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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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Menjetek, … tegyetek!
IgeI gondolatok a küldetésről

tanítványai között zajlott le Galilea 
egyik hegyén. A történet máté evangé-
liuma 28. részében, a 16-20. versekben 
található. Az evangélista elég tömören 
fogalmaz. szinte távirati stílusban, de 
nagyon tárgyilagosan. mintha egy kül-
ső szemlélő írná le az eseményt, pedig 
máté, mint a tizenegy tanítvány egyi-
ke, nagyon is érintett volt az egészben. 
mégis olyan kevés derül ki a tanítvá-
nyok lelkiállapotáról. „Amikor meglát-
ták őt, leborultak előtte, pedig kétségek 
fogták el őket” (17v) Vajon miféle érzel-
mek dúlhattak a tanítványok szívében? 
miféle egyvelege az imádatnak és két-
ségeskedésnek? Nem csoda ez a kétel-
kedés, hiszen őt látják, aki néhány nap-
pal korábban meghalt, el is temették, ám 
most minden kétséget kizáróan előttük 
áll feltámadott Hősként. a Vele való ta-
lálkozás azonban el kell oszlasson min-
den kételkedést. maradjon egyedül az 
őszinte imádat! Hiszen a győztes krisz-
tus méltó imádatunkra.

A Győztes Hős küld bennünket
Mai világunkban nem könnyű má-

sokat mozgósítani. saját jogaiért még 
csak-csak kész tenni valamit az ember, 
viszont amikor mások érdekében kell 
síkra szállni, már oda a lendület. Ilyen-
kor lehet bárki a mozgósító személy, 
nehezen mozdul az ember. A tanítvá-
nyokat azonban nem akárki igyekezett 
mozgásba lendíteni, hanem az, akinek 
adatott minden hatalom mennyen és 
földön. Jézusnak a földi életre kiterjedő 
fennhatósága már addig is nyilvánvaló 
volt tanítványai számára. elegendő, ha 
csak hatalommal mondott tanításaira, 
csodálatos gyógyításaira, a démonok 
feletti hatalmára vagy a természet erői 
felett gyakorolt hatalmára gondolunk. 

most viszont a megfeszített, és feltáma-
dott Krisztus szólítja meg a mindenkori 
tanítványt. Pál apostol megfogalmazása 
szerint: „nem tekintette zsákmánynak, 
hogy egyenlő az Istennel, hanem meg-
üresítette önmagát, … megalázta magát, 
és engedelmeskedett mindhalálig, még-
pedig a kereszthalálig. Ezért fel is ma-
gasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a 
nevet adományozta neki, amely minden 
névnél nagyobb, hogy a Jézus nevére 
minden térd meghajoljon, mennyeieké, 
földieké és földalattiaké, és minden nyelv 
vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Is-
ten dicsőségére.” (fil 2, 6-11)

Készek vagyunk indulni, ha meg-
szólít, akinek adatott minden hatalom 
mennyen és földön? A természetes az 
lenne, ha azt mondanánk: „itt vagyok, 
engem küldj!” (És 6,8)

A nekünk adott küldetés
A feltámadott Jézus nem kevesebbet, 

mint az egész föld meghódítását vette 
célba. ebben pedig eszközei nem má-
sok, mint a tanítványok. Azt is érdemes 
megfigyelni, hogy a misszióparancsban 
a tanítványok nem azt kapják feladat-
ként, hogy várják a hozzájuk jövőket, 

A tARtALOMBÓL
English section - pages 8-9.
105. Közgyűlés, programlap
Gyülekezeti hírek: Cleveland  
Diakónusavatás, Ifjúsági találkozó
Kornya Mihály palástja
Interjú Veress Efraimmal
A Reménység Fesztiválról

folytatás a 4. oldalon

Mielőtt azt gondolhatná a kedves 
Olvasó, hogy valamilyen különleges 
és rendkívüli eseményre szeretném 
aktivizálni, hadd oszlassak el minden 
kétséget: a címben megfogalmazott 
mozgósítás megváltónktól származik. 
Tanítványainak elmondott, és általunk 
nagy Misszióparancsként ismert beszé-
déből kölcsönöztem.

máté evangélista örökítette meg azt 
a találkozást, amely a feltámadott és 

Vidd a jó hírt minden tájra!
Vidd a jó hírt minden tájra, 
Messze hallasd hangodat: 
Jézus Krisztus által Isten 
Minden bűnöst elfogad!
A Szentírás adja tudtul 
Ezt a drága nagy csodát, 
Hirdesd hát és szóld az Igét, 
Élő hittel prédikáld!

Hálát mondunk szent Igédért 
Néked, áldott Istenünk, 
Hűen adjuk át e kornak, 
Róla szól az életünk. 
Élő víz és égi manna 
Ez a fáradt vándornak, 
Gyógyít, oktat, helyreállít, 
És feltámaszt holtakat.

Jézus útnak indít minket, 
Menjünk hát, bármerre küld, 
Bátran szóljunk Róla mindig, 
Töltse szívünk égi tűz! 
Járjuk végig ezt a földet 
A megváltás hírével, 
Míg majd egykor, munkánk végén 
Föld az éggel ünnepel! 
               gerzsenyi László (HH 759)
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2. oldal 2012. június 
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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)

be is ellátogatott. Ennek során találtunk 
alkalmat arra is, hogy családjáról, szol-
gálatáról és a szeretet lapról beszélges-
sünk, s hogy azt olvasóink számára is 
elérhetővé tegyük. 

a Budapesten, a Billy graham tár-
saság által rendezett Reménység Fesz-
tiválról olvashattunk lapunkban már 
korábban is. Az ország keresztyén kö-
zösségeit, egyházait is megmozgató ren-
dezvényre június 1-3 között került sor. 
sajnálom, hogy nem vehettem részt, leg-
alább vendégként. a 23 évvel ezelőttinek 
(Budapest '89 Billy graham, népstadi-
on) munkatársa is voltam. Az Interne-
tes elérhetőségek segítségével követtük 
azonban a 3 nap eseményeit. Várjuk a 
beszámolókat. A 11. oldalon Merényi 
Zoltán lelkipásztor – a Fesztivál egyik 
munkatársa – blogja egyik írását idézve 
közlünk egy kis összefoglalót az ese-
ményről. Bárcsak maradandó eredmé-
nyei is lennének az evangélizációnak. 
Nagy szükség van a reménységre az 
óhazában is. s arra, hogy felismerjék 
még sokan, hogy reménység egyedül Jé-
zus Krisztusban és általa létezik. 

Végül hadd kívánjak áldást, pihenést, 
kikapcsolódást is a nyári hónapokra! 
Családdal, gyülekezettel, egyedül – lesz 
alkalom utazásokra, találkozásokra is. 
szívünkben az Úrral és testvéreinkkel 
– építsünk kapcsolatokat egymás felé és 
legyünk jó képviselői közösségünknek. 
Legközelebb talán Tahiban, az augusz-
tus 19-i MaBaVIsZ ünnepségen talál-
kozhatunk a magyar baptisták határta-
lan, nagy közösségével. (szerk) 

105. KÖZGYŰLÉS
Ráma Tábor, 

2012. június 29 - július 1. 
Péntek délután bizottsági gyűlések. 
Péntek esti vendég: Vékás Zoltánné. 

a közgyűlés részletes programját  
a 7. oldalon találjuk. 

a közgyűlést közvetlenül követi a 
gyermek és az ifjúsági táborozás. 
Imádkozzunk gyermekeinkért, 
fiataljainkért és azokért, akik a 

héten szolgálni fognak közöttük. 
a fiatalok között Novák József 
testvér szolgál; a gyermekeknél 

többek között a Szakács család és 
Rev. Ken Kelley. 

A Ráma Tábor ad helyet ezúttal is 
szövetségünk közgyűlésének, a hónap 
végén. sokan útra kelnek, nagy távolsá-
gokat is megtesznek azért, hogy néhány 
napig együtt legyenek rég nem látott 
testvéreikkel. Várhatóan ott lesz velünk 
a tábor első bemerítettjének, Mezei Já-
nos testvérnek a felesége, Mezei Pokol 
Helen testvérnő – aki az egyik hűsé-
ges biblia-lapozgatónk. ez a bemerítés 
1969-ben történt, Balla György testvér 
végezte, a másik bemerített Pass Imre 
testvér volt. De eljön Kish Etelka, flo-
ridából, Krasznaiék kelownából – hogy 
csak néhányat említsek a távolban élő 
testvéreink közül. szeretettel várunk 
mindenkit, aki szereti az Úrnak ebben 
a nagy országában és közöttünk épülő, 
többnyire magyarul beszélő közösségét.   

Gyermekeink és ifjaink is ott lesznek 
velünk, sőt, ők még egy további hetet 
töltenek majd a táborban. Gondosan 
előkészített programmal várjuk őket. 
a fiatalokkal elsősorban Novák József  
testvér foglalkozik, a gyermekeket pe-
dig, koruk szerinti csoportosításban, 
egy egész tanítói gárda igyekszik majd 
Jézus Krisztus ismeretére vezetni és ab-
ban előre segíteni. Imádkozzunk a hét 
áldásaiért! 

a közgyűlést az Évközi Gyűlés készí-
ti elő, amit az idén Chicagóban rendez-
tünk meg. az előző számban elsősorban 
a gyülekezet 25 éves jubileumával fog-
lalkoztunk, most Szabó Tivadar testvér 
írásával az Évközire is visszatérünk. 
egy jó közgyűlés jól végzett bizottsági 
munkát feltételez.  A gyülekezeti kül-
döttekből álló MJB chicagói gyűlése 
után van okunk áldásos és békességes 
közgyűlésben reménykedni. 

Újságunk első oldalán Horváth Fe-
renc lelkipásztor írását olvashatjuk. Ha 
ismeretlenül hangzik olvasóinknak a 
neve, nem csoda. Ezután azonban gyak-
rabban olvashatjuk testvérünk írásait, 
hiszen az ausztráliai melbourne-i gyü-
lekezetünk meghívott lelkipásztora ő. 
Horváth testvérék várhatóan ezekben 
a hónapokban utaznak az új szolgálati 
helyre. Urunk oltalmába ajánljuk őket, 
s a melbourne-i Gyülekezettel együtt 
imádkozunk megérkezésükért.  

színes beszámolót olvashatunk a ta-
vaszi ifjúsági találkozóról, melyet ez-
úttal a clevelandi testvérek rendeztek. 
a beszámolókat a részt vevő fiatalok 
készítették – magyarul és angolul. az 
igehirdetői szolgálatra Veress Efraim, 
érszöllősi lelkipásztort hívták meg, aki 
az ifjúsági után egy néhány gyülekezet-
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kezni a harcikocsik kerekét, homályt
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bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
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A tengerparton a halál kapujában
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ra az élet kapuját, és õk átléptek a ha-
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van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
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Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
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mindent félretéve figyel rájuk?
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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.
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2012. június 3. oldal

Mindenek előtt szeretettel köszön-
töm az Evangéliumi Hírnök olvasóit 
és Herjeczki testvért, akivel egy áldott 
hétvégét tölthettem szolgálatban. Kí-
vánom, hogy az a bizonyosság legyen 
valamennyiünkben, amit a zsidókhoz 
irt levél 4:3a-ban olvashatunk: “Mert 
mi, hívők, bemegyünk a nyugodalomba, 
miképpen megmondotta...”

Az ifjúsági találkozó
Örömmel mondhatom, hogy én is ál-

dást nyertem ezen a találkozón, amelyre 
meghívtak a testvérek. Ígéretem volt az 
Úrtól arra nézve, hogy lesznek megtéré-
sek és megújulások, ezért is vállalkoz-
tam erre a szolgálatra, de ő engem is 
formált, tisztított miközben a szolgála-
tokra készültem. Jó volt látni a sok fia-
talt, és tapasztalni, hogy mennyire nyi-
tottak és figyelmesek az igei üzenetre. 
az utazásom előtt volt olyan félelmem 
is, hogy itt Amerikában nem igen fogé-
konyak a fiatalok a lelki jóra. ez inkább 
előítélet volt, amit egy csapásra eloszla-
tott az Úr, amikor találkoztam az ifjú-
sággal. Hiszem, hogy akik megújultak 
és akik döntöttek az Úr Jézus mellett, 
azok otthon a gyülekezetük örömére és 
javára lesznek. munkát kell adni nekik 
a gyülekezetben, hogy fejlődjenek. az 
a vágyam és azért imádkozom, hogy az 
Úr folytassa itt azt a munkát, amibe egy 
rövid időre engem is bevont.  

Gyülekezeti élet, tapasztalat
Hálával tartozom az Úrnak azért, 

hogy az itt eltöltött időt maximálisan 
kitöltötte a testvérekkel való találkozás 
és közösségápolás. a clevelandi gyüle-
kezetben szolgáltam a legtöbbször, de 
eljutottam a torontói és a detroiti gyü-
lekezetbe is. Az igehirdetés szolgálata 
mellett a családlátogatások, beszélgeté-
sek és az imaközösség gyakorlása volt, 
ami örömmel töltött el. sok testvért 
ismertem már gyermekkorom óta, de 
születtek új barátságok, kapcsolatok is. 
Azt látom, hogy az itteni magyar misz-
szió egészen más stratégiát kíván, mint 
amit otthon gyakorlunk. mivel itt nem 
tömbben él a magyarság, ezért a szemé-
lyes evangelizáción kell legyen a hang-

nek az iskolai időszakra. az Úré legyen 
a dicsőség azért is, hogy mind a felesé-
gem, mind én a tavalyi évben befejez-
hettük tanulmányainkat a Debreceni 
egyetemen az építőmérnöki, ill. a kom-
munikáció médiatudományok szakon.

Gyülekezeti munka
Immár ötödik éve, hogy az Érszöllősi 

Magyar Baptista Gyülekezetben szolgá-
lok, amelynek 80 úrvacsorázó, és öt fe-
nyíték alatt lévő tagja van. rajtuk kívül 
van még 42 gyermek és hozzátartozó. 
A mi gyülekezetünkhöz tartozik még 
további három kisebb gyülekezet Mics-
kéről, Magyarkécből és Szilágypérból. 
ezek a gyülekezetek alkotják a szűkeb-
ben vett misszióterületet, melyen teljes 
időben szolgálok, mint felelős lelki-
pásztor. annak ellenére növekedett a 
gyülekezet taglétszáma, hogy az utób-
bi időben több idős testvérünk „haza” 
költözött. Ez azért volt lehetséges, mert 
tavaly is adott az Úr megtérőket, akik a 
bemerítésben is  megpecsételték hitü-
ket. a megtérésekben nagy szerepe volt 
az evangelizációs sorozatoknak, me-
lyet minden évszakban megszervezünk 
gyülekezetünkben és a nyári gyermek 
és ifjúsági táboroknak. Az elmúlt évben 
is több mint három hetet táboroztunk 
fiataljainkkal és gyermekeinkkel, akik 
elhívták ezekbe a táborokba nem hívő 
osztálytársaikat, barátaikat. Ugyancsak 
az elmúlt évben ügyintéző lelkipásztor-
ként a nagyváradi „Betlehem” gyüle-
kezetben is feladattal bízott meg az Úr, 
amihez adott kellő erőt és kedvet. Hálás 
vagyok az én Uramnak azért, mert nem 
volt hiábavaló a fáradozásom. Ami az 
én munkatempómat, illetve szolgálati 
időbeosztásomat illeti, azt kell mond-
jam, hogy a hét minden napja le van 
fedve munkával, kivéve a hétfőt, amit 
több-kevesebb sikerrel igyekszek csak a 
családnak fenntartani. a többi napokon 
is minden reggel együtt van a család, 
amikor megtartjuk a családi áhítatot, 
és ennek áldásait tapasztaljuk. az esti 
és a vasárnapi szolgálatokra többször 
elkísérnek a lányaim is, hol egyik, hol 
másik vagy több is, ezért a velük való 
kapcsolat folyamatosan épül és erősö-
dik. Az Úr így vezetett engem a munka 
és család közti egyensúly megteremtése 
kérdésében. Hála és dicsőség neki azért, 
hogy ez a modell működőképes. 

Szeretet
Immár több mint egy éve, hogy a Ro-

mániai Magyar Baptista Szövetség vá-
lasztókongresszusán a testvérek az El-
nökségbe választottak, ahol alelnökként 
a szövetség külső és belső kommuniká-
ciójáért felelek. Többek között ez azt is 

súly, és ez azt jelenti, hogy nem annyira 
az igehirdető személye, hanem sokkal 
inkább a tagok személyes életpéldája 
a meghatározó az evangelizációban. A 
lelkipásztorok itt valóban pásztorok kell 
hogy legyenek, akik felvállalják a test-
vérek gondját-baját, imádkoznak értük 
és velük, mert a fizikálisan is szétszó-
ródott tagok személyes lelkigondozása 
munkálja a gyülekezet egységét, és 
evangelizáló erejét. Az Úr adja, hogy 
szolgatársaim -akikkel nagyon jó volt 
közösségben lenni- maradéktalanul be-
tölthessék küldetésüket. Ezért is fogunk 
imádkozni otthon, az imacsoportban!

Családi helyzet
Amit magamról és családomról el-

mondhatok az az, hogy nagyon kegyel-
mes hozzám az Isten. Nem érdemeltem, 
és mégis megáldott egy hűséges feleség-
gel (Márti) és 5 leánygyermekkel, aki-
kért nagyon hálás vagyok. A gyerekeink 
közül Mirjám (16) már átadta életét az 
Úrnak, és be is merítkezett. már gim-
náziumba jár és a tanulmányi előmene-
tele ígéretes. az iskolában imacsoport 
szervezésében is részt vesz, amelyet 
napi rendszerességgel tartanak.  az Úr 
áldása van ezen a szolgálaton. Judit (13) 
és  Jémina (9) még általános iskolába 
járnak, és ugyancsak hálásak vagyunk 
feleségemmel együtt azért, hogy rájuk 
sem lehet panasz. Tirza (6) és Viola (3), 
a két kisebb lányunk, a közeli Margittá-
ra (kb. 8km) járnak, napközis óvodába, 
ahol román nyelvű csoportban készül-

TEGYÜK, AMIT AZ ÚR RáNK BíZOTT!
detroiti beszélgetés Veress efraimmal

A Szeretet szerkesztője az Evangéliumi 
Hírnök szerkesztőjénél. 

Veress efraim, érszöllősi lelkipásztor volt a meghívott szolgálattevő szövetségünk 
tavaszi, Clevelandban megrendezett ifjúsági találkozóján. A találkozó után testvé-
rünk ellátogatott néhány gyülekezetünkbe. Így jutott el Detroitba, ahol a szolgálatok 
és látogatások között egy kicsit beszélgettünk családjáról, utazásáról, itteni és otthoni 
szolgálatáról és a „Szeretet” lapról. 

Olvasóinkra gondolva megkértem, hogy írjon is le nekünk valamennyit mindezek-
ről. köszönöm, hogy engedett a kérésnek. (szerk) 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

4. oldal 2012. június 

precíz és gondos munkát tükröz. Isten 
áldja meg érte testvérünket. minden te-
rületen azt tapasztaltam, a résztvevők 
egy közös cél érdekében munkálkodnak 
és ez nem más, mint az emigrációban 
élő testvérek közötti evangélium tovább-
adása és a testvérek összefogása. mind 
a missziós munka, mind a közösségi 
programok, amiken részt vehettünk, a 
következő missziós évben az egységet 

munkálják majd. Jó volt hallani, hogy 
fiataljaink ügye is mindig középpontban 
van, annak érdekében, hogy otthonra ta-
láljanak gyülekezeteinkben és nem utol-
só sorban Isten mellett.   

Volt küldetésemnek egy másik célja 
is. A jubileumi alkalomra egy új bejára-
ti ajtót készíteni. Szegedi Ervin és Balla 
Sándor testvérek közreműködésével lett 
megvalósítva. Hálás vagyok Istennek 
azért, hogy ebben is megtapasztalhat-
tam az ő segítségét. Mind a gyártásban, 
mind a szállításban, mind a beépítésben 
érezhető volt. Jó volt tapasztalni a sok 
segítő kezet a helyszíni munkában.

Összességében úgy érzem, áldott 
alkalom volt mindegyik nap, amit ott 
tölthettünk. A jubileumi megemléke-
zés pedig  bizonyítéka volt annak, hogy 
érdemes végeznünk a munkát, mert az 
áldás nem marad el.

Vendéglátó testvéreinkről is fontos 
említést tennem, mert szinte család-
tagként vettek körül. Koncz testvér és 
családja volt a vendéglátónk és hálás 
vagyok értük Istennek, hogy nem csak 
mondják, hanem megélik a testvérszere-
tet gyakorlását. 

Köszönöm mind a Torontói Gyüleke-
zetnek, mind az Észak-Amerikai Magyar 
Baptista Szövetség minden küldöttjének 
azt a szeretet, amivel befogadtak. szeret-
ném szolgálatommal segíteni a gyüleke-
zetem és a szövetség munkáját, mindaz-
zal amit Istentől kaptam.
                                   Szabó tivadar  

jelenti, hogy a „Szeretet” havilap, mely 
3000 példányszámban jelenik meg, fő-
szerkesztői teendőit is el kell lássam. az 
Úré legyen a dicsőség és a hála azért, 
hogy nem mondtam csődöt ezen a terü-
leten, és a korábban említett tanulmá-
nyaim során szerzett tudást itt kamatoz-
tathatom. Nagy öröm számomra tudni 
azt, hogy az erdélyi magyar baptisták 
“Szeretet(e)” ide Amerikába is elér. mi 
is hálásak vagyunk, hogy rendszeresen 
kapjuk és nagyon szívesen olvassuk az 
amerikai testvérek lapját. Így, a kölcsö-
nös információ cserével, erősíthetjük a 
testvéri kapcsolatokat.  kérem a test-
véreket hogy továbbra is imádkozzanak 
értem, értünk, hogy amit az Úr ránk bí-
zott, azt maradéktalanul tudjuk elvégez-
ni az ő dicsőségére, mások hasznára és 
a mi üdvünkre!

                              Veress efraim

MENJETEK,... TEGYETEK!  
folytatás az 1. oldalról

ezek szerint tehát nem egy általános 
ígéret, hanem meghatározott feladat-
hoz kötött jézusi biztosítás. Pedig olyan 
előszeretettel szeretjük idézgetni, hogy 
Jézus megmondta, hogy minden nap ve-
lünk lesz. Igen, velünk lesz, ha készek 
vagyunk vállalni a tanítvánnyá tevés 
egyáltalán nem könnyű, és olykor nem 
veszélytelen feladatát. Jézus Krisztus 
szent jelenlétére ne önző céljainkban, 
hanem ránk ruházott küldetésünk telje-
sítésében számítsunk! azt se feledjük, 
hogy csakis Jézus Krisztus hatalma és 
az ő velünk maradó jelenlétének ereje 
által tudjuk a nagy feladatot teljesíteni.

           Horváth Ferenc lelkipásztor

Régóta avatott diakónusként szol-
gáltam magyarországon a Rákospalo-
tai Gyülekezetben, ahol felnőttem, de 
közgyűlésen még nem vettem részt. 
ezt az első megbízatásomat a torontói 
testvérektől kaptam. Várakozással és 
érdeklődve érkeztem a testvérek közé. 
első benyomásom a fogadó gyüleke-
zet részéről nagyon pozitív volt. Csupa 
szeretettel fogadtak, mintha már évtize-

dek óta ismernénk egymást. Nem titok, 
szeretett rokonok is vannak a küldöttek 
között, ami még családiasabbá tette szá-
momra ezt.

nagyon jó érzés volt tapasztalni a 
pontosan és precízen előkészített prog-
ramot és annak a pontos betartását. 
Szabó István testvér gondos előkészítő  
munkájának gyümölcse ez. 

Úgy éreztem minden területen, hogy a 
szövetség odafigyelő gondossággal törő-
dik minden kis és nagy gyülekezet sor-
sával és az ott végzett munkával. szép 
eredményeket is hallhattam, ami báto-
rítólag hatott rám. Vidám hangulatú és 
úgy érzem, Istentől megáldott alkalom 
volt.  Anyagi területen Balla Zsigmond 
testvér munkája számomra egy nagyon 

hanem, hogy maguk induljanak el em-
bertársaik felé. sokkal könnyebb persze 
várnunk az embereket, hogy eljöjjenek 
az imaházba és meghallgassák a prédi-
kációt, az Úr Jézus azonban minket küld 
ismerőseinkhez, barátainkhoz az öröm-
hírrel. a Jézustól kapott küldetés ma is 
ugyanolyan aktuális, mint kétezer évvel 
ezelőtt. semmit nem veszített időszerű-
ségéből. krisztus ma is azt akarja, hogy 
az embereket tanítványaivá tegyük. 
sokszor talán úgy gondoljuk, hogy a mi 
dolgunk csak hirdetni az evangéliumot, 
aztán a szent Lélek majd elvégzi az em-
berekben a meggyőzés munkáját. az 
Úr Jézus azonban a „tanítvánnyá tétel” 
komplex feladatáról beszél. ez pedig azt 
jelenti, hogy készek vagyunk időt szán-
ni arra, hogy az embereket rásegítsük 
Krisztus követésére. Puszta evangelizá-
lásnál többet kell tehát vállalnunk: be-
meríteni és Isten Igéjének ismeretére és 
megtartására tanítani a megtérőket. 

A Feltámadott jelenléte
Miközben olvassuk Jézus missziópa-

rancsát, és már érezzük a szent Lélek 
késztetését az engedelmességre, lehet, 
hogy mégis felmerül bennünk: de hát 
nem túl nagy feladat ez, és nem túl 
kockázatos? Eszünkbe jut Jézus szava: 
„Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat 
a farkasok közé.” (mt 10,16) Viszont 
annak, aki a tanítványozási munkában 
hajlandó részt vállalni, a feltámadott 
Jézus Krisztus állandó, valóságos és 
örök közösségét ajánlja. A jézusi ígéret, 
mely szerint velünk van minden nap, 
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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. június 5. oldal

DIAKóNUSAVATáS

2012. május 6.  Gyülekezetünk egy 
történelmi mérföldkőhöz érkezett.  Há-
rom aktív és példamutató gyülekezeti 
tagot avattunk fel a diakónusi szolgálat-
ra: Kiss Sándort, Marosi Bélát és Sánta 
Józsefet.  Diakónus testvéreink gyüle-
kezetünk lelkipásztora, Dr. Pintér Zol-
tán testvér mellett foglalták el szolgálati 
helyüket, mint segítők és szolgatársak.

Kiss Sándor testvér évek óta aktív és 
hűséges szolgáló tagja gyülekezetünk-
nek. Volt egy ideig a gyülekezet veze-
tője is, elöljárósági tag, imaóra vezető, 
szolgált a férfikörben és az énekkarban. 
kiss testvér bizonyságtétele az ünnep-
ségen nagyon megható volt.  Elmondta, 
hogy gyermekkora nem volt könnyű, de 
annál jobban kereste, és meg is találta a 
mennyei Atya oltalmát.

Marosi Béla testvér gyülekezetünk 
egyik alapító tagja. szolgálati területei: 
orgonista, bizottsági és férfiköri tag, 
imaóra vezető, beteg látogató.  Marosi 
testvér hűséges szolgálata bizonyítja, 
hogy az idős kor nem hátrány, hanem 
inkább előny, hogy szolgáljunk egymás 
felé, építve Isten országát. Marosi bácsi 
és felesége, ella, különlegesen szép pél-
damutató életet élnek gyülekezetünk-

„Igaz vagy hamis keresztyén” volt a 
mottója a Clevelandban megrendezett 
Ifjúsági Konferenciának. Az ifjúság 
tagjaként részt vehettem az előkészüle-
tekben és a szervezésben, mely során az 
Úr több dologban is megáldott bennün-
ket. 

Egyik az volt, hogy ifjúságunk jobban 
összekovácsolódott. Együtt böjtöltünk 
és imádkoztunk a konferenciáért és a 
szolgáló lelkipásztorért. nem volt teljes 
egyetértés abban, hogy kit kérjünk fel 
az ige szolgálatára. Kezdtünk úgy rea-
gálni dolgokra, mintha Istennek nem 
lenne hatalma arra, hogy a legjobbat 
adja nekünk. Elkeseredtünk, haragud-
tunk, mert csak az emberekre néztünk. 
De hála az Úrnak, hogy rávilágított erre. 
Végül is Veress Efraim testvér szolgála-
tát és itt létét az Úrnak tulajdonítjuk, és 
Neki adtunk hálát érte. 

Jó néha megállni és elgondolkodni 
arról, hol tart a hívő életünk. tényleg 
engedelmeskedünk Istennek, és tud-
juk, hogy a terveink és elképzeléseink 
egyeznek az Övéivel? Ezt a gondolato-
mat az igehirdetésben elhangzott egyik 
példával szeretném illusztrálni. 

Veress testvér beszélt az identitásról. 
Bár meg tudjuk mondani, honnan szár-
mazunk, de azt tudjuk-e, hogy igazán 
Istenéi vagyunk? Nem elég az, hogy já-
rok templomba, bemerítkeztem és még 
talán más szolgálataim is vannak - mi-
közben a szívem nem az Úré. Elmondott 
egy példát egy idős presbiter testvér-
ről, aki nagyon nagy haragban volt egy 
másik testvérrel. ez a testvér presbiter 
volt, bemerítkezett keresztyén ember. 
más szolgálatban is részt vett, többek 
között ő készített kovácsolt vaskerítést 
a templom köré. amikor figyelmeztet-
te őt Veress testvér, hogy meg kellene 
bocsátania valakinek, és utalt az igére, 
és arra, hogy az Úr is mennyi bűnünket 
megbocsátotta már. A testvér azt vála-
szolta, hogy neki nincsenek ilyen bű-
nei. erre azt mondta neki a lelkipásztor, 
hogy akkor mi nem lehetünk testvérek. 
kizárták a gyülekezetből. többen sú-
lyosnak vélték a döntést. az igehirdető 
hangsúlyozta, hogy nagyon fontos ko-
molyan venni az igét, és igaz keresz-
tyénnek lenni. Csakis akkor tud minket 
az Úr használni, és mi is akkor töltjük 
be a feladatunkat, ha minél több embert 
a kereszthez, Jézushoz viszünk, hogy 

ben.  szolgálatuk, úgy egyénileg, mint 
házastársként, mindannyiunk számára 
példa.

Sánta József testvérünk is nagy hű-
séggel és odaadással végzi feladatát, 
mint a Férfi kör vezetője. sánta testvér 
volt az, aki szívügyének látta, hogy egy 
film missziót indítson gyülekezetünk-
ben, amelyen magyar szinkronizált ke-
resztyén filmekkel próbálja elvezetni az 
embereket Jézus Krisztushoz. 

a diakónusavató ünnepségre szövet-
ségünk elnökét és tiszteletbeli elnökét 
hívta meg gyülekezetünk a szolgálatok 

végzésére. Az igét Kulcsár 
Sándor nyugalmazott lp. 
testvér hirdette,  a diakó-
nusavatási liturgiát Dr. 
Herjeczki Géza testvér ve-

zette. az áldást kérő imádságban mind 
a három lelkipásztor imádkozott a dia-
kónus testvérekért és családjaikért. Azt 
követően az úrvacsora emlékjegyeit vet-
te magához a gyülekezet. Az istentisz-
telet végén a detroiti gyülekezet kórusa 
énekelt két éneket. Az egyik ének jól 
megfogalmazta az avatottak, sőt mind-
annyiunk érzését is: Én mától kezdve 
csak Őt szolgálom...  

Az alkalom után szeretetvendégség 
fogadta a kedves ünneplő gyülekezetet.

Az a kérésünk, hogy a jó Atya adjon 
erőt és kitartást a három diakónus test-
vérnek, hogy a lelkipásztorunkkal és 
az elöljáró testvérekkel együtt el tudják 
végezni azt a munkát, amit gyülekeze-
tünkben rájuk bízott az Úr!

                                    Boda erika

CLEVELAND

A három avatandó  
diakónus testvér és  

feleségük: Sánta József 
(Rózsa), Marosi Béla (Ella) 
és Kiss Sándor (Erzsébet).

Az áldáskérő imádságot 
együtt végezte  

Pintér Zoltán, Herjeczki 
Géza és Kulcsár Sándor 

lp. testvér. 

IFJÚSáGI TALáLKOZó
IGAZ VAGY HAMIS

Milyen keresztyén vagy?
2012. május 25-27.
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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. június 

az ifjúsági találkozó már péntek este 
megkezdődött. lelkipásztorunk, Dr. 
Pintér Zoltán köszöntötte a megérkezett 
fiatalokat, vendégeket.  egy rövidebb 
bemutatkozót hallottunk Veress Efraim 
lelkipásztortól, valamint egy rövidebb 
igeszolgálatot is.  

A szombat reggeli alkalom az ima-
háznál kezdődött, ahol Veress testvér 
első előadását hallhatták a fiatalok és 
a jelenlevők az “Igaz vagy Hamis” ke-
resztyénről.  Majd Püsök Dániel, toron-
tói lelkipásztor fordította Veress testvér 
előadását angolra.  

az alkalom után a parkba indultunk, 
ahol folytatódott az előadás - négy cso-
portos beszélgetésben.  a házas csopor-
tot Pintér zoltán vezette, Veress Efraim, 
Püsök Dániel és Kiss István clevelandi 
ifjúsági tanító is csoportot vezetett.  kü-
lön volt foglalkozás a kisgyermekekkel 
is, amit Boda Erika és Kiss Judit veze-
tett.  a finom ebéd után pedig lakatos 
laura vezetésével csoportos maratoni 
játékokat játszottak az ifjak, melyen 
egymással is versenyeztek a fiatalok. 

megvallva bűneiket megtérjenek, majd 
engedelmeskedve Isten parancsának 
bemerítkezzenek (mt 28,19-20).  Veress 
testvér elmondta, hogy többen nem ér-
tettek egyet a döntéssel, s ezt kérdezték: 
„miért kell egy 72 éves embert kizárni? 
Elfog menni az unitáriusokhoz”. felve-
tődik a kérdés: hányszor van, hogy nem 
vállalod fel azt, ami az igaz keresztyén-
séggel jár, ami Isten szerint való lenne, 
azért, mert emberi módon gondolkodsz 
és félsz az emberektől... (Péld 29,25)

egy évvel később a testvér nagyon 
megbetegedett. magához hívatta a lel-
készt és azt a testvért, akivel haragban 
volt. Akkor elmondta, hogy mennyire 
bűnös, és szüksége van a bűnbocsánat-
ra. ekkor vallotta meg igazán a bűneit, 
és lett az Úré. Visszavették a gyüleke-
zetbe, majd rá két évre meghalt. 

engem abban erősített ez a példa, 
hogy mennyire fontos az Urat hirdet-
ni, mindig az ő útján járni. Csak akkor 
tud az Úr véghezvinni ilyen csodákat az 
életünkben. Így a nagyon hosszú ideje 
„hívő” is megtérhet, vagy akik megre-
kedtek, azok megújulhatnak, és igaz ke-
resztyének lesznek. 

Kívánom minden olvasónak, hogy ve-
lünk együtt, az Ige fényében vizsgálja 

Veress testvér második előadására a dél-
utáni istentiszteleten, az imaházban ke-
rült sor, amelyet ezúttal is Püsök Dániel 
testvér fordított angolra. a vendég fia-
talok egy részének szolgálatait is ekkor 
hallgattuk meg. Az istentisztelet után 
egy különleges movie Night-ot tervez-
tek a clevelandi fiatalok, amelyen egy 
kedves keresztyén filmet vetítettünk: 
The Secrets of Jonathan Sperry.  

a vasárnap reggeli alkalmat imaáhí-
tattal nyitottuk meg, amit Varga Zsolt, 

helyi fiatal testvérünk és detroitból 
Juhász Robi vezetett.  zsolt magyarul 
buzdította a fiatalokat, robi angolul.  
Az imaáhítat után következett a többi 
szolgálat a vendég fiataloktól, majd azt 
követően egy evangélizációs igehirde-
tést hallottunk Veress testvértől.  

A konferencia szeretet vendégséggel 
ért véget. Mivel több fiatal hétfő regge-
lig maradt Clevelandban, így még ebéd 
után újból elmentünk egy parkba, ahol 
sportra és többféle játékra került sor.

Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy 
a jó atya gondviselő szeretetét érez-
hettük az egész konferencia alatt.  Há-
lásak vagyunk az Úrnak mindenért, és 
köszönjük a szolgálatba bekapcsolódó 
testvérek fáradságát.
                      Boda erika, Cleveland

Veress Efraim lelkipásztor.  
A fiatalok egy része a csoportos 
játékok egyikén. A kisgyermekek 

szolgálata vasárnap reggel.  
A torontói fiatalok csoportja volt

a legnépesebb. 

meg keresztyénségét, teljes őszinteség-
gel, hogy az ő dicsősége lehessen látha-
tóvá életünkön.
                                      kiss István



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

Ha azt kérdezte volna valaki Mózes-
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér-
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. június 7. oldal

SZOMBAT DÉLUTáN

3.00 lelkipásztor szövetség - elnök: Kulcsár Sándor
4.00 női konferencia - elnök: Torma Irénke
        Férfi konferencia - elnök: Lukács János
        Ifjúsági Konferencia - elnök: Gerstner Kornél

6.00 Vacsora

7.00 ISTENTISZTELET

Ifjúsági szolgálatok - vezeti Gerstner Kornél
Bizonyságtétel: Ésaiás (És 6,1-8) - Vadász János
Igehirdetés: Jákób (1móz 32,21-30) - Lukács János

tábortűz, közös éneklés

VASáRNAP – JÚLIUS 1.
8.00 Reggeli

10.00  Imaóra: Ámósz (Ám 7,14-17) - Novák József

11.00  ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET

Igehirdetés:  Nehémiás (Neh 2:11-20) - Gergely István
Úrvacsora: a helyi lelkipásztor és a szövetség elnöke 

1.00  EBÉD

7.00 VACsORA

8.00  ISTENTISZTELET         

szolgálatok - vezeti Püsök Dániel 
        zenei szolgálat: Curtis Szakács és családja 
Igehirdetés: Káleb, aki tökéletesen követte az Urat 
                    (Józs 14,6-14) - Rev. Ken Kelley 
Hithősöm - bizonyságtételek: Pintér Zoltán,  
                   Herjeczki  Géza, Püsök Dániel és mások

Az istentiszteletek alatt bibliaköri foglalkozásra  
várjuk a kisgyermekeket.

ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA SZÖVETSÉG
105. KÖZGYŰLÉS 2012. június 29 - július 1.

A közgyűlés helye: Ráma Tábor, Rama, Ontario, Kanada – Tel: (705)326-6965
A szövetség tisztségviselői: dr. Herjeczki géza elnök, Szabó István alelnök, novák józsef titkár,  

Balla Zsigmond pénztáros, kulcsár Sándor tiszteletbeli elnök.

Jelige: HITHŐSEINK  /  OUR HEROES OF FAITH

TáRGYREND

PÉNTEK – JÚNIUS 29.
Bizottsági ülések

3.00 - 4.00 Végrehajtó Bizottság
4.00 - 5.00 Misszió és Jótékonysági Bizottság

   6.00  vacsora / regisztrálás

7.00 ISTENTISZTELET - a Nőszövetség estje

A szolgálatokat Torma Irénke nőszövetségi elnök vezeti

Igei szolgálat: Példaképünk: Anna, egy hithős édesanyja 

                       (1Sm 1; Zsid 11,32) - Vékás Erzsébet

   9.00 tábortűz, közös éneklés

SZOMBAT – JÚNIUS 30.
8.00 – 8.50  reggeli
   8.50  a közgyűlés énekel
   9.00 áHíTAT  Gájus - 3 Jn 1-8,11 - Kulcsár Sándor
   9.30 A 105. Közgyűlés megnyitása
           Elnöki megnyitó – Herjeczki Géza
   9.50  A tárgyrend ismertetése és elfogadása
  10.00 Titkári jelentés – Novák József
  10.20 a közgyűlés énekel
  10.30 Misszió és Jótékonysági Bizottság jelentése
            - Szabó István 
  10.50 A pénztáros jelentése – Balla Zsigmond
  11.10 Költségvetés a 2012/13 évre
  11.20 a közgyűlés énekel
  11.25 Az Evangéliumi Hírnök és a Baráti Kör  
       jelentése – Herjeczki Géza és Fűr Béla 
  11.45 Választás
  12.10 Határozatok ismertetése
  12.20 Tisztségviselők beiktatása - Kulcsár Sándor
  12.30 záró imádság 

1.00 – 2.00 eBéd
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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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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).

HUNGARIAN BAPTIST CONVENTION 
OF NORTH AMERICA

105th ANNUAL CONVENTION – June 29 - July 1, 2012
6001 Rama Rd., Rama Township, Ontario, Canada L3V 6H6 

Theme: OUR HEROES OF FAITH

You are cordially invited to attend the Convention and the following 
Conference at our beautiful Hungarian Baptist Camp “ráma”, as we 
gather to praise god for his presence in the life of our association.

Following the annual business meetings of the membership, 
representatives of the member churches, friends and relatives, young and 

old will join in fellowships of praise and various activities.

awaiting you at rama is the newly renovated Chapel, along with the 
camp’s comfortable and modern facilities.... and, as expected in our 

culinary tradition: dishes a la carte “rámai ínyencségek sokasága” – all in 
the most picturesque setting.

Come and enjoy the great fellowship of Hungarian Baptists  
living in North America!

for more information, call (905) 417-8578 

excerpts from the program:

FRIDAY
3:00 Pm Committee meetings 
6:00 PM supper 
7:00 PM Women’s night, Worship service; 
               guest speaker: Mrs. Elizabeth Vékás

SATURDAY
9:00 Am The Business meetings of the Convention 
1:00 Pm  Lunch
3:00 PM Meetings for the Convention’s auxiliaries  
               (Pastor’s, Women’s, Men’s and Youth Convention)
6:00PM supper 
7:00PM evening Worship service; (Rev. János Lukács, preaching) 
Campfire, singing

SUNDAY
10:00 Am Hour of Prayer 
11:00 Worship service, (Rev. István Gergely, preaching) Communion
1:00 Pm Lunch 
sport activities 
8:00 PM evening Worship service; (Rev. Ken Kelley, preaching)
              music ministry: Curtis Szakacs and Family

Worship services are in Hungarian language but we will also use english, 
especially on sunday evening.  

Come, and enjoy great fellowship, spirit-filled teachings, poems,  
testimonials and singing.

While preparing for the youth 
conference and trying to decide on a 
topic and motto for the weekend, we 
went through a lot of different topics 
and Bible verses before we finally came 
to our conclusion. We got together on 
several occasions to share our ideas and 
the issues and questions that have been 
coming up in our daily lives outside of 
church, the things that we would really 
love to learn more about! However, each 
time we got together, the ten of us would 
come up with fifty different mottos, 
every single time, without fail. This 
made pinpointing one particular one 
very difficult. after some frustration, 
we realized, maybe this wasn’t about us, 
that maybe we needed to listen to what 
God wanted to teach us and everyone 
else who would attend the conference. 
so, as a youth group, we took one day 
out of our week to fast and pray for god 
to show us what he had planned for the 
weekend for us. 

The following sunday morning, we 
got together again to discuss the topics 
once more and as usual we had a difficult 
time choosing one that we all agreed on. 
then, literally in the last fifteen minutes 
or so of our time together, it just came 
to us, “true or false,” and we all agreed 
on it! We knew this was something god 
really wanted to engrave in our hearts 
over the weekend, to teach us what a 
true Christian looks like. 

Personally, I have been battling the 
issue in my heart and life for a little 
while, and the topic meant so much to 
me. as I look around, especially in the 

TRUE OR FALSE?
What kind of a Christian are you?

YOUTH CONFERENCE, 
CLEVELAND, May 25-27, 2012.
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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. június 9. oldal

world, the fine line between Christians 
and the world is becoming finer and finer 
and sometimes I feel as if we’ve reached 
the point of making it completely 
invisible. We dress the same, act the 
same, talk the same, have the same life 
goals, watch the same movies, approach 
relationships and marriage the same, 
and treat those around us the way any 
other person living in the world would. 

over the weekend, I had the oppor-
tunity to reevaluate my life and how 

it measures up to god’s word. as 
Pastor Veress mentioned, the Bible is 
the best mirror to evaluate ourselves 
in. I pray that I, and every other youth 
who attended that weekend or had the 
opportunity to watch over the internet, 
could take what we learned and apply it 
to our daily walks with Christ out in the 
world, reevaluating our lives each and 
every brand new day, ensuring that we 
are walking in the will of God as true 
Christians and not just hiding behind a 
façade!
           Lakatos gabriella, Cleveland

How sure are you that if you died 
today you would go to heaven? To some 
of you that might not be hard to answer 
because you are sure that you will go to 
heaven, but to me it was a scary, mind 
blowing question that effected my life 
since the Cleveland Youth Conference 
in may.

On saturday night, Pastor Efraim Ve-
ress asked us: "If you died today, are you 
sure that you are going to go to heaven?" 
He said that it isn't enough to be 99.99% 
committed; we need to be 100%. I wasn't 
really sure about it.

lately, I've been relying on myself 
rather than trusting god and his plans for 
me. If something went wrong, I blamed 
it on Him and questioned Him. I totally 
ignored everything that had to do with 
reading the Bible and devotions, and 
only prayed when I wanted something. 
I wanted to look perfect in everyone's 
eyes and didn't realize that it ruined my 
relationship with god. I was seeking 
for happiness from the world: from 
others, rather than seeking God, who is 
offering true, eternal happiness. so after 

I caused some HUGE trouble in Cleve-
land, I realized that my irresponsible 
personality needed to grow up and let 
God control my entire life.

I prayed to god and asked Him for 
forgiveness and to give me faith that I 
may be sure that I'm going to heaven. I 
realized that I needed Jesus in my life 
because without Him, I am nothing.  
after a lot of praying, I accepted Him 
as my personal savior! I started reading 
the Bible and devotionals daily, listen to 

more Cristian songs, pray, and ask god 
before I do something. 

It has been a HUGE change in my 
life and is the best feeling I have ever 
experienced: to know that you can 
always count on God and his everlasting 
love gave me the faith to discover the 
true meaning of life.

             erzsébet Balla, California

I don't know with what mindset or 
attitude all the attendees approached the 
Cleveland Youth Conference, but I do 
know that most of us left with a similar 
renewed feeling after experiencing god 
shower His blessings upon this event. I, 
myself, approached this get-together as 
an opportunity to relax for a couple of 
days, knowing I wouldn't have to suit 
up and go into work. However, god had 
other plans in store for me. He helped me 
realize that I don't serve with the same 
fire and passion as I once did. 

saturday evening, Pastor Veress’s 
message about the parable of the ten 
bridesmaids brought to light what a true 
Christian is; someone who is a living 
testimony to others and a light in this dark 
world. After doing some soul searching, 
I was able to admit to myself that the 
way I was living was not of a true Chris-
tian and realized changes needed to be 
made. I just praise god and give Him all 
the glory for His faithfulness and grace 
that found and stopped me in my tracks. 
It’s not enough to swim on the surface of 
Christianity and think you can just get 
by and have a false hope god will grant 
you entry to His kingdom. None of us 
want to be part of the crowd we read in 
Matthew 7:21-23 that say, “lord, lord, 

szomorú szívvel adjuk tudtára az 
amerikai és kanadai testvéreinknek és 
barátainknak, hogy ifj. Baráth Antal 
május 3-án, 65-dik születésnapján az 
Örök Hazába költözött.  súlyos agyrák-
ban szenvedett 9 hónapig.

fiatal éveit szüleivel, testvéreivel a 
torontói Baptista gyülekezetben élte. 
Cserepka János lelkipásztor testvér me-
rítette be. 1969-ben feleségül vette Geor-
gina Brewert.  szép, nagy családot nevel-
tek fel, 3 fiú és 3 leány gyermekük volt.

Csendes kis kápolnában búcsúztunk 
tőle, és hangzott a kedves ének: ‘És Ő 
jár velem, beszélget nekem, mondja, én 
az Övé vagyok.'  Az Úr legyen vigasz-
taló, kedves, hűséges feleségének, gyer-
mekeinek, számos unokájának, Mártha 
nővérének, Erika húgának és mindnyá-
junknak, akik szerettük őt.

a fényképen antal nemrég elköltö-
zött szüleinkkel együtt látható. 
                                    tagai erika

did we not prophesy in your name and in 
your name drive out demons and in your 
name perform many miracles?” as we 
read further on god’s response to those 
is, “I never knew you. away from me, 
you evildoers!" therefore, we need to 
act accordingly because we are called to 
serve whole-heartedly, which is the least 
we can do to show appreciation for the 
greatest gift of all, our salvation.

                   Adam Szabo, Chicago

Clevelandi, alhambrai és chicagói ifjak.

Akik 
ElMEnTEK
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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. június 

köszönte a helyettesítést, s azt mondta 
Bozsódinak: – te még most sem tudod, 
hogy kell alkalmazni az Igét? A szent-
írásban a legfontosabb a cselekedet, a 
bemerítésnél az, hogy Jézus bement 
a vízbe, és kijött a vízből, te pedig azt 
a részt emelted ki ,,engedj most, mert 
így illik nékünk.” engedelmességről 
való tanításnál helyes ez a felfogás, de 
bemerítésnél az engedelmességen túl 
a cselekedet a fontosabb rész. sokszor 
azért nincs eredmény a prédikátori 
munkában, mert a cselekvést nem tud-
ják megkülönböztetni a beszédtől. ez-
után búcsúzásra került a sor. Elköszönt 
mindenkitől. Búcsúzás közben sírva 
mondta: – na, testvérek, nem jövök töb-
bet szalárdra. mindnyájan sírtak, és így 
ült fel szalárdon Kocsis Károly kocsijá-
ra kis unokájával együtt, és ment vissza 
Bihardiószegre. megérezte az érett test 
és a megfáradt lélek az idő teljességét, 
kis unokáját magához ölelve, könnyek-
kel szemében ment haza szalárd határá-
ból. És soha többé nem látta szalárdot...”

ez alkalommal bemerítő köntösét 
Bozsódi zsigmondnak adta. 1917. ja-
nuár 3-án, éjjel 2-3 óra között meghalt 
Kornya mihály. Az Úr munkája végez-
tével hazahívta hűségben megöregedett 
szolgáját. a koporsó mellett 12 fehér 
hajú öregember állott, hogy még néhány 
óráig közelében legyenek annak a fér-
finak, akitől megtanulták az isteni élet 
igazságait. A temetési gyászbeszédet a 
Budapestről megérkezett Meyer Henrik 
tartotta a 2sám 1:17-26 alapján. Beszé-
dét sírástól elfúló hangon azzal kezdte: 
„nincsen kornya.” az Isten embere ha-
zament Urához. 

Bozsódi zsigmond a szalárdi körzet 
prédikátoraként nagy odaadással és 
kitartással végezte a rábízott munkát: 
részt vett az országos szövetség munká-
lataiban, hirdette az Igét, járta a körze-

megyei Fekete-Tót községben végezte.
a szolgálatot az Úrtól kapott tekintély-

lyel élete végéig hűen végezte, bemerítő 
palástját alázattal viselte. Munkássága 
nyomán gyülekezetek százai alakultak 
meg Erdély- és magyarország szerte. 
Kornya mihály 40 évig járta a megyé-
ket, városokat, falvakat porban, sárban, 
hóban, vízben, szenvedve sok féle kö-
rülmény között. Több mint 19 megyé-
ben hirdette az Igét fáradhatatlanul, és a 
kutatások szerint 348 bemerítésen több 
mint 11.000 fehérruhást merített be egy-
maga. az idős kornya testvér betegen, 
1916-ban Fugyivásárhelyen ölti magára 
utoljára palástját, és tart bemerítést. Fi-
ának 1914 októberében a szerbiai harc-
téren bekövetkezett halála, a sok gya-
loglás, hideg idő, a jeges vízben végzett 
bemerítések sokasága és sok egyéb ül-
döztetések megviselték egészségi álla-
potát, meggyengítették fizikai erejét.

az utolsó bemerítésről, amin részt 
vett, Kirner A. Bertalan Kornya Mihály 
baptista úttörő-parasztapostol króniká-
jában így jegyzi fel: „az utolsó gyüle-
kezet, amelyben megjelent, és ahol az 
utolsó felvételt is végezte 1916. augusz-
tus 13-án, Szalárd volt. Ebben a gyüle-
kezetben sok öröme volt még a zaklatá-
sok, az elszakadások idejében is, mert 
itt hűen kitartottak mellette. Ide ekkor 
már Bihardiószegről kocsival hozták 
el, de a baptizálást kornya helyett az ő 
jelenlétében Bozsódi Zsigmond végezte 
el. Így Bozsódi volt az, aki Kornya mi-
hályt helyettesítette utolsó ténykedésé-
ben. a baptizálási beszéd témája János 
3:13-17 alapján volt. kornya hallgatta a 
beszédet, és nézte a bemerítést. Kornya 
éberségére és szellemi tárgyszerűségére 
ide jegyezzük ezt a kis epizódot. Mikor 
minden be lett fejezve, Kornya meg-

a palástot a királyok a hatalom egyik 
szimbólumaként, egyházi méltóságok 
tisztségük jelképeként viselik, a szent-
írásban az Úr szolgálatához kapcsol-
ható. Az 1Kir 17:19-20a-ban a követ-
kezőket olvashatjuk: „És ő elmenvén 
onnét, megtalálá Elizeust, a Sáfát fiát, a 
mint szántott tizenkét járom ökörrel, és 
ő maga a tizenkettedikkel volt, és Illés 
hozzá méne, és az ő palástját reá veté. És 
ő ehagyván az ökröket Illés után futott.” 
Illés próféta palástját elizeus vállaira 
véve hűen szolgálta az Urat élete végéig.

Hasonlóképpen történt Kornya Mi-
hály (1844-1917) szolgálatra való elhí-
vása is. 1874 őszén kornya részt vesz a 
Lajos János puskaműves házánál a No-
vák Antal által tartott bibliaórákon, és 
nemsokára meg is tért. 1875. augusztus 
26-án hét társával együtt Meyer Henrik 
bemeríti Békésgyulán a fehér-Körös 
vizében – ezzel Nagyszalontán megala-
kult Magyarország első magyar baptista 
gyülekezete.

1877. novemberében Johann Gerhard 
Oncken hamburgi prédikátor és Meyer 
Henrik Budapestről nagyszalontára 
jön, és a környékbeli missziómunkások, 
valamint a szalontai testvérek részvé-
telével bibliakonferenciát tart. Hasznos 
tanácsokkal látják el a missziómunkára 
készülőket. ez alkalommal kornya Mi-
hályt diakónussá, majd 1881-ben gyüle-
kezeti vénné avatják, felhatalmazva az 
úrvacsora és a bemerítés szolgálatára. 
kornya Mihály lelki tűztől hevítve, aka-
dályokat nem ismerve indul 1878. pün-
kösd másodnapján első misszióútjára 
Balogh László tár saságában Biharugrá-
ra. előbb szalonta környékén, majd tá-
volabbi és egyre távolabbi vidékeket be-
járva viszi Isten életadó beszédét. első 
bemerítését 1881. június 9-én, a Bihar 

KORNYA  MIHáLY  PALáSTJA
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hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris páni-
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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.
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Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
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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
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koszos, rongyos nép, hogy az Isten
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mindent félretéve figyel rájuk?
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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.
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dok. Elindultak tehát. Nem volt te-
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telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
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által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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AZ ÚJ HELYEN
Életem (29)

a gyülekezet tagsága bővült. Beköl-
tözött a városba a Végel család. Anya és 
négy gyermeke. Valéria, a legidősebb 
lány munkát vállalt Rijékán, és ott is 
tért meg, a szabadkeresztyény gyüleke-
zetben. Miután apjuk önkezével véget 
vetett életének, Vali hazajött. Bizony-
ságtételére testvérei és anyja is megtért 
a pacséri gyülekezetben. Összeszedve 
kicsinyke pénzüket, bejöttek szabad-
kára, és a sétaerdő mögött megvettek 
egy öreg szőlőt. Csak egy szobából álló 
kunyhó volt rajta. Körülötte sárga föld 
és hulladék tégla. 

- ajtai testvér -kérte Végel mama-, épít-
sen nekünk ebből egy konyhát a szobához. 

és apa rakta a sárga földbe a téglada-
rabokat, mintha tortát töltene. felhúzta 
a falakat. lécekből lett a mennyezet, 
melyre fentről dobálták a sarat, - így lett 
a plafon. a testvérnő a kis építményt 
hófehérre meszelte. Tavasz volt, és a be-
járathoz vezető hosszú úton két sor dús, 
fehér margarétát ültetett. "A szegénység 
esztétikája" - olvastam valahol. Csok-
ronként árulta a virágot a közeli piacon, 
és lett kenyérre való.

mikor beköltöztek a városba ezt az 
Igét kapták: "teneked pedig ezt a jelt 
adom: Ebben az évben azt eszitek, ami a 
tarlón nő, a második évben azt, ami an-
nak a magvából hajt, a harmadik évben 
pedig vessetek és arassatok, ültessetek 
szőlőt, és egyétek gyümölcsét." (2kir 
19,29) És így is lett.

A lányok azonnal munkát vállaltak 
házaknál, és tanultak. Vali könyvelő 
lett. oti egészségügyi nővér és mint mű-
tősnő ment nyugdíjba. gabriella maradt 
csak cseléd, de nem sokáig. megtért egy 
kosárfonó fiú, és ö vette feleségül. sváb 
volt és hamarosan kitelepültek német-
országba. a fiú szakmát tanult és ma jól 
menő kárpitos műhelye van. Mindegyik 
saját házban lakik.

Másik két hívő leány is bejött a város-
ba, tanulni. Kórházi munka mellett ta-
nulták a nővér-szolgálatot. Így már vagy 

re hívás után, hogy üdvösséget nyerje-
nek. Láttam összetört, síró arcokat, az-
tán boldog felszabadult, valódi örömöt 
ugyanezen embereken. Hálás vagyok 
Istennek, hogy én is imádkozhattam egy 
roma családdal együtt bűnbocsánatért 
könyörögve. számomra ezek a gyümöl-

csök minden két-
séget eloszlattak, 
amiket gyanakvó 
vagy éppen irigy-
kedő testvérek, 
vagy áltestvérek 
gerjesztettek.

fantasztikus volt 
a szervezés. min-
denki a helyén volt, 
mindenki tudta 
és tette azt, ami a 
feladata. megható 
volt a siketek szá-
mára fenntartott 
rész, ahol jeltol-
mács segítette a 
megértést. fele-
kezeti hovatarto-

zásunktól függetlenül egy cél lebegett 
előttünk, megmenteni embertársainkat. 
Volt mit tanulnunk amerikai testvére-
inktől. reméljük lesz még ennek az ösz-
szefogásnak folytatása.

a prédikáció mellett a koncertek is 
szívet melengetők voltak. külön kiemel-
ném az 1000 tagú kórus szolgálatát, a 
zenekarral. Bevallom őszintén ez nem 
az én stílusom, de most egy pillanatra 

A Reménység fesztivál számokban: 
három nap, 36.175 résztvevő, 2727 le-
adott visszajelző lap, 1630 megtérő. 
Persze a statisztikánál sokkal többet je-
lentett a június 1-3 között a Papp lászló 
Budapest sportarénában megrendezésre 
kerülő evangélizáció. 

franklin Graham személyében egy 
alázatos, ugyanakkor erőteljes prédi-
kátort ismerhettünk meg. számomra 
érdekes volt, hogy nagyon egyszerűen 
és közérthetően szolgált, a három este 
szinte mindig ugyanazt mondta el, en-
nek ellenére vagy talán éppen ezért, 
mégis használta őt az Úr. 

A legcsodálatosabb az volt, mikor az 
emberek folyamokban jöttek a döntés-

tet, az Úrhoz vezetett embereket, tartott 
bemerítéseket. A Kornya mihály által 
rábízott szolgálati palástot méltóan vi-
selte, amíg egy szomszédos gyülekezet-
ben nehéz gyülekezeti ügyek rendezése 
közben a lelki teher alatt teljesen ösz-
szeroskadt. 1920. január 23-án az Úrhoz 
költözött. 

a 2kir 2:11-14-ben a következőket 
olvashatjuk: „És lőn, a mikor menének 
és menvén beszélgetének, ímé egy tüzes 
szekér tüzes lovakkal elválasztá őket 
egymástól. És felméne Illés a szélvész-
ben az égbe. Elizeus pedig ezt látván ki-
ált vala: Édes atyám, édes atyám! Izráel 
szekerei és lovagjai! És nem látá őt töb-
bé. És vevé a maga ruháit, és két részre 
szakasztá azokat. És felemelé az Illés 
palástját a mely róla leesett, és vissza-
tért, és megállott a Jordán partján. És 
vevé az Illés palástját, amely róla le-

sem untatott az énekkar. fantasztikusan 
hangzott a nagy király, a Jézus hű meg-
váltó vagy a Halleluja.
nagyon változatos volt a program. Csu-
pán egyetlen bizonyságtétel hangzott 
el a három este során, de az különleges 
volt. Boros Lajos, váci elítélt rabtársai-
val együtt állt ki a színpadra és beszélt 
az életéről.

Részletek Merényi Zoltán  
honlapjáról

esett, és azzal megüté a vizet, és monda. 
Hol van az Úr, az Illés Istene? És mikor 
ő is megütötte a vizet, kétfelé válék az, 
és általméne Elizeus.” az Úr az ő szol-
gáját hirtelen magához ragadta, a palást 
a földre hullt.

kornya Mihály palástja szalárdon 
maradt. ezt erősítette meg Kiss László 
lelkipásztor-történész a gyülekezet 100 
éves jubileumán mondott beszédében, 
amit 1991. augusztus 9-én tartottak.

Az eltelt 100 év alatt voltak háborúk, 
rendszerváltások, üldöztetések. A tör-
ténelem viharos évtizedei során többen 
keresték a palástot – nincs meg. az Úr 
akarta úgy, hogy ne egy gyülekezeté, 
vagy egy személy tulajdona legyen csu-
pán múzeumi tárgyként, hanem minden-
kié, akit ő szolgálatra hív.

                   kelemen Sándor tomi



2012. június 

nyolcan voltunk. mandolinokat nyom-
tam a kezükbe, és hamarosan zenéltünk 
is. Ez olyan lánykör féle lett. Imádkoz-
tunk, kézimunkáztunk; bazáron eladtuk 
a munkákat és vettünk, ami kellett. Az 
imaház takarítását is felvállaltuk. (Volt 
kulcsunk, hogy jöhessünk, amikor van 
időnk. amikor a prédikátor tv. ezt észre-
vette, nagyon nehezményezte, mondván, 
hogy ide nem lehet csak úgy bejönni! 
Furcsálltuk, de az oka később derült ki.)

Amikor Valéria felvételét kérte a 
gyülekezetünkbe, még egyedül volt itt. 
szép bizonyságtétele volt, és ezt éle-
te is bizonyította. Mielőtt a gyülekezet 
döntött volna, tary károly prédikátor 
testvér megkérdezte, hogy meg tudja-e 
ígérni, hogy nem okoz szakadást a gyü-
lekezetben. megígérte. Hiszem, hogy 
így is gondolta; de amikor  a gyüleke-
zet nehézségbe került, mégis megtette. 
ő volt családjának a lelki vezetője. Vele 
ment egy testvérnő, három gyermeké-
vel, és egy fiatal pár. Fájt, hogy éppen 
most, mikor mindenki számít, de meg is 
tudtam érteni, nehéz helyzet volt. Per-
sze, megelőzte elmenetelüket a sok vita, 
hogy ott "mélyebb" a tanítás és példá-
sabbak a hívők. Vigasztalt, hogy nem a 
világba mentek, csak másik gyülekezet-
be. Belekerültek a szabadkeresztények 
jugoszláviai szövetségébe. Hamarosan a 
lányok férjhez mentek, a fiú megnősült 
és gyerekeik születtek. szinte észre sem 
vettük, és már megnőttek. Hamarosan 
oti hívott, hogy a fiacskáját tanítanom 
kell. Vettek is egy koffer-harmoniumot. 
Azután a többiek is megkértek és én 
megtettem. Alkalmam volt gyakorolni 
a szeretetet. Kántor meg harmonista va-
gyok, és harmonistákat képeztem. töb-
ben még ma is szolgálnak. Valahogy jól 
esett, hogy olyan természetes volt, hogy 
megkérnek. 

később az ő kis közösségük is fájdal-
mas dolgokat élt át. tudtam, ők is ebben 

a világban élnek, és a bűn helyet keres. 
(Mai napig sem tudok megnyugodni, 
hogy egy hívő férj el tudja hagyni fe-
leségét és három gyönyörű gyermekét, 
és elmegy egy homoszexuális férfival, 
aki hívőnek vallotta magát.)  oti és fér-
je megmaradtak hitben és hűségben az 
Úrral.

Többször a mi imaházunkban tartot-
ták a bemerítésüket. Különösen megha-
tóan szép volt a két évvel ezelőtti. Hat 
keresztelendőjük volt. Vidékről is jöt-
tek, és tele lett az imaház. Azt kérték, 
hogy amíg a pohár megy, az "Igaz, hogy 
Jézus értem halt" éneket játsszam, de én 
halkan énekelni kezdtem és a gyüleke-
zet bekapcsolódott. a karját:  "a kereszt 
az a hely" le szoktam lassítani és meg-
jegyezték, hogy ez nagyon ünnepélyes 
volt. Együtt voltunk és örültünk egy-
másnak.

fájt, amikor elmentek.  Értékes, drága 
testvérek.  Keseregtem, s az Úr meg-
kérdezte, hogy megyek-e Vele tovább? 
Igen, mondtam.  A Gecsemáné után a 
Golgota jön. még nem tartottam ott, de 
tudtam, hogy következik.  mindenki-
nek meg kell legyen a Gecsemánéja és 
a Golgotája is.  Nem ajánlatos elkerülni, 
mert csak a halál után van feltámadás; 
de hinni kell, hogy van. 

                           nagyajtai eszter

Törvény és kegyelem
1. Az Úrnak minden útja kegyelem 

és hűség azoknak, a kik szövetségét és 
bizonyságait megtartják.

2. Mert a törvény Mózes által adatott, 
a kegyelem pedig és az igazság Jézus 
Krisztus által lett.

3. Járuljunk azért bizodalommal a 
kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmas-
ságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, 
alkalmas időben való segítségül.

4. Mert kegyelemből tartattatok meg, 
hit által; és ez nem tőletek van: Isten 
ajándéka ez;

5. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; 
mert nem vagytok törvény alatt, hanem 
kegyelem alatt.

6. Mert a Jézus Krisztusban való élet 
lelkének törvénye megszabadított engem 
a bűn és a halál törvényétől.

7. Mert a törvény vége Krisztus minden 
hívőnek igazságára.

8. Tudván azt, hogy az ember nem iga-
zul meg a törvény cselekedeteiből, hanem 
a Jézus Krisztusban való hit által.

9. Krisztus váltott meg minket a törvény 
átkától, átokká levén érettünk.

10. Ekként a törvény Krisztusra vezérlő 
mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk 
meg.

11. Elszakadtatok Krisztustól, akik a 
törvény által akartok megigazulni, a ke-
gyelemből kiestetek.

12. És találtassam Őbenne, mint akinek 
nincsen saját igazságom a törvényből, 
hanem van igazságom a Krisztusban való 
hit által:

A megfejtéseket aug. 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 

„Öntsd ki szívedet, mint a vizet, az 
Úr színe előtt! Emeld föl hozzá kezeidet 
gyermekeid életéért…„ (JSir 2,19)

Olyan jó a drága mennyei Atya kezé-
re bízni szeretteinket, mert ő valóban 
tenyerén hordja őket. ezt megtapasztal-
tam. nem hull az ima a porba. sokszor 
érdemtelenül is megmutatja szeretetét.

                  tóth Lajosné, Debrecen
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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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