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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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105. közgyűlés, 52. tábori konferencia
szombaton és vasárnap több mint 250-
en voltunk. A nagy létszám nem hozta 
zavarba se Balla testvért, se a táboro-
zásvezető torontói lelkipásztort, Püsök 
Dánielt, vagy pl. a konyhában szorgos-
kodó torontói testvéreket (akikhez min-
den gyülekezetből, minden alkalommal 
csatlakoztak segítők is).    

Négy istentisztelet és egy délelőttnyi 
- beszámolókkal, jelentésekkel, jövőt 
meghatározó szavazatokkal és elnöksé-
gi választással telő gyűlés alkotta a 105. 
közgyűlés gerincét. A hagyományaink-
nak megfelelően a Nő-, a Férfi-, az Ifjú-
sági-, valamint a Lelkipásztor Szövetség 
is ekkor (szombat délután) tartotta meg 
éves gyűlését.

A közgyűlés főtémája ezúttal nem 
egy szép ige volt, hanem egy különleges 
ember-csoportra utaló főnév: HITHŐ-
SEINK. A különféle szolgálatok során 
ezek a személyek álltak előttünk, mint 

példamutató hithősök: Anna, Gájus, Je-
remiás, Habakuk, Ésaiás, Jákób, Ámós, 
Nehémiás és Káleb.  Az emlékezetes 
szolgálatok nagyobb része újrahallgat-
ható az Interneten, a torontói gyülekezet 
honlapján található link segítségével. 

Péntek este a hagyományos Nőszö-
vetségi estre került sor. A szolgálatok 
sorában azonban egy rendkívüli vendé-
get is meghallgathattunk: a nemrégen az 
Úrhoz költözött Vékás Zoltán lelkipász-
tor özvegyét, Erzsikét. A testvérnő a nő-
szövetség meghívására érkezett közénk, 
s a tábori szolgálatai után eljutott még a 
detroiti, a chicagói és a New York-i gyü-
lekezeteinkbe is.       

A Torma Irénke nőszövetségi elnök 
vezette istentiszteleten megszólaltak a 
gyülekezeteink nőtestvérei – minden 
gyülekezetből egy-egy bizonyságtétel, 
vers vagy énekszám hangzott el. Vékás 

folytatás a 4. oldalon

Néhány rövid – mert gyorsan elröp-
penő – de maradandó emlékekkel teljes 
napra tekintünk vissza e sorokon. Az 
Észak Amerikai Magyar Baptista Szö-
vetség 105-dik közgyűlése a kanadai 
Ráma Táborban került megrendezésre 
június 29-től július 1-ig. Az 1960 óta 
működő tábornak ez volt egyúttal az 52-
dik Bibliai Konferenciája. 

Csütörtökön, s főleg pénteken érkez-
tek testvéreink a kontinens különböző 
államaiból, de főleg a gyülekezeteink-
ből. Szombatra pedig teljesen megtelt 
a tábor. Többen voltak olyanok is, akik 
már eleve szállodát foglaltak maguk-
nak, mert a táborban szó szerint „elkelt” 
minden hely. Pedig erre az alkalomra is 
bővült a tábor – ezúttal a „fiú szállás” 
újult és bővült meg lényegesen, ahogyan 
tavaly a lányok számára nyílt új, közel 
20 személy ellátására alkalmas épület. 
Balla Sándor táborvezető testvér szerint 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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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)

cHaPare, boliVia
Bethesda Project, missziós út 

2012. augusztus 3 - 21. 
+++

20 éves a MabaVisz
értekezlet és Konferencia

Tahi, 2012. augusztus 18-19.
+++

Halásztábor és  
Házasok HétVégéJe 

Ráma, aug. 31 - szept. 3. 
+++

ifJúsági találkozó 
TORONTÓ

2012. október 5-8.

Dupla számot tart kezében a kedves 
olvasó. Az a célunk, hogy előre hozzuk 
valamennyivel a lap tényleges megérke-
zését. mire ez a példány otthonainkba 
jut, a szeptemberi számunk is a nyom-
dában lesz.  A postán sajnos nem tudunk 
változtatni; egyre kevesebbet nyújt, egy-
re drágább áron. Köszönjük megértésü-
ket és kérjük további támogatásukat. Az 
Evangéliumi Hírnök megrendelésével és 
adományaikkal (Baráti Kör) a lap műkö-
dését segítik.

A június végi közgyűlésünkkel kap-
csolatos híradások, fényképes beszámo-
lók teszik ki lapunk anyagának nagyobb 
részét. Örültünk, hogy igen nagy létszá-
mú volt az 52-dik Bibliai Konferencia és 
a 105. Közgyűlés. Lapunk segítségével 
még szélesebb körben megismerhetik itt 
élő magyar baptista népünk, gyüleke-
zeteink életét, szolgálatát. A következő 
számba is jut még a rámai szolgálatok-
ból. A tábor történetében rekordokat 
döntő gyermek és ifjúsági táborozásról 
– ha megkapom a beszámolókat – legkö-
zelebb olvashatunk. 

Néhány rövid vagy lapzártakor érke-
zett hír, olvasóink imádságos figyelmé-
be ajánlva:

kelowna, bc
Kulcsár Sándor tiszteletbeli elnök, 

utazó misszionárius testvérünk, enged-
ve az ottani Magyar Keresztyén Misz-
szió meghívásának, feleségével együtt 
Kelownára látogatott. A pünkösdöt (s 
előtte néhány napot) az ott élő testvérek 
között töltötte. Igehirdetésére, szolgála-
tára szeretettel emlékeznek a testvérek. 
Örülünk a jó missziós lehetőségnek, és 
áldást kívánunk e gyülekezet életére, 
bontakozó missziós terveire.     

Melbourne, ausztrália
Horváth Ferenc, a gyülekezet meghí-

vott lelkipásztora és családja megkapta 
a beutazási vízumot. Örülünk a gyüle-
kezettel és Horváth testvérékkel. Gyors, 
biztonságos utazást, örömteljes találko-
zásokat kívánunk.

a közgyűlés istentiszteleteinek vi-
deofelvételét az Interneten itt lehet 
megtalálni:

ustream.tv/channel/fhbc-services 
A torontói felvételek között keressük 

meg a június 30-i és a július 1-i isten-
tiszteleteket.   

boliviai missziós út
Cserepka Barna szervezésében au-

gusztus 3-án indul útnak a „Touch of 
Compassion” missziós csapat. Idézet 
egy most érkezett írásból:

"A missziós csoport tagjai: Bakai Ist-
ván, Cserepka Barni, Cserepka János, 
Cserepka Ruben, Cserepka Sándor, 
Dan Benjámin, Petrik Károly és Samuel 
Reyes (Nicaragua). 

Imádkozzunk azért, hogy Isten segít-
se erővel és egészséggel a csoport min-
den egyes tagját, és végezze el rajtuk 
keresztül mindazt, amit tervezett. 

A csoporttagok támogatására a követ-
kező névre és címre lehet még mindig 
küldeni támogatást: Bethesda Project, 
155 Silurian Dr. Guelph ON, Kanada 
N1E 7E7."

Az Interneten itt olvashatunk folya-
matosan az útjukról:

facebook.com/ATouchOfCompassion 
MabaVisz találkozó
A világszövetség 20. éves évfordulójá-

ról augusztus 19-én, Tahiban rendezen-
dő ünnepélyen emlékezünk meg. A ta-
lálkozó központi témája: Bővölködjetek 
a reménységben! Szövetségünket Her- 
jeczki Géza elnök testvér képviseli; 
imádkozzunk útjáért. Herjeczki testvér 
Kárpátaljára is ellátogat Tahi után.

Vadász testvér krasznára látogat
A Krasznai gyülekezet meghívására 

Vadász János testvér szeptember 11-én 
magyarországra és Erdélybe látogat, 
feleségével együtt. A szilágysági gyü-
lekezetekben, Rátonyon is szolgál majd. 
Kéri, hogy kísérjük imádsággal útját, 
szolgálatait.

ifjúsági találkozó
Az őszi ifjúsági találkozót a torontói 

gyülekezet rendezi, október első hétvé-
gén.  (szerk)    



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)

2012. július-augusztus 3. oldal

áHÍtatos Percek
gáJUs, a szolgáló hithős!   

3 János 1-8, 11.
János apostol harmadik levelét 

Gájusnak küldi. Nem találunk részletes 
leírást személyét illetően. Nincs kimon-
dottan utalás, vagy megnevezés, hogy 
hithős lett volna, és mégis csodálatosan 
tündöklik cselekvő hite. Amolyan át-
laghívő, amilyen lehet és kellene legyen 
Krisztus minden gyermeke. Az évszá-
zadok folyamán számtalan hasonló hit-
hős volt, és Istennek legyen hála, hogy 
van napjainkban is világszerte. Egy jó 
néhányat ezekből személyesen is isme-
rek, akik az óhazában és itt az új ha-
zánkban is áldott szolgálatot végeznek. 
Ezek a ma élő „Gájusok” , akikért hálát 
adunk, és könyörgünk azért, hogy min-
ket is ilyenekké formáljon az Úr. Egy 
néhány kiragadni és követni való vonást 
jegyezzünk ebből a rövid levélből.

Szeretett Gájusnak nevezi, akit őmaga 
is igen szeret (1.v). A szeretet jellemzi, 
ami hitre vall, mert a házi áldás is így 
szól: „Hol hit, ott szeretet...” Valószínű-
leg János apostol által tért meg, gyerme-
kei között említi őt (4.v). Teste a Szent-
lélek temploma. Áldott kapcsolatban 
van Istennel és apostolával. Szeretett 
barátjának is mondja János, ami nyilván 
nagy megtiszteltetés. Isten szeretetének 
élő bizonysága. Minket is erre hívott el 
az Úr!  

Jó lelki egészségben van (2.v). Mélyen 
elgondolkoztat ez a tény. Azt kívánja 
részére az apostol, hogy fizikailag  is 
olyan jó egészségben  legyen, mint a 
lelke. Hithős az a javából, aki bár fizi-
kailag gyengélkedik, de lelkileg jól van. 
Gájus ilyen hívő ember!  Mi volna, ha 
néked ilyent kívánnának?

Igazságban járt (3.v). Ismerte és gya-
korolta az igazságot. Az igazságban való 
járásáról az atyafiak tettek bizonyságot. 
Ez nagy örömet okozott  az apostolnak. 
A hithős igazságban jár, és másokat 
örömre derít, ma is. Krisztus az igazság, 
és az Isten igéje. A hithős Gájusnál el-
mélet és gyakorlat együtt jár. Nálunk is?

Gyakorolja a vendégszeretetet (5-7.v). 
Egyik legáldottabb szolgálat ez, amit a 
hit emberei gyakorolnak napjainkban is: 
befogadni a testvéreket, Krisztus gyer-
mekeit és szolgáit. meleg otthont, meg-
értő szeretetet tanúsítani irántuk. Áldott 
szolgálat a misszió nehézségeiben talán 
megfáradt, kimerült lelkimunkásokat 
felüdíteni, megerősíteni. Nem csak ak-
kor, de ma is nagy szükség van erre. Já-
nos apostol azt írja, „akiket jól teszed, 
ha Istenhez méltóan bocsátasz útjukra” 
(6b) Szívének és otthonának Krisztus 
a lakója, Ura, ezért áldott lelki oázis az 
Úr gyermekei, szolgái részére! Így volt 
Aquila és Priscilla otthona is Pál apos-

tol számára. Sok megsebzett hithős van! 
Szolgálj nékik örömmel.   

Gájus időt, pénzt, energiát áldozott 
kitartó szeretettel a testvérekre, vendé-
gekre, akik az Úr nevében mentek ki. 
Vállalták a lelki munkának terhét, és 
ezeknek ő munkatársuk lett az igazság-
ban. Velük együtt fáradozott, és termé-
szetesen az eredményben is részesül. 
Fizikai egészsége gátolhatta, de élő hi-
tének gyakorlásával részt vett a misszió 
munkában. Velük tartott, és őket támo-
gatva, együtt fáradoztak a lelkek meg-
mentésében. Szívük-lelkük egy volt, 
és Krisztus evangéliuma hirdetve volt 
mindenfelé, sok lélek üdvére. miért ne 
lehetne ez így ma is? Hát legyen! 

A hithős Gájus további jótanácsot 
is kap (11.v). Az van az Istentől, aki a 
jót cselekszi! Akkor is, ma is vannak 
Diotrefeszek, akik a rosszat követik. A 
hithős tetteivel mindig Istenre mutat, 
akit hitszemei előtt lát szüntelen. Gájus 
valóban Megváltó Urát, Istenét szolgál-
ja, hűségesen. Élete és szolgálata áldást, 
örömet, felüdülést jelent a testvéreknek 
és a vendégeknek. 

Köszönjük meg ezeket a hithősein-
ket! Adjunk értük hálát Istennek, aki 
őket nékünk ajándékozta. Imádkoz-
zunk, hogy az Úr adjon még nékünk 
sok Gájust, és igyekezzünk, hogy mi is 
egyenként ilyenek legyünk.   

Kulcsár Sándor, New York           
Áhítat, Ráma Tábor, 2012. június 30.

honol. A tehetetlen anyaggal vesződve 
fáradunk el – gondolták egyesek már az 
apostoli kor gyülekezeteiben is. Ez a hi-
bás nézet túlélt húsz évszázadot. Olykor 
mókás, máskor káros, modern megnyil-
vánulásait fontos észrevenni, és bölcs 
szeretettel korrigálni.

Pál apostol úgy nevelte a lelki mun-
kások megbecsülésére a thesszalonikai 
testvériséget, hogy szolgálatuk fárad-
ságos voltára irányította a figyelmet. 
Megbecsülésen azt értjük, hogy miután 
észrevettünk valamit, értékeljük is azt. 
Békesség van abban a gyülekezetben, 
ahol a testvériség egésze szem előtt tart-
ja a különböző szolgálatok fontosságát, 
mert az azokkal járó dolgok (pl. fárad-
ság, időigény ésatöbbi) nem leplezettek. 

A lelki munka mibenlétéről több ok-
ból kifolyólag járatlanná válhat egy 
gyülekezeti közösség. Legelőszöris úgy, 
ha nem folyik lelki munka. Az élettelen 
vallásosság is fárasztó - de még milyen 
haszontalan! Említettem már, hogy ide-
gen hatásokat követve is hanyaggá vál-
hat egy gyülekezet a lelkek gondozása 
terén. Idegen az újszövetségi gyülekezet 
életétől az, amikor nem a közösségben 
(mint Pál írja: „közöttetek”) történik a 
fáradozás. Az Ige, az ima és a közösségi 
élet a lelki munka elsődleges eszközei. 
Bár egyre többen igényelnek és kínál-
nak lelki gondozást különböző terápiás 
helyzetekben és módszerekben, minél 
távolabb kerülnek a hívő közösség éle-
tétől az ilyen „szolgáltatások”, annál 
inkább leértékelődik mindaz a jó, amit 
a megváltottak közösségének kínál ma 
is a Szentlélek.

„Elöljáróitok az Úrban” – írja a gyüle-
kezeti munkásokról Pál. Az evangéliu-
mokat olvasva, a fáradozó Jézust figyel-
ve, Üdvözítőnket látjuk munka közben. 
A figyelmessége, a tapintatossága, a 
szeretete, a bölcsessége és az ereje nem 
emberi, de mégis követhető. Követhető, 
ha az Úrban él a lelki munkás. Így van, 
és csak így legyen „státusza” a gyüleke-
zetben! Az Úr Jézus Krisztusnak kijáró 
tisztelet engedelmes szolgái megbecsü-
lésében realizálódhat, mint ahogyan 
embertársainkat szeretve szerethetjük 
Istent is. 

Hogy miért éppen az intést említi meg 
Pál a sokféle lelki munka közül, azt iga-
zán nem nehéz megértenünk. A helyén 
való intés különösen sok fáradsággal jár 
(mert az nem egy dörgedelmes prédiká-
ció, vagy diszkrét elmarasztalás), és a 
tanácsolt “megbecsülés” a helyreállást 
irányzó közös útszakasz elengedhetet-
len feltétele.

A gyülekezet emberek közössége. 
Bűneink és gyengeségeink ellené-
re haladunk, egy irányba, a közös jó 
felé, amennyiben vezethetők vagyunk. 
Krisztus ajándékai az “Úrban elöljá-
rók,” akik érettünk is fáradoznak.

                                   Novák József

könyörögjünk 
közösségünk vezetőiért!

„Kérünk titeket, testvéreink, hogy be-
csüljétek meg azokat, akik fáradoznak 
közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és 
intenek is titeket, és munkájukért nagyon 
becsüljétek őket. Éljetek egymással bé-
kességben” (1Thessz 5,12-13).

Efezusi szolgatársaitól búcsúzva 
mondta Pál apostol: „Minden tekintet-
ben megmutattam nektek, hogy kemény 
munkával kell az erőtlenekről gon-
doskodni, megemlékezve az Úr Jézus 
szavairól. Mert ő mondta: ‘Nagyobb 
boldogság adni, mint kapni’” (ApCsel 
20,35). A görög bölcselők, elsősorban 
Platón tanítása nyomán kapott szárnyra 
már a korai gyülekezetben az a nézet, 
miszerint a lelki, a “magasabb szfé-
rákba” tartozó dolgok és folyamatok, 
valamint a fizikai világ röghöz tapadt 
valósága között világnyi a különbség. 
A munkát, a törődést, a másokért való 
fáradozást a “világi” jelző illette meg, 
míg a szellemi tevékenységgel foglal-
kozók, a magasabb rendű dolgok világá-
ban járatosak lévén, maguk is magasabb 
rendűeknek minősültek. A szellemi vi-
lágban nincs mit helyre tenni. Ott rend 
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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 2012. július-augusztus 

hősről, Nehémiásról szóló igehirdetéssel 
táplált bennünket lelkileg Urunk. (Ger-
gely István testvér igehirdetését egy ké-
sőbbi időpontban lapunkban is közölni 
fogjuk.) 

Az istentisztelet végén került sor szö-
vetségünk tisztségviselőinek beiktatá-
sára, melyet Kulcsár Sándor tiszteletbe-
li elnök testvér végzett. 

A vasárnap esti istentiszteleten az 
angol volt a hangsúlyos nyelv. Egy 
Saskatchewan-i, de magyar származá-
sú zenei-misszionárius család, Szakács 
testvérék – Curtis és felesége, valamint 

7 gyermekük – énekes-zenés szolgá-
lataival kezdődött az este. Az igét Rev. 
Ken Kelly, amerikai lelkipásztor hirdet-
te, melynek során egy ritkán emlegetett 
hithőst állított elénk, Kálebet, mint aki 
tökéletesen követte az Urat.    

A 105-dik közgyűlés és az 52. tábori 
konferencia ugyan véget ért, de a tábor 
nem néptelenedett el hétfőn. Bár az idő-
sebb generáció útra kelt, gyermekein-
ket és fiataljainkat ott hagytuk, hiszen 
hétfőn kezdődött az egy hetes gyermek 
és ifjúsági táborozás – melyről szintén 
részletes beszámolót közlünk lapunk 

105. közgyűlés
folytatás az 1. oldalról

Szombaton, az ebéd előtt tartottuk 
meg a hagyományos táborozás-nyitó 
zászló-felvonást, himnuszok éneklését 
és a zászlós felvonulást. Ennek során 
hálát adtunk azért is, hogy a táborban ez 
immár az 52-dik alkalommal történhet. 

A szombat esti istentiszteleten a szol-
gáltakat Gerstner Kornél ifjúsági elnök 
vezette. A főtémánkhoz két igei szolgá-
lat is kapcsolódott. Vadász János testvér 
bizonyságtételében hithősét, Ésaiást 
állította elénk, egyúttal azt ajánlva ne-
künk is, hogy hozzá hasonlóan válaszol-
junk mi is így Urunk megbízásaira: Itt 
vagyok, engem küldj! Lukács János test-

vér hithőse Jákób volt. Igehirdetésének 
meg (vagy újra) hallgatását szeretettel 
ajánlom olvasónknak. (link a 2. oldalon) 

Vasárnapunk olyan volt, amilyen csak 
a rámai táborban szokott történni. Áldá-
sok gazdag folyói áradtak – legalábbis 
azok számára, akik erre vártak, erre ké-
szen voltak. Többnyire ilyen testvérek-
kel volt tele teljesen a tábori kápolna.

Egy rendhagyó stílusú imaórával, 
Ámós próféta igéin és Novák József 
testvéren keresztül érkező üzenetekkel 
indult, majd úrvacsorával végződött a 
délelőtti tisztelet. Közben ének és fúvós-
zenekari számokkal, majd egy újabb hit-

testvérnő igei szolgálatának írásos vál-
tozatát elolvashatjuk itt a lapunkban. 

Szombat délelőtt a közgyűlés ülése-
zett. Az ott elhangzott jelentések, szol-
gálatok közül néhányat el is olvashatunk 
a következő oldalakon. A három éven-
ként sorra kerülő választások ideje is 
most érkezett el. A választást a jelölő bi-
zottság elnöke dr. Szenohradszki János 
testvér vezette, melynek eredményeként 
a közgyűlés elnöknek dr. Herjeczki 
Géza korábbi elnököt, alelnöknek Sza-

bó István korábbi alelnököt és titkár-
nak Püsök Dániel torontói lelkipásztort 
választotta. A közgyűlés a szövetségi 
pénztárossal kapcsolatos választási ren-
det módosította. Az elnökség negyedik 
tagja továbbra is Balla Zsigmond pénz-
táros testvér.  

A 105-dik közgyűlés nem csak békes-
ségben zajlott, de meghatározta a követ-
kező évre vonatkozó missziós tervein-
ket, és döntéseivel lehetővé is tette azok 
kivitelezhetőségét.  Az Úr segítségét és 
vezetését kérjük ahhoz, hogy terveink 
valóban megvalósuljanak. 

Az úrvacsorai asztal körül.  Jobboldali kép: Szövetségünk és az alszövetségek választott tisztségviselői a beiktatáskor,  
balról: Fűr Anikó, Mikó Ildikó, Herjeczki Éva, Lukács Erzsébet, Torma Irénke, Balla Zsigmond, Szabó István,  

Herjeczki Géza, Püsök Dániel, dr. Szenohradszki János, Kulcsár Sándor,  
második sor: Balla Sándor, Fűr Béla, Gerstner Kornél, Lukács Péter és Csercsa Tamás. 

A következő 3 évre választott szövetségi vezetők: Balla Zsigmond pénztáros, Herjeczki Géza elnök, Szabó István alelnök  
és Püsök Dániel titkár. Jobboldali kép: a gyermekek szolgálata, vasárnap délelőtt.
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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)

2012. július-augusztus 5. oldal

avatást rendezett, májusban, amire Kul-
csár testvért és engem hívtak a szövet-
ség részéről. A clevelandi testvéreknek 
eddig nem volt diakónusa; most hármat 
választottak erre a szolgálatra. A válasz-
tás és a beiktatás megtörtént. miután 
jártunk ott Kulcsár testvérrel, és tegnap 
a küldöttek beszámolóit is hallottuk, ké-
rem a testvéreket, hogy kísérjék imádsá-
gaikkal a clevelandi gyülekezetet. Adja 
az Úr, hogy helyükön álljanak és szol-
gálatukat örömmel végezzék az elöljá-
rók, a diakónusokkal, és az egészségileg 
gyengélkedő, de a szolgálatát végző lel-
kipásztorral együtt. 

A Melbourne-i gyülekezet lelkipász-
tort hívott, Horváth Ferenc margittai 
lelkipásztor személyében. A hivatalos 
ügyek haladnak és remélhetőleg a nyá-
ron melbournbe költözhetnek, ahol már 
nagyon várják őket a testvérek.

A szórvány misszióval kapcsolatban 
most csak Kelownát és Louisvillét em-
lítem meg. Louisville-ben Kulcsár Attila 
és Bogdán Zotlán testvérék munkálkod-
nak. Kelownából – a nagy távolság elle-
nére közöttünk van (az egykori torontói) 
Krasznai család. Itt is örömmel köszönt-
jük Krasznai Béla testvért, a kelownai 
gyülekezet vezetőjét. 

A rámai tábornak is örülünk – a gyü-
lekezetek mellett a tábor is szinte úgy 
működik, mint egy gyülekezet, nyá-
ron legalább. A munka terhe a torontói 
testvérek vállán van, de a szövetség is 
jelentős terhet vállalt és vállal a műkö-
désében.

az ifjúságról
Hála az Úrnak, van ifjúságunk; élnek, 

munkálkodnak a fiatalok. A legutóbbi 3 
találkozójukat Detroitban, Chicagóban 
és Clevelandban rendezték. mindhárom 
igen látogatott alkalom volt. A legutób-
bin egy erdélyi vendéglelkipásztor, Ve-
ress Efraim szolgálatainak is örültek a 
fiatalok. Pozitív visszhangja volt vendég 
testvérünk szolgálatainak. Az őszi ifjú-
sági találkozót Torontó rendezi. 

Női, férfi és lelkipásztori szövetség is 
működik a nagy-szövetségen belül. Az ő 
szolgálatukért is imádkozunk. 

a szövetségi munkáról 
Két fronton, két bizottságban folyik a 

szövetségi munka. A Végrehajtó Bizott-
ságot az elnök, a Missziós és Jótékony-
sági Bizottságot a mindenkori szövetsé-
gi alelnök vezeti. A bizottságok évente 
kétszer üléseznek. Szabó István testvér 
hűségesen végezte szolgálatát a gyü-

Az én hithősöm ezen a közgyűlésen 
Jeremiás próféta. Hadd kezdjek két ige-
verssel jelentésemhez,:

Mielőtt az anyaméhben megalkot-
talak, már ismertelek, és mielőtt az 
anyaméhből kijövél, megszenteltelek; 
prófétának rendeltelek a népek közé. 
(1,5) Mert én tudom az én gondolatimat, 
amelyeket én felőletek gondolok, azt 
mondja az Úr; békességnek és nem há-
borúságnak gondolata, hogy kívánatos 
véget adjak néktek. (29,11)

A dolgok úgy kezdődnek, hogy Isten 
választ magának embert és embere-
ket. Anélkül nincsen gyülekezet, nincs 
misszió. Ahogyan Jeremiást, úgy en-
gem, téged, mindannyiunkat akik már 
az Övéi vagyunk, Ő választott.  Szemé-
lyesen, szolgálatra hívott; feladatokat 
adott nekünk.

De milyen nagyszerű, hogy nem-
csak magunkról beszélhetünk. Sokkal 
nagyobb a távlat, amit Isten  felmutat. 
Közösségről beszél. Tudom az én gon-
dolatomat, nemcsak felőled, Jeremiás, 
hanem az én népem felől is. Istennek 
terve van népével is. Elhívott testvérek 
vagyunk itt mindannyian, és olyanok, 
akik azt is látjuk, hogy a közösségünkre 
nézve is van terve; jó, békességes terve. 
Terveit az Úr véghez is viszi.

Szövetségünk a 105-dik évébe lépett. 
Az első közgyűlés 1908. áprilisában 
volt. most nem ilyen messzire, csak az 
elmúlt évre tekintünk vissza. 

gyülekezeteinkről
Hála az Úrnak, vannak gyülekezete-

ink, és élnek ezek a gyülekezetek. Ki-
lenc (esetleg tíz) gyülekezetről beszél-
hetünk. Nem nagy gyülekezetek ezek; 
nem a számokról szól a misszónk, ha-
nem a szolgálatukban hűséggel megálló 
gyülekezetekről... Alhambra, Chicagó, 
Cleveland, Detroit, New York, Palm 
Bay, Santa Monica, Torontó, (Kipling,) 
Melbourne. A szórványból is van-
nak közöttünk testvérek (Members at 
Large), örülünk nekik is. 

Néhány mondatban konkrét, gyüleke-
zetekhez kapcsolódó eseményről: 

A clevelandi gyülekezet diakónus 

lekezeti küldöttek alkotta u.n. „nagy-
bizottságban”. Örülök annak, hogy bi-
zottsági alkalmaink majdnem 100%-os 
jelenléttel folynak.

Szolgálatunkhoz anyagiakra is szük-
ség van. A szövetség anyagi helyzete 
stabil, s ez az elmúlt 3 éven át is így volt. 
El tudtuk végezni mindazokat a misz-
sziós terveket, melyeket kitűztünk ma-
gunknak. Az Úr talán még ennél több 
feladatot is bízna ránk - bizonyára hi-
tünk függvényében. 

Az elnökség az elmúlt 3 évben elvé-
gezte a rábízott feladatot. Szabó István 
alelnök, Novák József titkár és Balla 
Zsigmond pénztáros testvérrel jó egyet-
értésben végeztük feladatainkat. Ez nem 
azt jelenti, hogy mindenben egyetértet-
tünk, de ilyenkor megbeszéltük; sok te-
lefon és e-mail áll a mögött, hogy tovább 
tudtunk haladni. 

az evangéliumi Hírnökről 
Szövetségi munkánkhoz tartozik, 

hogy van egy lapunk, az Evangéliumi 
Hírnök. Újságunk rendszeresen megje-
lent ebben az évben is, ez a lap 104-dik 
évfolyama. Összefogja a gyülekezetein-
ket és beszámol azok életéről. Bár van 
facebook és más modern kommuniká-
ciós felület is, ennek ellenére lapunk fo-
lyamatos forrást jelentett és jelent ezután 
is szövetségünk számára. (Keressetek 
meg például a facebookon egy fél év-
vel ezelőtti képet, vagy bejegyzést, nem 
biztos, hogy sikerülni fog.) Az EH-ben 
megjelent írásokra hivatkozott például a 
chicagói gyülekezet jubileumán Lukács 
testvér, amikor a 25 évre, vagy akár a 
100 esztendőre tekintett vissza néhány 
hónappal ezelőtt. Amíg megmarad a la-
punk ez így lesz ezután is.

Az Evangéliumi Hírnök összeköt az 
óhazai testvérekkel, sőt a világ minden 
táján élő magyar baptistákkal is. Távol 
és mégis Közel – ez a címe az egyik ro-
vatunknak, melyben távoli testvérekről 
olvashatunk lapunk hasábjain.

külföldi kapcsolataink
Személyes és hivatalos kapcsolat-

tartásnak jó keretet ad a MABAVISZ, 
melynek alapító tagjai vagyunk. A leg-
közelebbi gyűlésünkön, amit a Remény-
ség Fesztivál miatt májusról augusz-
tusra halasztottunk, a mi szövetségünk 
veszi át a soros elnökséget.  

Októberben egy rendkívüli vezetőségi 
gyűlést hívtak össze budapesti testvére-
ink, amire a kéthetes határidő ellenére  
elmentem. A magyarországon akkor 
hozott új egyházi törvényről az otthoni-
tól eltérő véleményünk volt és van azóta 

következő oldalain, vagy ha most nem, 
a következő számban.

Szép volt együtt. Hála az Úrnak, kö-
szönet a másokért fáradozóknak, közöt-
tük elsősorban a torontói testvéreknek. 

                                               Máté  

elnöki jelentés az éaMbsz 105. közgyűlésén (részletek) 
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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)

6. oldal 2012. július-augusztus 

titkári jelentés  
a 105. közgyűlésen

Kedves Testvérek,
A legnagyobb baptista szövetség a 

gyülekezetek küldötteit – történelmi 
okokból – „üzenőknek”, „hírt vivők-
nek” nevezi. A Déli Szövetség taggyü-
lekezetei egy kontinens nagyságú terü-
letről üzennek a választott vezetőknek 
és egymásnak. Üzenetük sokfélesége a 
gyülekezetek sokféleségét tükrözi. Nem 
egy irányban történik csak ez, mert a kö-
zösen szerzett tapasztalatok, az együtt 
végzett munka tanulságai, a szolgálati 
lehetőségek, a célok és feladatok helyi 
ismertetése is a messangerek feladata. 

A MJB-ban kétszer volt lehetőségük 
a gyülekezetek küldötteinek arra, hogy 
átadják az üzenetet otthonról. A Jegy-
zőkönyv legjelentősebb részét képezik a 
beszámolók a helyi közösségek  életéről.  
Bizonyságok ezek Isten kegyelméről, 
ahogyan azt átéltük és megértettük a 
gyülekezeti közösségekben, ahol élünk 
és szolgálunk. Együtt is örülünk az ál-
dásoknak. Hallottunk a kihívásokról is, 
amik a mi gondjaink is már, mert test-
vérek vagyunk. Tanultunk egymástól, 
mert az üzeneteket hallva és olvasva, a 
sajátosnak vélt helyzetekből is hasznos 
tanulságok vonhatók le.

Az üzenők nem csak a saját élmé-
nyeikkel térnek vissza gyülekezeteik-
be. magukkal viszik a közösen meg-
fogalmazott célokat is. Ezek olyan 
feladatok, amiknek a felelős fölvállalása 
bizonyítja, hogy valóban szövetség va-
gyunk-e, önálló baptista gyülekezetek 
közössége, amelyek egy kontinensnyi 
területen  élnek ugyan, de összefogtak, 
hogy az evangélium üzenetével hatha-
tósabban szolgáljanak a missziómezőn. 
A mJB-ban megfogalmazott Javasla-
tok, amikről hamarosan szavazunk, 
ennek a két irányban történő üzenés-
nek a gyümölcsei. Ha felvállaljuk őket 
a szavazatunkkal, akkor tartsuk hívő 
kötelességünknek ismertetésüket a sa-
ját gyülekezetünkben, és tegyünk meg 
minden tőlünk telhetőt a megvalósításu-
kért.

Mint a szövetség titkára jelentem a 
közgyűlésnek, hogy az elmúlt év so-
rán szövetségünk elnöksége a megbí-
zásának eleget tett mind a szövetség 
bizottságai felé, mind pedig az állami 
hatóságok irányában. A három év so-
rán összegyűlt anyagot, ami mindezt 
dokumentálja, rövidesen elküldöm New 
Yorkba, hogy szövetségünk levéltárába 
kerüljön, megőrzésre. 

Köszönöm a megbízást a titkári szol-
gálatra, ami a mai napig szólt, és aminek 

igyekeztem felelősséggel eleget 
tenni. Fájlalom és bocsánatot ké-
rek érte, ha megbántottam testvé-
reimet a szavaimmal, netán a tet-
teimmel. Ha az elkövetett sértést 
nem rendeztem eddig, kérem, ad-
janak lehetőséget rá. Ígérem, hogy 
a ma megválasztott titkárt segíteni 
fogom szolgálata jó ellátásában.

(Beszámolója végén a titkár 
testvér megemlékezett azokról, 
akiket az Úr elszólított közülünk 
tavaly július óta.)
                    Novák József titkár

is. Véleményünknek ezután is hangot 
adunk, ami azonban nem személyek el-
len fogalmazódik, hanem biblikus elvek 
mentén alakul. Világtalálkozó rendezé-
sére most az erdélyi testvérek lennének 
soron. Valahogy nehezen alakul, de bí-
zunk benne, hogy hamar sor kerülhet 
rá. Ha nem 2013-ban, akkor a következő 
esztendőben.

füredi kamilla misszionáriusról
A kapcsolattartással és ügyei intézé-

sével kezdettől fogva engem bíztak meg 
a testvérek. Valaki úgy mondta, hogy 
önként vállaltam el ezt a feladatot. mind 
a kettő igaz. Igen, szívesen közvetítek 
ebben a missziómunkában, amit testvé-
rünk végez. A Biblia Iskola Teológiai 
Szemináriummá fejlődött az utóbbi esz-
tendőben. Közel 100 missziómunkást 
képeztek ki az idő alatt, mióta Kamilla 
testvérnő Sierra Leoneban munkálko-
dik. Imaház és iskola is épül, miközben 
ott szolgál, amiben nem kis része van 
neki is. Szövetségileg és személyesen is 
támogatjuk szolgálatát. Füredi testvérnő 
szeretettel köszönti a közgyűlést, köszö-
ni és kéri továbbra is a támogatásunkat, 
amennyiben ezt megtehetjük.

Köszönöm a testvéreknek a három 
éven keresztül tapasztalt bizalmat, szol-
gatársaimnak az elnökségen belül, és a 
gyülekezetek testvérisége részéről 
is. A Közgyűlés végén választá-
sok is lesznek. Döntéseiben az 
Úr vezesse közösségünket! Ez az 
imádságom és kérésem. Szívesen 
átadom a szolgálatot másnak, vagy 
amennyiben a második három 
éves időszakra újraválasztanának, 
azt is szívesen elfogadom. 

Urunk áldása kísérje továbbra 
is szeretett szövetségünket, s az 
észak-amerikai magyar baptista 
missziót.
               Herjeczki Géza elnök

Az elnökség beszámolóit tartja. A fúvósok és az énekkar szolgálatait Kis Endre, illetve Fűr Béla vezeti.   
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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)

2012. július-augusztus 7. oldal

Csütörtökön a fiatalok a Canada's 
Wonderland Park-ban voltak, ami a ma-
gyarországi vidámparkoz hasonlítható, 
csak magasabb és izgalmasabb hullám-
vasutakkal. Püsök Dániel testvér és én 
főleg csak imádkoztunk és szemmel 
követtük fiataljainkat. Azért egy-két 
dolgot mi is kipróbáltunk, és több vízi-
akrobata műsort is megnéztünk. 

A táborozás egyik különlegessé-
ge volt, hogy délutánonként jelbeszéd 
(sign-language) tanfolyamon vehettünk 
részt, amit Ken Kelly lelkipásztor és csa-
ládja tartott. Ő Alabamából érkezett a 
táborba a családjával együtt és két este 
is szolgált a fiataloknak, valamint a dél-
előtti csoportos beszélgetéseken is részt 
vett. Hétfő este megtérésének történetét 
osztotta meg velünk, szerda este pedig a 
„4th of July” ünnephez kapcsolódva arra 
emlékeztetett, hogy annak idején milyen 
„alapokra” építették fel országunkat, az 
Amerikai Egyesült Államokat. Imád-
koztak az akkori vezetők, és a bibliai 
alapokat nagyon fontosnak tartották. 

A másik különlegesség és öröm min-
dannyiunknak a Szakács család szolgá-
lata volt, amit egész héten élvezhettünk. 
Hét gyermekükkel együtt vettek részt 
a táborozáson és családi zenekarukkal 
többször is szolgáltak közöttünk, vala-
mint tanulságos báb-jelenetekkel.

Végezetül szeretném megköszönni a 
vezetőknek a szolgálatot, a szülőknek, 
hogy gyermekeiket elengedték a tábor-
ba, és imában meg anyagiakban is tá-
mogatták őket. Külön köszönjük a Szö-
vetség extra támogatását is, így sokkal 
több gyermek és fiatal tudott részt venni 
a táborozáson. 

Jövőre is sok szeretettel várunk min-
denkit! 
                             Gerstner Kornél

A délelőtti tanítások során arról is be-
széltünk, hogy a „privát” étetünket nem 
lehet a „public”-tól elválasztani.  Novák 
testvér Luther egyik idézetét osztot-
ta meg velünk: „Our occupations are 
God’s masks.” Utalva arra, hogy bármit 
csinálunk az életben - munkahelyen, is-
kolában - meg kell élni hitünket, hogy 
a Krisztus természetét láthassák meg 
rajtunk.

A csoportos beszélgetések alkalmával 
a napi tanítás mellett a fiatalabb csoport-
ban ezekről a gondolatokról beszélget-
tünk: (mivel angolul folyt a beszélgetés, 
a napi témákat itt is angolul sorolom fel) 

Monday: The Message of God; The 
Mystery of God and The Miracles of God

Tuesday: The Truth of God and The 
Teachings of God

Wednesday: The Wisdom of God, The 
Work of God and Worship

Thursday: Trip to Wonderland
Friday: Friendship, Forgiveness and 

Fear
A beszélgetések mellett játékokat is 

szerveztünk, amin keresztül megta-
nulhattuk, hogy a Jó Isten hogyan akar 
vezetni minket, és milyen terve van a 
jövőre vonatkozólag. 

Ebéd után a fiatalok többsége spor-
tolni kezdett, illetve a Couchiching tó 
enyhe hullámait élvezhette. A focizás 
mellett röplabdázás, kis kosárlabdázás 
és ping-pong bajnokság is volt. Kitűnő 
idő volt vízi-biciklizésre, kajakozás-
ra, csúszdázásra és az új trambulint is 
nagyon élvezték a fiatalok. Köszönjük 
mindazok segítségét, akik anyagilag is 
hozzájárultak annak megvételéhez! 

Világnézet
Idén nyáron is szép számmal gyűl-

tünk össze az ifjúsági és gyerekhétre a 
rámai táborba, amit szokásunkhoz hí-
ven a konvenció utáni héten tartottunk 
meg július 2-8 között. Novák József test-
vér a 16 év fölötti fiatalokkal foglalko-
zott, míg Gerstner Kornél a 13-16 év kö-
zötti korosztályt vezette. Beszámolóm a 
fiatalokkal való foglalkozásra terjed ki, 
a gyermekek közötti munkáról mások 
fognak írni.  

A délelőtti program énekléssel kezdő-
dött, a napi áhítatot és imára buzdítást 
fiataljaink egymás között osztották be. 
Lukács Péter (Chicago), Szabó Ádám 
(Chicago), Juhász Róbert (Detroit), Dan 
Benjámin (Toronto) es Szabó Abby (Chi-
cago) szolgált bizonyságtételekkel és 
imára buzdító bátorításokkal. Imaóra 
után  Novák testvér tanításait hallhattuk 
arra vonatkozólag, hogy mit is jelent a 
világnézet a fiataloknak. Megtanultuk, 
hogy mindeninek van egyfajta világ-
nézete, és nagyon fontos, hogy a hívők 
világnézetének az alapja Isten igéje le-
gyen. Azt is megtanultuk, hogy a vi-
lágnézetünk egyfolytában bővül, ahogy 
tanulunk, ismereteket szerzünk - akár a  
gyülekezetben, akár az iskolában. No-
vák testvér egy „toolbox” – hoz (szer-
számos ládához) hasonlította a világné-
zetet. Ahogy néha speciális szerszámra 
van szükségünk egy munka elvégzésé-
re, ugyanígy speciális tudás kell, amikor 
döntéseket hozunk, akár továbbtanulás-
sal kapcsolatban, akár párválasztással 
kapcsolatban - amikre remélhetőleg az 
ige fényében keressük a választ.  

gyerMek és ifJúsági Hét a táborban
ráMa, 2012. július 2 - 8.
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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 2012. július-augusztus 

san hálánkat, hiszen a hála ragályos, és 
egyre többen leszünk hálamondók.  A 
prédikációt Halász László testvér angol 
nyelvre tolmácsolta az amerikai vendé-
gekre való tekintettel.  

Arany menyegzőt ünnepeltünk az 
istentisztelet második részében.  Az el-
jegyzés méltó bevezetése volt egy ilyen 
alkalomnak.  Egy megerősítés, hogy ha 
Istennel kezdjük a házasságot és enged-
jük, hogy része legyen az életünknek, 
döntéseinkbe bevonjuk Őt, akkor évek 
múltán lesz mire vissza nézni, mint a 
Tagai házaspárnak.  

Tagai István és Erika 50. házassági 
évfordulójukat ünnepelték.  Örömükben 
az egész gyülekezet osztozott.  Sok ven-
dég jött el, hogy együtt adjunk hálát az 
50 évért.  A gyülekezet nevében a lelki-
pásztor köszöntötte az ünneplő párt és 
ismertette életük legfontosabb megállóit 
a jelenlevőkkel.  Erika testvérnő az 56-
os forradalom idején kis lányként kény-
szerült menekülni szüleivel és testvére-
ivel.  István testvér barátaival vándorolt 
ki a szabadság földjére. Kanadában 
telepedtek le, ott találkoztak és háza-
sodtak össze 1962-ben.  Pár év múlva 
átköltöztek Kaliforniába.  Az alhambrai 
gyülekezetben találtak lelki otthonra és 
itt szolgálják Istent.  Tagai testvér soká-
ig volt a vezetőség tagja, besegített az 
imaház körüli munkálatokban is amikor 
tehette.  Erika testvérnő versmondással 
és énekkel szolgált a gyülekezet felé és 
segítette a női kör munkáját is.

Az ismertetőt követően Kardos Már-
ta énekkel köszöntötte a család nevében  
testvérét és férjet.  Az ének szólót dr. 
Szenohradszki János testvér kísérte or-
gonán.  

Testvéreink frigyét Isten három gyer-
mekkel és 8 unokával áldotta meg, akik 
szeretettel beszeltek szüleik házasságá-
ról.  

Az igehirdetés fő témája a Hála volt.  
Novák testvér a 100. Zsoltár alapján 
hirdette az igét.  Kihangsúlyozta, hogy 
egy olyan világban élünk, ahol pillana-
tok alatt elér hozzánk a negatív hír, a 
világ bármely pontjáról, és fontos, hogy 
Isten gyermekei hangosak legyenek a 
hálamondásban.  Sokszor nekünk is a 
panaszunk hangos, de halk vagy néma 
a hálánk, mikor jól megy dolgunk.  Ne 
legyen ez így, hanem mondjuk hango-

Július 15.-én különösen szép ünnep-
ség sorozatban volt része az Alhambra-i 
Magyar Baptista Gyülekezetben jelenle-
vőknek. 

Az istentisztelet magasztalással kez-
dődött; lelkes, fiatal dicsőítő csapatunk 
hívott mindenkit Isten elé énekkel.  mi-
vel sok magyarul nem beszelő vendég 
volt az énekek angolul is zengtek.

Aztán a "szokásos módon" köszönté-
sek következtek.  A jelenlevőket Novák 
József lelkipásztor testvér köszöntöt-
te, külön-külön kitérve minden kedves 
vendégre.  Ekkor következett be az első 
ünnepi esemény:

Egy kedves fiatalember, aki már isme-
rős az alhambraiaknak - hiszen többször 
részt vett istentiszteleteken és közössé-
gi alkalmakon - szót kért.  Testvérünk, 
Jimi Adams, előzőleg egyeztetett a lelki-
pásztorral, hogy szeretne pár szót szólni 
a gyülekezethez. Bizonyságtevésében 
elmondta, hogy mint hívők Krisztus 
családjához tartozunk, és ezért úgy érzi 
itt kell megosztania gondolatait, ter-
veit.  Hálás szívvel beszélt arról, hogy 
tavaly ősszel megismert egy lányt, ki-
nek jelenlétében késztetve érzi magát, 
hogy jobb ember legyen és akit ő na-
gyon megszeretett és ezúttal szeretné 
megkérni a kezét.  Novák Eszter válasza 
igen volt.  Gyönyörű gyűrűvel pecsé-
telték meg szándékukat. Az eljegyzés 
után köszönthettük Jimi szüleit is akik 
a meglepetés sikere érdekében eddig a 
karzaton "rejtőzködtek".  Jó volt együtt 
örülni az ifjú jegyes párral és a szülők-
kel.  Köszönjük, hogy megosztottátok 
velünk életetek ezen lépését.  Jó "egy-
másra hangolódást" kívánunk.

A Tagai házaspár esküvőjük napján  
és 50. házassági évfordulójukon.

A jegyes pár és a boldog anyuka.  
Jobbra: a gyülekezet éneklés közben 

és az ebéd során.

alHaMbra
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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)

2012. július-augusztus 9. oldal

Istentisztelet után a Tagai család a 
Szin család segítségével fejedelmi ebéd-
del látta vendégül a gyülekezetet.  Az 
ebédlő díszben állt, az asztalok telis tele 
voltak finomabbnál finomabb falatok-
kal.  A fogadás során az elmúlt ötven 
évről kép vetítés is volt; testvéreink éle-
tét szépen bemutató képsorozatot láthat-
tunk.

Az ebéd során került sor a harmadik 
ünnepre; köszöntöttük Sramkó Károly 
testvért 99. születésnapja alkalmából!  
Károly bácsi örömmel mesél fiatalságá-
ról, utazásairól; részt vett a háborúkban.  
Ha kérdezzük mindig jól van, még ha 
épp gyengélkedik is.  Tavaly (98 évesen) 
Éva nénivel, hűséges segítőtársával, egy 
Hawaii kiránduláson is részt vettek.

Szívünk telve van hálával ezért a na-
pért, az ünnepeltekért és gyülekezetün-
kért.  Örülünk, hogy ilyen eseményso-
rozatban lehetett részünk.  Isten áldását 
kívánjuk minden résztvevő és olvasó 
számára.

                             Őri Kulcsár Ibolya

Az igehirdetés után elhangzott az 
énekkar éneke: „Kik ezek itt fehérben”, 
ami után maga a bemerítés következett. 
Ezután kézrátétellel imádkoztak a fris-
sen bemerítkezett új tagokért: Püsök 
Dániel, id. Kulcsár Sándor és Dr. Ger-
gely István lelkipásztorok. 

Még a délelőtti istentisztelet keretében 
úrvacsorához is járultunk az új tagokkal 
együtt. Sok minden lezajlott ezen a dél-
előttön, mégsem tűnt hosszúnak, mert 
minden mozzanat egyedi áldást tartal-
mazott. Istennek hála érte!

A délutáni istentisztelet alatt köszön-
tések hangzottak el az új tagok felé és 
nem utolsó sorban az édesapák felé is, 
hiszen Apáknapja volt. Köztük Vékás 
Erzsike testvérnő is, aki a Szatmárné-
meti gyülekezetből érkezett közénk, 
arra buzdítva az édesapákat az ige alap-
ján, hogy ne ingereljék gyermekeiket. 
A délutáni igehirdetést is vendéglelki-

Nagy örömünnepnek lehettünk szem-
tanúi mindazokkal a vendégekkel, akik 
eljöttek, hogy velünk ünnepeljenek jú-
nius 17-én a New York-i Egyes számú 
Magyar Gyülekezetben. A délelőtti is-
tentisztelet keretében nyolc fehér ruhás 
pecsételte meg hitét a bemerítés által, 
melyet helyi lelkipásztorunk Dr. Ger-
gely István végzett.

Erre az alkalomra meghívtuk Püsök 
Dániel torontói lelkipásztort, aki a 2Sá-
muel 22:31 alapján hirdetett igét, kiemel-
ve a bemerítés jelentését és fontosságát. 
Egy drámai ünnep (fehér ruha!), de nem 
szabad megfeledkeznünk az Úr Jézus-
ról, rá kell tekintsünk, hogy áldást és 
kegyelmet merítsünk igéjéből. Hiszen Ő 
követhető példát hagyva bemerítkezett, 
hogy azonosulni tudjunk vele. A  be-
merítés egy szellemi élmény is, amikor 
megnyílik a menny, leszáll a Szentlélek 
és megszólal az Atya: „ez az én szerel-
mes fiam, akiben én gyönyörködöm”.

Az alámerítésben találkozhatunk a 
halál, születés, tisztulás és a lelki zarán-
doklás ígéretével. Meghalunk a múlt-
nak, eltemetjük az ó embert, melyet egy 
új élet követ. Megtisztulva megyünk 
tovább zarándok utunkon, amíg célba 
érkezünk. Szeressünk, szolgáljunk az 
Úrnak az új tagokkal együtt, mindhalá-
lig, hogy majd boldogan hazaérkezzünk 
a Mennyei Hazába! A bemerítkezők: Szabó Sámuel, Deák Norbert, Kulcsár Kati, Osváth Ági,  

Gergely Ruthie, Lipták Naomi, Halász Betti és Moldován Zoltán.  
Lelkipásztorok: Püsök Dániel, Dr. Gergely István és id. Kulcsár Sándor. 

A lenti kép a délutáni, apáknapi ünnepélyen készült.

pásztorunk, Püsök Dániel tartotta, az 
1Mózes 27:18-29 alapján. Az édesapa 
példájának nagy hatása van a család-
ban, áldást vagy átkot is  hozhatnak 
gyermekeikre. Szükséges, hogy legyen 
fizikális érintés, simogatás, hogy érezze 
a gyermek az apa jelenlétét, közelségét! 
Alkalom adtán dicsérje meg gyermekét, 
adjon bátorítást szavában! Kívánjon ál-
dást, eredményes, sikeres jövőt gyerme-
keinek! Legyenek a gyülekezeteinkben 
élő édesapák, a mi édesapáink is, áldá-
sok a család számára!

Hálásak vagyunk Istennek ezért a 
napért, amikor különleges áldásban 
részesített, és örülünk annak is, hogy 
sokan eljöttek, hogy örömünkben osz-
tozzanak. Isten áldja meg az új tagokat 
és mindazokat, akik itt voltak ezen a ne-
vezetes napon, hogy tudjunk mindvégig 
hűek lenni az Úrhoz!

                             Erdei Gabriella
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2012. július-augusztus 

Ho, my comrades! see the 
signal waving in the sky!
What a surprise!  I never heard 

that song in English, but I knew it in 
Hungarian. When I was young, I liked 
to sing that song sitting around blazing 
campfires with my friends. The new 
group of graduates at the town of Bo 
didn’t know how deeply they touched 
me with their singing.  They renewed 
my spirit with the message: 
“Hold the fort, for I am coming, Jesus 
signals still: Wave the answer back to 
heaven by thy grace we will!”

Anyhow, that graduation was very 
special.  The graduates started their 
studies as students of the Baptist Bible 
School, but finished as students of the 
Baptist Theological Seminary. This is 
a great development in Sierra Leone: 
that we can finally talk about Baptist 
Theological Seminary. Presently, we 
have five campuses which are located in 
the town of  Freetown, Lunsar, Makeni, 
Bo and Kono. The Annual Convention 
approved to buy a land and start to make 
plans to build our own seminary building 
near Freetown, but until then, we will 
continue teaching in different church 
buildings. Please pray that our dreams 
would be fulfilled in the near future.

There were great changes in the 
leadership of the Baptist Convention of 
Sierra Leone. A new general secretary 
and president were elected at the Annual 
Convention. Unfortunately, one brother 
(who got around 3 % of the votes) was 
so upset at the outcome of the election 
that some people from his church sued 
the Convention. The case went to the 
High Court, but after several months, 
the plaintiffs had withdrawn their 
complaint. Please pray for the new 
leadership and also for the aggrieved 
party. They belong to one of the richest 
churches of Freetown and had decided 
to withhold their financial support from 
the Convention because of the new 
leadership.

our Heroes of faith
The above title was the focus of our 

central thoughts in Rama 2012.  During 
our testimonies, we discussed our 
personal heroes of the Bible.  my hero 
from the Old Testament is the prophet 
Isaiah.  He was in my thoughts when 
I repeatedly felt called to full-time 
ministry.

When I left Hungary in 1957, I read 
Isaiah 6:6-8, “The Lord, saying WHOM 
SHALL I SEND?  WHO WILL GO 
FOR US?  THEN SAID I, HERE AM 
I! SEND ME.”

After arriving in Canada and then 
later, in the United States, I was able 
to work in my trade after various 
manual labor jobs.  I was blessed with 
a position in the construction busi-
ness and had decent wages when our 
youngest child, Ramona, was born.  
We were able to purchase a nice home 
and while appreciating our blessings, 
I still felt called and remembered, 
“WHO WILL GO FOR US?”  I gave 
the answer, “Here am I, send me.”  For 
many nights afterward, I could not 
sleep remembering what I promised.  
After giving it much thought and 
spending a lot of time in prayer, I sent 
my application to Golden Gate Baptist 
Theological Seminary in mill Valley, 
California located close to San francis-
co.  I was accepted as a student in the 
theological program which is usually 
something people older than I apply for.  

We sold our home and moved into the 
student housing complex for seminary 
students.  I decided to try to get some part-
time work connected to construction and 
thought I would get a job as a draftsman 
in a structural engineering office.  Due 
to strikes in the construction field, 
nothing was available.  Finally, I was 
able to find work in the seminary garden 
maintenance department for $1.50/
hour.  There is much more to add here 

regarding the loving and merciful hand 
of God guiding us along our journey at 
Golden Gate, but this article would be 
too long.  

After I graduated from the seminary, 
the Southern Baptist Convention invited 
me to a position in the Language 
missionary Department to serve among 
Hungarians.  Once, I was asked to visit 
a Hungarian inmate serving time in San 
Quentin Penitentiary.  I thought, “Lord, 
I was called to preach, not to go to jail.”  
Then, I was reminded of the words I 
replied to the Lord, “Here I am, send 
me.”  Should I go?  I remembered during 
the last judgment, “I was…..in prison 
and ye visited me not.”  So, I went to jail 
under His command.  

Another memory I have of being 
called to minister in a difficult situation 
was when I was asked to visit a mental 
hospital far away from my home.  A 
nurse called in the name of a Hungarian 
man who could not speak English.  All 
I could think was, “Lord, I was called 
to preach.  I don’t want to visit crazy 
people in the hospital.”  I remembered 
the verse, “I was sick and you visited 
me not.”  And once again, I went.  To 
my surprise, I found a man with whom I 
used to attend school.  We attended the 
same technical school and university 
of structural engineering in Hungary!  
To be brief, I discovered he could not 
speak English.  Apparently, there was an 
incident where he got nervous and very 
upset and he was taken to the mental 
hospital. I requested that the director 
of the hospital administer another 
evaluation exam during which I would 
interpret.  The results showed that he did 
not belong in the mental hospital and he 
was able to return to Hungary and began 
working as a structural engineer once 
again.  

On another occasion, the Southern 
Baptist Convention asked me to serve 
in Romania.  Again, I heard the verse, 
“HERE AM I, SEND ME.”  

I thought, “Lord, you send me to the 
gypsies, but they don’t want to listen to 
the sermon, they don’t want to change 
their way of life.  Why should I waste 
my time on them?”

Again, I heard, “I was hungry and you 
gave ne no food. I was naked and you 
clothed me not.”  So, I answered the call 
and went.  Many of them accepted the 
Lord Jesus Christ and were baptized.  
They began attending church, buil-
ding new churches, and starting new 
congregations.  They now sing in a 
four tone choir and have a mandolin 
orchestra.  At the beginning, many 
church members thought they would not 
be together for long.  They have been 

gathering for more than twenty years!  
Praise the Lord!  

“HERE AM I! SEND ME.”  These 
are the words of Isaiah, my hero.  

Will you say this when He calls you 
again?
                    By John Vadasz Hunter

Rev. John Vadasz Hunter preaching
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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)

2012. július-augusztus 11. oldal

Please pray for the building projects 
of the Prince of Peace Baptist Church. 
Thanks to the Lord, we had already 
finished the small Primary School and 
are just waiting for permission from the 
Education ministry to open the school.  
Unfortunately, however, we are having 
difficulties finishing our prayer house 
even though we were able to make some 
progress this year as well. 

Listening to the news, I know that there 
are serious problems in Colorado due to 
the fire and in the East Coast because of 
the storm. I am sorry that some of you are 
without electricity and I know that you 
are not used to that. Let me encourage 
you with the words of the great hymn 
whose writer was inspired by an incident 
of the American the civil war:

Ho, my comrades! see the signal 
waving in the sky! / Reinforcements now 
appearing, victory is nigh. Refrain: “Hold 
the fort, for I am coming,” Jesus signals 
still; / Wave the answer back to Heaven, 
“By Thy grace we will.”

2. See the mighty host advancing, Satan 
leading on; / mighty ones around us 
falling, courage almost gone! Refrain

3. See the glorious banner waving! Hear 
the trumpet blow! / In our Leader’s Name 
we triumph over ev’ry foe. Refrain

4. fierce and long the battle rages, but 
our help is near; / Onward comes our great 
Commander, cheer, my comrades, cheer! 
Refrain

Tomorrow is July 4th and I hope I can 
send out this prayer letter. The Internet 
works very slowly nowadays. I want to 
wish all Americans and Hunglish (i.e. 
Hungarian-American) friends a very nice 
Independence Day. Have a nice July 4th!

The Lord bless you and keep you... 
              Gabriella Kamilla Furedi

Talán épp azért ők, és nem egy arra 
érdemesebbnek tűnő került a hithősök 
sorába, hogy jel legyen ez számunkra 
(mint a vörös fonal a várfalon). Jel arra, 
hogy ha kell, akár csodával is meggyő-
zethet a hitetlenkedő vagy, hogy a hit 
általi bátor döntést sokszor épp olyanok 
hozzák meg, akik emberi szemszögből 
csak elrettentő és nem követendő pél-
dák lehetnének. figyelmeztetés, hogy 
nem az "uram-uramozók", hanem azok, 
akik hittel cselekszik is a mennyei Atya 
akaratát, mennek be az Isten országába. 
Emlékeztető, hogy nem beavatottakként 
ítélkeznünk kell, hanem sok esetben 
csak az életutak végétől visszatekintve 
követni a célba értek jó példáját. Érté-
kes és ékes bizonyítéka annak, hogy a 
kegyelem és megtartatás hit által bárkié 
lehet! Követendő Sára vagy Ráháb min-
den tette, példaértékű egész életútja? 
Nem. Viszont a hitük az! 

Köszöntünk szeretettel a rámai tá-
borban, a közgyűlés és elsősorban a 
nőszövetség összejövetelein! Az elő-
adók (köztük Vékás Erzsébet vendég-
előadónk) és az igehirdetők bibliai pél-
daképek, hithősök egész sorát hozzák 
majd közel hozzánk ezen a hétvégén. A 
Jézushoz hasonlóvá válásban hadd se-
gítsenek azok, akik "az Írás jó bizony-
ságát" már elnyerték, s miközben tőlük 
tanulunk, váljunk magunk is követésre 
érdemes példákká!
                       Kerekes Irénke, Detroit 
              (A Nőszövetség bulletinjából)

Példaképeink a hit  
tanulásában (zsid 11)

A tanulás elsődleges formája az 
utánzáson alapuló gyakorlás. Mosolyt 
csal néha az arcunkra, ha látjuk a kis-
gyerekek felnőttutánzó mozzanatait, s 
nemritkán félelmet is kelt bennünk az, 
hogy nem oktató szavainkra figyelnek 
inkább, hanem tetteinkre, reakcióink-
ra, testbeszédünkre. Ijesztő és biztató is 
egyidőben, hogy  mindent lemásolnak, 
majd reprodukálnak. Biztató, hiszen bár 
képességekkel, hajlamokkal születnek, 
meg kell tanulniuk a beszédtől kezdve a 
helyes viselkedési módokig millió apró 
részletét az életnek. figyelnek, fülel-
nek és könnyedén, szinte észrevétlenül 
tanulnak. Ijesztő pedig természetesen 
azért, mert nem szelektálnak: követik 
azt a mintát, ami adva van. A rosszat is 
(tinédzserkorban néha úgy tűnik, hogy 
csak azt!). 

Éveink teltével szimultán vagyunk 
példák és példát követők. Egész életün-
ket végigkíséri ez az utánzásos tanulás. 
Minden új életszakasz hoz új forgató-
könyvet, és semmi sem értékesebb, mint 
egy követhető példakép, aki már végig-
járta az utat, ami előttünk még csak épp 
felsejlik. Kit érdemes követni? Azt, aki 
kiváló volt abban, amire mi is törek-
szünk, akinek az életútja és eredményei 
motiválóan hatnak ránk, akit tisztelünk 
erényei miatt, annak ellenére, hogy is-
merjük gyengeségeit is. 

Aki a tanulás képességét belénk prog-
ramozta, jól tudta azt is, hogy a tökéle-
tességre törekvés útján szükségünk lesz 
nem tökéletes (és főként nem bálványoz-
ható), de követhető és követésre érdemes 
emberi példákra is. A Jézus Krisztus 
követését igazi követők életútján keresz-
tül tanuljuk, a hit nemes harcának harci 
módszereit pedig azoktól, akik nemcsak 
küzdöttek, de győztek is! 

A gyengébb nemet (bár gyakran hal-
lani manapság a tigris-anya vagy anya-
oroszlán megnevezést) meglehetősen 
ritkán asszociáljuk a küzdéssel, hősies-
séggel. A Zsid 11-ben is csak két nő van 
említve, mint hithős, akik követendő 
példaképek a hitben, mégpedig - meg-
döbbentő módon - az Urat hitetlenked-
ve kinevető Sára, valamint a pogány és 
nem erkölcsös életéről elhíresült Ráháb! 
Egyike ez az Ige azon rejtélyeinek, amit 
fejtegetni lehet, de megfejteni nehezen. 
Miért épp ők, és miért nem az önfelál-
dozásban és szeretetben példát mutató 
Eszter, az alázatos és állhatatos Anna 
vagy a hűséges Ruth? 

Honorary anD 
MeMorial fUnD

The purpose: supporting the 
missionary initiatives of our young 
people. Donations from this fund 
will be allocated by the Missionary 
and Benevolence Board at its 
mid-year meetings. The written 
applications addressed to the mBB 
should state the goals and the 
duration of the mission trip, and 
should include a letter of support 
from the pastor of the applicant. 

The initial deposit is the money 
donated in memory of Ernest J. 
Kish. Please consider to contribute 
to this fund. Send money to the 
Treasurer (see address on page 2).

Példaképeink a hithősök.
anna, egy hithős édesanyja 

i sám 1,  zsid 11,32
Akire sokat figyelünk, ahhoz hason-

lítani fogunk, halljuk gyakran.  Sora-
kozunk a példaképek sorában, vannak 
akikre felnézünk,  mások  mögöttünk 
jönnek és ránk figyelnek. 

A példaképek közül messze kiemel-
kednek a hithősök, akikről beszél Isten 
igéje. Rájuk nem volt méltó a világ. Hit 
által látták a láthatatlant, vállalták a 
szenvedést, nem tagadták meg hitüket. 
Sámuelről is olvasunk a hithősök sorai-
ban, aki Izrael utolsó bírója, próféta, és 
pap. Még a neve is születésének előz-
ményeiről beszél. Imameghallgatásként 
ajándékba kapott gyermek. Milyen kö-
rülmények között?

A Bírák korára jellemző a társadalmi 
anarchia, mindenki azt  csinálta, amit 
jónak látott. Abban a környezetben, ahol 
mindenki azt teszi ami neki tetszik, tel-
jes a zűrzavar. Ebben az időben élt egy 



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)

12. oldal 2012. július-augusztus 

család, Elkána és két felesége: Anna és 
Peninna. megtorpanunk, visszaköszön 
a múlt, Isten egy férfiúnak egy feleséget 
rendelt. A két feleség miatt sok keserű-
ség vegyült a család életébe.  Bár társa-
dalmunkban nem kérdés a poligámia, 
mégis alapelvként leszűrhetjük: figyel-
jünk a teremtő Úr bölcs tervére a házas-
életben. Így tanácsoljuk a fiatalokat is. 
Az idők változnak, de a Biblia üzenete, 
a Biblia Istene ugyanaz. Ahol nem vesz-
szük figyelembe Isten teremtési rendjét, 
sokszor keservesen aratjuk a következ-
ményeket.

Annát sokat ingerelte Peninna, mivel 
Annának nem voltak gyermekei, az Úr 
bezárta méhét. Csendesen hordozta fáj-
dalmát. Bármennyire  ingerelte   vetély-
társnője, az ige nem említi, hogy vissza-
felelt volna. 

a hithősök nem vitatkoznak. Nem 
kenhetik kenyérre őket, de fölösleges 
szóharcokba nem keverednek, ügyüket 
az igazságosan ítélőre hagyják.

Annának  mélyen fájt gyermekte-
lensége, de nem adta fel. Ne adjuk fel, 
tartsunk ki az imaharcban.  a hithősök 
végig kitartanak.

Elkána észre veszi Anna szomorúsá-
gát, meg is kérdezi: nem többet érek-e 
neked tíz fiúnál? Nem túl kedves látvány 
a szomorú arcú feleség, családtag. Rossz 
kedvünk és savanyú arcunk senkit sem 

vonz Krisztushoz, mondta Spurgeon. 
Szép és jó az együttérzés Elkána ré-

széről. Áldott, hívő házasságokban sza-
vak nélkül is ráéreznek egymás örömé-
re-gondjaira.  Bátorítják, védik, ha kell 
szeretettel dorgálják, segítik egymást. 
mégis, van az életnek olyan területe, 
olyan hitharc, olyan szoros és keskeny 
út, amit egyedül kell meglábalnunk az 

Úrral.  A hitharc nagyon személyessé 
válik, mint a bűnbánat, bűnbocsánat, 
üdvösség. A hit versenypályája nem sé-
tatér, hanem kemény küzdelem.  Anna 
egyedül ment be imádkozni a templom-
ba. Kiöntötte szívét az Úr előtt. A főpap 
kérdése: meddig leszel részeg?, döbbe-
netes. Ezek szerint nem volt ritkaság, 
hogy mámorosan mentek a templomba, 
de ritka volt, hogy valaki igazán imád-
kozzon. Elgondolkodtam: vajon, én hogy 
megyek imádkozni és hogy válaszoltam 
volna egy ilyen kérdésre? 

Anna mély alázattal, tisztelettel vá-
laszol: bánatos lelkű asszony vagyok... 
“A kedves asszony megtartja a tisztele-
tet.” mondja bölcs Salamon. (Péld 11,16)  
a névtelen hithősök közé sorakozók 
ma is megadják a tiszteletet. 

Az idős főpap, emlékezve ki ő és mi-
ért van itt, prófétikus módon válaszol: 
Izraelnek Istene adja meg kérésedet. 
Anna újból evett és arca nem volt többé 
szomorú. Az imádság megváltoztatta. 
A hitből fakadó ima mindig változást 
hoz az életünkbe. Körülményeink nem 
változnak, de szívünk állapota igen. a 
hithősök hittel imádkoztak, hittel be-
szélték meg  istennel életük kérdéseit, 
fájdalmait, harcait. 

A hitből fakadó ima óriási erőforrás a 
hívő életében. Ezt nem veheti el senki, 
nem olthatja ki a gazdasági válság, nem 

társadalomfüg-
gő. Isten nekünk 
adta e nagy le-
hetőséget: lehet 
vele egyenesben 
beszélni. Az ör-
dög ezt nagyon 
támadja. Egy 
személyes pél-
dát bátorkodom 
megosztani: fér-
jem betegsége 
kapcsán, tíz év-
vel ezelőtt arról 
gondolkodtunk, 
beszélgettünk, 
mi volt a leg-
szebb a házas-
s á g u n k b a n ? 
Az együtt való 
imád kozások , 
mint az elmúlt 
évek drágagyön-
gyei, ragyogtak 
vissza.  A halál 

árnyékának völgyében ébredtem rá még 
jobban, micsoda védelem, oltalom volt 
számomra, hogy  együtt olvastuk az  Is-
ten igéjét, imádkoztunk és úgy indulhat-
tam munkába kora reggel. 

a hithősöknek örömük, békessé-
gük van az úrban a legnehezebb pró-
bák idején is. Annának még nem volt 
gyermeke, de nem volt többé szomorú. 

Elkána és családja, miután földig meg-
hajolva imádták az Urat, hazatértek Rá-
mába.

Isten válaszolt az imára. megszületik 
Sámuel. miután elválasztom a gyerme-
ket, megyek fel a templomba, mondja 
Anna. Cselekedjél, amint neked tetszik, 
válaszol a férj.  Van egy csendes tekin-
télye a férje előtt. a hithősnek nem kell 
kiharcolnia a tekintélyt, isten adja. 

Nem feledkezik meg ígéretéről. Préd 
5,3-ban olvassuk: Ha fogadalmat teszel 
Istennek ne halogasd annak teljesítését.  
felvitte gyermekét a templomba és ezt 
mondta: “ ...ezért a fiúért könyörögtem 
és az Úr megadta kérésemet....most 
azért én is az Úrnak szentelem...”

Nem volt ilyen egyszerű otthagyni 
egy kis gyermeket Éli főpap gonoszul 
cselekvő fiai mellett. 

a hithősök megtartják amit az úr-
nak ígértek.

Anna minden évben felment a temp-
lomba. A kicsiny felső ruhát, amit készí-
tett neki, felvitte esztendőnként. Az Úr 
megáldotta Elkánát és Annát, még há-
rom fiúk és két lányuk született.

Amit odaadunk az Úrnak soha nem 
veszítjük el, de amit magunknak tar-
tunk, könnyen elveszíthetjük. Sámuel 
szolgált és nevekedett a templomban. 
Megszólalt Isten, újból volt kijelentés, ő 
pedig semmit az Ő igéjéből nem hagyott 
a földre esni. Megtudta az egész Izrael, 
hogy Sámuel az Úr prófétájául rendel-
tetett. 

Nagy kegyelem, ha Isten olyan fiak-
kal ajándékozhat meg, akiken keresztül 
megszólalhat az Úr, mert “a Jézus bi-
zonyságtétele a prófétaság lelke. “ (Jel 
19,10 )  

Sorakozzunk be a névtelen hithősök 
közé,  mert “a hit a reménylett dolgok 
valósága és a nem látott dolgokról való 
meggyőződés.” (Zsid 11,1)  Emlékez-
zünk a hithősökre, emlékezzünk elöljá-
róinkra, akiknek láthattuk életük végét 
és kövessük  hitüket.

Rajtam és rajtad áll, hogyan értékeli 
életünket-hitünket az Úr és hogyan em-
lékszik ránk az utókor. 

 “Annakokáért mi is, kiket a bizony-
ságoknak ily nagy fellege vesz körül, 
félretéve minden akadályt és a megkör-
nyékező bűnt, kitartással fussuk meg az 
előttünk levő küzdő tért.  Nézvén a hit-
nek fejedelmére és bevégezőjére Jézus-
ra, a ki az előtte levő öröm helyett, meg-
vetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, 
s az Isten királyi székének jobbjára ült.” 
( Zsid 12,1-2)

Merítsünk erőt naponként harcaink-
ban a keresztről, és kövessük hűséggel 
Urunkat, végig. “Ha látom Őt a szenve-
dőt, ez ad hitemnek új erőt.”
           özv. Vékás Zoltánné

Péntek este Herjeczki tv. a 105. Zsoltár néhány versével  
megnyitja a Közgyűlést. Középen Torma Irénke nőszövetségi 

elnök, mellette Vékás Erzsébet vendég-szolgálattevő.  
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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)

2012. július-augusztus 13. oldal

AKIK 
ELMENTEK

tuk, hogy a „csak” fáradozásnak, unalo-
mig mondott jó szónak, nevelésnek, az 
Úrra mutató áldozatvállalásnak óriási a 
jelentősége. Ennek a fényében nézzük 
drága kicsi unokáink esti kis gyermek-
istentiszteletét a nálunk töltött napokon. 
Amikor megvacsorázva, megfürödve 
velünk együtt körül ülik a Bibliát, hall-
gatnak, figyelnek, kérdeznek, imádkoz-
nak és csicsergő hangon éneklik, hogy 
„Ha Jézus szólít, azt mond, itt vagyok... 
mert Ő az én Királyom; Jézus.” Ilyenkor 
magamban mindig elmondom: Ámen! 
Úgy legyen! Szívemet pedig reményteli 
öröm járja át, hiszem, hogy fáradozá-
sunk nem hiábavaló, mert az ige mondja: 
„Tanítsd a gyermeket az ő útjának mód-
ja szerint, még mikor megvénhedik is, el 
nem távozik attól.” (Péld 22,6)

Ha bennünk nagyszülőkben fel-fel-
buzdul még az a vágy, hogy „valami 
illatot kéne összeszedni, mint a méhek, 
szavaink, szíveink, tetteink virágporát, 
mielőtt lehullnának óráim szirmai, mie-
lőtt lemegy a nap, mielőtt megjön az éj” 
(Puszta Sándor: Tanács) – akkor előttünk 
a helyes válasz és tanács a töprengésre: 

- Vessük a magot az unokák között 
Igével, szeretettel! Életükben fog majd 
gyümölcsözni ez a magvetés!

                         Fazekas Erzsébet

mennyire szemléletes az is, hogy Jé-
zus „letette felsőruháját”. Eszünkbe 
juttatja Pál apostol szavait, aki Krisztus 
példáját idézi a filippieknek, amikor az 
alázatban végzett szolgálat fontosságát 
hangsúlyozza: „Az az indulat legyen 
bennetek, ami Krisztus Jézusban is 
megvolt: mert ő Isten formájában lé-
vén nem tekintette zsákmánynak, hogy 
egyenlő Istennel, hanem megüresítette 
önmagát, szolgai formát vett fel, embe-
rekhez hasonlóvá lett, … megalázta ma-
gát, és engedelmeskedett mindhalálig, 
mégpedig a kereszthalálig.” (Fil 2,5-8).

milyen nehezünkre is esik olykor, 
hogy lehajoljunk valakihez, vagy olyas-
mit tegyünk, ami megalázónak tűnik, 
mert úgy gondoljuk, hogy „leeshet a 
gyűrű az ujjunkról”, ha azt megtesszük. 
Krisztus azonban nem szégyellt meg-
alázkodni, szolgálni és kereszthalált 
szenvedni üdvösségünkért.

Horváth Ferenc
Gyülekezeti Híradó, Melbourne

tŐtŐs 
Mártonné

1949 - 2012

Szilágypercseny-
ben március 9-én 
kísértük utolsó út-
jára Tőtös Márton-
né (szül. Kulcsár Berta) testvérnőt, aki 
62 évet kapott az Úrtól. 12 évig tartó 
hosszú és egyre súlyosabb betegsége 
idején férje és gyermekei voltak mel-
lette. Habár teste egyre gyengült, hite 
és reménysége erős maradt az Úrban. 
Pár nappal halála előtt, mikor utoljára 
az Úr szent jegyeihez járulhatott, azt 
kérdeztük, hogy van? A válasz az volt, 
mint mindig, hogy „jobban”. Bizonyára 
egészen jól van immár Megváltója kar-
jaiban. A gyászoló háznál az igét id. Ve-
ress Ernő testvér és Kőrösi László Imre 
kárpátaljai misszionárius hirdette a Lk 
16:19-31 alapján. A temetőkertben a he-
lyi lelkipásztor a Jn 5:1-17 alapján arról 
szólt, hogy az Úr sebeiben gyógyultunk 
meg. Emléke legyen áldott! 

                 Borzási István, Szeretet

Az elköltözött testvérnőben Kulcsár 
Sándor lelkipásztor a húgát, Balla Má-
ria és Tőtős Márta testvérnő pedig az 
édesanyját veszítette el. 

MagVetés
„Neveld a gyermeket a neki megfelelő 

módon, még ha megöregszik, akkor sem 
tér el attól.” (Péld 22,6)

Tízéves gyakorló nagyszülői hivatá-
sunk egyre inkább megérleli bennünk 
azt a meggyőződést, hogy az Úr nevé-
ben végezve ezt a feladatot, missziói 
küldetést teljesítünk. VALAKIT hordo-
zunk, képviselünk,  hirdetünk unokáink 
között szóban, magatartásunkkal, pél-
daadásunkkal és a gyermekekhez való 
minden viszonyulásunkkal, hozzáállá-
sunkkal. magvetés ez is...

Az ige szavaival mondva: „Krisztus 
jó illata vagyunk, Isten dicsőségére.” 
(2Kor 2,15) Nem adhatunk nekik hited, 
de vezetgethetjük a gyermekeket a hit 
útja és a hit szerzője, Jézus Krisztus felé.

Két nemrégiben megtörtént esemény 
különösen értelmet hozott e nem igazán 
könnyű, és még úgy is lehet mondani, 
hogy magunkban sokszor lekicsinyelt, 
alulértékelt igyekezetünkben.

magyarországon egy kis falucskában 
együtt töltötte gyermek éveit két barát-
nő. Együtt jártak az imaházba, - egymás 
mellett is ültek minden alkalommal. A 
lelkipásztor felesége tanította őket vasár-
napról-vasárnapra a gyermek vasárnapi 
iskolában. Most már mind a ketten túl 
vannak a hetvenen. Az egyik az óhazá-
ban, a másik az Egyesült Államokban él. 

Ebben az évben abban a nagy öröm-
ben volt részük, hogy két hónapot együtt 
tölthettek, itt, Amerikában. Átbeszél-
hették, feleleveníthették a majdnem 60 
éve átélt élményeket. A csúcsa ennek 
a találkozásnak mégis az volt, amikor 
elhatározták, hogy felkeresik Kanadá-
ban régi tanítójukat, azért, hogy meg-
lepetést, örömet szerezzenek számára. 
Amikor láttam tervezgetésüket, készü-
lődésüket, izgalmukat és szívbéli örö-
müket, megkérdeztem, mi az oka ennek 
a nagy lelkesedésnek? Elmondták, hogy 
életre szóló hatással volt mindkettőjükre 
az a néhány, gyorsan elrepült esztendő, 
amit ott az imaházban töltöttek és sze-
mély szerint tanítójuk irántuk éreztetett 
szeretete, kedvessége, tanítása, odaadó 
szolgálata.  

Egyik budapesti gyülekezetben ugya-
nígy kereste régi vasárnapi iskolai taní-
tóját egy idősebb vidéki asszony. Sajnos 
már csak a kórházban találta meg, ahol 
mint gondviselője, ápolója, mellette is 
maradt hazaköltözése pillanatáig. Ő is 
azért tért vissza évtizedek múlva haj-
dani tanítójához, mert annak magvetése 
egész életére nézve áldott és gyümölcsö-
ző volt. 

Ebből a két eseményből megtanul-

alázat
Jézus Krisztus földi munkáját tekint-

ve, egészére nézve elmondható, hogy 
az szolgálat volt. Ennek a szolgálatnak 
egyik legkifejezőbb módját akkor mu-
tatta be tanítványainak a mester, amikor 
megmosta lábukat. János evangéliumá-
nak 13. része nagyon szemléletesen írja 
le az eseményt: „Jézus felkelt a vacso-
rától, letette felsőruháját, és egy kendőt 
véve, körül kötötte magát; azután vizet 
öntött a mosdótálba, és elkezdte a ta-
nítványok lábát mosni, és törölni azzal 
a kendővel, amellyel körül volt kötve.” 
(Jn 13,4-5). 

Micsoda alázat: a Mester mossa meg 
a tanítványok lábát, a mindenható Isten 
Fia teszi ezt halandó, bűnös emberekkel! 
Ha figyelembe vesszük, hogy abban az 
időben a rabszolgák feladata volt a láb-
mosás, megértjük, hogy Jézus a szol-
gálathoz szükséges alázat fontosságát 
hangsúlyozza tanítványai részére. Mert 
szolgálni csak alázatban lehet. Alázat 
kell ahhoz, hogy lehajoljon valaki em-
bertársainak (akár ellenségeinek is) po-
ros, izzadt, piszkos lábaihoz, és meg-
mossa azokat. Márpedig a sarut viselő 
tanítványok lába nem lehetett valami 
gusztusos, ismerve az akkori útviszo-
nyokat.
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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)

14. oldal 2012. július-augusztus 

táVol és Mégis közel

A múltban az utazás szárazföldön 
gyalog, lóháton vagy lovas kocsival tör-
tént. Az apostolok rendszerint gyalog 
jártak, vitték az életadó igét a megmen-
tésre váró lelkekhez, teljesítve az isteni 
küldetést. Az Úr Jézus Krisztus földi 
szolgálatának ideje alatt a vizeken való 
utazáshoz igénybe vette a tanítványok 
bárkáit; Izrael útjait gyalogszerrel rót-
ta, hirdetve a megtérésre hívó, mennyei 
üzenetet, gyógyítva a betegeket. Kivétel 
képez egy alkalom, mikor Jeruzsálembe 
történő bevonulása előtt (hogy betelje-
sedjen a prófécia) elküldött kettőt az 
ő tanítványai közül az előttük lévő fa-
luba, hogy hozzák el a kettős útnál, az 
ajtó mellett megkötött vemhet, amelyen 
ember még sohasem ült. Odaérve, meg-
találták és eloldották, hogy Jézushoz 
vigyék. A Mk 11: 6 szerint „elbocsáták 
őket” a szamárral annak gazdái, mivel 
az Úr parancsa szerint ezt mondták: 
„Az Úrnak szüksége van rá” (Mk 11:3). 
Tulajdonosai felismerték az Úr akaratát 
személyes életükre nézve. Nevüket sem 
jegyzi fel az Írás. Egyszerű emberek 
voltak, akik engedelmesen és áldozatké-
szen szolgálták Urukat.

Kornya Mihály úttörő munkatársai-
val együtt Megváltója példáját követve 
sokat gyalogolt télen, nyáron, hóban és 
sárban faluról falura járva, naponta 50-
60 kilométert, hirdetve Isten üzenetét. 
Az utolsó bemerítés, amin részt vett, 
1916. augusztus 13-án, Szalárdon volt. 
Ide az idős testvért Bihardiószegről be-
tegen, kocsin hozták el. megtartotta a 
tagfelvételt, majd helyette Bozsódi Zsig-
mond, helyi körzeti munkás végezte a 
bemerítést. Az alkalom végén búcsúzás-
ra került a sor. Erről Kirner A. Bertalan 
Kornya Mihály baptista úttörő paraszt-
apostol krónikája című könyvében így 
számol be: „Mindnyájan sírtak, és így 
ült fel Szalárdon Kocsis Károly kocsijá-
ra kis unokájával együtt, és ment vissza 
Bihardiószegre”. Kornya mihály kocsi-
sának nevét nem ismernénk, ha Kirner 
A. Bertalan krónikájában nem jegyezte  
volna fel. kocsis károly gazdálkodó 
ember volt, aki az Isten embere számára 
kész volt eloldani a lovakat, hogy egy-
szerű szekerével is szolgálja az Urat.

1890. január 28-án született Szalár-
don. Édesapja Kocsis Sándor, aki 1891. 
november 12-én merítkezett be a helyi 
gyülekezet alapító tagjaival Kornya 
Mihály által Szalárdon, a Berettyó fo-
lyóban.  Édesanyja Kocsis Margit. Ő 

kornya  MiHály  
kocsisacsopják emléknap a 

rózsakerti közösségi Házban
“Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, 

akik az Isten Igéjét hirdették nektek. 
Figyeljetek életük végére és kövessétek 
hitüket. “ (Zsid. 13:7)

Május 13.-án Budatétényen, Dézsma-
ház utca 33. alatti baptista gyülekezet-
ben a helyi testvériségen kívül Csopják 
Attila kb. 60 unokája, déd és ükunokája, 
valamint családtagjai jöttek össze - Ma-
gyarországról, Angliából, Törökország-
ból és az Egyesült Államokból - ünne-
pelni.

Csopják Attila (1853-1934) a magyar 
nyelvű baptista misszió úttörője volt 
(1893, Tahi-tótfalu, Budapest, Nap utca) 
gyülekezetplántáló (1908, Kispest), a 

magyar baptista ifjúsági egylet alapító-
ja, a Magyarországi Baptista Egyház he-
tilapjának, a Békehírnöknek az alapítója 
és főszerkesztője (1895-1934). Számos 
verse, éneke, énekfordítása, regénye 
jelent meg, és festménye maradt ránk. 
Civil életében miniszteri számtanácsos 
volt, és a szegények nagy pártfogója, 
munkahely- és otthonteremtő.

Isten gondviselése révén Csopják bá-
csi utódaiban is jót tett a baptista kö-
zösséggel. Egy dédunokája a Rózsakerti 
Baptista Közösség  alapítóinak egyike 
lett, akit egy Csopják unoka, Joli néni 
időskori gondnokságára kértek fel. Joli 
néni pesterzsébeti házát, az egyházon 
keresztül, egy Csopják Attila tiszteletére 
épülő emlékhely létrehozására hagyta. 

Így épült meg a Csopják Torony, mely a 
Rózskerti Közösségi Ház szerves része 
lett. A modern pátriárka egy Oregon ál-
lamban élő unokája, dr. Steiner István, 
a kárpátaljai és erdélyi misszió támoga-
tója gyűjtötte össze a szükséges pénzt a 
Csopják toronyban megépült liftre. Ez a 
gyülekezet használati engedélye kiadá-
sának feltétele volt. A rózsakertiek há-
lásak, hogy nem csak anyagi segítséget, 
hanem szellemi örökséget is kaptak a 
Csopják családtól. A növekvő kiállítás a 
torony felső szintjein kapott helyet.

Az emléknap a rokonság és a helyi 
gyülekezet ünneplésével délelőtt 10-
kor kezdődött, amikor az Isten Igéjét 
az egyik Csopják unoka, Steiner Jó-
zsef hirdette, aki 35 éven át, a Monte 
Carlo-i magyar rádióadások vezetője 
volt. Szolgálata után dr. Mészáros Kál-
mán teológiai tanár a modern pátriárka 
gyülekezetplántálási és közegyházi te-
vékenységéről szólt. Majd Kovács Géza 
nyugalmazott lelkipásztor Csopják 
Attila irodalmi munkásságáról tartott 
előadást. Ezt követően Steiner József 
unoka nyitotta meg az Emlékhelyet. 
Utána a jelenlevők nagy érdeklődéssel 
nézték meg az Isten szolgája könyveit, 
festményeit, a róla készült írásokat és 
fényképeket meg a különféle emléktár-
gyakat. Ugyanekkor bemutatásra került 
az a video is, amelyen az unokák és déd-
unokák Csopják Attilára emlékeztek. A 
nagysikerű videot Nagy Imre, Cserna 
Gábor és Fodor László készítette.

Délután a 4 órai összejövetelen nem-
csak több gyülekezeti tag, hanem rokon, 
vendég, valamint egyháztörténész szak-
ember volt jelen. Ez alkalommal további 
előadásokra került sor, amelyen Győri 
Kornél unokavő lelkipásztor, Lados Ist-
ván életrajzíró lelkipásztor és Marosi 
Nagy Lajos szerkesztő értékes felszó-
lalásai hangzottak el. Szó volt Csopják 
Attila többi tevékenységeiről, a család-
ban és a társadalom széles területein be-
töltött szerepeiről.  

Dr. Kovács Géza, a Rózsakerti Bap-
tista Gyülekezet lelkipásztora és kedves 
felesége a szervezésben és az ünnepély 
levezetésében mindnyájunk számára ál-
dásossá tették ezt a rendkívüli összejö-
vetelt.

Legyen áldott Csopják Attila emléke 
és mindenki, aki az ő Urát, Jézus Krisz-
tust követi.

                                Steiner József   
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éjszaka az Úré volt.

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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jellegű rovata volt a "Magyar Szó" napi-
lapban is. E mellett kiváló sakkozó volt. 
Mikor megjelent első regénye, a "Mély 
víz", siettem elolvasni. A fő mondaniva-
lója az volt, hogy hogy tudott "kiúszni" 
a szekta mély vizéből. Leírta gyermek 
és serdülő korából azt, ami őt botrán-
koztatta. A másik regényének főhőse is 
egy hívő, aki a pszichiátrián sínylődik. 
A címére már nem emlékszem. ma is 
azon gondolkodom, hogy milyen mé-
lyen megmaradt benne a hívőség prob-
lémája, a hit harca.

Mikor az első regényét elolvastam, 
nem sokára alkalmam nyílt beszélni 
vele. Itthon volt szüleit meglátogatni, 
és mikor előttem igyekezett az újvidéki 
buszra felszállni, meghúztam hirtelen a 
kabátját és megkértem, hogy foglaljon 

iMáDkozzUnk 
egyMásért

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

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

kedden a romániában élő magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, 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.

1868. március 27-én Szalárdon született, 
1893-ban lett a helyi gyülekezet tagja. 
Meghalt 1932. február 21-én.

Károly egyedüli gyermek volt, 
gyülekezetbe járt szüleivel, és már 
gyermekként ragaszkodott az Úrhoz 
és a közösségbe gyakran ellátogató 
Kornya Mihályhoz. 1907. szeptember 
1-én két társával Kornya testvér által 
bemerítkezett, és csatlakozott a helyi 
baptista közösséghez.

Feleségül vette Bimbó Ferenc és Dóczi 
Katalin házasságából 1903-ban született 
Bimbó Rózát, aki 1918-ban merítkezett 
be Kovács Gábor bihardiószegi gyü-
lekezeti vén által. Egybekelésük 1922. 
február 9-én volt. Házasságukat az Úr 
két leánygyermekkel áldotta meg: Piros-
ka, született 1927. január 8-án, és Róza 
1928. május 5-én.

Még Mások is
életem (30)

A prédikátor családon kívül még há-
rom család is feljött Szabadkára. Legin-
kább a gyerekek iskoláztatása, de mun-
ka végett is. Kicsi és nagyobb, serdülő 
és felnőtt gyerekekkel. A Nyári család 
tagjai szinte mindnyájan hívők, ma már 
az unokák is. Az akkor még kicsi fiúból, 
aki akkor 11 évesen tért meg, prédiká-
tor lett, és még ma is aktív, családjával 
együtt, egy budapesti gyülekezetben.

A másik családban hat fiú gyermek 
volt, de ők már nem jártak a gyüleke-
zetbe. Kettő fiú be is merítkezett a padéi 
gyülekezetben, de azután elmaradtak. A 
legidősebb fiút még ott, a falusi iskolá-
ban megkeresték a párt emberei, hogy 
tovább tanulhat, költségükön, az újvi-

déki gimnáziumban. Szegény, sokgyer-
mekes családból való, jó képességű gye-
rekeket válogattak. A pártnak szüksége 
volt képzet káderekre. Kálmán testvér, 
az apa, többször mondta nekünk, hogy 
látta, nem bírja visszatartani a gyereket, 
s akkor inkább elengedte a 14 éves fiút. 
És a fiú elment. Előzőleg egy másik fiút 
kapacitáltak volna, Jaksa Jánost, de - 
ahogy ő elmondta nekünk - ő már ak-
kor  döntött Krisztus mellett, és azonnal 
nemet tudott mondani a kérésnek. Jaksa 
testvér a muzslyai gyülekezet diakónusa 
és hűséges szolgája, igehirdetője volt, és 
még ma is az, vajdasági gyülekezeteink-
ben is. 

míg Pintér Lajos író, újságíró lett, 
főleg humorista, ebben a minőségben 
dolgozott az újvidéki rádióban, és ilyen 

A faluközösségben a jómódú gazdák 
közé számított. A szüleitől átvett több 
mint 20 hold földet és szőlőt művelte. 
Állattenyésztéssel foglakozott, szolgát 
tartott, így biztosította családja megél-
hetését. Volt két hold erdője a család-
nak, ahonnan minden év augusztusában 
hazaszállította a téli tűzifát. Jó értelmi 
képességekkel rendelkezett, foglalkoz-
tatták a tudományos dolgok; napórát ké-
szített, értett a gyorsíráshoz is.

Kocsis Károly lovas kocsijával máskor 
is szívesen segített, szolgált a faluközös-
ség javára. Mind szolgájával, mind más 
emberekkel hívő ember módjára visel-
kedett. A faluban 1904-ben tűz pusztí-
tott, amikor több gyülekezeti tag háza 
is leégett. Ennek ellenére a gyülekezet 
komoly anyagi áldozatok árán Soukenik 
János szegedi műorgona készítőtől az 
erdélyi magyar baptista közösségek kö-
zül elsőként templomi orgonát vásárolt 
és állított szolgálatba. Az orgonán elő-
ször Fodor Gyula református orgonis-
ta, kántortanító játszott, majd tanította 
a közösségből Kocsis Károlyt és más 
fiatalokat, így Kocsis Károly a szalárdi 
baptista közösség első orgonistáinak 
egyike lett.

Jól értett az orgonához, szívesen adta 
tovább tudását. Legjobb barátjával és 
lelki testvérével, ifjabb Elek Lajossal 
sokszor késő éjszakába nyúlóan zenél-
tek együtt, dicsőítették az Urat. Szépen 
játszott a hegedűn, jól ismerte a kottát, a 
gyülekezetben zenei területen állhatato-
san szolgált. 

Kornya Mihály szalárdi kocsisa 1975-
ben, 85 éves korában költözött el az élők 
sorából.      
                       Kelemen Sándor Tomi  
                                      Szalárd, 2012. 

Kocsis Károly igazolványképe
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nekem helyet maga mellett. megtette. 
Igen régóta nem találkoztunk, de meg-
ismert, ahogy én őt. Rögtön a "Mély 
víz" témáját hoztam fel. Miért ez a cím? 
Hát azért, mert ez az ő tapasztalata a 
baptistákról, a szektákról. Ő úgy érez-
te, hogy megfullad, ha nem megy el 
mielőtt közülük.  A botrányokról én is 
tudok, mondtam, csakhogy én "befelé" 
Krisztus felé úsztam, és megmaradtam 
a sziklán, mely maga a Krisztus! Bár, 
emberileg szólva, mindent elvesztettem, 
de bírom azt a boldogságot, melyet a 
Krisztusért és az Evangéliumért szen-
vedők  ismernek. (Mt 5,10-12)

Az, hogy ő nem lett boldog, az akkor 
derült ki igazán, mikor egy kitüntetés át-
vételekor édesanyját is meghívta az ün-
nepségre. Drága, fejkendős testvérnőm 
megjelenhetett egy ilyen összejövetelen 
is. Lajos nős volt, és egy fiuk született, 
aki nagyon tisztelte nagyanyja biblikus 
bölcsességét. mikor a vendégek elmen-
tek, Lajos leült anyja mellé, és sírva bo-
rult vállára, és elzokogta, hogy milyen 
nehéz neki; hogy tudja, hogy rosszul 
választott, de nem találja a visszavezető 
utat. Pár év múlva önkezével vetett vé-
gett életének. Én - mondta a fájószívű 
anya -, Istennek neveltem őket, de fel-
nőtt korukban ők a világot választották. 
Az én feladatomat hűséggel elvégeztem, 
a hitemet megtartottam. Így is volt.

Lajos mondhatta volna a Prédikátor-
ral együtt: "Azt gondoltam magamban: 
Megpróbálom milyen az öröm, és élve-
zem a jót. De kitűnt, hogy ez is hiába-
valóság. A nevetésre azt kellett monda-
nom, hogy esztelenség, az örömre pedig 
azt, hogy mit sem ér. Majd azt gondol-
tam ki, hogy borral vidítom magamat, 
de csak úgy, hogy eszemet a bölcsesség 
vezesse." (Préd 2,1-3)

                            Nagyajtai Eszter

4. Őrhelyemre állok, és megállok a 
bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit 
szól hozzám, és mit feleljek én panaszom 
dolgában. … az igaz ember pedig az õ hite 
által él.

5. És hallám az Úrnak szavát, aki ezt 
mondja vala: Kit küldjek el és ki megyen el 
nékünk? Én pedig mondék: Ímhol vagyok 
én, küldj el engemet!

6. És monda: Bocsáss el engem, mert 
feljött a hajnal. És monda: Nem bocsátlak 
el téged, míg meg nem áldasz engemet. ... 
Ugyan miért kérded az én nevemet? És 
megáldá őt ott. 

7. Nem vagyok próféta, sem prófétának 
fia; barom-pásztor vagyok és vad fügét 
szedek; De elhívott engem az Úr a nyáj 
mellől, és mondá nékem az Úr: Menj el és 
prófétálj az én népemnek, az Izráelnek! 

8. Oh, legyen figyelmetes a te füled, 
és szemeid legyenek nyitva, hogy meg-
hallgassad a te szolgádnak könyörgését, 
mellyel én könyörgök most előtted nappal 
és éjjel Izráel fiaiért, szolgáidért, és 
vallást tészek az Izráel fiainak bűneiről, 
melyekkel vétkeztünk te ellened, én is s az 
én atyámnak háza vétkeztünk!  … Ekkor 
mondék nékik: Ti látjátok a nyomorúságot, 
amelyben mi vagyunk, hogy Jeruzsálem 
pusztán hever és kapui tűzben égtek meg; 
jertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát, és 
ne legyünk többé gyalázatul! 

9. Most pedig, ímé megtartott engem 
az Úr életben, amint szólott vala; most 
negyvenöt esztendeje, amióta szólott vala 
az Úr e dologról Mózesnek, ami alatt 
Izráel a pusztában bolyongott vala; és 
most ímé, nyolcvanöt esztendős vagyok! 
Még ma is olyan erős vagyok, amilyen 
azon a napon voltam, amikor elküldött 
engem Mózes; amilyen akkor volt az 
én erőm, most is olyan az én erőm a 
harcoláshoz és járásra-kelésre.

a megfejtéseket - a hithősök nevét 
és az igehelyeket - október 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 

„Várván vártam az Urat és hozzám 
hajolt és meghallgatta kiáltásomat.”  
                                                Zsolt 40:2

Voltam olyan helyzetben, mikor el-
csüggedt bennem a lélek, és én kiön-
töttem előtte csüggedésemet. Az Úr 
meghallgatott, és imámra választ adott. 
míg élek, áldom nevét, és mindvégig 
magasztalom, dicsőítem és hálálom Őt.

            Karácsony Demeterné,  
                                               Debrecen

HitHŐseink
1. Ezért a fiúért könyörögtem, és az Úr 

megadta kérésemet, amelyet tőle kértem. 
Most azért én is az Úrnak szentelem; 
teljes életére az Úrnak legyen szentelve! 
És imádkozának ott az Úrhoz.

2. Sok írni valóm volna, de nem akarok 
tintával és tollal írni néked: Hanem 
reménylem, hogy csakhamar meglátlak 
téged és szemtől szembe beszélhetünk. 
Békesség néked! Köszöntenek téged a te 
barátaid. Köszöntsd a barátainkat név 
szerint.

3. Azért azt mondom: Nem emlékezem 
róla, sem az ő nevében többé nem szólok; 
de mintha égő tűz volna szívemben, az én 
csontjaimba rekesztetve, és erőlködöm, 
hogy elviseljem azt, de nem tehetem.

A próféta, aki álomlátó, beszéljen álmot; 
akinél pedig az én igém van, beszélje az én 
igémet igazán. Mi köze van a polyvának a 
búzával? azt mondja az Úr. Nem olyan-é 
az én igém, mint a tűz? azt mondja az Úr, 
mint a sziklazúzó pöröly? 
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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.
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