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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
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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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Akik csodákra és jelekre várnak - C. H. Spurgeon
támassza alá, akkor Isten megint cse-
lekedne rendkívüli módokon, és gyer-
mekei újra kapnának ilyen megerősítő 
jeleket, mintegy pecséteket. Ha valóban 
teljesen lehetetlen lenne az, hogy aggó-
dó, de igazán bűnbánó lelkek békesség-
re jussanak jel nélkül, hiszem azt, hogy 
Isten adna jelt nekik!

Viszont hiszem azt is, hogy a mai 
üdvtörténeti korszakban, amikor ismer-
jük az evangélium üzenetét, már nin-
csen külön jelekre szükségünk! Hiszen 
az előttünk álló bizonyíték a napnál 
világosabb, és ha még további bizonyí-
tékot akarnánk, az olyan lenne, mint 
ha egy verőfényes napon még gyertyát 
is gyújtanánk, hogy világosabb legyen, 
vagy vizet öntenénk az óceánba, hogy 
több víz legyen benne!

Gondoljunk mindenekelőtt arra, hogy 
Isten már nagyon sok jelt adott – de a 
jelek nem vezettek oda, hogy akik látták 
őket, hitre jussanak! A jelek önmaguk-
ban véve nem vezetnek hitre! Izráel 
népe a pusztai vándorlás során rengeteg 
jelt látott, melyeket Isten tett értük – 
mégis odavesztek, hitetlenségük miatt! 
még kirívóbb példa erre az egyiptomi 
fáraó. micsoda jeleket és csodákat tett 
Isten Egyiptom földjén! A Nílus vize 
vérvörössé változott, és egyiptom egész 
földje visszhangzott a jajszó miatt! Az 
Úr a föld porát tetvekké változtatta, és 
hamut hintett az egész országra!

Békákat vezényelt hálókamráikba, és 
sáskák ették meg a föld termését! Elsö-
tétítette az eget fényes nappal, és olyan 
jégesőt küldött az országra, amilyet még 
soha nem láttak! jószágaik megbeteged-
tek, elsőszülötteik meghaltak! 

És a fáraó még akkor sem hitt, ami-
kor mózes kérésére Isten megszüntette 
a csapást, amit egyiptom varázslói nem 
tudtak megszüntetni! Nem tudták meg-
szűntetni a sötétséget, nem tudták meg-
szabadítani Egyiptom földjét a békáktól 

– csak többet tudtak hozni rá!
mindaz a csoda, amit Isten tett, nem 

lágyította meg a fáraó szívét! Igaz, 
hogy egy ideig reszketett, és könyörgött, 
hogy múljék el a baj (2móz 8), de aztán 
még csökönyösebben ellenállt Istennek, 
és így szólt: „Kicsoda az Úr, hogy enge-
delmeskedjem szavának?”

Kedves olvasóim, ha Ti nem hisztek 
Mózesnek és a prófétáknak, ha nem 
hisztek Jézus Krisztusnak a már előt-
tetek lévő bizonyítékok alapján, akkor 
még akkor sem hinnétek, ha a halálból 
támadna fel valaki, vagy ha az egyipto-
mi csapások sújtanának rátok, tízszeres 
erővel! Nincsen szükségszerű, szinte 
kényszerítő kapcsolat a csodák és az is-
tenhit között! mert ahogy a fáraó példá-
jából látjuk, és sok-sok más esetből is, 
hiába mutatkozik meg Isten csodálatos 
ereje, akár ítéletben, akár szabadítás-
ban, ez nem indítja hitre a hitetlenek szí-
vét! Isten tesz ugyan csodát – de senkit 
sem kényszerít!

Hadd foglalkozzam mindenekelőtt 
azokkal, akiket gyakran megtalálha-
tunk minden gyülekezetben, ahol az 
evangélium hűségesen hirdettetik! Mert 
ma is van olyan, hogy „gonosz nemzet-
ség, amely jelt kíván”! sokan vannak 
közöttünk, akik tudják, hogy bűnösök, 
de ez a tudat csak addig terjed, hogy ké-
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folytatás a 3. oldalon

Az Ószövetséget olvasva azt látjuk, 
hogy az Úr a régi időben egyes esetek-
ben jelt adott szolgáinak, ha úgy látta, 
ez javukat szolgálná. Amikor például 
Mózes azt a hatalmas feladatot kapta, 
hogy hozza ki Isten választott népét 
Egyiptomból és vezesse el őket az Ígéret 
földjére, jelt kapott, hogy biztos legyen 
benne: az elhívás valóban az úrtól van! 
Betette a kezét a ruhája alá, és amikor 
kihúzta, leprás volt – fehér, mint a hó. 
Visszatette a ruhája alá, és mikor ki-
húzta, egészséges volt, akárcsak a má-
sik keze. A kezében levő vesszőt az Úr 
utasítására ledobta a földre, és a vessző 
kígyóvá változott...

Vagy gondoljunk csak Gedeon példá-
jára, amikor Isten megparancsolta neki, 
hogy szálljon szembe a midiánitákkal, 
akik elnyomták Isten népét. emlék-
szünk a kitett báránybőrre? Gedeon 
kérésére a báránybőr nyirkos volt, a kö-
rülötte levő föld pedig száraz, azután 
pedig fordítva: a föld volt harmatos, de 
a báránybőr száraz maradt! 

Ezeknek az istenfélő embereknek az 
esetében, akiket Isten abban a kegye-
lemben részesített, hogy jeleket adott 
nekik, meg kell látnunk azt, hogy már 
volt hit a szívükben – és ott volt bennük 
az őszinte vágy, hogy hitük növekedjen. 
Ott volt szívükben a készség, hogy en-
gedelmeskedjenek Istennek. De a mun-
ka, amelyre Isten elhívta őket, nagy volt, 
nehéz, sőt emberfeletti! És tekintettel 
emberi gyengeségükre, Isten, végtelen, 
megértő szeretetében jeleket és csodá-
kat adott nekik, hogy megerősítse őket.

Ha esetleg megint olyan időket él-
nénk, hogy jelekre volna szükség Isten 
szolgáinak felkészítésére, Isten újra 
adna jeleket! Ha olyan időket élnénk, 
amikor az Istenben hívők nem tud-
nának csupán hitben járni, vagy ha az 
szolgálná Isten dicsőségét, hogy Istenbe 
vetett bizalmukat jelekkel és csodákkal 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

Június. Megkezdődik a vakáció gyer-
mekeinknek. Remélhetőleg a szülők 
is tudnak néhány napot-hetet levenni a 
munkából, hogy együtt pihenhessen a 
család, vagy a hívő házaspár - ha a gyer-
mekek már felnőttek. 

A rámai tábor minden évben alkalmat 
biztosít arra, hogy legalább egy rövid 
időt a megszokott környezetünket ma-
gunk mögött hagyva, a természet (és a 
tábor) templomában töltsünk. egyedül, 
családi körben – és mégis együtt azok-
kal, akik hozzánk hasonlóan úgy dön-
töttek, hogy a kikapcsolódást, pihenést 
az úr népével való találkozással is ösz-
szekötik. A tábor minden évben egyre 
alkalmasabbá válik arra, hogy a szállás-
helyek kialakításával a családok önálló-
ságát, nyugalmát is biztosítsa, miköz-
ben a közösség lehetőségét megtartja. 
(A környező hotelek, motelek is segí-
tenek ebben, szükség is van erre, mert 
a tábor befogadóképességénél mindig 
több a szállásra jelentkező.) 

Örömmel tapasztaljuk, hogy a gyer-
mekeink és a fiatalok várják és igénylik 
a találkozást barátaikkal, s egyúttal nyi-
tottak a táborban szervezett evangéliu-
mi programokra is. Többen is itt tértek 
meg például a múlt nyáron. Imádkoz-
zunk azért, hogy az idén is így legyen!

Nagyszerű programunk lesz a konfe-
rencián – a 7. oldalon részleteiben is át-
tekinthetjük. szeretettel várjunk, gyer-
mekeikkel együtt!

mit olvashatunk még ezeken az olda-
lakon? Talán először is arról, hogy több 
írásnak nem jutott hely; bízom benne, 
hogy legközelebb sorra kerülnek ezek a 
híradások/írások. 

Örülünk annak, hogy Bákai István 
testvért beiktatta a lelkipásztori szolgá-
latba egy torontói gyülekezet.  Beszá-
molunk a Magyar Baptisták Világszö-
vetsége májusban, a Felvidéken tartott 
konferenciájáról. Első alkalommal ke-
rült ott sor ilyen jellegű találkozóra. 
Bízunk benne, hogy a Felvidéken élő 
magyar baptista testvéreink számára 
áldást, erőforrást jelentett ez a testvéri 
összefogás, és a zenés-evangélizációs 
záró istentisztelet. A világméretű test-
véri kapcsolatok eredményeként több 
távoli gyülekezetnek, néha személynek 
is segíthettünk az utóbbi időben. Ezen 
a helyen is szeretném megköszönni a 
gyülekezeteink és a szórványban élő 
testvéreink anyagi támogatását, amit a 
meghirdetett célgyűjtésekre, s legutóbb 
Nyúl Zoltán testvérék megsegítésére 
küldtek be a pénztárosunkhoz! 

Az április végi Évközi Gyűlésünkről 
is olvashatunk rövid beszámolót, melyet 
a torontói gyülekezet rendkívüli alkal-
ma követett – természetesen az ima-
ház alapkőletételéről is beszámolunk 
ugyanott.  

A május végi ifjúsági találkozóról 
magyarul és angolul is olvashatunk. 
Örömmel tapasztalom, hogy egyre töb-
ben írnak is olvasóink közül. (szerk)

KÖZGyűLÉS ÉS TáBORI 
KONFERENCIA

2013. június 28-30 között kerül meg-
rendezésre Rámában a szövetségünk 
106. közgyűlése és az 53. tábori konfe-
rencia. szeretettel hívunk mindenkit! 
(A szombat délelőtti hivatalos gyűlésen 
szavazati joggal csak a szövetségünk-
höz tartozó gyülekeztek testvérisége 
rendelkezik.)

A táborozás költségei:
Szállás a táborban: fejenként napi $25.00
Étkezés: reggeli $9.00, ebéd $11.00, Va-
csora $10.00 (gyermekeknek 4 évig in-
gyenes, 5-12 év között fél ár, 12 év fölött 
pedig teljes ár)
Előzetes jelentkezés szükséges, mivel a 
táborban a szálláslehetőség korlátozott.

jelentkezni Balla Sándor táborvezető 
testvérnél lehet a következő telefonszá-
mon vagy email címen: +1-416-991-
6636; bsandor@bellnet.ca illetve Püsök 
Dániel lelkipásztornál.

Aki a közeli szállodákban szeretne 
szobát foglalni, azt egyénileg intézze!

További alkalmaink:
Gyermek és tini tábor Rámában

Dátum: július 1-7.
A táborozás díja a teljes hétre 200 dollár 
gyermekenként. Az őket elkísérő szülők 
táborozása 250 dollárba kerül. ebben az 
évben is van ígéretünk arra, hogy a szö-
vetség gyülekezeteihez tartozó gyerme-
kek kedvezményt kapnak (remélhetőleg 
100 dollárt gyermekenként).

Házasok konferenciája Rámában
Dátum augusztus 30 – szeptember 2.
Meghívott előadó: Novák József lp.

A hétvégét megelőző napokban a tábort 
családi üdülésre tartjuk fenn.
A jelentkezést a gyermektáborra és a 
házasok konferenciára ugyancsak Balla 
Sándor vagy Püsök Dániel testvérnek 
kell elküldeni.
        Püsök Dániel titkár, ÉAMBSz
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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)

2013. június 3. oldal

Akik csodákra várnak...
 folytatás az 1. oldalról

Meglepetés szerűen jött a hír, hogy a 
Greenborough gyülekezet interjúra hí-
vott. Amikor megérkeztem a gyüleke-
zet parkolójába, különös érzés ragadott 
meg, de mivel nagyon izgultam, meg-
feledkeztem erről, csak később, miután 
már lehetőségem adódott visszagon-
dolni, vettem ezt észre. Az interjú jól 
sikerült, barátságos szeretettel fogadtak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
a vezetőség tagjai. Meghívtak egy va-
sárnapi szolgálatra. sokat imádkoztam, 
erre kértem a gyülekezetet is, és egyre 
jobban megerősödött bennem a tudat, 
hogy Isten ide akar helyezni. 

A várva várt nap eljött, a szolgálatom 
után ismét meghívást kaptam egy hó-
napos próba időre. Ebből az ideiglenes 
próba időből teljes szolgálat lett, és hála 
legyen Istennek az ő kimondhatatlan 
ajándékaiért, immár lassan öt hónapja, 
hogy szolgálatomat végzem.  Krisztus 
igája valóban „könnyű és gyönyörűsé-
ges”, és neki szolgálni kimondhatatlan 
áldás, amiért nagyon hálás vagyok. 

Nem volt könnyű az út; ami érdemes, 
az nem is lehet az, de mindenen keresz-
tül Isten gondviselése mutatkozott meg. 
Köszönöm mindazok imádáságát, akik 
hordoztak minket. Köszönöm a báto-
rítást, a segítséget, amivel sok testvér 
szolgált. mindezekért Isten áldjon meg 
titeket! 

Kérem, hogy a testvérek imádkozza-
nak a lelkipásztorokért (közöttük értem 
is), hogy Isten szeretete és bölcsessége 
legyen rajtuk, és a szentlélek által legye-
nek felruházva e nemes szolgálatra. 

                         Bákai István lp.

nyelmetlenül érzik magukat a bőrükben. 
Nagyon jól tudják, hogy Isten, az Ítélő 
Bíró majd megbünteti őket, és félnek az 
elkövetkezendő haragtól. Szeretnék ők 
megtalálni a megváltást, és miután talán 
már évek óta hallják az evangéliumot, 
elméletben ismerik is a megváltás útját!

sok bibliai tanítás tekintetében nem 
mondhatók hitetleneknek. elméleti-
leg elfogadják ők Jézus Krisztus isteni 
mivoltát, azt, hogy Ő Isten Fia, aki ke-
reszthalált halt, mint engesztelő áldozat 
bűneinkért. Elméletben tudják, hogy ez 
az áldozat elégséges a bűnök eltörlésére, 
és ha elfogadnák, akkor az ő bűneiket 
is lemosná, és békességet adna nekik. 
erre talán most azt mondjátok nekem: 
„De ha mindezt tudják, hát akkor Krisz-
tus-hívők!” Sajnos azt kell mondanom, 
hogy ez még nem teszi őket azzá! Re-
ménységünk lehet őfelőlük! Ugyanak-
kor viszont inkább ijedten kellene őket 
szemlélnünk! Nem, ezek az emberek 
nem hívők, mert akaratosan kitartanak 
amellett, hogy márpedig ők jelt akarnak, 
vagy valamilyen csodára várnak, akár a 
lelkükben, akár a környezetükben, mie-
lőtt hitüket és bizalmukat Jézus Krisz-
tusba vetnék!

A sok tanítás után, amit már hallottak, 
és miután elfogadták azokat a dolgokat, 
amelyeket elfogadtak, logikusan arra a 
következtetésre juthatnánk, hogy ezek 
az emberek hívők, és meg vannak ment-
ve. Pedig, noha illogikus a helyzetük, 
még mindig nem hisznek, és hitetlensé-
güket azzal indokolják, hogy ha ezt és 
ezt éreznék, vagy ezt és ezt látnák, ha 
ez történne, vagy az, akkor ők is szemé-
lyesen hinnének Krisztusban – de addig 
nem! Különféle követelésekkel jönnek. 

Vannak, akik különleges álmokra vár-
nak. Vagy látomásokra tartanak igényt... 

Találkoztam olyanokkal is, akik ab-
ban a meggyőződésben élnek, hogy ah-
hoz, hogy övék legyen a megváltás, kü-
lönleges fizikai érzelmek szükségesek. 
Pl. nem érzik magukat elég nyomorult-
nak...  Vagy a másik véglet: azért nem 
hajlandók hinni és bízni jézusban, mert 
nem elég boldogok! ...

Egy fiatal kereső ezzel jött: „Te azt ál-
lítod, hogy egyszerűen csak bíznom kell 
az úr jézusban, és enyém lesz az üd-
vösség. De hát az üdvösség nem valami 
nagy titok?” 

Bizony, ha van valami, ami vetélkedik 
Isten kegyelmének csodájával, hát akkor 
az ember önfejűsége az, és az ember 
szemtelensége, amivel a hitetlenség 
egyik kikötést hozza a másik után, 
csak hogy legyen valami ürügye az Úr 
Jézus Krisztus elutasítására!

Vannak, akik inkább Damaszkusz 
folyóvizeihez mennének el, hogy meg-

LELKIPáSZTOR  
BEIKTATáS

„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne 
a magad eszére támaszkodj! Minden 
utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja 
ösvényeidet.” (Péld 3,5-6)

Ezen igék fényében szeretném buzdí-
tani az olvasót, mert Istennek útja csak 
akkor járható, ha „mindent” átadunk 
az Ő gondviselésére. Sokszor megtör-
ténik, hogy saját utakat tervezünk ma-
gunknak, azt gondolva, hogy Istentől 
adottak, és a végén zsákutca vár ránk, 
és kérdések zöme. sokkal könnyebb és 
szabadabb lenne életünk, ha nem csak 
valamennyit, hanem mindent Krisztus 
kezébe tennénk. 

Istennek legyen hála, hogy sokszor 
nem engedte, hogy a saját tervem való-
suljon meg. Azt megengedte, hogy meg-
kezdjem – gondolva, hogy sikert aratok 
-, de a siker helyett csüggedés és kudarc 
lett belőle. Istenhez fordulva megtapasz-
taltam a „keskeny utat”, ami alatt én azt 
értem, hogy Isten igenis lefaragja széles 
akaratunkat az Ő egyetlen akaratára a 
mi életünkre vonatkozóan. 

sokszor kérdeztem, miért vár any-
nyit Krisztus, hogy tervét az életemben 
megvalósítsa. A sok imára, hogy meg-
kezdhessem lelkipásztori szolgálato-
mat, amire hívatást kaptam, csupán egy 
válasz volt: „várj!” Teltek a napok, évek, 
a tanulásom véget ért, de Isten ígérete 
nem valósult meg. ennek ellenére nem 
voltam boldogtalan, hiszen Isten óriá-
si áldást adott teológiai tanulmányaim 
alatt, a kedves, szeretett feleségemet, 
Zsenját. Isten általa tanít az Ő szerete-
tére, mert a házasság a jelképe ama kap-
csolatnak, ami Krisztus és gyülekezete 
között van (Ef 5:25), továbbá olyan kap-
csolat, ahol a szeretet a legjobban kibon-
takozik, és megvalósul. 

Hálás vagyok a példás lelkipásztoro-
kért és tanárokért, akik nevelték ben-
nem az Írások iránti szeretetet és hűsé-
get, rámutatva azok gyönyörűségeire. 
Az ő lelki életük olyan támasz, ami en-
gem bátorít és támogat. 

Amikor visszatértünk Kanadába, nem 
sok lehetőséget adott az Úr. Sok próbál-
kozásomra egyhangú „nem”-et kaptam. 
szinte minden út, amit kigondoltunk 
feleségemmel együtt, egyszerűen nem 
működött. Nem értettem, miért halaszt-
ja Isten az Ő akaratát. 

Bákai István és Zsenja

Bákai István végzett teológus testvért meghívta lelkipásztori szolgálatra a 
Greenborough Community Church (Toronto).  A beiktatásra 2013. február 
10-én került sor.  Bákai testvér a Budapesti Baptista Teológiai Akadémián 

és a Prágai Nemzetközi Baptista Teológián szerezte lelkipásztori  
diplomáját.  Urunk áldását kívánjuk szolgálatára!  Herjeczki Géza 

folytatás a 4. oldalon
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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 2013. június 

mosakodjanak, mint Krisztus véréhez, 
pedig egyedül az tisztít meg! Azt mond-
ják, mint a szíriai hadvezér, Naámán: 
„De én azt hittem, hogy majd eljön, és 
kezét a sebes helyekre helyezi, és segít-
ségül hívja az ő Ura és Istene nevét, és 
akkor megtisztulok poklosságomtól!”

De azt az egyszerű szót, hogy „Higgy 
és élj!”, nem tudják elfogadni! Annyira 
nagyszerű az egyszerűsége! A legtöb-
ben, akik elutasítják az evangéliumot, 
az  egyszerűségére hivatkoznak! Ők 
jeleket és csodákat kívánnak! A lelkük 
olyan dolgok után sóvárog, ami mester-
kélten titokzatos! De képtelenek meg-
látni, megérteni, felfogni a hit fennkölt 
titokzatosságát és egyszerűségét, annak 
szinte mezítelen, dekorálatlan, cirkal-
mak nélküli nagyszerűségét!

most szeretnék rámutatni az ilyen ma-
gaviselet balgaságára. Te jelt szeretnél, 
talán egyet az említettek közül. De azt 
keresed, amire semmi szükség nincs! 
Miért akarsz Te jelt? erre azt mondod, 
hogy szeretnéd valami bizonyítékát lát-
ni Isten szeretetének. De azok után amit 
már megtett Érted, ugyan mit adhat-
na még, szeretete további jeleként? 
Hiszen érted adta egyszülött Fiát, aki 
eljött, hogy itt éljen közöttünk a földön, 
azután meghaljon, elképzelhetetlen fáj-
dalmak között, Ő, az igaz a nem iga-
zakért, hogy bennünket Istenhez vezé-
reljen! Bizony, lesül a képemről a bőr 
miattad! Hogy még eszedbe jut „jelt” 
kérni Istentől, hogy „bizonyítsa” irántad 
való szeretetét! Hiszen itt van előtted 
jézus Krisztus, olyan szeretet, amihez 
fogható sehol másutt nincsen!

Miért akarsz jelt? Talán azt mondod 
hogy azért, hogy lásd, Neked is van ke-
gyelem. De miért kell ehhez jel? Maga 
az a tény, hogy élsz, azt mutatja, hogy 
Isten kegyelmes feléd! Ha nem lenne 
kegyelmes, már réges-rég kivágott vol-
na, mint a gyömölcstelen fát, aki hiába 
foglalja a földet és szívja magába abból 
a tápanyagokat! Te, akinek a szíve tele 
van gonoszságokkal, és úgy él, mint Is-
ten ellensége! Tudom, hogy ilyen vagy, 
különben nem lenne olyan nehéz hitre 
vezetni Téged! De Isten megkímélt Té-
ged, mert kegyelmes hozzád! Hát nem 
elég bizonyíték ez? Ezenkívül hirdet-
tetik Neked az evangélium! elmondták 
neked, ki tudja hányan, és már milyen 
sokszor, hogy „aki hisz...., az üdvözül!” 
Bizony kegyelmes az az Isten, aki en-
gedi, hogy meghalld ezt a jó hírt, ezt az 
örömüzenetet, és aki megbízott engem, 
hogy kérjelek Téged, mintha Isten kérne 
általam, maga Krisztus, hogy fogódz-
kodj meg Őbenne, ragadd meg Őt!

Ha már megtaláltad, ne keress 
tovább! Spurgeon Lk 11,29-en alapuló 

prédikációja (első rész, kivonatosan; 
folytatjuk) fordította Williams  

Alexanderné (sz. Kmethy Anikó)

Szövetségünk egyik legfontosabb al-
kalmát, az Évközi Gyűlést ismét a Ráma 
Táborban tartottuk, április 26-27-én. 

Előtte került sor a lelkipásztor csen-
des-napokra. Kulcsár Sándor testvér, 
a lelkipásztor szövetég elnöke hívásá-
ra sajnos nem tudott mindenki eljönni, 
de ott volt Lukács János, Novák József, 
Püsök Dániel és Herjeczki Géza. Ré-
gen vártunk már egy ilyen alkalomra. 
Örültünk a lehetőségnek, hogy aránylag 
nyugodtan, az idő szorítása nélkül be-
szélgethettünk, imádkozhattunk, figyel-
hettünk együtt az Úrra, sőt, egymásra 
is. egy napot Kulcsár Attila, nemrég 
felavatott lelkipásztor is velünk töltött. 
miután megismertük közvetlen terveit 
– az Úr vezetésére figyelve úgy döntött, 
hogy magyar gyülekezet-plántáló misz-
sziót kezd floridában – imádkoztunk 
szolgálatáért, és fölvettük a lelkipászto-
ri szövetségbe. Előző számunkban már 
olvashattunk arról, hogy a Déli Bap-
tista Szövetség egyik etnikus vezetője, 
Mark Hobafcovich testvér is felkeresett 
bennünket; vele is a közös missziós fel-
adatainkról beszélgettünk. Hálásak va-
gyunk az áldásos napokért és a torontói 
testvérek bőséges vendégszeretetéért - 
Bákai Olga vezetésével. 

Csütörtök este és pénteken érkez-
tek a gyülekezeti küldöttek, hogy részt 

vegyenek az évközi alkalmain: a Vég-
rehajtó Bizottság, majd a Missziós és 
Jótékonysági Bizottság gyűlésein. Gyü-
lekezetenként két megbízott testvér 
képviseli ilyenkor a gyülekezeteinket, 
s belőlük áll a bizottság szavazó tagsá-
ga. A lelkipásztorok „csak” tanácsadók 
ebben a bizottságban. Hálásak vagyunk 
az Úrnak azért, hogy folyamatosan ad 
olyan testvéreket, akik felelősen gon-
dolkodnak szövetségünk missziójáról, 
s készek dönteni is fontos kérdésekben. 
Köszönöm áldozatkészségüket és hűsé-
ges munkájukat. Kik ezek a testvérek? 
most egy nagyobb képnek biztosítot-
tam helyet, s nevekkel együtt láthatjuk 
az Évközin szolgáló testvéreket. Szabó 
István testvér vezeti ezt a bizottságot, 
fáradhatatlan energiával, nagy körülte-
kintéssel – köszönjük, István!

És köszönjük a torontói testvérek ven-
dégszeretetét, amelyet nem csak itt a 
táborban élvezhettünk, hanem vasárnap 
a (régi) imaházukban, majd az építendő 
imaházuk alapkő-letételi ünnepélyén is. 
Szép alkalom volt a vasárnap délelőtti, 
és természetesen rendkívüli a délutáni. 
Valahol majd megpróbálunk helyet sze-
rezni, legalább a képeknek. A torontóiak 
weboldalán, vagy hamarosan nyitunk 
egy facebook oldalt a lapnak is, talán 
majd ott.   (HG)

A MJB tagjai az ebéd-
lőben: Lukács János, 
Gergely István, Balla 

Zsigmond, Szenohradszki 
János, Kulcsár Frank, 
Halász László, Szegedi 

Ervin, Kiss Sándor, Jakab 
Márton, Mikó Tibor, 

Herjeczki Géza, Kulcsár 
Sándor, Sánta József, Fűr 
Béla, Koncz Béla, Püsök 
Dániel, Szabó István és 

Novák József;  
ugyanők, munka közben.

Évközi gyűlés és lelkipásztor csendesnapok a táborban
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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)

2013. június 5. oldal

ALAPKŐLETÉTEL 
emlékezetes nap volt gyülekezetünk 

életében 2013. április 28. ekkor tettük le 
jelképesen új imaházunk alapkövét. már 
a délelőtti istentisztelet keretében sok 
áldásban volt részünk, ugyanis vendé-
geink voltak az Észak Amerikai Magyar 
Baptista Gyülekezetek Szövetségéhez 
tartozó lelkipásztorok és gyülekezeti 
küldöttek, akik a szövetségünk évközi 
gyűlésén vettek részt az előző napok-
ban. Imára Szabó István testvér, szövet-
ségünk alelnöke és Dr. Szenohradszki 
János testvér, a férfiszövetség elnöke 
buzdított. Az igehirdetés szolgálatát Dr. 
Herjeczki Géza testvér, szövetségünk 
elnöke és Lukács János testvér, Chica-
gói lelkipásztor végezte. Külön áldás 
volt hallgatni az összevont férfikar Is-
tent dicsőítő és lelket bátorító énekeit. A 
finom ebéd elfogyasztása után, kivonul-
tuk a leendő imaházunk telkére, amely a 
Torontóval határos Vaughan városában 
található. Az alapkőletételi istentiszte-
letnek helyet adó szép, kényelmes sátor-
ban a gyülekezetünk fúvós zenekarának 
kellemes hangja fogadott mindenkit. Jó 
volt látni, hogy gyülekezetünk testvéri-
sége nagy létszámban jelen volt ezen a 

volt ennek az alkalomnak az a moz-
zanat, amikor azok a jelenlevők, akik 
szívügyüknek tekintik ezt az építkezést, 
fehér kövecskékre felírhatták nevüket és 
egy-két rövid gondolatot, amelyeket egy 
idő kapszulába helyeztünk el, az építke-
zés tervrajza, néhány vallásos és világi 
újságok, illetve gyülekezetünk aznapi 
bulletinjének kíséretében. ez a kapszula 
az új imaházunk alapjába lesz beágyaz-
va, bizonyságot téve azokról, akik jelen 
voltak ezen az istentiszteleten. 

Felemelő érzés volt hallgatni Csercsa 
Tamás, Kiss Endre és Csővári Pál kar-
mester testvéreink vezetésével gyüleke-
zetünk ének és zenekarának szolgálatát. 

Istentiszteletünk Szabó István testvér, 
szövetségük alelnökének imádságával 
zárult, ami után finom étellel megterhelt 
asztalok mellett lehetett ismerkedni és 
kötetlen testvéri beszélgetésekben részt 
venni. 

Hálásak vagyunk Istennek az eddigi 
vezetésért és hisszük, hogy Aki elkezd-
te bennünk és közöttünk a jó munkát, be 
is végzi majd a Krisztus jézus napjára. 

zárógondolatként megosztjuk testvé-
reinkkel, hogy az előttünk álló munka 
erőnk feletti, ezért minden imádságot és 
szeretettel felajánlott segítséget alázat-
tal elfogadunk!

                                  Püsök Dániel

rendkívüli alkalmon, kifejezve ezzel a 
feletti örömünket, hogy jelenlegi, felújí-
tásra szoruló imaházunkból egy szép, 
modern épületbe költözhetünk a közzel 
jövőben. 

Az alapkőletételi istentisztelet ifj. 
Bákai István és Dr. Viczián János lel-
kipásztor testvérek imádságával kez-
dődött, majd köszöntéseket hallgattunk 
meg szövetségünk és a torontói magyar 
egyházak képviselői részéről. Szövetsé-
günk nevében Dr. Herjeczki Géza elnök, 
Kulcsár Sándor tiszteletbeli elnök és Dr. 
Gergely István New Yorki lelkipásztor 
köszöntötték és bátorították gyülekeze-
tünk testvériségét, majd Novák József, 
Alhambrai lelkipásztor testvér szolgált 
építő igei üzenettel. A torontói magyar 
egyházak részéről Sajgó Szabolcs SJ, 
katolikus plébános, Nt. Vass Zoltán re-
formátus lelkipásztor, illetve Nt. Csőke 
János lelkipásztor osztott meg bátorító, 
igei gondolatokat az egybegyűltekkel. 

Az építkezés szükségességéről, annak 
kezdeti lépéseiről és jövőbeli kihívása-
iról gyülekezetünk elöljárói, id. Bákai 
István és Balla Sándor testvérek tettek 
bizonyságot. Különleges élmény volt 
látni Kregg Fordyce építészmérnök há-
rom dimenziós prezentációját, amely ál-
tal magunk előtt láthattuk a célt, a kész 
épületet. egy másik rendkívüli élménye 

TORONTÓ

Az imaház 
tervrajzát  

Balla 
Sándor tv. 

magyarázza 
a bizottság 
tagjainak. 

A fúvós 
zenekar 

szolgál az 
alapkő- 
letételi 

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

6. oldal 2013. június 

Fil 1:8-16 vers alapján szólta az igét.  Az 
istentisztelet végén sok fiatal felállással 
jelezte, hogy mostantól kezdve hasznos 
életet akar élni.  Tábortűz körüli beszél-
getésekkel, játékokkal és szalonna sü-
téssel zárult az este.

Vasárnap délelőtt került sor a záró 
gyülekezeti alkalomra, amely éne-
kekkel kezdődött, majd Püsök Dániel 
testvér magyar nyelvű igehirdetésével 
folytatódott.  Azután Szin Joshua ta-
núságtétele és bemerítése következett.  
Joshi elmondta, hogy mélyen hívő csa-
ládtagokkal van körülvéve, akik példás 
élettel járnak előtte.  Tudatosan akarta 
meghozni élete legfontosabb döntését, 
hogy Istent választja, jézust teszi az 
első helyre.  Örömmel adja egész va-
lóját Krisztusnak.  Hálásak vagyunk 
joshiért; kívánjuk, hogy Isten vigyázzon 
rá és áldja meg őt.  Az ifjúsági találkozó 
finom ebéddel és Santa Monica-i kirán-
dulással zárult.

Imádságainkat meghallgatta az úr: 
adott erőt a munka elvégzéséhez, vi-
gyázott ránk, és küldött áldást, bőven.   
Köszönjük a testvérek szolgálatát.

                             Őri Kulcsár Ibolya

május utolsó hétvégéjén Ifjúsági Ta-
lálkozóra jöttek a fiatalok Kaliforniá-
ba.  Az alhambrai testvériség lelkesen 
készült a rá váró feladatokra; az édes-
apák hűségesen részt vettek a vendégek 
szállításában, de besegítettek a nőtest-
véreknek a vendéglátásba és a konyhai 
feladatokba is.  

Csütörtökön kirándulással telt a nap.  
Péntek délelőtt városnézés és szabad 
foglalkozás volt a program, amit gyü-
lekezeti alakalom követett.  este Novák 
József lelkipásztor köszöntötte a fiata-
lokat, majd énekek és egy rövid angol 
nyelvű igehirdetés hangzott el.  A ven-
dég-igehirdető, Püsök Dániel torontói 
lelkipásztor olyan témát választott, amit 
érdeklődéssel hallgattak a fiatalok.  A 
találkozó mottója: What on Earth is Life 
about?  Miért vagyunk e Földön?  Az 
igehirdetés alatt Oneszimusról hallhat-
tak a fáradt, de figyelmes fiatalok.  

szombatra tengerparti kirándulás volt 
tervezve.  Délután már sok piros arccal 
találkoztunk .  Az esti összejövetelen 
került sor a vendég fiatalok szolgálatai-
ra, akik énekekkel és bizonyságtevések-
kel készültek.  Püsök Dániel testvér a 

IFjúSáGI TALáLKOZó - ALHAMBRáBAN

A konferencia logója. / Püsök 
Dániel lelkipásztor. / Novák József 

lelkipásztor bemeríti Szin Joshuát. /  
Vasárnap délelőtti éneklés. /  

A résztvevő fiatalok egy része a 
vasárnapi istentisztelet után.

What on earth is life about?

No longer a slave, but a brother! Philemon  1:16



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)

2013. június 7. oldal

SZOMBAT DÉLUTáN

3.00 Lelkipásztor szövetség - elnök: Kulcsár Sándor
4.00 Női Konferencia - elnök: Torma Irénke
        Férfi Konferencia - elnök: dr. Szenohradszki János
        Ifjúsági Konferencia - elnök: Gerstner Kornél

6.00 Vacsora

7.00 ISTENTISZTELET

Ifjúsági szolgálatok - vezeti Gerstner Kornél
Igehirdetés: Hűség a gyülekezeti életben / Fidelity In 
the Life of the Church (Jel 2:18-29) – Novák József

Tábortűz, közös éneklés

VASáRNAP – júNIUS 30.
8.00 Reggeli

10.00  Imaóra: Hűség és Ige / Fidelity and Word  
(Jel 21:5-7; 22:6-7) – Lukács János és Veress Imre

11.00  ISTENTISZTELET

Igehirdetés: Hűség a próbákban / Faithfulness In the 
Hour of Trial (Jel 3:7-13) – dr. Pintér Zoltán

Bemerítés a Couchiching tóban – Püsök Dániel

1.00  eBÉD

7.00 VACSORA

8.00  ISTENTISZTELET         
A Férfiszövetség szolgálatait vezeti  
                                           dr. Szenohradszki János 
Iraki missziós út, beszámoló – Szántó Ottó
Igehirdetés: A világ, a Bárány és a hűségesek / The 
World, the Lamb and the Faithful (Jel 17:12-18)  
                                  – dr. Herjeczki Géza

Az istentiszteletek alatt bibliaköri foglalkozásra  
várjuk a kisgyermekeket.

ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA SZÖVETSÉG
106. KÖZGyűLÉS – 2013. június 28 - június 30.

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

Balla Zsigmond pénztáros, Kulcsár Sándor tiszteletbeli elnök.

jelige: HűSÉG  /  FAITHFULNESS

TáRGyREND

PÉNTEK – júNIUS 28.
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
A 106. Közgyűlés és az 53. tábori konferencia  
            megnyitása – dr. Herjeczki Géza elnök

Igei szolgálat: Kitartásunk és hűségünk alapja Jézus / 
Our Perseverance and Authenticity Founded In Jesus. 
(Jel 1:1-6)  - Steiner József

   9.00 Tábortűz, közös éneklés

SZOMBAT – júNIUS 29.
8.00 – 8.50  reggeli
   8.50  A közgyűlés énekel
   9.00 áHíTAT Hűség az új életben / Faithfulness In 
   the New Life (Jel 2:1-7)  dr. Gergely István
   9.30  Elnöki jelentés – Herjeczki Géza
   9.50  A tárgyrend ismertetése és elfogadása
  10.00 Titkári jelentés – Püsök Dániel
  10.20 A közgyűlés énekel
  10.30 Misszó és Jótékonysági Bizottság jelentése
            – Szabó István 
  10.50 A pénztáros jelentése – Balla Zsigmond
  11.10 Költségvetés a 2013/14 évre
  11.20 A közgyűlés énekel
  11.25 Az Evangéliumi Hírnök és a Baráti Kör  
       jelentése – Herjeczki Géza és Fűr Béla 
  11.45 Határozatok ismertetése
  11.55 Záró áhítat - megemlékezés az elhunytakról
  Hűség a halálig / Faithfulness Until Death (Jel 2:8-10) 
                      – Kulcsár Sándor

   1.00 – 2.00 eBÉD



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
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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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not even the brightest minds can help us 
answer this somewhat difficult question. 
There is only one who can truly answer 
the question and help you find the 
answer. As Daniel said, “You don’t have 
to invent your purpose for life, or look 
deep inside. All you have to do is look 
up.” As he continued preaching, he was 
telling three things that help us find that 
purpose in life:

1) Find the way of making uselessness 
to usefulness, 

2) Doing things from conviction or 
basically you have to do things because 

you know why you want to do them, and
3) To move from a short term thinking 

to an eternal thinking. The third point 
really got to me. Daniel used the example 
of Jacob and Esau and how Esau gave up 
his birth right for a bowl of stew. Esau 
gave up his birth right, which at the time 
was very important and sacred, for a 
few minutes of enjoyment. To me, this 
meant that I can’t play around with my 
life. This gift of having eternal life, that 
I have, should be the most important 
motivation in finding my purpose in 
life, however, if I give it up for couple 
of minutes of drugs, or a night partying 
and having sex, then my purpose of life 
has went away and the future I can look 
forward to is death. 

God has given us the greatest gift the 
world has ever known, but we have to 
watch out not to give it up for satan’s 
twist and tricks. It’s a constant battle, 
but if we focus on God’s word and put 
him first in our lives, we will win at the 
end. 

Our purpose in life is to let God and 
his spirit guide us on every step we take 
so we can lead more to Christ each and 
every day. God will use us all differently, 
but it’s up to us to listen to him and obey 
him so we can find out our purpose in 
life and use it to bless him.
                                  Robert Juhasz

The American Hungarian Baptist 
Church in Alhambra, California was the 
host for May’s youth conference. The 
theme was an age-old question: what on 
earth is life about? Toronto Pastor Da-
niel Pusok preached all weekend from 
Paul’s letter to Philemon about the slave 
Onesimus. Onesimus was Philemon’s 
slave, but after meeting him in prison, 
Paul intercedes on his behalf and asks 
Philemon to no longer consider him a 
slave, but a brother in Christ. On sun-
day, we were witnesses to Joshua Szin’s 
testimony and baptism. 

Other weekend activities 
included a day at six flags 
magic mountain, shopping, 
hiking, a day at the beach, 
and an afternoon in Santa 
monica.

We are thankful for the 
host church’s gracious 
hospitality and thoughtful 
organizing so that we could 
all enjoy the weekend!

The weather was perfect, 
the food was delicious, 
and the message was clear: 
just as Paul interceded on 
Onemisus’ behalf, Jesus did 
the same for us on the cross, 
and it is our responsibility to use the 
freedom he won for us to live our lives 
for Him!

                           Thomas Csercsa

The youth conference weekend 
in Alhambra, California, was such 
a blessing! A couple months prior, I 
didn’t think I would be able to make it, 
but by the grace of God, I was blessed 
with the opportunity to take part in one 
amazing weekend. from the moment 
I arrived to the moment I left, I knew 
God wanted me to be there because He 
had so much to teach me that weekend. 
While I can honestly say that I enjoyed 
every single day of the conference, from 
the great activities planned, the praise 
and worship, to the fellowship, and all 

the way down to the 
delicious food prepared 
by true woman of God, 
there is just one thing 
I would like to pass 
along and share with 
everyone, and that is 
the message from that 
weekend. The motto 
for the weekend was, 
“What on Earth Am I 
Here For?” and while 
Pastor Pusok, Daniel, 
from Toronto, Canada, 
shared so many lessons 
from God’s word with 
us that weekend to 

answer the motto question for us, a 
couple different points really spoke to 
my heart. One point that Pastor Pusok 
made was that in order to discover what 
our purpose is we must focus on two 
things in life. The first being: Love God 
with all your heart and, secondly, do the 
same with your neighbors. He explained 
that when we love God and when we love 
others, we fulfill our purpose by serving 
God and serving others, going from 
useless to useful, by God’s grace. Most 
importantly, one must always remember 
that, “my life is not about me.” We must 
live to glorify God! Another point that 
really stuck with me was that we must 
learn to switch from short term thinking 
to eternal thinking. everything in this 
life will resonate even greater in eternity. 
Last but not least, Pastor Pusok pointed 
out the things that God says about us in 
His word. He pointed out that we are 
responsible beings in the eyes of God 
and when we finally meet our Maker, we 
will not be able to blame anyone for our 
decisions or shortcomings. God really 
spoke to my heart and had so much to 
teach me over the weekend at the youth 
conference. I would just like to thank 
everyone at the Alhambra church for all 
of their hard work in putting together 
such a blessed weekend!
                               Gabriella Lakatos

Well, the time went by so fast I don’t 
even know where to begin. God blessed 
us with beautiful weather everyday. 
Even if it looked like it might rain, it 
ended up being a sunny day with a 
gentle breeze from the ocean. We had 
much fun doing activities like playing 
volleyball and frisbee, shopping, hiking, 
and even having szalona sutes at night. 
Although all these things were awesome 
to experience and enjoy, I have to say my 
favorite part of the whole conference was 
the services. No joke. I loved the theme 
for the conference, which was “What on 
Earth is Life About?”. And the messages 
which were given by Pusok Daniel were 
amazing. I really felt the Lord using him 
because I believe he spoke to more then 
just one person with his words. 

If I had to pick my favorite service, 
even though all of them were fantastic, 
I would have to choose saturday 
night’s message. That night I really 
felt like Daniel’s words were just for 
me. His message that night was about 
the purpose of life. Sometimes we ask 
ourselves “What is the purpose of life?” 
or “What is the purpose of my life?” and 

What on earth is life about?  -  Youth Conference, Alhambra, May 24-26.
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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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Of course "Kornyas" cannot be 
educated in Christian schools - only 
the Lord can appoint them. But still 
the Christian communities can create 
favorable spiritual atmosphere where 
"Kornyas" may grow. Opportunity 
calls out heroes and leaders. Christians 
should seek ways and means to create 
the opportunity.

2. Kornya proved that no education 
can substitute for the earnest, spirit-
led study of the Bible. He studied the 
scripture not as a religious book but as a 
basic guide in life. One can read over the 
Bible many times and be just "religious", 
or lead even a wordly life, but for Kornya 
the Word of God served as bread for his 
soul, a lamp unto his feet, and protecting 
rail that kept him from the abyss of sin.

His hearers could perhaps 
unconsciously distinguish between the 
well delivered, beautiful sermon and 
between Kornya's simple meaningful 
substantial speech, which came from life 
experience - and was easily applicable 
to the life of the hearers.

Kornya proved the old, but often 
forgotten truth: the Word of God is the 
best text book for anyone who wants to 
preach the Gospel.

3. Kornya established many 
churches and so-called mission 
stations or preaching places. The word 
"established" must not be understood in 
today's terms. There were no "charter" 
members. Those who accepted the Lord 
in each locality came together three or 
four times a week for Bible study, prayer 
and fellowship. Organizations were of 
secondary importance. It is like a para-
dox, however, Kornya was not church 
conscious but soul conscious. By this 
he left a legacy to all mission workers 
who came after him: the individual soul 
is the most precious. His salvation is the 
first concern. The birth of the churches 
will follow the salvation of souls and 
not the other way around. This legacy 
of Kornya's should be remembered by us 
modern Baptists.

We praise the Lord for giving to 
our Hungarian Baptist mission a great 
missionary like michael Kornya. Let us 
all pray that another Kornya may appear 
on the field, and let us prepare the soil in 
which more Kornyas may grow. 

(This is the last chapter of the booklet.)

* Booklet, published by the Hungarian 
Baptist Union of America, 1983., pp.16. 
Double anniversary: Michael Kornya 
(1844-1917) Bela Udvarnoki (1897-1992)

MARGUERITE KISH STUMPF

7/24/1916
 – 

1/16/2013

God called 
marguer ite 
to her heav-
enly home to be with Him whom she 
loved and served all of her life. He 
blessed her with a long life -- 96 years. 
She was born in New York City to the 
late julius and Theresa modi Kish. she 
was the devoted wife to the late Arthur 
Stumpf. for 54 years. He was the son 
of the late Reverend Árpád Stumpf, 
pastor of the Silliman Memorial Baptist 
Church in Bridgeport, Connecticut.

Marge, as everyone called her, and Art-
hur had two daughters: judith Toth and 
Deborah Salerno; four grandchildren: 
10 great-grandchildren; a brother, ju-
lius and a sister, Helen Kautz. she was 
predeceased by her three brothers; er-
nest, elmer and edward.

She was an active member of the 
silliman memorial Baptist Church. she 
sang in the choir, taught sunday school, 
and was a member of the Mission Guild.

God blessed her with many special 
talents and she used them to show God's 
love to others. she loved working on the 
mission Guild's White Cross projects 
and used her excellent seamstress skills-
making garments for mission stations 
and hospitals. Her labor of love reached 
out to many remote parts of our world.

she was also an excellent cook and 
Has always ready to respond with food 
for the sick and needy. She touched 
many lives with her love and service. 
Wherever there was a need or to bring 
joy for a special occasion, she was the 
first to respond.

Their lake front home hosted many 
baptismal services as well as church 
picnics in the summer and winter 
festivities on the frozen lake.

A beautiful celebration of her life was 
held at the first Presbyterian Church in 
Fairfield by the Reverend James P. Mar-
shall.

she will be remembered with love 
for the dedicated Christian life and' 
example she lived.

May God grant peace and comfort to 
her loving family.

       Ethel Petre Kish, Sister-in-law

MICHAEL KORNYA
AN APOSTOLIC HERO (7)

by Béla Udvarnoki*

LESSONS OF KORNyA'S 
WORK

1. Kornya demonstrated with his 
remarkably successful work that Baptist 
mission work is a people's movement. 
Its popular appeal is the best assurance 
of its spreading.

The direction of missionary 
advancement is - figuratively speaking - 
horizontal and not perpendicular - down 
from above. The effect of parity in life-
style, in earthly possessions was well 
recognized in the time of the Apostle 
Paul. In the case of Kornya the fact that 
he dressed like the other countrymen, 
wore boots instead of shoes - like the 
city fellows, ate what they ate, slept 
where they slept created confidence 
among his peers. The "oneness" with his 
people opened the many doors to their 
hearts.

Hungary is supposed to be Christi-
an from the very beginning of the XIth 
century. It is Christian by name even 
today. But that kind of Christianity, at 
least until Hungary was slipped behind 
the Iron Curtain, was nothing else for 
most of the people than part of the social 
life. Many country people expressed 
this obligation in this way:

"One just has to have a religion, he 
cannot live like a beast" - and religion 
they had.

In this kind of religious circumstances 
ministers did not have much spiritual or 
moral influence on the average citizens. 
The priest or minister "had to say" from 
the pulpit what they said.

But when a man came from their 
midst and rank, with their level of 
education and proclaimed the Gospel 
not using theological jargon, the modest, 
simple hearers raised their heads: this is 
something different! Not only different, 
but it was credible. When the priest 
calls to repentance, he had to say so, 
because he learned that in the seminary. 
But when a modest, sincere man, one of 
their peers told them about their sins, 
they had to pay attention.

MISSIONARy FUND

Contributions can be mailed to our 
Treasurer, zsigmond Balla,

 2563 Nixon Way, Fullerton, CA.
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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 2013. június 

megváltónk imádságában egy csodá-
latos végcélt jelölt ki követői számára: 
egyek legyenek, mindnyájan! Életünk 
során, döntéseink következtében nem 
mindig ebbe az irányba haladunk. A 
MABAVISZ idei közös alkalma – az 
éves tanácsülés és missziós konferen-
cia, amire ezúttal a felvidéken került 
sor – jó irányba tett lépésnek bizonyult. 
A „mindnyájan” hatalmas, általunk át 
sem látható táborának felénk eső része 
a világon szétszóródva, és hat „szövet-
ségben” élő magyar baptista testvéri-
ség. ennek a testvéri körnek az átlátá-
sa, átölelése már nem olyan lehetetlen 
feladat – gondolhatnánk. Tapasztala-

tunk azonban az, hogy még erre sem 
vagyunk képesek a magunk erejéből. 
Csak a Lélek vezetésére figyelve és az 
Ő segítségével sikerül a jézusi cél irá-
nyába haladni. Alázattal (hiszen a hol-
napot csak az úr tudja) jelentem nektek, 
magyar baptista testvéreimnek, hogy 
az idei találkozó után jó reménységgel 
tekintek a MABAVISZ-ra, a szervezet 
vezetőinek együttműködésére. A prob-
lémák megoldására, az összefogásra, 
egymás segítésére, bátorítására megvan 
a készség. Az esztendők múlásával ta-
lán még oda is eljutottunk, vagy arra 
tartunk, hogy ismerjük eléggé egymást 
ahhoz, hogy nem kételkedünk az indíté-
kok tisztaságában és képesek vagyunk 
meghallgatni az eltérő véleményt, elfo-
gadni egymástól a tanácsot, sőt kritikát 
is. ennek a jó iránynak a megléte többet 
jelent, mint az, hogy ebben vagy abban 
(pl. az Áhítat, vagy a napi politika gyü-
lekezeteink életét is meghatározó kérdé-
seiben (pl. egyházi törvény) egyformán 
lássunk. Reményt keltő találkozó volt a 
felvidéki.

HOGy MINDNyájAN EGyEK LEGyENEK! rendhagyó formában, igével és énekek-
kel biztatva a közelről és távolról érke-
zett testvériséget. Legmesszebbről azt 
hiszem én érkeztem, de a kárpátaljai, 
erdélyi és délvidéki testvérek mögött is 
hosszabb út állt. A délvidéki Szabadká-
ról például egy fiatalokból álló csoport 
is érkezett, akik a zenés szolgálaton túl 
arról is beszámoltak (Nyúl Zoltán test-
vér tolmácsolásában), hogy a régi ima-
ház helyett – több ok miatt is - újat kell 
építeniük. szívesen vennék testvéreink, 
ha anyagilag is támogatni tudnánk ezt 
az építkezést. Hoztam magammal erről 
néhány általuk készített ismertetőt, ze-
nés DVD-vel együtt, amit a táborban 
szívesen átadnék az érdeklődőknek.

A nap során, jól felépített program 
szerint, meghallgattuk a MABAVISZ-

hoz tartozó magyar baptista közösségek 
képviselői – általában egy-egy témával 
is fűszerezett – beszámolóit. Jól kiegé-
szítette ezt a vendéglátóink részéről egy 
olyan előadás, amit a Szlovákiai Bap-
tista Szövetség elnöke – a magyar szár-
mazású dr. Szöllős János testvér tartott: 
Szlovákok, magyarok együtt Krisztus-
ban címmel. Nem csak ő, hanem még 
további 5 magyarul is beszélő szlovákiai 
lelkipásztor is részt vett a konferencián.

A komáromi testvérek ízletes, nemze-
ti étellel is megvendégeltek bennünket 
(strapacska) az imaház alsó helyiségé-
ben. Köszönjük a szeretetteljes vendég-
látást a komáromi testvéreknek! 

                     (folytatás a 12. oldalon)

Budapestről Papp János testvér vitt 
kocsival a tanácskozás helyszínére, 
Naszvadra. Országhatár és a Duna elle-
nére nem volt több az út másfél óránál. 
A határon meg sem kellett állnunk – a 
híd egyik felén Komárom, a másik felén 
Komárom (Révkomárom, vagy ahogy a 
szlovákok nevezik: Komarno). 

Szlovákiában a tavalyi statisztikai fel-
mérés szerint kétszázezer ember vallotta 
magát magyarnak. (Ott hallottam ezeket 
az adatokat.)  ez lényegesen kevesebb, 
mint a 10 évvel korábbi közel három-
százezer. A szlovákok és a magyarok 
békességben élnek egymással – a hí-
rekben olvasható, hallható feszültségek 

nagyobb része politikai eredetű. Igen, 
elveszti a szlovák állampolgárságát az, 
akiről kiderül, hogy felvette a magyar 
állampolgárságot. eddig ez közel 300 
esetben történt meg.  A falvak-város-
ok neve mindkét nyelven ki van írva; 
az üzleteken és épületeken is gyakran 
olvasható magyar kiírás. Az épületek 
rendezettek, szépek, tiszták, a földek 
gondozottak.    

Az Éder panzióban, Naszvadon talál-
koztunk és tartottuk meg a tanácsülé-
sünket. Erről a túloldalon olvashatunk. 
jó és alkalmas volt a helyszín – szállás, 
ellátás, tanácskozási lehetőség – kö-
szönjük Dóczé testvér jó szervezését.

Szombat reggel talán fél órát sem kel-
lett autóznunk, hogy megérkezzünk a 
missziós konferencia helyszínére, Rév-
komáromba, az ottani impozáns, szép, 
nem régen épült baptista imaházba. A 
konferencia házigazdája Dóczé Bálint 
testvér volt, aki a helyi gyülekezet lel-
kipásztorával jó egyetértésben vezette a 
napi programot. Mike József lelkipász-
tor testvér tartotta a kezdő imaáhítatot, 

MABAVISZ vezetők és a jelen levő lelkipásztorok a komáromi imaház előtt;  A 
szentpéteri gyülekezet a délelőtti tisztelet után;  A Vox Nova Baptista Férfikart 

Mátyus Elvira karnagy vezeti a komáromi magyar református templomban. 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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A MABAVISZ tanácsülést követő na-
pon, május 11-én került sor a missziós 
konferenciára a Révkomáromi baptista 
gyülekezetben. ebben, a különben szlo-
vák nyelvű gyülekezetben, egy magyar 
csoport is található. A konferencia be-
tekintést adott a teljes, világméretű ma-
gyar baptista misszióba és szlovákiai 
baptista vezetőkkel való találkozásra is. 
A konferencia zenei szolgálatát Mike Jó-
zsef és Egyed Ernő testvérek végezték. 
Az esti zenés áhítat és evangelizáció a 
református templomban volt megtartva, 
ahol a Vox Nova férfikar és Mike József 
szolgáltak énekekkel, az igét pedig Si-
mon József testvér hirdette.

Dr. Kovács József MABAVISZ titkár

IMáDKOZZUNK 
EGyMáSÉRT

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

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

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

Szerdán az Észak-Amerikában 
és Ausztráliában élő magyar baptista 
testvérekért  és a szövetség  vezetőiért, 
dr. Herjeczki Géza elnökért és munka-
társaiért. 

Csütörtökön a délvidéki magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, Nyúl Zoltán és Nagy Tibor 
lelkipásztor testvérekért.  

Pénteken a felvidéki magyar baptista 
testvérekért és a szövetség vezetőiért, 
Dóczé Bálint lelkipásztorért és munka- 
társaiért.  

Szombaton a kárpátaljai magyar 
baptista testvérekért és a szövetség ve- 
zetőiért, Nehra Bálint lelkipásztorért és 
munkatársaiért.

lyett az erdélyi testvérek felajánlották 
egy összmagyar lelkipásztori találko-
zó megszervezését és vendégül látását 
a Hargita Táborban 2014 júliusában. A 
Tanács ezt örömmel fogadta és a tagszö-
vetségek képviselői saját közösségük-
ben megtárgyalják ezt a kérdést, mielőtt 
végleges döntés születne a lelkipásztori 
találkozó megtartásáról és annak részle-
teiről. A következő tanácsülést Délvidé-
ken fogjuk megrendezni, azt követően 
pedig Kárpátalján. A Tanács a követ-
kező MABAVIT megtartását 2017-re 
tartja lehetségesnek, magyarországon, 
Debrecen helyszínnel.

c. Az Áhítat és a vezérfonal kérdése 
is szóba jött. Az erdélyi testvérek 2012-
től saját áhítatot készítettek. A közös 
igetanulmányozás és együttolvasás ér-
dekében azonban az erdélyi testvérek 
kérték a magyarországi áhítat bizottsá-
got, hogy áhítatukban és vezérfonaluk-
ban felhasználhassák a magyarországi 
igesorozatok hétköznap reggeli és va-
sárnap reggeli tematikáját, valamint a 
vasárnapi imaáhítat tematikáját. erre a 
magyarországi testvérek ígéretet tettek. 
A Tanács abban reménykedik, hogy az 

Áhítat kérdésben további közös munka 
lesz lehetséges.

d. A magyarországi vezetők kifejez-
ték azt a vágyukat, hogy az ukrajnában 
működő, magyarországi kezdeménye-
zésre alakult Koinonia alapítvány épü-
leteivel kapcsolatban olyan megoldást 
találjanak, amely leginkább kedvező 
a kárpátaljai magyar közösségnek. Az 
alapítvány kuratóriumában kárpátaljai 
magyar baptista képviselőt is szeretné-
nek bevonni, hogy a döntésekben ez a 
közösség is képviselve legyen. A ma-
gyarországi testvérek ez ügyben továb-
bi konzultációt terveznek a kárpátaljai 
testvérekkel.

A Magyar Baptisták Világszövetsége 
idei tanácsülését a szlovákiai Naszvadon 
tartotta. mint minden évben, most is a 
tagszövetségek képviselői a tágabb ma-
gyar baptista közösség aktuális kérdé-
seiről, egymás megsegítéséről és közös 
programokról beszéltek. A szlovákiai 
helyszínt azért választották, hogy jelen-
létükkel, főleg a gyűlést követő misszi-
ós konferencia által, bátorítsák a Felvi-
déken élő magyar baptistákat.

A MABAVISZ tanácsa május 10-
én ülésezett a naszvadi Éder panzi-
óban. magyarországról Papp János, 
Bukovszky Ákos, Durkó István és Mé-
száros Kornél, Erdélyből Simon József 
és Kovács József, Kárpátaljáról Nehra 
Bálint, a Felvidékről Dóczé Bálint, Vaj-
daságból Nyúl Zoltán és Nagy Tibor, az 
USA-ból: Herjeczki Géza testvér vett 
részt a megbeszéléseken.

A tagszövetségek képviselői tájékoz-
tatták egymást közösségeik aktuális 
problémáiról; örömeikről, az áldások-
ról, amiben részesülnek és a megoldásra 
váró problémákról. A magyar baptisták 
egységének kifejezésére és szorosabbá 
tételére közös határozatok is születtek:

a. Ismertetve volt az a magyar kor-
mányhatározat, aminek értelmében az 
5 ezer lakosnál kisebb településeken 
dolgozó magyar lelkészek munkáját 
a magyar kormány támogatja anyagi-
lag. A MABAVISZ tanácsa megbízta 
a magyarországi egyház képviselőit és 
a MABAVISZ elnökét, hogy informá-
lódjanak azzal kapcsolatban, hogy ez a 
támogatás kiterjeszthető-e a határon túli 
baptista lelkipásztorokra is, és ha igen, 
akkor hogyan lehet ezt leadminisztrálni.

b. A következő MABAVIT megszer-
vezésével kapcsolatban a Tanács úgy 
látja, hogy a közeljövőben nem lehet 
egy világtalálkozót megszervezni. ehe-

Nyilatkozat  
a MABAVISZ 2013-as gyűléséről
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MACEDóNIáBAN
Életem (40)

Ismét egy meghívás, ezúttal jugoszlá-
via legdélibb csücskébe, Macedoniába. A 
hármashatáron levő faluba Kolasinoba. 
Tél van, téli iskolaszünet, de most délre 
megyek, ahol - február lévén - az Égei 
tenger felől már meleget fúj a mediter-
rán szellő.

Tanítani fogok. Nem történik semmi 
nagy dolog, de tudom, hogy munkám be-
letartozik a nagy egészbe. Isten országá-
nak szövetébe ez is egy szál, melyet én fo-
nok meg, itt. Hogy hová és hogyan, ezt a 
nagy mester, az én uram, tudja. egysze-
rű szolga vagyok, munkámat Ő értékeli. 
Ez a hit és tudat ad nekem erőt és örömet, 
hogy benne vagyok a nagy egészben. Ha 
ezt nem tudom, akkor nem tudtam volna 
dolgozni az úr munkájában. 

sok vélemény elhangzott, hogy mit 
hogyan kellene. De olyan jó tudni, hogy 
van Valaki, aki ismeri igazi indítéka-
imat. Tudja, hogy szeretem Őt, ahogy 
Péter is tudta, hogy az Úr jól ismeri őt. 
Ilyenkor az úr is tudatja velünk szerete-
tét. Csak ebben a szeretetben, mely maga 
az Isten, aki Atyám lett a Jézus Krisz-
tusban, lehet elviselni a munkával járó 
terhet. ezét vagyok gyakran a „Vagyok” 
társaságában. Az éltet, amikor szótlanul, 
kimondhatatlanul fohászkodik a lelkem 
Istenhez. Hogy megteremhessem a lélek 
gyümölcseit. Igen, a gyümölcsök fogy-
nak. Újra és újra, folyamatosan teremni 
kell őket, és ez csak az Úr szeretetének 
melegénél lehetséges, sehogy másként!

A szemináriumba beiratkozott három 
Macedon fiatal, és a második év téli 
szünetére meghívtak gyülekezetükbe. 
Metodista hívők voltak, mint ahogy az 
egész falu. Kolasino jó nagy falu, nagy 
gyülekezettel. Nappal szolfézst és ze-
neelméletet tanítottam, este pedig a 
kórussal gyakoroltunk, a leendő karve-
zetők is. Jól énekeltek - a keleti egyház 
akapella éneklés stílusában, hallásból, 
több szólamban. Hiszen ők is Szlávok. 
jugoszlávul beszélünk, de macedónul 
éneklünk. sokban különbözik a szerb 
nyelvtől, de egy kis fordítással meg tud-
tam érteni a szöveget.

Ezek a fiatal emberek annak örömére 
hívtak meg, hogy megtanultak énekelni. 
ugyanis amikor eljöttek a szeminárium-
ba, még nem tudtak énekelni. Az egyik 
azért panaszkodott, hogy a melle mint-
ha abroncsba szorulna, nem jön ki hang 
a száján. Különösen, ha mások előtt 
kellett énekelni. Alaposan utána kellett 
néznem a különböző módszereknek, 
hogy ezeket a szorongásokat feloldjam. 
sikerült. mikor elbúcsúzott, azt mondta: 
Eszter testvérnő, az egyik legfontosabb 
számomra abból, amit itt kaptam, hogy 
megtanultam énekelni! Az ő gyülekeze-
ti szolgálatában ez neki fontos volt.

Hívő emberek. Megtért emberek. Ked-
vesek, figyelmesek. Ismerik az Igét. Én 

mégis tartózkodó voltam és vagyok, 
mert nem tudom megérteni, hogy lehet 
a keresztséget előre megtenni, csecsemő 
korban, mintegy "minden esetre"? Szá-
momra a keresztség a bűnbánat, a megté-
rés után kerül sorba, mint a hit nyilvános, 
tudatos megvallása. A két hét alatt nem 
említettem ezt, de ők sem. Viszont mikor 
évek múlva egy szlovák metodista fiú ná-
lunk baptizált, a vezetőségük megszakí-
tott minden kapcsolatot velünk.

este még összejöttünk egy-egy ház-
nál beszélgetni, játszani. Körülültük a 
gazdagon megrakott asztalt, mert itt az-
tán minden megterem: a földi mogyoró, 
a rizs, a sok fajta szőlő. Február lévén 
a fóliasátrakban már piroslott a paradi-
csom, és a tenyérnyi, óriás zöldpaprika. 
Sárgállott a citrom az előszoba citrom-
fáján. Reggel Bivaj tejet ittam. Ők nem 
fáztak, de én igen. Kis szobámban a 
mangán parazsa melegített. Gyapjú volt 
a takaróm, s a szőnyegek. Sok birkát ne-
veltek. Gazdag és finom ételeket főznek.

Egy délután fel mentünk a hegyre. Ott 
álltam a hármas-határon: jobbról Bul-
gária, balról Macedónia, előttem pedig 
Görögország. messze el lehetett látni, és 
emlékezni az evangélium terjedésére, 
egészen e vidékekig.

Azóta Macedónia önálló állam. Fő-
városában, skopjéban van baptista 
gyülekezet. A vezető testvér amellett, 
hogy ismert tudós, kutató, igen komoly 
hívő, a híveivel együtt. Muzulmán és 
görögkeleti hívek között komoly bi-
zonyságtevők. Grozdánov testvér igen 
tüzes evangélista volt, jugoszlávia szer-
te evangélizált. Tudós fia is az. Nálunk, 
szabadkán is evangelizált egy alkalom-
mal, igen hatásosan használva nagy bio-
lógiai és teológiai tudását.

De ez alkalommal metodista híveknél 
voltam. jó volt. szívesen emlékszem rá-
juk, bár a jeremiási igéhez tartom ma-
gam: "Nekik kell hozzád térniük, nem 
neked hozzájuk!" jer 15,19b

                       Nagyajtai Eszter

Délután 4-5 körül gyalogosan – egy kis 
városnézést is közbe iktatva, például a kü-
lönleges Európa Udvarba -, vagy autóval 
átmentünk a magyar református templom-
hoz, ahol este 6-kor zenés evangélizációs 
istentiszteletet tartottunk a budapesti Vox 
Nova Baptista Férfikar szolgálataival. 
Négyszáznál is többen hallgatták a nagy-
szerű kórusszámokat – orgona, zongora, 
sőt némelyiket fúvószenei kísérettel és az 
estét záró evangélizációt, dr. Simon József 
testvérrel. 

jó volt tapasztalni, hogy a felvidéken 
élő magyar szolgatársak ismerik egy-
mást és – amennyiben az alkalom meg-
van rá, össze is tudnak fogni, egymást 
segítve szolgáltak, mint ahogy ezúttal 
a magyar református közösség adott 
helyet hatalmas templomában a kisebb 
létszámú baptista közösség rendezvé-
nyének. Az Úr áldja meg őket! 

Vasárnap az ott maradó vendég lel-
kipásztorok Dóczé Bálint testvér szer-
vezésében a felvidék baptista gyüle-
kezeteiben szolgáltak. Én a Szentpéteri 
Gyülekezetben hirdethettem vasárnap 
délelőtt Isten igéjét, délután pedig Ér-
sekújváron, ahol Fazekas Pál gyüleke-
zetplántáló testvér  egy magyar és egy 
szlovák nyelvű kis gyülekezetben mun-
kálkodik. egyúttal alkalmam volt arra 
is, hogy tájékozódjam a szentpéteri épít-
kezés, imaházbővítéssel kapcsolatban 
is. Örülök annak, hogy a mi szövetsé-
günk is vállalt egy kis részt ebből a szép 
munkából. Az Úr áldja meg és éltesse 
a felvidéki magyar baptista missziót, 
melynek a központjában a Szentpéte-
ri Gyülekezet és lelkipásztora áll.  

feleségemmel együtt Dóczé Bálint 
testvérék vendégei voltunk, akik ennek 
a találkozónak a megszervezésében so-
kat fáradtak és kiváló munkát végeztek. 
Köszönet érte!    

   Herjeczki Géza MABAVISZ elnök

Hogy mindnyája egyek legyenek!
folytatás a 10. oldalról


