedálbillentyűzettel! Nem mondhattam, 

A kongresszusok (21) 

Bár még 1955-ben nehéz idők voltak, 
Klem testvér módot talált arra, hogy 
országos ifjúsági konferenciát szervez-
zen. Kongresszusnak mondta. Az akkori 
nagy Jugoszlávia egész területéről, mind 
a hat köztársaságból érkeztek fiatalok. 
Az elsőre az újvidéki régi imaházban 
került sor. Kihordták a padokat és állva 
elfértünk. A szabadkai gyülekezet kis 
kórusa felhívta magára a figyelmet. Lel-
kesen, szépen és tisztán énekeltünk.

Így történt azután, hogy a következő 
kongresszusra (1958) felkért Klem test-

A HÁLAADÓNAPI CÉLGYŰJTÉS ELÉ
Óvodát és ifjúsági teret épít a Kecskeméti Baptista Gyülekezet
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és az idősebb testvérek. Ekkor ez a buz-
gó hegedűs atyafi - váratlanul, hívatla-
nul, oda nyúlt és kihúzott néhány regisz-
tert! Rémületemre, megszólalt egy síp, 
mely fals volt és különben sem illett az 
éppen játszott tonalitásba. Lenéztem, és 
Klem testvér intett, hogy hagyjam abba. 
mert nemcsak megszólalt hívatlanul, de 
nagyon erősen! Nem tudtam vissza állí-
tani a regisztereket, s nem is emlékszem, 
hogyan volt tovább a közös énekléssel.

Hamarosan írtam, az akkori "Glas 
Evandjela" Evangélium hangja című la-
punkba erről egy cikket, hogy mi van 
akkor, ha rossz helyen, rosszkor szólalok 
meg - főleg a lelki életben? Mindenek 
előtt meg kell engedjem, hogy a Mester 
"behangoljon," és azon a helyen, azon a 
magasságon, várjak, hogy Ö szólaltasson 
meg akkor, amikor az Ő nagy művében 
az én hangomra van szükség. A szent-
lélek a szóló szólamot is a nagy egész-
be komponálja be, mert mindnyájunkat 
együtt fog az Atya elé állítani ama na-
pon, mint az Ő nagy szerzeményét, gyö-
nyörű alkotását, a gyülekezetet.

Külön élmény volt számomra a kóru-
sok betanítása. A legnépesebbek Újvi-
dék környékén a szlovák gyülekezetek 
voltak. Boldog voltam, amikor megnyer-
tem őket az egy Lélekben való szolgálat-
ra. Szükség van az egymásra figyelésre 
és egymás értékelésére. mondtam is, 
hogy milyen fontos az alt szólam, mely 
úgy néz ki, hogy alárendelt, de mennyi-
re gazdagítja az összhangot. Igen fon-
tos, hogy hangunkat igazítsuk a másik 
hangjához és nem csak hangilag, hanem 
szívben is. Tagadjunk meg minden más 
gondolatot, érzést és csak a közös mon-
danivalóra összpontosítsunk. "Egy szív-
vel és egy Lélekkel."  Kölcsönös tisztelet 
és maradandó, máig tartó barátságok 
szövődtek. Úgy alakult, hogy nem csak 
énekeltünk, hanem meg kellett hallgat-
nom a problémát, a bajt, és segítve, és 

esetenként megoldva, az Úr kegyelmé-
ből még jobban összeforrtunk.

még emlékszem arra az ifjúsági kong-
resszusra, amikor kilencvenen jöttek 
előre az esti evangelizáció alkalmával! 
A téma a tíz szűz példázata volt. Tíz 
lány személyesítette meg, korhű öltözék-
ben és agyag mécsesekkel a kezükben, a 
szüzeket. Drámai volt amikor az öt balga 
visszatértek közül az egyik lány elterült 
a zárt kapu előtt, és elgurulva darabokra 
tört a mécsese. Közben a kulisszák mö-
gött énekelt a férfikar: "Joő ove noći znaj 
Krist može doći."  Tudod-e, hogy még ez 
éjjel Krisztus eljöhet?"

Éppen a napokban beszéltem egy test-
vérnővel, aki a kilencven jelentkező kö-
zött volt akkor.

Hála az Úrnak ezekért a termő éve-
kért! Szívesen emlékezem, mert erőt adó 
és boldogító emlékezés. Egy hívő nagy-
apa azt mondta már hívő unokájának: élj 
úgy, hogy öreg korodban legyen mire 
emlékezned!

                          Nagyajtai Eszter

GYÜmölcsTermés
1. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé 

ültetett fa, a mely idejekorán megadja 
gyümölcsét.

2. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, 
és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a 
földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, 
és magot ád a magvetőnek és kenyeret az 
éhezőnek: Így lesz az én beszédem, a mely 
számból kimegy, nem tér hozzám üresen...

3. És a folyó mellett, mind a két partján 
mindenféle ennivaló gyümölcs fája ne-
vekedik fel; leveleik el nem hervadnak és 
gyümölcseik el nem fogynak; havonként új 
meg új gyümölcsöt teremnek, mert vizök 
onnét a szenthelyből foly ki; és gyümölcsük 
eledelre és leveleik orvosságra valók.

4.  Gyümölcseikről ismeritek meg őket. 
... Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; 
romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.   
Minden fa, a mely nem terem jó gyümölcsöt, 
kivágattatik és tűzre vettetik. 

5. A jó földbe vetettek pedig azok, akik 
hallják az ígét és beveszik, és gyümölcsöt 
teremnek, némely harminc annyit, némely 
hatvan annyit, némely száz annyit.

6. Teremjetek azért megtéréshez méltó 
gyümölcsöket!

7. Uram, hagyj békét néki még ez esz-
tendőben, míg köröskörül megkapálom és 
megtrágyázom: És ha gyümölcsöt terem, jó; 
ha pedig nem, azután vágd ki azt.

8. Aki én bennem marad, én pedig ő 
benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam 
nélkül semmit sem cselekedhettek.

9. De a Léleknek gyümölcse: szeretet, 
öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, 
hűség, szelídség, mértékletesség.

10. Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, 
teljes tetszésére, minden jó cselekedettel 
gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az 
Isten megismerésében;

A megfejtéseket december végéig 
várjuk.
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Így nõttem az Úr Jézus ismeretében.
Már tudtam, éreztem, kicsoda Õ. És ek-
kor, olyan tizenhárom évesen kezdõdött
az én megtérésem, vagy jobban mondva,
kiválasztásom vagy elhívásom. Kezdtem
szorongani, hogy az Úr Jézus engem nem
fog megszólítani. Nem tudtam ezt akkor
még megfogalmazni, de így éreztem.
Nem is tudtam volna errõl beszélni, mert
valami saját titkom volt ez a várakozó
érzés: mi lesz, ha mégis megszólít.

Aztán, számomra is váratlanul, ami-
kor a gyülekezetben énekeltük az “Igaz,
hogy Jézus értem halt s eltörlé bûnömet”
címû éneket, nagyon meghatódtam és
sírni kezdtem, hogy ez nálam még nem
történt meg. A harmadik versnél, “Köny-
nyûmmel meg nem adhatom nagy tar-
tozásomat, de íme Jézus átadom te néked
magamat”, már allig tudtam elfolytani
fájdalmamat.

A tisztelet végén átkarolt Irénke néni
és megkérdezte sírásom okát. Elmond-
tam neki, hogy félek, az Úr Jézus nem fog
engem megszólítani, mert alkalmatlan
vagyok az Õ követésére. Akkor õ azt
tanácsolta nekem, hogy amikor imád-
kozom, az ámen után ne siessek el, hanem
maradjak még egy ideig csendben és
várjam az Úr válaszát. Igaz, erre, a
megszólításra négy évet kellett várnom.
De gyönyörû várakozás volt, mert tud-
tam, kire várok.

Közben volt egy imameghallgatásom.
A problémám így, tizenévesen, már igen
kellemetlen volt. Inkontenciám volt és
végsõ kétségbeesésemben az Úrhoz for-
dultam és szinte azonnal meggyógyul-
tam. Soha többé nem fordult elõ. Nagyon
meglepõdtem, hogy Istennek tényleg
gondja van reám, hogy tényleg tudja, én
itt vagyok, és figyel rám, az én kicsi sze-
mélyemre.

Ez az élmény segített még hûsége-
sebben várni. Értékelni az Úr elõtt való
csendességet, amikor csak ketten va-
gyunk: az Úr és én.

Nagyajtai Eszter

Életem (10)
Irénke néni és a
Teddy gombja

Bátyáim már az ifjak közé számít-
tattak, én pedig, a hugaim és a másik
család gyermekei voltunk a vasárnapi
iskola. Irénke testvérnõ leánykái még
kicsik voltak, de velünk tanultak. Tóth
(Welker) Irénke néni sokmindenre meg-
tanított minket - a könyv szeretetére, a
hívõ irodalom olvasására, a szép ma-
gyar szóra, a versekre.

Eközben anya panaszkodott Irénke
testvérnõnek, hogy én nem fogadok
szót, elszököm a feladatok elõl.

A délutáni tisztelet után a gyülekezet
nagy része kiment a misszió állomásra,
a város másik végére. Nyár volt. Sokáig
világos volt. Milasin testvérnõ udva-
rában volt ilyenkor az összejövetel. Én
meg, még be sem fejezõdött itt az ösz-
szejövetel, már gyors léptekkel futottam
a villamosig, mert az elvitt jó darabon.
Mire mama körül nézett, én már nem
voltam sehol. Meg voltam gyõzõdve,
hogy rám ott szükség van, az éneklés
miatt.

Meg is lepõdtem, mikor Irénke néni,
még a délutáni tisztelet elõtt félre hívott
egy könyvvel a kezében. Ez a “Teddy
gombja” címû gyermekregény volt.
Elmagyarázta nekem, hogy a kisöcséim
õrzése ugyan olyan értékû szolgálat az
Úrnak, mint a missziózás. Miközben
pedig pásztorolom a kicsiket, hogy anya
is elmehessen néha és a hugaim is, még
olvashatok is. Teddy esete segített
megérteni az igazi szolgálat lényegét.
Megértettem és gyakoroltam is életem
során a sokféle módon való szolgálat
lehetõségét és szépségét. Hiszen
életünk minden megnyilvánulása az.

AZ ÚR AZ ISTEN!

� 1. Baálért pereltek ti? Avagy ti oltalmaz-
zátok-é õt? … Ha isten õ, hát pereljen õ
maga, hogy oltára lerontatott!

� 2. Sokan pedig azok közül, kik ördögi
mesterségeket gyakoroltak, könyveiket
összehordva, mindeneknek láttára megé-
getik vala. (saját könyveiket! szerk.)

� 3.... hanem hogy a nagy istenasszonynak,
Diánának temploma is semmibe vétetik,
és el is vész az õ nagysága, kit az egész
Ázsia és a világ tisztel… kiáltnak vala,
mondván: Nagy az efézusi Diána!

� 4.… elkezdte õket gúnyolni Illés, azt
mondván: Kiáltsatok hangosabban,
hiszen isten! Talán elmélkedik, vagy
félrement, vagy úton van, vagy talán
aluszik, és felserken… de akkor sem lett se
szó, se felelet, se meghallgattatás.

� 5. Ne féljetek, megálljatok! és nézzétek az
Úr szabadítását, a melyet ma cselekszik
veletek… Az Úr hadakozik ti érettetek; ti
pedig veszteg legyetek.

� 6. Hogy megismerjék a földön minden
népek, hogy csak az Úr az Isten, és hogy õ
kívülötte nincsen más.

� 7. Mikor ezt látta az egész sokaság, arczra
borult, és monda: Az Úr az Isten! az Úr az
Isten!

� 8. Az Úr, a te Istened közötted van; erõs õ,
megtart; örül te rajtad örömmel.

� 9. Én, én vagyok az Úr, és rajtam kivül
nincsen szabadító! Én hirdettem, és
megtartottam, és megjelentettem, és nem
volt idegen isten köztetek, és ti vagytok az
én tanuim, hogy én Isten vagyok… nincs,
a ki az én kezembõl kimentsen; cselek-
szem, és ki változtatja azt meg?

� 10. Bizonnyal tudja meg azért Izráelnek
egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette
õt az Isten, azt a Jézust, a kit ti meg-
feszítettetek

A megfejtéseket november végéig
várjuk.

legfontosabb igeversem 
az utóbbi időben ez: „A szeretetben 
nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi 
a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel 
jár” 1János 4,14.

Ez az igevers életem jelenlegi szaka-
szában vált nagyon fontossá, mert ha a 
szeretet helyét a félelem foglalja el, elfog 
az aggodalmaskodás, a reménytelenség; 
akkor hiábavalóvá válik hívő életem, 
szolgálatom; akkor méltatlanná válok 
Gondviselő jó Atyámhoz!

Naponkénti imatémám, hogy Isten 
űzze ki szívemből a félelmet és töltsön 
be teljes szeretetével, hogy hátra lévő 
életemben minden dolgom szeretetben 
menjen végbe.
             Jámbor Ferencné (Debrecen)

PosTmAsTer: Send Form 3579 to Gospel Messenger, Subscription Manager
evangéliumi Hírnök
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12409 Devoe street
southgate, mi 48195
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Így nõttem az Úr Jézus ismeretében.
Már tudtam, éreztem, kicsoda Õ. És ek-
kor, olyan tizenhárom évesen kezdõdött
az én megtérésem, vagy jobban mondva,
kiválasztásom vagy elhívásom. Kezdtem
szorongani, hogy az Úr Jézus engem nem
fog megszólítani. Nem tudtam ezt akkor
még megfogalmazni, de így éreztem.
Nem is tudtam volna errõl beszélni, mert
valami saját titkom volt ez a várakozó
érzés: mi lesz, ha mégis megszólít.

Aztán, számomra is váratlanul, ami-
kor a gyülekezetben énekeltük az “Igaz,
hogy Jézus értem halt s eltörlé bûnömet”
címû éneket, nagyon meghatódtam és
sírni kezdtem, hogy ez nálam még nem
történt meg. A harmadik versnél, “Köny-
nyûmmel meg nem adhatom nagy tar-
tozásomat, de íme Jézus átadom te néked
magamat”, már allig tudtam elfolytani
fájdalmamat.

A tisztelet végén átkarolt Irénke néni
és megkérdezte sírásom okát. Elmond-
tam neki, hogy félek, az Úr Jézus nem fog
engem megszólítani, mert alkalmatlan
vagyok az Õ követésére. Akkor õ azt
tanácsolta nekem, hogy amikor imád-
kozom, az ámen után ne siessek el, hanem
maradjak még egy ideig csendben és
várjam az Úr válaszát. Igaz, erre, a
megszólításra négy évet kellett várnom.
De gyönyörû várakozás volt, mert tud-
tam, kire várok.

Közben volt egy imameghallgatásom.
A problémám így, tizenévesen, már igen
kellemetlen volt. Inkontenciám volt és
végsõ kétségbeesésemben az Úrhoz for-
dultam és szinte azonnal meggyógyul-
tam. Soha többé nem fordult elõ. Nagyon
meglepõdtem, hogy Istennek tényleg
gondja van reám, hogy tényleg tudja, én
itt vagyok, és figyel rám, az én kicsi sze-
mélyemre.

Ez az élmény segített még hûsége-
sebben várni. Értékelni az Úr elõtt való
csendességet, amikor csak ketten va-
gyunk: az Úr és én.

Nagyajtai Eszter

Életem (10)
Irénke néni és a
Teddy gombja

Bátyáim már az ifjak közé számít-
tattak, én pedig, a hugaim és a másik
család gyermekei voltunk a vasárnapi
iskola. Irénke testvérnõ leánykái még
kicsik voltak, de velünk tanultak. Tóth
(Welker) Irénke néni sokmindenre meg-
tanított minket - a könyv szeretetére, a
hívõ irodalom olvasására, a szép ma-
gyar szóra, a versekre.

Eközben anya panaszkodott Irénke
testvérnõnek, hogy én nem fogadok
szót, elszököm a feladatok elõl.

A délutáni tisztelet után a gyülekezet
nagy része kiment a misszió állomásra,
a város másik végére. Nyár volt. Sokáig
világos volt. Milasin testvérnõ udva-
rában volt ilyenkor az összejövetel. Én
meg, még be sem fejezõdött itt az ösz-
szejövetel, már gyors léptekkel futottam
a villamosig, mert az elvitt jó darabon.
Mire mama körül nézett, én már nem
voltam sehol. Meg voltam gyõzõdve,
hogy rám ott szükség van, az éneklés
miatt.

Meg is lepõdtem, mikor Irénke néni,
még a délutáni tisztelet elõtt félre hívott
egy könyvvel a kezében. Ez a “Teddy
gombja” címû gyermekregény volt.
Elmagyarázta nekem, hogy a kisöcséim
õrzése ugyan olyan értékû szolgálat az
Úrnak, mint a missziózás. Miközben
pedig pásztorolom a kicsiket, hogy anya
is elmehessen néha és a hugaim is, még
olvashatok is. Teddy esete segített
megérteni az igazi szolgálat lényegét.
Megértettem és gyakoroltam is életem
során a sokféle módon való szolgálat
lehetõségét és szépségét. Hiszen
életünk minden megnyilvánulása az.

AZ ÚR AZ ISTEN!

� 1. Baálért pereltek ti? Avagy ti oltalmaz-
zátok-é õt? … Ha isten õ, hát pereljen õ
maga, hogy oltára lerontatott!

� 2. Sokan pedig azok közül, kik ördögi
mesterségeket gyakoroltak, könyveiket
összehordva, mindeneknek láttára megé-
getik vala. (saját könyveiket! szerk.)

� 3.... hanem hogy a nagy istenasszonynak,
Diánának temploma is semmibe vétetik,
és el is vész az õ nagysága, kit az egész
Ázsia és a világ tisztel… kiáltnak vala,
mondván: Nagy az efézusi Diána!

� 4.… elkezdte õket gúnyolni Illés, azt
mondván: Kiáltsatok hangosabban,
hiszen isten! Talán elmélkedik, vagy
félrement, vagy úton van, vagy talán
aluszik, és felserken… de akkor sem lett se
szó, se felelet, se meghallgattatás.

� 5. Ne féljetek, megálljatok! és nézzétek az
Úr szabadítását, a melyet ma cselekszik
veletek… Az Úr hadakozik ti érettetek; ti
pedig veszteg legyetek.

� 6. Hogy megismerjék a földön minden
népek, hogy csak az Úr az Isten, és hogy õ
kívülötte nincsen más.

� 7. Mikor ezt látta az egész sokaság, arczra
borult, és monda: Az Úr az Isten! az Úr az
Isten!

� 8. Az Úr, a te Istened közötted van; erõs õ,
megtart; örül te rajtad örömmel.

� 9. Én, én vagyok az Úr, és rajtam kivül
nincsen szabadító! Én hirdettem, és
megtartottam, és megjelentettem, és nem
volt idegen isten köztetek, és ti vagytok az
én tanuim, hogy én Isten vagyok… nincs,
a ki az én kezembõl kimentsen; cselek-
szem, és ki változtatja azt meg?

� 10. Bizonnyal tudja meg azért Izráelnek
egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette
õt az Isten, azt a Jézust, a kit ti meg-
feszítettetek

A megfejtéseket november végéig
várjuk.

PERIODICAL
Postage
PAID

Ontario, CA
USPS 716-300


