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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

tozott a fáraónak és szolgáinka indulata
a nép iránt, és ezt mondták: Mit tet-
tünk?! Elbocsátottuk Izráelt a szolgá-
latunkból!

Talán 24 óra sem telt el a fáraó két
mondata között. Mintha tudathasadásos
lenne a fáraó. Elõbb jóindulatáról bizto-
sítja a népet, aztán gyorsan meggon-
dolja magát. Egyszerûen nem adja fel!

Mint ahogy a gonosz sem adja fel,
még a golgotai veresége után sem.

Lehullottak a kötelékeid, szabad
vagy, tele van a szíved a szabadok örö-
mével, bizonyságot teszel a Szabadí-
tóról, és már-már azt gondolod, hogy
nincs is többé dolgod a kísértõvel. Aztán
hamarosan rá kell jönnöd, hogy a nyo-
modban van és fenyeget pusztulással
vagy ismét rabszolgasággal. Ne csodál-
kozz ezen, de ne is félj, mert a te Szaba-
dítód nagyobb, kegyelme erõsebb, mint
a legfenyegetõbb támadás.

Milyen volt rabszolgának lenni
Egyiptomban? Elõbb kellemes volt.
Menet közben derült ki, hogy Jákób utódai
nem egyenrangú polgárok Egyiptomban,
hanem kényszermunkások. Szinte
észrevétlenül történt az átmenet. Mózes
idejében már a fiúgyermekeiket megölik
és a vályogvetéshez nem kapnak szalmát.

folytatás a 3. oldalon

A TARTALOMBÓL

English Articles - pages 8-9.
Meghívó lelkipásztor beiktatásra

és ifjúsági találkozóra
Beszámoló a kolorádói családi

táborozásról
Távol és mégis közel: hírek

Berettyóújfaluról
Úti beszámoló - Kulcsár Sándor
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1Korintus 10:11. Mindez pedig pél-
daképpen történt velük, figyelmezteté-
sül íratott meg nekünk, akik az utolsó
idõkben élünk.

Pál apostol szerint biblikus dolog
párhuzamot vonni Izráel egyiptomi
kivonulása, pusztai vándorlása és hívõ
életünk különbözõ állomásai között. Ezt

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

2 Móz 14.1 Azután így beszélt az ÚR
Mózeshez: 2 Szólj Izráel fiaihoz, hogy
forduljanak meg, és verjenek tábort Pí-
Hahírót elõtt, Migdól és a tenger között,
Baal-Cáfón elõtt. Vele szemben tábo-
rozzanak a tengernél. 3 Hátha azt gon-
dolja a fáraó, hogy eltévedtek Izráel fiai
ezen a földön, körülzárta õket a puszta! 4
Én pedig megkeményítem a fáraó szívét,
hogy üldözõbe vegye õket, és megmutatom
dicsõségemet a fáraón és egész haderején.
Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én
vagyok az ÚR. És így cselekedtek. 5
Amikor jelentették Egyiptom királyának,
hogy elmenekült a nép, megváltozott a
fáraónak és szolgáinak indulata a nép
iránt, és ezt mondták: Mit tettünk?! El-
bocsátottuk Izráelt a szolgálatunkból! 6
Befogatott a fáraó a harci kocsijába, és
maga mellé vette a hadseregét. 7 Maga
mellé vett hatszáz válogatott harci kocsit,
az összes egyiptomi harci kocsit. Három
ember volt mindegyiken. 8 Az ÚR megke-
ményítette a fáraónak, Egyiptom kirá-
lyának a szívét, és az üldözõbe vette Izráel
fiait, Izráel fiai pedig hatalmas kéz segít-
ségével vonultak ki. 9 Az egyiptomiak
tehát üldözték õket - a fáraó minden lova,
harci kocsija, lovasa és hadereje - és uto-
lérték õket, amikor a tenger mellett tábo-
roztak Pí-Hahírótnál, Baal-Cáfónnal
szemben. 10 A fáraó közeledett. Izráel fiai
pedig föltekintettek, és látták, hogy az
egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy
félelem fogta el õket, és segítségért kiál-
tottak Izráel fiai az ÚRhoz. 11 Mózesnek
pedig ezt mondták: Nincs talán elég sír
Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál

tesszük estérõl-estére kolorádói táboro-
zásunk istentiszteleti alkalmain. A hét
mottója: Együtt a cél felé!

Éppen úgy vándorlunk a cél felé,
mint Izráel népe Egyiptomból, a
pusztán át Kánaán felé.

A történetbõl kiderül, hogy bár Izráel
fiai elhagyták Egyiptomot, mégis E-
gyiptom sehogy sem akarja elhagyni
Isten népét. Amikor elindulnak, a teljes
egyiptomi haderõ üldözõbe veszi õket,
és bár végre szabadok, mégis üldözött
szabadok.

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

A tízedik csapás után a fáraó még
azon az éjszakán magához hívatta
Mózest és Áront, és ezt mondta nekik:
Induljatok, menjetek ki az én népem
közül Izráel fiaival együtt, menjetek és
tiszteljétek az Urat, ahogyan kívántátok.
Vigyétek juhaitokat és marháitokat is,
ahogyan kívántátok, csak menjetek!
Kérjetek áldást rám is! 2Móz 12:31, 32.

A 2Mózes 14:5-ben pedig ezt olvas-
suk: Amikor jelentették Egyiptom kirá-
lyának, hogy elmenekült a nép, megvál-

bennünket meghalni? Mit tettél velünk,
miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?!
12 Nem megmondtuk neked még Egyip-
tomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd
szolgáljuk az egyiptomiakat?! Mert jobb
nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk,
mint ha a pusztában halunk meg! 13 De
Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek!
Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan
szabadít meg ma az ÚR benneteket! Mert
ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat,
úgy soha többé nem fogjátok látni õket. 14
Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok
veszteg!
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ÚJ MAGYAR BAPTISTA IMAHÁZ
A VAJDASÁGI KISHEGYESEN

Út az imaház megnyitóig
Kishegyesen az ötvenes években in-

dult a baptista misszió. Indulásakor 
lendületes missziós munkát végeztek a 
testvérek, létszámban is jelentős növe-
kedés volt. saját imaházzal rendelkezett 
a gyülekezet, melyet családi házból ala-
kítottak ki. sajnos, kétezer év elejére, 
elfogyott a tagság, az imaház állaga is 
teljesen leromlott, használhatatlanná 
vált (nem volt villany, víz, egyik része 
az épületnek összeomlott). 

Amikor először léptünk be a régi ro-
mos imaházba, amit sok éve már nem 
használtak, szomorú látvány fogadott 
bennünket. Az udvaron a fű magasra 
nőtt, bent az épületben, amikor bemen-
tünk a kicsi istentiszteleti szobába, szív-
szorító látvány fogadott bennünket: régi 
poros padok, repedezett falak, amelyek-
ről lehullott a vakolat, üres, poros, régi 

padok, a pókhálós szószéken poros csip-
ke, rajta üvegváza, és benne egy össze-
száradt csokor virág, az utolsó, sok évvel 
előtti istentiszteleti alkalomról. Amikor  
mindenki kivonult, évekre bezárták az 
ajtót maguk után. Beültem egy padba, és 
kinyitottam a kicsi reteszt, ami előttem 

A TARTALOMBÓL
English section - pages 8-9.
Új imaház nyílt Kishegyesen
A chicagói ifjúsági evangélizációról
Gyülekezeti hírek: Cleveland
Távol és mégis közel: Délvidék
MABAVISZ tanácsülés
Kornya díjat kapott Kulcsár testvér

folytatás a 3. oldalon

KULCSÁR SÁNDOR 
KORNYA DÍJAT KAPOTT
LAUDÁCIÓ - a Kornya Mihály Díj 

átadása alkalmából  
Szabadka, 2015. május 16. 

A magyar Baptisták Világszövetsége 
által alapított Kornya mihály Díjat „a 
Kárpát-medence területén és a szór-
ványban fáradozó kiemelkedő és példa-
mutató magyar baptista missziómunká-
soknak” ítélik oda.  Isten iránti hálával 
áthatottan és tiszteletünket kifejezve ez 
alkalommal a Magyar Baptisták Világ-
szövetsége Kulcsár Sándor nyugalma-
zott lelkipásztornak ítéli oda a Kornya 
Mihály Díjat, a világ különböző részein 
élő magyarok közt végzett eredményes 
és áldozatkész missziós, gyülekezet épí-
tő, szövetségi és társadalmi munkássá-
ga, valamint egész életművének elisme-
réseként.

Kulcsár sándor az erdélyi Szilágy-
perecsenben született 1943. február 13-
án Kulcsár József és Kulcsár Erzsébet 
nyolc gyermeke közül a hatodikként. Az 
elemi iskolát szülőfalujában, a líceumot 
pedig a közeli szilágysomlyón végezte. 

folytatás a 9. oldalon



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)

2. oldal 2015. június 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

Június. Szeretettel köszöntjük a gyer-
mekeket és az édesapákat! Az idén az 
Áhítat igéi is segítenek abban, hogy 
ezeket az egyre népszerűbb „családi” 
ünnepeket a gyülekezeteinkben is meg-
tarthassuk. Egy-egy rövid írással itt is 
megemlékezünk ezekről. Gyermekeink 
számára a július hónap néhány nagysze-
rű alkalmat is hoz majd. A közgyűlés 
után gyermektáborozás lesz Rámában, 
s a hó végén Kolorádóban is együtt le-
szünk közel kétszázan – nagyobb részük 
gyermek és fiatal. Olvasóink imatémái 
közé is ajánlom ezt a két hetet – könyö-
rögjünk, hogy ne csak fizikális, hanem 
lelki áldásai is legyenek az aránylag 
nagy anyagi áldozatnak, amit a szülők 
hoznak, hogy gyermekeik részt vehes-
senek e táborozásokon. 

Szeretettel hívunk mindenkit a 108-
dik Közgyűlésünkre! Akik ezután dön-
tenék el, hogy eljönnek, mielőbb néz-
zenek szállás után, mert a táborban e 
sorok írásakor már nem nagyon van 
hely. A hetedik oldalon a közgyűlés és 
tábori konferencia részletes programját 
is áttekinthetjük. Ezúttal is lesznek ven-
dégeink az óhazából is, közülük többen 
a szolgálatokba is bekapcsolódnak. 

A júniusi szám lényeges részét a 
MABAVISZ májusi tanácsülésével kap-
csolatos eseményekről szóló beszámo-
lók teszik ki. Egyedülálló alkalom volt 
a Kishegyesi Betlehem Magyar Baptis-
ta Gyülekezet imaházának megnyitó-
ja. Egy kicsit úgy is tekinthetünk erre 
az imaházra, mint ami össz-magyar 
baptista összefogással valósult meg; a 
mABAVIsz tagszövetségek és a 4H 
missziós alapítvány adományaival. A 
gyülekezet szolgálatáért továbbra is 
imádkozzunk!

számunkra azért is különleges volt 
ez az alkalom, mert az 5 évvel ezelőtt 
létrehozott Kornya díjban ezúttal a mi 
tiszteletbeli elnökünket, Kulcsár Sán-
dor lelkipásztor testvért részesítették. 
A díj átadására szabadkán került sor: 
a mABAVIsz elnöke, Pardi Félix igei 
köszöntéssel adta át a díjat reprezentáló 
bronz érmét, a két alelnök - Herjeczki 
Géza és Papp János - imádkozott Kul-
csár testvérért és Kovács József főtitkár 
olvasta el az itt is közölt „laudáció” egy 
rövidebb változatát. Ezután Bodor sán-
dor lp., Kulcsár testvér évfolyamtársa 
személyes emlékeiből osztott meg néhá-
nyat. Végül Kulcsár testvér megilletőd-
ve mondott köszönetet, s tett hitvallást 
megbízójáról, Jézus Krisztusról, ben-
nünket is bátorítva a szolgálatra.

folytatódik a torontói imaház építése. 
A legnagyobb szüksége anyagi támoga-
tásra van a gyülekezetnek - a pünkösdi 
céladakozásunkat erre fordítottuk. Ne 
feledjük el azonban, hogy munkaerőre 
legalább annyira. Az egyik júniusi hét-
végén néhány clevelandi testvér is részt 
vett a munkában (fénykép). Kövessük 
példájukat, minél többen! (szerk)  

108. KÖZGYŰLÉS 
Rámai tábor, 2015. július 3-5.

Gyermek táborozás a táborban, 
közvetlenül a közgyűlés után

* * *
Ifjúsági és család táborozás 

Kolorádóban 
2015. július 25 - augusztus 1.



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)

2015. június 3. oldal

IMAHÁZ KISHEGYESEN
 folytatás az 1. oldalról

ták újra megéheztek. most szeretnénk, 
hogy az Élet kenyerét ismerjék meg, Aki 
örökre megelégíti lelki szükségüket. 

május 16. örömteli alkalomra jött ösz-
sze Kishegyesre a szerbiai magyar bap-
tisták közösségének gyülekezeteiből a 
testvérek, érdeklődők, és a Magyar Bap-
tisták Világszövetségének vezetői, ezen-
kívül, még jelen volt a Szerbiai Baptista 
Szövetség titkára Dane Vidovic, és az 
EBF képviselője Toma Magda, hogy kö-
zösen köszönjük meg a Jó atyának, hogy 
lehetővé tette, hogy megnyissuk Kishe-
gyesen az új imaház épületét.

A vajdasági magyar gyülekezetek ösz-
szevont kórusa kezdte hálaadó énekkel a 
megnyitót (fénykép az 1. oldalon) „Fel 
hálaének zengjen, zengj vígan keresz-
tény, mert jót tett vélünk Isten kik vol-
tunk bűn mélyén” - hangzott az ismert 
ének szövege, mert valóban nagyon 
nagy jót tett az Úr a kishegyesi házi 
csoporttal. Elhívta őket a bűn mélyéről, 
mert mindenki a világból tért meg, és a 
régi romos imaház helyett új imaházzal 
ajándékozta meg őket. 

Ünnepélyes szalag-vágás után, melyet 
Rosmery Barrett és Nagy Tibor vágott 
át, bevonulhatott a nagyszámú vendég-
sereg, és birtokba vette az épületet. 

Papp János a MBE elnöke, hirdette 
az Igét. Az épületre és a gyülekezetre, 
dr. Herjeczki Géza kért áldást. Az isten-
tisztelet végén többen köszöntötték az új 
otthonába költözött gyülekezetet. 

Az épületvásárlás nem a fő cél volt, 
csak egy fontos állomás. Az igazi kihí-
vás ez után vár a gyülekezetre, hogy az 
Úr parancsának engedelmeskedve, mi-
nél több embert Krisztushoz vezessen 
és tanítvánnyá tegyen.

                   Nagy Tibor és Marika 

volt. Meglepődtem. Énekeskönyv volt 
benne, a tulajdonos nevével, a könyvben 
könyvjelzők és préselt virág. A többi pa-
dokban is találtam énekeskönyveket és 
ismeretlen neveket. 

- Hová lettek Uram ezek az emberek?- 
tűnődtem. A szívem összeszorult: 

- Hová lett Uram a te néped ebből a 
faluból, akik valamikor Neked énekel-
tek, és a Te igédet hallgatták? Hová tűnt 
mindenki? 

A folyosói rész omladozik, faágakkal 
támasztották meg a falat kívülről, hogy 
ki ne dőljön. A bejárat felett áll a felirat: 
„Áldott, aki jön az Úr nevében.” Valaki 
valamikor odaírta, gondos kezek szépen 
megformálták a feliratot, és most, év-
tizedek távlatából szólt hozzánk ez az 
üzenet, és arra biztatott, hogy legyünk 
azok, akik az Úr nevében jönnek, és 
akik az örömhírt hozzák ebbe a faluba. 

Ettől az első látogatástól elmúlt tizen-
négy év, sok szellemi harc és imádko-
zás. De megérte a fáradtság, a sok-sok 

megtett kilométer, mert a kis hívő cso-
port, ami létrejött, fejlődött és növeke-
dett. Néhány évvel ezelőtt elkezdtünk 
imádkozni egy új imaházért  a közösség 
számára, mert ki kellett lépni a házi cso-
port elszigeteltségéből. 

Tavaly meglátogatott bennünket Eric 
és Rosemary Barrett, angliai misszioná-
riusok, akik a 4H (for Hungary) alapít-
vány vezetői, velük osztottuk meg, hogy 
Kishegyesen imaházra lenne szükség. 
Ők azonnal készséget mutattak a segí-
tésre. megbíztak bennünket, nézzünk 
utána egy alkalmas épületnek. A gyüle-

kezettel imádkozva láttunk neki a kere-
sésnek. Több épület megtekintése után 
jutottunk el a régi pizzéria épületéhez, 
mely első látásra alkalmasnak tűnt, de 
vezetésért imádkoztunk: - Urunk mu-
tasd meg, ez-e az a hely, ha igen „álljon 
meg felette a csillagod”.

Amikor félév múlva ismét vendégünk 
volt Eric ás Rosemary megmutattuk 
nekik az épületet, rádobbant a szívük 
és azt mondták: ez az! Vállalták, hogy 
kifizetik az épület árának a felét. Szá-
munkra még fontosabb volt a bátorítá-
suk, hogy ezt az épületet kell megvenni. 
Isten kegyelméből és széleskörű testvéri 
összefogás által összegyűlt a teljes vétel-
ár is. 

Az épület családi háznak készült, 
majd pizzériává alakították át. megvá-
sárlás előtti néhány évben kávéházként 
működött. A faluban mindenki pizzéri-
aként ismeri. 

Az épület megvásárlása után a gyüle-
kezet felvette a Betlehem Baptista Gyü-
lekezet nevet. szeretnénk, hogy az új 
imaház „kenyér háza” lenne. Régen az 
emberek, akik bejöttek ebbe az épület-
be pizzát ettek, és miután elfogyasztot-

A régi, omladozó imaház

Vendégek az istentiszteleten és azt követően az imaház előtt.
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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 2015. június 

ÁHÍTAT

Az utóbbi évtizedek világpolitikai 
változásait megérte(t)ni akarók gyak-
ran élnek olyan fogalmakkal, melyek 
az események mögötti céltudatosságot 
meg sem kísérlik leírni. A „globalizá-
ció,” és az „arab tavasz,” vagy az eze-
ket megelőző „új világrend” mellett, így 
keres helyet magának a köztudatban az 
„euroázsia-gondolat” is. Első hallásra 
úgy tűnik, hogy két kontinenst érintő 
ügyről van szó. Közelebbről, hogy Eu-
rópa keleti széléig érne a hatalmas kiter-
jedésű ázsiai kontinens földrajzi és így 
történelmi folytonosságán is alapuló po-
litikai és gazdasági hatás. mivel a kelet-
európai országoknak csak némelyiké-
ben mutatkozik érdeklődés erre a sajátos 
tervre (inkább Európához tartozóknak 
vélik ugyanis magukat), de a sokszínű 
ázsiai országok kulturális és gazdasági 
vitalitása sem mutat hajlandóságot terü-
letileg behatárolt „programokra,” felté-
telezhető, hogy nem a térség népeinek 
az érdekéről van szó.

És valóban, az eurázsiaiságnak törté-
nete van, mégpedig az orosz intelligen-
ciához köthető. Száz évet kell vissza-
menni a történelemben, hogy az orosz 
kulturológus, Ny. sz. Trubeckoj köré 
csoportosuló, a szovjet hatalom karmai 
elől Nyugatra menekülő filozófusokkal, 
teológusokkal, közgazdászokkal, iro-
dalmárokkal és publicistákkal találkoz-
zunk, akik megalkották és fejlesztget-
ték ezt az elméletet. A vesztett „orosz 
világon” bánkódva, úgy látták, hogy 
egy „kontinens óceánnal” van dolguk, 
aminek „unikális” történelmét és kul-
túráját az idegenek nem értik, és ezért 
nem becsülik.

Idáig, semmi baj. Az emigrációban 
nosztalgiázók gyakran így gondol-
koznak. Ez a rendkívül termékeny kör 
azonban egy „új evangéliumot” kezdett 
el hirdetni, amihez jó talajnak bizonyult 
az Első Világháború borzalmaiban 
veszteglő Európa. Menekültekként sem 
az otthon hatalmat bitorló vörösökkel 
volt bajuk, ők a megtörtént tragédiák-
kal nem kívántak foglalkozni. Inkább 
programot hirdettek. Trubeckoj először 
kikiáltotta a latin-germán kultúra csőd-
jét (a világháború és a forradalmak után 
nem kellett sokat erőlködnie ezen), majd 
felvázolva a saját kultúrával rendelkező 
népek keveredésével járó veszélyeket, 
csapásnak minősítette a nem európai 
népeknek az európai kultúrába való be-
kapcsolódását.

„Keleti áttekintésnek” nevezték azt 
a történetfilozófiai koncepciót, ami 
az oroszhoz vezető identitást a Kijevi 

Rusztól távol, valahol a sztyeppék mö-
gött vélte fellelni. Ott, ahol a Dzsingisz-
kán féle államiság is virágzott a maga 
szigorúan hierarchikus hatalmi rend-
szerével. Ahol kétféle személyiségtípus 
alakult ki: a méltósággal élő (a veze-
tő réteg) és a szolgalelkű („akiknél az 
anyagi jólét és a biztonság magasabbra 
értékelődik, mint a becsület és a mél-
tóság”). Természetesen, a mongol álla-
miság pravoszlávosodása üdvözlendő 
folyamat volt a szemükben. míg a kán 
passzívan eltűrte, sőt támogatta a külön-
böző vallásokat, az orosz nemzeti esz-
me a bizánci tradíciókhoz fordulva vette 
fel mai sajátosságait.

miután az eurázsiaiság eszményét, 
és mögöttes történetét felvázoltuk, tér-
jünk vissza a céltudatosság kérdésére! 
Az ’eurázsista projekt” Oroszország 
berendezkedését volt hivatott megva-
lósítani a kommunista rezsim bukását 
követően – írja P.P. Aprisko, „Az orosz 
filozófia története” c. könyvében. Egy 
„ideokratikus” és „démotikus” állam 
lenne ez, „amely organikusan követ-
kezik az eurázsiai népek kultúrájából, 
amelyeknek lelkében közös, egybehang-
zó ritmus hallatszik, lehetővé téve e né-
pek számára a kölcsönös megértésnek 
olyan fokát és a testvéri együttműködés 
olyan formáit, amilyeneket nehéz lenne 
megvalósítaniuk Európa vagy Ázsia né-
peivel közösen.” 

Igen, jól olvastuk, és baj, ha nem ért-
jük. Ez az eszmei áramlat, ami egyre 
erősebben „fúj keletről.” és a magyar 
fülnek sem idegen már, a céljában ta-
gadja azt, amit a nevében sejtet. Ponto-
san olyan, mint az „arab tavasz,” vagy 
az „új világrend.” Tavasz? Hol a rend? 
mi lesz Európából és Ázsiából, ha a mo-
dern Dzsingisz-kán „egybehangzó rit-
mussal” elveri rajta a port?   

Miért erről szólni az Evangéliumi 
Hírnökben? Mert egy ilyen világban 
élünk. mi ennél valóban jobbat várunk. 
Ennél csodásan jobbat készít Isten azok-
nak, akiknek az identitása nem e föld-
höz kötött.

                        Novák József

inek, Elkánának és Annának a kapcso-
latát is szokatlanul közelről mutatja be 
a történetíró. A nemrég „lelke mélyéig 
elkeseredve könyörgő” (1:10) feleség fo-
gadalmát olyan tiszteletben tartja a férj, 
hogy a részletekben is támogatja Annát 
esküje teljesítésében. Az idézett ige-
szakasz első két mondatában négyszer 
is felbukkanó szótő művészien felidézi 
a már „elválasztott” kisfiú nevének a 
jelentését(„az Úrtól kértem őt”), és azt a 
hit-környezetet, amely a leendő prófétát 
a szülői házban körülölelte. Válaszként 
vett gyermekét - „kérésének megfelelő-
en” - ajánlja fel az édesanya az Úrnak. A 
hálában fellelhető örömöt nem apasztja, 
hanem megsokszorozza a kötelesség-
tudat („örvendez szívem az Úrban”… 
„örülhetek szabadításodnak” – 2:1); a 
hívő szülők az Urat imádva teljesítik fo-
gadalmukat.

Ez az „ószövetségi Magnificat”, csak-
úgy, mint mária éneke arról szól, hogy 
a kilátástalan helyzetet a szabadulásé 
váltja fel, mert az imádott Isten minden-
ható, aki meghallja legkisebb teremtmé-
nye könyörgését is.

A 4-5 éves Sámuel az „Úr szolgája 
lett Éli főpap felügyelete alatt” (2:11) – 
folytatódik majd a történet. E roppant 
tanulságos, ókori elbeszélést olvasva a 
keresztyén szülő csodálkozik és kérdez: 
lám, a nazireusi életre szánt kisfiú maga 
is az Úrnak szentelte egész életét! Ho-
gyan szeretgethetem saját gyermekemet 
hasonló döntésre?

Igen, megkérdezi tőlünk ez a történet, 
hogy mi kinek neveljük gyermekeinket, 
akiket az Úrtól kaptunk? A sikerre hívó 
„mi leszel, ha nagy leszel?”- ek nehogy 
holmi, időleges szerepek felé röpítsék a 
körülöttünk felcseperedő életeket! Sá-
muel életútját nyomon követve is hamar 
rádöbbenünk, hogy még a Kijelentés 
Sátránál sürgők-forgók sem mind az Úr 
szolgái. Belőle, a rámai kisfiúból még-
is Isten embere lett, hála a személyes 
döntésekre felkészítő és az Úr iránti 
engedelmességre nevelő szülői indítás-
nak. Gyermeküket érintő döntéseiket és 
Anna imádságát átjárta a bizonyosság, 
hogy Sámuelt az Úrtól kapták, akit ők 
Istennek neveltek. minden és mindenki 
az Övé; mi is, meg a gyermekeink is. 
Hívő szülőnek lenni azt jelenti, hogy 
erre a hitre gyámolítjuk gyermekeinket 
is a rendelkezésünkre álló időben. Ez a 
nevelés célja. Íme, a legtermészetesebb, 
szent hivatás, amiért Anna keservesen 
sírva küzdött, amit engedelmesen telje-
sített, majd fogadalmát hálás örömmel 
teljesítve megkoronázott.

Köszönjük meg gyermekeinket az Úr-
nak!

                              Novák József

“Ezért a gyermekért imádkoztam, és 
az ÚR teljesítette kérésemet, amivel hoz-
zá folyamodtam. Ezért most én is, kéré-
semnek megfelelően, felajánlom őt az 
Úrnak. Legyen egész életére az ÚRnak 
ajánlva! És ott imádták az URat. Akkor 
így imádkozott Anna: Örömöt szerzett 
szívemnek az ÚR, felemelte arcomat az 
ÚR…” (1sámuel 1,27-2,1).

Mint korábban a gyermektelen nő 
fájdalmát, most a kicsiny sámuel szüle-
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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)

2015. június 5. oldal

CHICAGO

HATÁRKŐHÖZ ÉRKEZÉS
Gyülekezetünk újból egy határkőhöz 

érkezett. Dr. Pintér Zoltán lelkipász-
tor testvérünktől és kedves családjától 
köszöntünk el március havának utolsó 
előtti vasárnapján! Lelkipásztorunk, 
immár majdnem 15 évi hűséges, de 
megpróbáltatásokkal terhelt szolgálata 
után megbizonyosodott afelől, hogy it-
teni szolgálata befejeződött. 

Az Úr Jézus misszióparancsát tel-
jesítve hallgathattuk igei magvetését, 
láttuk annak szárba szökkenő gyümöl-
csét: számos bemerítést. Láttuk példás 
kitartását fizikai fájdalmak, erőtlenség, 
veszteség közepette. Láttuk elhordozó 
szeretetét, valamint viharos támadások 
alatt tanúsított hosszútűrését. 

meglepetésként szántunk neki és csa-
ládjának egy pár csekély ajándékot em-
léktárgyul, melyeket kértük, fogadja el 
szeretettel gyülekezetünktől. Megtért 
és általa bemerített testvéreink fényké-
peiről összeállítottunk egy képrámára 
valót, habár nagy részét ugyan nem lát-
juk már itt a gyülekezetünkben, de nem 
vesztek el, hanem amerikai gyülekeze-
tekben találtak otthonra.

mai utolsó szolgálatának megkoro-
názása gyülekezetünkben ugyancsak 
bemerítés volt: Boda Niki fiatal leányt 
kérésére, hitének vallomása alapján Pin-
tér testvér bemerítette.

Köszönjük szolgálatát, az Úr áldja, se-
gítse meg új szolgálati helyén, bárhova 
vezeti is az Úr még ebben az életben! 

A Clevelandi Magyar Bethánia Bap-
tista Gyülekezet testvérisége nevében: 
Sánta József diakónus testvér, az Ame-
rikai Magyar Baptista Szövetség részé-
ről Püsök Dániel lelkipásztor, szövet-
ségünk titkára, a Torontói Gyülekezet 
lelkipásztora köszöntötte búcsúzó lelki-
pásztorunkat. méltatták eddigi munká-
ját, majd áldást kívántak  további életére 
és családjára.

sorban nyelv és kultúra ápolás, akkor 
megértjük, hogy nyitnunk kell a nyel-
vünket nem beszélő ismerőseink és ba-
rátaink felé.

Nem könnyű feladat ez egy magyar 
ajkú gyülekezetnek Amerikában, és 
nem teher és felelősségmentes, de szép 
és áldott munka. Az elmúlt hétvégén mi 
megpróbáltuk ezt, és már a szervezés 
során megtapasztalhattuk Isten Lelké-
nek vezetését és jelenlétét. 

Erre a hétvégére meghívtuk a toron-
tói magyar baptista fiatalokat és lelki-
pásztorukat, Püsök Dánielt. mintegy 
22 fő kísérte el lelkipásztorát a chica-
gói evangélizációs hétvégére. Hozzájuk 
csatlakoztak még a Balla fiúk, Dávid és 
Zsigmond Los Angelesből. Nagyra érté-
keljük, hogy vállalták a hosszú utazást 
csak, hogy velünk lehessenek és segít-
senek nekünk.

Szombat este, finom vacsora után 
kezdtük el a „Reconnect/Újracsatla-
kozás” című evangélizációs hétvégét a 
Chicagói Magyar Baptista Imaházban. 
Kb. 50 fő volt jelen az istentiszteleten. 
A célközösség, akikért szerveztük az 
evangélizációt, azok az emberek akik-
kel hétköznap együtt dolgozunk, tanu-
lunk és barátkozunk. Emiatt aztán, az 
alkalom minden egyes mozzanata angol 
nyelven történt. 

A Jóisten gondviselése folytán kap-
tunk egy dicsőítés vezetőt, aki odaadó 
munkával felkészítette a zeneileg tehet-
séges fiataljainkat erre a hétvégére. Az 

CLEVELAND Pintér testvér is megköszönte Isten-
nek és a gyülekezetünk testvériségének 
a hosszú évek közös munkáját, méltatva 
mindenkit, aki bármiben is részt vett 
gyülekezetünk lelki - testi szolgálata-
iban, majd áldást kívánva gyülekeze-
tünknek. Jó reménységét és kívánságát 
fejezte ki arra nézve, hogy Isten rendel-
jen ki egy olyan lelkipásztort gyüleke-
zetünknek, aki áldásosan fogja folytatni 
Isten munkáját ebben a városban!

Végül az istentisztelet befejezése után, 
személyes búcsúzások tették különle-
gessé és szeretetteljessé ezt az alkalmat. 

                                              Salem

Pintér testvér bemeríti Boda Nikit

„RECONNECT” 
Ifjúsági Evangélizációs 

Hétvége Chicagóban
magyar Baptista Gyülekezetünk 

életében több szempontból is első pró-
bálkozásnak tekinthető a május 30-
31–én megtartott „Reconnect” Ifjúsági 
Evangélizációs Hétvége. 

A magyar emigrációs gyülekezeteink 
törekvése mindig is az volt, hogy lét-
rehozzanak egy kis magyar szigetet az 
idegen nemzetek nagy tengerén. Ez a 
nemes szándékunk nem változott, azon-
ban a minket körülvevő valóság más, 
mint tíz-húsz évvel ezelőtt. A gyerme-
keink munkatársi, osztálytársi köreiben 
már alig vannak magyarok, viszont napi 
kapcsolatban vannak angolul beszélő 
fiatalokkal, és valljuk be, sokkal job-
ban kommunikálnak angol nyelven, 
mint magyarul. Ha a gyülekezeteink 
komolyan veszik a küldetésüket, amely 
elsősorban lélekmentés és csak másod-

Dr. Pintér Zoltán és Silvia, két  
lányukkal; Philip hiányzik a képről.



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)

6. oldal 2015. június 

Vasárnap reggel mintegy 70-75 fő volt 
jelen (zömében fiatalok) a „Reconnect” 
Ifjúsági Evangélizációs Hétvége záró is-
tentiszteletén. 

Istent magasztaló fiatalos énekekkel 
kezdtük az alkalmat. Nagy Róbert a 
103. Zsoltár első igeverseivel buzdította 
imádságra a fiatalokat. Fennállva, hár-
mas-négyes kis csoportokban egymás 
felé fordulva imádkoztunk a nap áldá-
sáért, a hallgatókért, a szentlélek jelen-
létéért.

Aztán ismét jó 
néhány énekkel 
imádtuk az Urat, 
majd bizonyságté-
telek következtek. 
Szígyártó Doroty-
tya és Szegedi 
Szebasztián mond-
ták el a személyes 
hitre-jutásuk törté-
netét. Hallgatva a 
két bizonyságtételt, 
r ácsod á l kozhat-
tunk Isten mun-
kájára, amint két 
különböző hátte-
rű fiatal arról tanúskodik, hogy Jézus 
Krisztus képes gyökeres fordulatot hoz-
ni egy ember sorsának alakulásában.

Különösen munkálkodott a szentlélek 
közöttünk, mert az említetteken kívül 
még hárman jelezték teljesen spontán 
módon, hogy szeretnének a mikrofon-
hoz jönni és szólni a gyülekezethez. 

Szabó Erika volt közöttük az első. Erika 
elmondta, hogy mennyire megérintette 
a szombat esti üzenet, és az azt köve-
tő személyes beszélgetés és imádkozás 
Püsök Dániel lelkipásztorral. Erika után 
Tylor lépett a fiatalok elé és meghatódot-
tan tett bizonyságot arról, hogy milyen 
különös utakon vezeti őt és feleségét az 
Úr az utóbbi időben.

Az istentiszteletünkön részt vett Né-
meti László lelkipásztor missouri-ból. 
László testvér a saját megtérése történe-
tét mondta el, és volt egy erőteljes báto-
rítása a fiatalok felé.

Ismét énekeltünk, majd meghallgattuk 
az ige felolvasását angol nyelven ifjabb 
Balla Zsigmond részéről. Az igehirde-
tést Püsök Dániel torontói lelkipásztor 
végezte, ezúttal magyar nyelven, a Lu-
kács evangéliuma 15:1-24. versei alap-
ján. Dániel az egymás után következő 
három példázatból mutatott rá az elve-
szett ember állapotára, és az Istenhez 
való újracsatlakozás szükségességére. 
Lelkünk ellenségének az alapvető szán-
déka elszigetelni bennünket Istentől és 
egymástól. Jézus Krisztus azért jött a 
világunkba, hogy megkeressen és visz-
sza vigyen az élet forrásához, visszavi-
gyen Isten jelenlétébe.

Dániel, úgy a szombat esti, mint a va-
sárnapi igehirdetése végén felhívást tett 
a Krisztushoz csatlakozásra.

Az istentisztelet után minden részt-
vevőt ebédre invitáltunk. Köszönet a 
gyülekezet testvérnőinek, akik szépen 
helyt álltak az egész hétvégén úgy az 
étkeztetésben, mint a vendégek elszál-
lásolásában.

Reménységgel tekintünk egy újabb 
Reconnect evangélizációra, talán jövőre 
ha nem előbb.

          Lukács János lelkipásztor

elöljárók elvi támogatásával és a gyü-
lekezet imatámogatásával és tevékeny 
háttérszolgálatával és anyagi áldozat-
vállalásával valósult meg a „Reconnect” 
hétvége.

A szombat esti istentisztelet sok ének-
léssel kezdődött. Azt követően meghall-
gattuk Szabó Erika / Toronto bizony-
ságtételét, aki személyes tapasztalatát 
mondta el Isten mindennapi gondviselé-
séről. Erika bizonyságtétele után követ-
kezett Püsök Dániel lelkipásztor evan-
géliumi üzenete. 

Néhány gondolat az igehirdetésből:
- ha lecsatlakozol a forrásról, el-

kezdődik egy lemerülési folyamat, 
aminek a vége a kiégés. Nagyon sok 
„disconnected” kikapcsolt életet látha-
tunk magunk körül, sőt mi magunk is 
tudhatjuk milyen az, amikor a realitás-
tól elszakadva az álmok világába me-
nekül az ember, vagy amikor egy fedél 
alatt élve nincs elmélyült kapcsolatod 
a szeretteiddel, és amikor végső soron 
vallásodat gyakorolva nincs személyes 
kapcsolatod az élő Istennel.

A bűnös nő történetén keresztül (Já-
nos evangéliuma 8:1-11) hallottunk arról 
a szeretetről, mely visszakapcsol Isten-
hez a megbocsájtás és a kegyelem által. 

Két csodálatos énekkel fejeztük be a 
szombat esti együttlétet. „Jesus Paid It 
All” és „Amazing Grace”. Az alkalom 
végén volt lehetőség imádkozni azok-
kal, akik megszólítva érezték magukat 
a prédikáció által. Késő este, 10 óra után 
kerültünk haza, kellemesen elfáradva.

A fényképek a chicagói ifjúsági 
evangélizációs hétvégén készültek, 

május 30-31-én.
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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)

2015. június 7. oldal

ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA SZÖVETSÉG
108. KÖZGYŰLÉS  -- 2015. július 3 - 5.

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.

ÉLŐ ÉS NÖVEKVŐ GYÜLEKEZETEK  / ALIVE AND GROWING CONGREGATIONS

TÁRGYREND
PÉNTEK – júLIUS 3.

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, a Nőszövetség  
             elnöke vezeti
A 108. Közgyűlés és az 55. tábori konferencia  
            megnyitása - dr. Herjeczki Géza elnök

Igei szolgálat: Kegyességet eredményező istentiszteletek  
           (ApCsel 2,41-47) - dr. Gergely István 

   9.00 Tábortűz, éneklés

SZOMBAT – júLIUS 4.
8.00 – 8.50  reggeli
   8.50  A közgyűlés énekel
   9.00 Áhítat: Hittel és Szentlélekkel teljes  
               szolgálattevők (ApCsel 6,1-7) - Lukács János
   9.30  A tárgyrend ismertetése és elfogadása
   9.40  Elnöki jelentés – Herjeczki Géza
  10.00 Titkári jelentés – Püsök Dániel
  10.20 A közgyűlés énekel
  10.30 Misszió és Jótékonysági Bizottság jelentése
            - Szabó István 
  10.50 A pénztáros jelentése – Balla Zsigmond
  11.10 Költségvetés a 2015/16 évre
  11.20 A közgyűlés énekel
  11.25 Az Evangéliumi Hírnök és a Baráti Kör  
           jelentése – Herjeczki Géza és Fűr Béla 
  11.45 Választás 
  12.10 Határozatok ismertetése
  12.20 Záró áhítat:  megemlékezés az elhunytakról 
           Hű voltál a kevesen (mt 25,21) - Kulcsár Sándor
   1.00 – 2.00 EBÉD

SZOMBAT DÉLUTÁN

3.00 Lelkipásztor szövetség - elnök: Kulcsár Sándor
4.00 Női Konferencia - elnök: Torma Irénke
        Férfi Konferencia - elnök: Dr. Szenohradszki János

   6.00 vacsora

7.00 ISTENTISZTELET

Ifjúsági szolgálatok - vezeti Püsök Dániel
Igehirdetés: Ajándékaikat használó tagok   
           (Rm 12,1-17) - Herjeczki Géza

Tábortűz, közös éneklés

VASÁRNAP – júLIUS 5.
8.00 Reggeli
10.00  Imaóra: Mozgalmas imaórák (ApCsel 4,29-31) 
        - dr. Pintér Zoltán és Novák József

11.00  ISTENTISZTELET

Igehirdetés: Egységet munkáló vezetők (Ef 4,1-16) 
           - Huli Sándor (vendég lp.)
A Kornya díjas Kulcsár Sándor lp. köszöntése  
           - Herjeczki Géza mABAVIsz alelnök
Tisztségviselők beiktatása (ApCsel 13,1-3)  
           - Kulcsár Sándor tiszteletbeli elnök

Úrvacsora - Megelevenítő úrvacsorázás (1Kor 11,23-32) 
           - a szövetség új elnöke és a helyi lelkipásztor

1.00  EBÉD

6.30 VACsORA

7.30  ISTENTISZTELET - a Férfiszövetség estje         
A szolgálatokat  Dr. Szenohradszki János,  
            a Férfiszövetség elnöke vezeti
A szolgálatok sorában: Veress Imre (vendég lp.)

Igehirdetés: Missziói kihívások felvállalása  
          (ApCsel 16,1-10) - dr. Vass Gergely (vendég lp.)
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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-
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The next day, some people began 
working in the clinic while a group of 
us travelled to savannah La mar Infant 
school to do vision screenings. When 
we arrived at the school, the children 
were so excited to see us. We conducted 
the screenings, and then had the chance 

to go outside and play with the children 
before their parents picked them up after 
school. I was completely blown away by 
their capacity to love, despite the fact 
that we were complete strangers to them. 
A lot the children in Jamaica come from 
broken families where marriage isn’t 
commonplace, and their brothers and 
sisters may each have a different father. 
These children crave to be loved, yet 
do not receive it from their families in 
most cases. It was such a blessing and 
privilege to be able to love them and 
spend time with them. God was using us 
to pour love into the lives of the children 
in ways we couldn’t have imagined. 
Before we left the school, I remember 
a little girl ran up to me and wrapped 
her arms around my legs in a giant hug, 
holding on for several seconds. Her 
childlike love reminded me of the love 
that God has called us to have for Him 
and for others: love that isn’t defined by 
conditions or expectations, but simply 
loves unconditionally and completely. 

I spent the rest of the week working 
in the clinic, talking to patients, testing 
their vision, and sitting in on the exams 
with the optometrists. We started off 
each day with a devotional and praise 
and worship with the patients. most 
patients would show up as soon as the 
clinic opened at 8:30 and would wait for 
hours before being seen. Yet they did 
not complain or grumble, but patiently 
waited for their turn, grateful for a chance 
to receive eye care. I was able to see the 
worst cataracts that I will probably ever 
see and listen to countless conversations 
about how a patient with glaucoma 
would never regain their vision. I saw 
people who were blind and regained 
their sight after having their cataract 

In march, I was given the amazing 
opportunity to travel to frome, Jamai-
ca for a week with a group of students 
from the fellowship of Christian 
Optometrists at Ohio state University. 
We went to assist the optometrists at 
the Gamertsfelder mission Center with 
post-operative cataract and glaucoma 
examinations as well as general eye 
exams. We also had the chance to spend a 
day doing vision screenings at a primary 
school, where we checked the vision of 
children ages four and five, and spent 
some quality time with them, pouring 
love into their lives. Our goal was to 
help those in need and serve the Lord. 
We never could have imagined that the 
very people we went to serve would help 
us and teach us about Christ’s love. 

This was my very first mission trip, 
so I did not know what to expect. I had 
heard so many stories from different 
people about how much the experience 
changed their lives, so I was anxious to 
see how God would use the trip to change 
mine. He did not hesitate a moment and 
opened my eyes to truth even on the first 
day. On the first night that we arrived, 
we had devotions with two of the 

optometrists as well as a pastor who was 
there to pray with the patients before 
their surgeries and follow up exams and 
lead them in worship before starting the 
day. I did not know everybody in our 
group, and as we went around in a circle 
and shared our stories, I began to realize 
that not everyone had the same religious 
background as me. some people were 
catholic, some protestant, and some 
weren’t believers but went on the trip 
simply to serve others. God was using 
that first night to teach me that no matter 
where people come from, no matter 
what religion they claim to belong to, He 
has the ability to change anyone’s life 
and use them for His purposes. With a 
completely new perspective, I was able 
to take my eyes off others and fix my 
eyes on the Lord, allowing Him to use 
me and change me through the process.

removed. I saw miracles and tragedies, 
but at the end of the day, the greatest 
thing that I saw was hope. The greatest 
example I saw was a patient who had 
lost vision in both of his eyes as well as 
both of his legs. He came in after having 
one of his cataracts removed and could 
see 20/20 after having been completely 
blind. He could not stop praising the 
Lord for regaining his sight, and despite 
all of his hardships, he was radiant with 
joy and hopeful for his future. Before 
leaving the exam room, he was telling 
us about how grateful he was and 
began singing hymns. In that moment, 
I realized how seemingly insignificant 
my struggles are compared to that man, 
and yet he had more joy in that moment 
than I often have during an entire week.  
It was a powerful lesson, and taught me 
that hope and joy comes only from the 
Lord. He gives and He takes away, and 
we must be thankful and praise Him 
regardless of our circumstances. 

I came away from Jamaica having 
learned so many lessons. God taught 
me about compassion, hope, and grace. 
I could see His power at work through 
the doctors He called to serve the 
Jamaican population as well as through 
the patients whose lives He changed 
forever. The trip made me realize that 
I’m not on this earth to serve myself, be 
a successful doctor, and hopefully live 
a happy life. I’m here for one purpose: 
to serve and glorify Jesus. Anything 
else that I do is meaningless. I gained a 
new perspective and motivation to keep 
serving the Lord through serving others, 
and I hope that I can pass it onto others. 
Proverbs 29:18 states, “Where there is 
no vision, the people perish.” I believe 
that this is not only an inspiration for me 
and all other optometrists in our pursuit 
to help people see better, but also a call 
for Christians to spread the Good News 
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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
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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.
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jelentette valójában, hogy engedély nél-
kül prédikált a gyülekezetekben. Ugyanis 
a hívők elleni üldözés egyik megnyilvá-
nulása volt, hogy csak lelkipásztoroknak 
volt szabad igét hirdetni saját gyülekeze-
tén kívül, de nekik is csak akkor, ha erre 
államilag engedélyezve voltak. Az em-
lített bevádolt testvérnek lett jogvédője 
Kulcsár sándor egészen a bukaresti Leg-
felsőbb Bíróságig. Végül is a testvért fel-
mentették, de hatósági nyomásra, emiatt  
az ügy miatt Kulcsár sándornak 1967-ben 
el kellett hagynia a szilágyságot. Ekkor a 
nagybányai gyülekezetnek és körzetének 
pásztorlását vállalta el. Ugyanebben az 
évben feleségül vette a szilágysomlyói 
Kulcsár Anna Máriát, aki hűséges társa 
és segítője lett a lelki munkában. Az idők 
folyamán négy gyermekük született: Sán-
dor, Attila, Erika és Zsolt.

A nagybányai körzetben, amihez Nagy-
bánya mellett még Koltó, Felsőbánya, 

Avasújváros és Kőszegremete is tartoz-
tak, szintén a hatóságok által elüldözött 
lelkipásztor, Budai Lajos szolgálatát foly-
tatta nagy szeretettel és odaadással 1976-
ig. Ekkor a brassói gyülekezet hívta meg 
lelkipásztorának, ahol 1982-ig szolgált. 
Brassóban és a hozzá tartozó Pürkerecen 
és Krizbán megismerte közelebbről a szé-
kely népet is. szolgálatának hat éve alatt 
a hatóságok csak ideiglenes letelepedé-
si engedélyt adtak neki a városba, azt is 
sok huzavona után. Brassói szolgálata 
ideje alatt Kulcsár sándor beiratkozott a 
Kolozsvári Egyetemi Fokú Egységes Pro-
testáns Teológiai Intézetbe, ahol teológi-
ai oklevelet szerzett 1980-ban. Tanulási 
szándékát így indokolta Kulcsár sándor:

A lelki ébredést is magyar politikai moz-
galomnak bélyegezte a román kommuniz-
mus, ami természetesen több lelkipásztor 
és lelki munkás több évi börtönbüntetésé-
hez vezetett. Egyre nyilvánvalóbbá vált, 
hogy a magyaroknak össze kell fogniuk, 
mert mindannyiunkat ugyanaz a veszély 
fenyeget. Református, katolikus vagy 
baptista vallási hovatartozás már nem je-
lentett problémát, és testvéri szeretetben 

A Magura magasba szökkenő csúcsai és 
az abból kinyúló dombok által meghatá-
rozott táj maradandó emlékként kísérte 
végig életét, hisz ezeknek erdőit, mezőit 
számtalanszor bejárta gyermekkorában 
és kora ifjúságában.

Szülőfalujának népes baptista gyüleke-
zetében érte utol Isten megtérésre szólító 
hívása, aminek 1959-ben engedett. A ko-
rabelei Romániában akkor az ateista kom-
munizmus lelket szorító időszaka tom-
bolt, amikor nem részesült elismerésben 
az a fiatal, aki ilyen döntésre jutott. A hí-
vők gyülekezetére nagy politikai nyomás 
és üldözés nehezedett a hitélet elsorvasz-
tása és kiirtása céljából. Az állami hatósá-
gok beavatkoztak a gyülekezetek életébe, 
ezért a bemerítéseket is ritkán és nehezen 
engedélyezték. Így történhetett, hogy az 
ifjú Kulcsár sándornak is két évet kellett 
várnia megtérése után, míg 1961 őszen ti-
tokban bemerítkezhetett.

megtérésekor ígéretet tett az Úrnak: el 
fogja mondani, hogy van bűnbocsánat és 
üdvösség Jézus Krisztusban. Lelkipász-
tora biztatására ismerte fel, hogy ezt leg-
inkább úgy teheti, ha maga is lelkipász-
tor lesz. Isten hívását látta meg ebben a 
felismerésben, ezért 1961-ben elkezdte 
tanulmányait a Bukaresti Baptista Te-
ológiai Szemináriumban. 1965-ben be-
fejezte tanulmányait és ennek az évnek 
augusztusában meg is kezdte lelkipász-
tori szolgálatát Szilágyperecsenben és a 
somlyói Rajonhoz tartozó további nyolc 
magyar baptista gyülekezetben, úgymint 
Szilágysomlyó, Varsolc, Szilágynagyfalú, 
Bagos, Valkó, Borzás, Zovány, Sarmaság, 
Ilosva magyar baptista gyülekezeteiben. 
Lelkipásztorrá avatása 1966 októberében 
valósult meg.

Szilágysági kezdő szolgálata nem volt 
hosszú, de könnyű sem. Szolgálata rö-
vidsége azonban nem a tapasztalatlanság 
hibáiból, sem pedig a körzet nagyságából 
adódott, hanem a kommunista hatóságok-
kal való konfliktus következménye volt. 
1966-ban az állami hatóságok azzal vá-
doltak meg egy perecseni testvért, hogy 
„klerikális tevékenységet folytat”. Ez azt 

to everyone, sharing hope and grace so 
that none may perish. 

God was so gracious in allowing me 
to participate in this trip through the 
funding and generosity of His people, 
including the Hungarian Convention, 
through it's missionary fund. I am so 
incredibly grateful for their support 
and continue to be amazed each day by 
God's faithfulness in providing for His 
people to accomplish His work.

                                 Tünde Veres

MISSIONARY FUNd
The purpose: supporting the 

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

Contributions can be mailed to 
the Treasurer (address on page 2).

KULCSÁR SÁNDOR KORNYA DÍJAT KAPOTT
folytatás az 1. oldalról

HAPPY FATHERS' dAY!

PARENTS' NUMBER ONE 
ASSIGNMENT
by max Lucado

Proverbs 22:6 says, “Direct your 
children onto the right path, and when 
they are older, they will not leave it.”

straight teeth, straight As, or straight 
posture cannot hold a candle compared 
to placing a child on the straight 
spiritual path. The highest privilege 
and purpose you have as a parent is to 
lead your child in the way of Christ. The 
towering questions for Christian parents 
are these:

Do my kids know Christ?  
Have they tasted His grace and found 

comfort at His cross? 
Do they know their death is defeated 

and their hearts are empowered?
Parents, assignment number one is 

discipleship. Help your child walk in the 
way of the master. What a phenomenal 
privilege is yours! Imagine the joy you 
will feel when you stand before Christ, 
flanked by your wife and children—
when your child says, 

“Thanks, Dad.  Thanks for telling me 
about Christ.”  

                           from Dad Time

A Kornya emlékplakett két oldala



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2015. június 

cióba szakadt, szétszóródásra hajlamos 
magyarok összetartásának erősítéséhez.

Kulcsár sándor New Yorkban nem 
csak a szószékről hirdette az igét. Több 
mint tizenöt esztendőn keresztül rádiós 
műsorokat készített, amelyeket a világ-
városba és környékén élő magyarok felé 
sugároztak. Az 1990-es években televí-
ziós szolgálatra kapott felkérést a New 
York-i Magyar Televíziótól, amit több 
éven át végezhetett. 

A nyilvános, közönségnek szánt 
szolgálat mellett ott voltak a személy-
re szabott lelkigondozói feladtok is. 
Az emigrációs élet vonzó felszíne mö-
gött sok probléma és nehézség adódik. 
Gyakori a csalódás, kiábrándulás és a 
lelki-testi megbetegedés. sokan men-
tek Amerikába nagy álmokkal, amelyek 
nem mindenkinek váltak valóra. Ezeket 
az embereket meg kellett hallgatni, vi-
gasztalni és segíteni a szükség és lehe-
tőségek szerint. Kulcsár Sándor sok tü-
relemmel, szeretettel és Istentől kapott 
krisztusi lelkülettel igyekezte ezt a szol-
gálatot végezni.

Kulcsár sándor Észak-Amerikában is 
szolgálta a tágabb baptista közösséget:

1989-2009 között, két év kivételével, 
az Észak-Amerikai Magyar Baptista 
Szövetség elnöke volt.

A Magyar Baptista Világszövetség 
egyik alapító tagjaként, 1995-2000 kö-
zött ennek alelnöke, 2000-2002 között 
pedig elnöke volt.

Nyugalmazott lelkipásztorként is szá-
mos feladata van. Az Észak-Amerikai 
magyar Baptista szövetség tiszteletbeli 
elnöke, ezen szövetségen belül a Lelki-
pásztori Szövetség elnökeként és utazó 
misszionáriusaként szolgál. 2012 októ-
berében a Kelownai Magyar Keresztyén 
Misszió meghívására megkezdte szolgá-
latát, immár egy harmadik országban, 
Kanadában. Ezt a szolgálatot készül 
most átadni egy fiatalabb szolgatársnak. 

Kulcsár sándor meghatározó szemé-
lyisége az észak-amerikai magyar bap-
tisták újabb kori történelmének. magas 
fokú elismertségben és elfogadásban 
részesült. Egyik méltatója a következőt 
mondja róla:

Missziós lelkülete és teológiai felké-
szültsége mellett megfontoltsága, még 
az óhazából magával hozott tapaszta-
latai, emberismerete tették szolgatársai 
előtt is megbecsült vezetővé … Szolgáló 
életében három országban végzett aktív 
gyülekezeti lelkipásztori szolgálatot, s 
bár három nyelven is hirdette, ha kellett, 
az evangéliumot, mindig a magyar bap-
tista missziónak volt elkötelezett munká-
sa, Jézus Krisztus következetes harcosa, 
újabb kori Kornyája. (Herjeczki Géza)

Összeállította  
Dr. Kovács József

2015-05-08, Szatmárnémeti

teinek elhanyagolása, beleértve a bap-
tista gyülekezeteket is. Kulcsár testvér 
ösztönzésére az addig angolul tartott 
istentiszteleteket magyar nyelven kezd-
ték tartani. Az ifjúsági élet fellendült, az 
ifjak be lettek vonva különböző szolgá-
latokba és a gyermekek számára is ma-
gyarul tanítottak a vasárnapi iskolában.

A New York-i gyülekezet lelkileg, de 
más módon is szolgált azoknak az em-
bereknek, akiket a nagy világvárosba 
sodort az élet. A gyülekezet több száz 
embernek segített eligazodni, anyagi se-
gélyt, tanácsot nyújtva nekik és a mun-
kahelykeresésbe is besegített. Ezeknek 
a szolgálatoknak nagy részét Kulcsár 
sándor testvér vállalta magára, aki meg-
számlálhatatlan esetben kísérte el, mint 
közbenjáró vagy tolmács az embereket 
a különböző szociális intézményekbe, 
irodákba, és ha kellett a törvényszékre is.

Nem csak az emigrációban élő embe-
rek felé nyújtottak segítséget, hanem az 
óhazában élőket is támogatni kívánták. 
Kulcsár testvér úgy értette meg Isten ve-
zetését, hogy New Yorkból többet tehet 
az óhazai magyarokért, mintha közöttük 
élne. Ez a meggyőződése igazolódott 
azzal, hogy az idők folyamán számos le-
hetőség nyílt a segítségadásra. 1987-ben 
létrehozták a New York-i magyar Egy-
házak közös akcióját az elszakított ma-
gyar területeken élő magyarok megse-
gítésére. Az 1989-es politikai fordulatig 
több ezer dollár értékben tudtak segélyt 
gyűjteni erre a célra. 

Kulcsár sándort tág látóköre, és a 
Kolozsvári Protestáns Teológián nyert 
tapasztalatai alkalmassá tették arra, 
hogy a New York-i magyar egyházak 
összefogását és lelkészeinek együtt-
munkálkodását elősegítse. Jó kapcsolat 
alakult ki közöttük, egymás istentiszte-
leti alkalmait látogatták, megosztották 
gondjaikat és bátorították egymást a 
nehézségek között. Kulcsár sándor kez-
deményezésére az 1990-es évek elején a 
New York-i magyar egyházak ökumeni-
kus istentiszteleteket és közös imahete-
ket kezdtek szervezni, amelyek az évek 
során nagyban hozzájárultak az emigrá-

igyekeztünk segíteni egymásnak. Ekkor 
fogalmazódott meg bennem az a gondo-
lat, hogy a szorosabb kapcsolat érdeké-
ben elvégezzem a Protestáns Teológiát. 
(Kézirat: Kulcsár sándor munkássága 
Erdélyben és az UsA-ban)

A kolozsvári teológiára már 1971-ben 
beiratkozott, de a román hatóságok nem 
engedélyezték felvételét csak 1976-ban. 
A tanulás évei nagyon megterhelőek 
voltak úgy Kulcsár sándor személye és 
családja, mind pedig a gyülekezet szá-
mára. A tanév alatt gyakorlatilag csak 
a hétvégeken lehetett a családjával és 
a gyülekezeteivel, hisz hétfőtől péntek 
délutánig Kolozsváron kellett tartóz-
kodnia. 

1982-ben a Kolozsvári Magyar Bap-
tista Gyülekezet meghívását elfogadva 
felvállalta a gyülekezet pásztorlását, 
ahol 1986-ig szolgált. 1986-ban pedig a 
New York-i Magyar Baptista Gyüleke-
zet hívta meg lelkipásztornak és ennek a 
gyülekezetnek lett a pásztora 2010-ben 
bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig.

Erdélyi lelkipásztori szolgálatának 21 
éve alatt a tágabb közösséget is szolgálta 
különböző vezetői tisztségekben és a te-
ológiai oktatási területén.

1980-1982 között a Brassói Hitközség 
titkáraként;

1980-1986 között a Bukaresti Teológi-
ai szeminárium tanáraként;

1984-1986 között a Romániai Baptista 
Unió magyarokat képviselő alelnöke-
ként.

Kulcsár sándor erdélyi szolgálata 
alatt a magyar baptisták között fontos 
és hasznos személyiség volt, hatékony 
eszköz Isten kezében. Gyülekezetépítő 
szolgálatát lelkigondozás által és köny-
nyen érthető, élvezetes és igéhez hű ige-
hirdetések által végezte. Lelkipásztor 
társainak jó kollégája és munkatársa 
volt, megfontolt tanácsai és kiegyen-
súlyozott személyisége bátorítólag és 
építőileg hatottak. Erre az időszakra így 
emlékszik vissza Kulcsár testvér:

A magyar lelkipásztorokkal gyakran 
találkoztunk és tanácskoztunk egy-egy 
napon át, bár nagyon szigorúan titlva 
volt. Ilyenkor elbeszéltük, hogy miként 
próbált a román titkosrendőrség szép 
szóval, majd fenyegetésekkel ügynökök-
nek beszervezni bennünket. Megosztot-
tuk gondjainkat, és egymás véleményét 
kikérve bátorítottuk a különösen meg-
terhelt testvéreinket. (Kézirat: Kulcsár 
sándor munkássága Erdélyben és az 
UsA-ban)

A New Yorki gyülekezet életére, ahol 
nem volt lelkipásztor 1979-1986 között, 
élénkítően hatott Kulcsár Sándor szol-
gálata. Amerikában általános jelenség 
volt, a magyar egyházak istentisztele-

Hálaadó és áldáskérő imádság  
Kulcsár Sándor testvérért
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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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IMÁDKOZZUNK 
EGYMÁSÉRT

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

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

Kedden a Romániában élő magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, Pardi Félix elnökért és 
munkatársaiért.

Szerdán az Észak-Amerikában 
és Ausztráliában élő magyar baptista 
testvérekért  és a szövetség  vezetőiért, 
dr. 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 
vezetőiért, Kelemen Szabolcs lelkipász-
torért és munkatársaiért.

A Magyar Baptisták Világszövetsége 
2015 május 15 és 17-e között tartotta idei 
ülését, a szerbiai Vajdaságban. A talál-
kozón élménybeszámolók hangzottak 
el a különböző országok magyar gyüle-
kezeteiben zajló missziós munkáról.  A 
megbeszélésen többek között két fontos 
döntés is született a jövőt illetően. 2017-
ben Magyarországon, Debrecenben lesz 
egy újabb világtalálkozó megrendezve. 
A másik döntés a MABAVISZ főtitká-
ri tisztség megújításáról szólt.  Kovács 
József főtitkár mandátuma lejárt, így 
választásra került sor és Durkó Istvánt 
a Magyarországi Baptista Egyház misz-
sziói igazgatója lett megbízva ezzel a 
szolgálattal.  

A MABAVISZ találkozó résztvevői 
Kishegyesre is ellátogattak, ahol ima-
házátadásra került sor.  Itt Papp János 
mABAVIsz alelnök lendületes igehir-
detésében további misszióra buzdította 
a nagy számú hallgatóságot. Emberek 
álltak az ajtóban, az előtérben, és volt, 
aki nem fért be az új imaházba.  A vaj-
dasági misszió egy jelentős állomása 
volt ez az esemény.  

A mABAVIsz 2010-ben Kornya dí-
jat alapított, hogy kitüntesse a A Kár-
pát-medence területén és a szórványban 

fáradozó kiemelkedő és példamutató 
magyar baptista missziómunkásokat. 
Ez évben a Kornya díj átadására a sza-
badkai új városházán került sor, ahol a 
MABAVISZ vezetői Kulcsár Sándor 
(Észak-Amerikában szolgáló) lelkipász-
tornak adták át a díjat, aki meghatódot-
tan fejezte ki a köszönetét.  

záró eseményként Szabadkán a régi 
városháza dísztermében került megren-
dezésre a Szegedi Gospel Kórus kon-
certje, ahol Pardi Félix mABAVIsz 
elnök hirdette az igét a jelentős számú 
hallgatóság előtt. A MABAVISZ talál-
kozó kiemelt vendége volt Toma Magda 
az Európai Baptista Szövetség képvise-
letében. Toma magda a Horvát Baptista 

Szövetség elnöke, aki üdvözletet adott át 
és bemutatta az EBf munkáját. 

A mABAVIsz továbbra is fontos kül-
detésének tartja, hogy támogassa a ma-
gyar nyelvű baptista lelkipásztorokat, 
missziómunkásokat és gyülekezeteket. 
Ebben a küldetésben a Vajdaságban 
megrendezett találkozó egy újabb előre-
lépés volt. Köszönet illeti a házigazdák 
két vezetőjét Nyúl Zoltánt és Nagy Ti-
bort, valamint a vajdasági baptista test-
véreinket, akik nagyszerű vendéglátók 
voltak. 

                    Durkó István főtitkár

MABAVISZ találkozó a Vajdaságban

A MABAVISZ 2015-ös tanácsülése a 
Vajdaságban. A tagszövetségek  

képviselői és néhány vendég.

A MABAVISZ elnöksége: Dr. Kovács József leköszönő főtitkár, dr. Herjeczki Géza 
alelnök, Pardi Félix elnök, Papp János alelnök és Durkó István főtitkár
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Szentségre nevelő eszköz
Életem (61)

"Mózes leírta azon a napon ezt az 
éneket, és megtanította rá Izráel fiait." 
5móz 31,22.

"Most pedig írjátok le ezt az éneket! 
Tanítsd meg rá Izráel fiait, add a szá-
jukba, mert ez az ének lesz a TANÚM 
Izráel fiaival szemben... De amikor rá-
szakad a sok baj és nyomorúság, akkor 
ez az ÉNEK, amely nem megy feledésbe 
utódainál sem, TANÚSKODNI fog elle-
ne." 5móz 31,19-21.

Különös, egyedi indokkal írat Is-
ten Mózessel éneket. Miért teszi ezt? 
Nem akarom feltenni ezt a kérdést, de 
az nagyon itt van, nem lehet elkerülni. 
Tanító és nevelő szándékkal teszi ezt, 
Ő, aki legjobban tudja, hogy énekelve 
jobban fog az agy, és erősen társulva az 
érzelemmel, egy életen át megmarad a 
fontos tudni való. Közben Istent dicső-
ítő, magasztaló ének, mert Isten tetteit 
írja meg és teszi felejthetetlenné. Nem 
szabad elfelejteni Isten tetteit - sem ak-
kor, sem most! Viszont nem titkolja a 
Mindenható, ez is szeretetből van, hogy 
ez az ének tanúskodni fog Izráel fiaival 
szemben. Nem lehet majd letagadni, 
vagyis azt mondani, hogy nem tudtam, 
nem mondták, nekem nem tanították.

Hányan és hányan tettek és tesznek 
bizonyságot, hogy egy-egy ének, vagy 
annak csak egy sora, egy bibliai igaz-
ság, hozta vissza őket Istenhez, és a hí-
vők közösségébe.

mert ahogy tudnom kell, hogy Isten 
Egyiptomból hívta ki Izráel fiait, hogy a 
pusztában népet neveljen magának, úgy 
a hívők közössége sem egy tömeg, mely 
külső nyomásra áll elő, hanem KÖZÖS-
sÉG, mely önkéntes csatlakozókból áll. 
Lelkünknek abból a szükségéből, hogy 
azokkal legyek együtt, akik ugyan azt 
élték át, az Isteni kihívás, kiválasztás 
hitbeli elfogadása által, amit én. Ez pe-
dig az 1Kor 2,9. Ez pedig -szerintem- 
összejöveteleink fő értéke.

Isten jelenléte nélkül az istentiszte-
let kontradiktatorikus. mert az Egyház 
OPUS DEI, a Krisztus műve, melyben 
Ő maga működik. Ott - olvastam erről 
-, ahol a csoport önmagát dicsőíti, va-
lójában nem dicsőít senkit és semmit, 
mert semmi lelkit nem képes előállítani. 
A csoport(osulás) nem ok a dicsőítésre, 
mert semmi sem fog történni, ha nincs 
jelen a LOGOs, akire az egész világ 
vár!

A mi baptista liturgiánk több részből 
áll: ima, igehirdetés, ének és áldozat. A 

részek egységét a teológiától való füg-
gésük teszi. Így az ének-zene is a teoló-
giával összhangban kell szolgálja, mint 
a többi rész is, a szENTsÉGRE VALÓ 
NEVELÉs magasztos szolgálatát. A 
teológiának interveniálnia kell az ének-
zenénél a szentséget illetően! (1Sám 2,2-
3)

Ha azt kérdezem, hogy mely ének 
felel meg a Biblia követelményének, a 
teológiának nincs válasza. Vagy, ahogy 
A. Vidáković muzikológusnál olvastam 
(szabadkai volt), mint egyedüli mércét 
ÍzLÉsÜKET hozzák fel. Tetszik vagy 
nem tetszik. mintha nem ismernénk 
Isten akaratát az ének-zene területén. 
Viszont az a kérdés, hogy megtettünk-e 
mindent, hogy megtudjuk? Igaz, Isten 
akaratát nem lehet pausál, átalányban 
megtudni, hanem minden területen kü-
lön-külön. Ehhez pedig több időt kell 
Istennel tölteni és megkapni a krisztusi 
értelmet. Ef 5,17-19. Így válik majd az 
éneklés is a szentségre való nevelés esz-
közévé. Ehhez pedig Krisztus-ismerő, 
érte harcoló, hitben kipróbált ének-zene 
vezetőkre van szükség. Ahogy, például 
Dr. Almási Kornél testvér az egyszerű 
énekeket, zeneileg átköltve, új köntösbe 
öltöztetve, a szimfonikusokkal előadva, 
kielégítette szép iránti igényünket.

                       Nagyajtai Eszter

helyi lelki testvéreim örömét. Hiszen 
mennyei édes Atyánknak terve van ve-
lünk; gyönyörűség felismerni és látván 
látni az Ő folyamatos alkotó munkáját. 
Bevonni, alkalmazni kíván minket is, 
kiket kiválasztott, „hogy dicsőségének 
magasztalására legyünk, mint akik elő-
re reménykedünk Krisztusban. Őbenne 
pedig titeket is, miután hallottátok az 
igazság igéjét, üdvösségetek evangé-
liumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett 
pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, 
örökségünk zálogával, hogy megváltsa 
tulajdon népét az ő dicsőségének ma-
gasztalására.” (Ef 1,12-14)

Tehát a feladat adott, meghatározott. 
magam is emlékszem és a lelki mér-
földkőnél vissza tekintek, látom, hogy 
az ő irgalmas szerető szívéből áradt, 
áradt és ömlött a szeretet, a megmentő 
kegyelem – így van ez ma is: kihívja az 
övéit a világból és beépíti az ő földi gyü-
lekezeteibe – így a szülőfalumba is.

- Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.” (Jn 3,16)

A mi feladatunk megélni, tovább vin-
ni az evangéliumot, a jó hírt, az öröm-
üzenetet.

Ehhez kívánok a testvéreknek jó 
egészséget, kitartást, hűséget és higy-
gyétek el - „az Úrban való öröm erőt ad 
nektek” (Neh 8,10). Isten gazdag áldását 
kívánom életetekre a gyülekezet életére, 
növekedésére is.

Kedves jelenlévők, kik még nem dön-
töttetek Jézus Krisztus mellett, figyelje-
tek és halljátok meg az Ő szavát: „Tér-
jetek meg, mert elközelített a mennyek 
országa” (mt 4,17). Igyekezni kell, míg 
tart a kegyelem; hívni, menteni – szeret-
teinket is, hogy senki el ne vesszen!

Király Margit  
a pacséri baptista gyülekezet tagja

KISHEGYESI KÖSZÖNTÉS
Ünneplő gyülekezet, kedves jelen-

lévők! Öröm és hála van a szívemben, 
hogy ma, 2015. május 16-án a kishegyesi 
baptista imaház megnyitóján itt együtt 
lehetünk. Dicsőség Istennek, akinek 
elhatározásából és áldásával ez megtör-
ténhet.

Boldogság tölti el szívemet és átér-
zem, mint minden hittestvérünk is a 


