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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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MAGYAR BAPTISTA LELKIPÁSZTOROK  
2. VILÁGTALÁLKOZÓJA 

HARGITA TÁBOR, 2014. AuGuSZTuS 5-8.
rította a jelenlevőket, hogy megpihenve 
tegyék le terheiket, és vegyék fel azt az 
igát, amit Jézus kínál.

Szerdán a Magyarországról érkezett 
testvéreket kérték szolgálatra. A dél-
előtt házigazdája Kiss Tibor Péter lp. 
testvér, a Körösvidéki Egyházkerület 
elnöke volt. Az előadást Papp Dániel, a 
berettyóújfalui körzet lelkipásztora, és 
Huli Sándor, a biharugrai körzet lelki-
pásztora közösen tartották "Pál apostol, 
mint tanítható vezető" címmel. Segítsé-
gükkel az őket hallgató gyülekezet Pál 
felkészülésének és szolgálatának állo-
másairól és azok tanulságairól kaphatott 
átfogó képet. Az előadás után fórum-
beszélgetésre is lehetőség nyílt, amely 
imaközösséggel zárult.

Az esti alkalom a magyar szövetség 
életéről szóló beszámolóval kezdődött, 

Papp János, a Magyarországi Baptista 
Egyház elnökének előadásában. Ezután 
Pető András testvér, a nyírbátori körzet 
lelkipásztora a Baptista Tevékeny Sze-
retet Misszió munkájáról és szolgála-
táról számolt be. Az elhangzott beszá-
molók mellett Isten dicsőítésére hívta a 
résztvevőket a helyben alakult alkalmi 
férfikar is, amely az este folyamán több 
ízben is szolgált. Végül Isten Igéjét szin-
tén Papp János tv. hirdette. 1Kor 15,3-
15 alapján az "emlékezetes kegyelemre" 
hívta fel a hallgatóság figyelmét, emlé-
keztetve arra, hogy mint Pál életében, 
úgy a mai lelkimunkások életében is, 
"amivé lehetünk" és "amit tehetünk", az 
mind Isten kegyelmének a munkája.

Horváth László (Békehírnök, 2014. 
augusztus 24. rövidítve)

folytatás a 3. oldalon

Lelkipásztorok és családjaik találkoz-
tak a Magyar Baptista Világszövetség 
szervezésében augusztus első hetében 
a Hargita Keresztyén Központban, Ro-
mániában. Az összegyűlt mintegy 120 
résztvevő Erdélyből, Magyarországról, 
Vajdaságból, Kárpátaljáról, Felvidékről, 
valamint a tengerentúlról, az Egyesült 
Államokból és Kanadából érkezett. A 
konferencia augusztus 5-én, kedd este 
egy közös vacsorával vette kezdetét, 
majd a résztvevő lelkipásztorok és csa-
ládtagjaik a tábor kápolnájában gyűltek 
össze, ahol dr. Simon József a Romániai 
Magyar Baptista Gyülekezetek Szövet-
ségének elnöke nyitotta meg ünnepélye-
sen a találkozót. Az este folytatásában 
dr. Szőllős János, a szlovák baptista szö-
vetség alelnökének igeszolgálata követ-
kezett. Máté 11,28-30 alapján arra báto-
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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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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)

Augusztus első hete különleges dátum 
volt szövetségünk életében. Gyülekeze-
teink több mint felében nem volt otthon 
a pásztor és felesége néhány istentiszte-
leten. A testvériség pedig nem csak az 
utazókért imádkozott, hanem egy közös 
célért, hogy áldja meg Urunk a székely-
földi Hargitára tervezett Magyar Bap-
tista lelkipásztorok világtalálkozóját. 

Kulcsár, Novák, Lukács, Püsök és 
Herjeczki testvér, feleségeikkel (Püsök 
Adina újszülött gyermeke mellett ma-
radt) szövetségünk támogatásával vettek 
részt a találkozón. Köszönjük itt is ezt a 
segítséget, mely kiadásaink nagyobbik 
felét fedezte. Enélkül mi sem jutottunk 
volna régen és igen ritkán látott szolga-
társaink közé. Visszatérve elmondhat-
juk, hogy imádságaitok és áldozatotok 
nem volt hiábavaló!

Tudjuk, hogy másoknak sem volt 
könnyű eljutni a Hargita Táborba. Sem 
Magyarországból, sem a hatalmas ki-
terjedésű Erdélyből. A Kárpát meden-
ce három kisebb magyarlakta területén 
munkálkodó szolgatársainknak sem. 
Szövetségünk anyagilag is támogatta 
magát a találkozót, és némi segítséget 
nyújtott a három kis szövetségben szol-
gáló lelkipásztorok útiköltségéhez is. 

A két nagy szövetség is bizonyára talált 
módot arra, hogy segítse és ösztönözze 
a szolgálat terhét hordozó, ám anyagiak-
kal nem bővölködő lelkipásztorokat az 
utazásban. A találkozón 141-en vettünk 
részt – ebben benne vannak a feleségek 
és 33 gyermek is. Mint résztvevő lelki-
pásztor nagyon örülök az alkalomnak, 
amiben részem lehetett, s hálás vagyok 
érte, de mint a világszövetségünk egyik 
vezetője fájlalom, hogy olyan sokan hi-
ányoztak Erdélyből is, Magyarországról 
is, Kárpátaljáról is, s mint a lapunk szer-

kesztője, ennek hangot adok itt is. Kér-
désemre többen is azt válaszolták, hogy 
nem tudtak a találkozóról, vagy későn 
szereztek róla tudomást, vagy anyagilag 
nem tudták megoldani a hosszú utazást. 
Egy egészen más jellegű problémára is 
gondolok ezenkívül: az érdektelenségre. 

Ezeken a lapokon beszámolót és je-
lentést is olvashatunk a világtalálkozó-
ról, s a találkozó ideje alatt megtartott 
MABAVISZ tanácsülésről is.  

Különleges élmény volt számunkra 
az is, hogy meglátogathattuk a tábor 
mellett (fölött) lakó Veress Annuskát is, 
s emlékezhettünk a mai Erdély és Szé-
kelyföld kornya-díjasára, Veress Ernő 
testvérre, aki szolgálatát kornyai lelkü-
lettel végezte. A testvérnő szeretettel 
gondol a júliusi Rámai testvériségre és 
mindazokra, akikkel itteni útján talál-
kozott. 

A lelkipásztor találkozó az Erdélyből 
származóknak családi összejövetelek le-
hetőségét is megadta. Számunkra is él-
ményt jelentett a világtalálkozót követő 
3-4 nap, melyen Novák testvérrel együtt 
nem rokonok, de testvérek sokaságával 
és jónéhány gyülekezet testvériségével 
találkozhattunk. Püsök Dániel testvér 
is segítségünkre volt ebben – őt követve 
érkeztünk meg a csodálatos Hargitáról 
a hepe-hupás Szilágyságba. Micsoda tá-
jakon szaladtunk át! Bárcsak lett volna 
még vagy két napunk, hogy például a 
Békás szorost, meg legalább egy sóbá-
nyát is felkereshettünk volna! De ami 
fontosabb, felkerestünk néhány testvért 
és szolgálhattunk néhány gyülekezet-
ben. Egrespatakon, az Agapé panzióban 
volt a szállásunk, s innen vitt Bándi Sán-
dor testvér a környező gyülekezetekbe, 
szolgálni. De erről majd a legközelebbi 
számunkban fogunk beszámolni. 

Mit olvashatunk még ebben a szám-
ban? A nyári konferenciánk vasárnap 
esti istentiszteletéről a Férfiszövetség 
elnökének beszámolóját, de olvashatunk 
a legújabb missziós közösség, a Nyitott 
Biblia gyülekezet Vakációs Biblia he-
téről is. Füredi Kamilla misszionárius 
testvérnő írását is olvasóink figyelmé-
be ajánlom, s írnom sem kell, bizonyá-
ra mindannyian imádsággal kísérjük 
szolgálatát, melyet az ebola vírus egyik 
központi támadási helyén végez. Anya-
gi támogatásáról se feledkezzünk meg!

Végül emlékeztetem olvasóinkat arra, 
hogy gyermekeink ezekben a napokban 
kezdik meg az újabb tanévet. Imádsága-
ink kísérjék őket az iskolába!  (szerk)

IFjúSáGI KONFERENCIA 
CHICAGO

2014. október 10-12
Against The Flow / Árral szemben

Szeretettel meghívjuk  
gyülekezeteink fiataljait.

Az igével szolgál: Steiner József 
magyarországi lelkipásztor

Jelentkezni a Facebookon vagy 
emailben lehet Lukács Péternél, 

vagy a lelkipásztor címén
janos_lukacs@hotmail.com 



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)

2014. szeptember 3. oldal

Lelkipásztor találkozó
folytatás az 1. oldalról

erdélyi szövetség vezetőinek és a tábor 
személyzetének! 

Csodálatos volt fenn a Hargitán. Isten 
szép, magaslati kertje ez. S jó volt a ta-
lálkozás szolgatársainkkal, sőt, a Har-
gita Tábor közvetlen szomszédságában 
lakó Veressné Ady Anna testvérnővel is, 
aki szeretettel őrzi férje és gyermeke, 
Barnabás emlékét. 

A második lelkipásztor találkozót kö-
vesse hamarosan a harmadik! - kérte a 
MABAVISZ tanácsának befejező alkal-
mára siető elnöktől az egyik lelkipász-
tor. Még az is megtörténhet. Különösen 
is akkor, ha a lelkipásztorok fölismerik, 
hogy szükségük van egymásra szolgála-
tuk betöltése érdekében.  Máté   

A második teljes nap szolgálatait a mi 
szövetségünk szervezte. Tanítható lelki-
pásztorok – ez volt a találkozó főtémája. 
Ezen belül a 3 nap során 3 apostol példá-
ja meg írásai álltak előttünk. Mi János 
apostolt kaptuk. A nap során az ő iratai 
(evangélium, levelek, Jelenések köny-
ve), gondolatai, lelkisége állt előttünk 
a szolgálatok segítségével. Herjeczki 
testvér Jn 13,34-35 igékkel indította a 
reggeli csendességet. Imádkozzunk a 
MABAVISz-ért, hangzott a felhívás. 
A lelkipásztorokért, azok egymással 
való közösségéért, annak épüléséért. A 
Mabavisz többek között azért jött létre, 
hogy – formai keretet is biztosítva – 
könnyebb legyen az egymással való kö-
zösség tartása, ápolása. Bár nagyon sok 
szolgatársat hiányolunk, de legalább 
azokkal, akik jelen vannak, vegyünk 
személyes kapcsolatot és erősítsük meg 
a közösségünket! - buzdított a világszö-
vetség elnöke. Imádkoztunk egymásért, 
küldetésünkért, alkalmi témákért.  

A délelőtti előadást Novák József test-
vér tartotta „János – tanítvány, apostol, 
tanító” címmel. A kiváló, gondolatéb-
resztő tanítást figyelemmel hallgattuk. 
Az előadás szövegét megkaptuk, szíve-

sen elküldjük az érdeklődőknek (e-mail 
a szerkesztőnek).

Fórumbeszélgetés következett, ame-
lyen Kulcsár Sándor, Bocskor Viktor, 
Nyúl Zoltán, Dóczé Bálint, Kelemen 
Szabolcs, Nagy Tibor és Püsök Dániel 
lelkipásztorok szóltak a számukra legje-
lentősebb jánosi igékről. (A mi napun-
kon tudatosan törekedtünk arra, hogy a 
három kis szövetség képviselői is helyet 
kapjanak a szolgálatban; és ők ezt szíve-
sen meg is tették.)

Az esti istentisztelet első és lényege-
sen hosszabb részében beszámolókat 
hallgattunk 5 szövetség életéről, misszi-
ójáról. Az alkalom végén Lukács János 
testvér hirdetett igét 1Jn 4,7-12 alapján 
(szeressük egymást és törekedjünk a bé-
kességre!).     

A találkozó utolsó napján a vendéglátó 
erdélyi testvérek szolgáltak. Mit tanult 
Péter Jézus Krisztustól, és mit tanulha-
tunk mi Pétertől? Ez volt Kovács József 
testvér előadásának címe. A fórumbe-
szélgetést Veress Efraim testvér vezette. 

Jó lelkület jellemezte közös alkalma-
inkat. A szabadidőt az egymással való 
közösség építésére használta mindenki. 
Kiváló ellátásban részesültünk – úgy a 
szállás, mint az étkezés elsőrendű volt. 
Köszönjük a találkozót megrendező  

A Hargitán, tábori zászló; Novák testvér tart előadást; a nemrég átadott új ebédlőben mindannyian elfértünk; szövetségünk 
küldöttei: Novák József, Kulcsár Sándor (Annamária lemaradt a képről), Lukács János és Erzsike, Herjeczki Éva és Géza, 

Püsök Dániel; a nőtestvérek a foltvarrás missziós lehetőségekről beszélgetnek; Impozáns imaház a tábor közepén.
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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 2014. szeptember 

Míg 1840-ben 100 százévesnél idő-
sebb sem élt a mai Egyesült Államok 
területén (minden 189 ezer lakosra ju-
tott talán egy), mára a számuk 53 ezer 
fölé emelkedett. Más szóval, minden 5 
800. szomszédunk túl van a századik 
életévén (a magyar hívők között sok-
kal jobb az arány: gyülekezetünkben, a 
múlt hónapban elhunyt Sramkó Károly 
testvér a 101. után volt már, míg Molnár 
Mária nőtestvér a 103. felé jár – bot nél-
kül, mert saját bevallása szerint is “nem 
olyan öreg még ő!”).

Sokan kutatják a „hosszú élet titkát.” 
A Google kereső negyed másodperc alatt 
621 ezer hasonló címszóra akadt. A ge-
rontológia (az öregedés és öregkori élet 
kórtanával foglalkozó multidiszciplína) 
a genetikai adottságok mellett a kedvező 
környezeti -, étkezési - és higiéniai té-
nyezőkre mutat, de egyre fontosabbnak 
ismeri fel az illető világnézetét is. 

Izgalmas olvasmány Malcolm 
Gladwell könyve, az „Outliers,” melynek 
egy részében nyomon kíséri a Rómától 
100 km-re fekvő Roseto Valfortore ki-
vándorlóit. 1882-től 1894-ig ezerkétszáz 
lélek hagyta el az olasz kisvárost és te-
lepedett le Pennsylvaniában. A Roseto 
nevet adták városuknak, amikor hoz-
záfogtak az Új Világban is régi életük 
folytatásához.  A „új” Roseto-ban, ter-
mészetesen, Garibaldiról kapta nevét a 
főutca. Az 1896-ban érkező fiatal pap, 
Pasquale de Nisco bátorítására kerti 
növénytermesztéshez fogtak és szőlőt 

ültettek. Ehhez értettek. 1950 körül egy 
szakorvos hívta fel rosetoi kollégája, Dr. 
Stewart Wolf figyelmét arra, hogy a la-
kosság 65 évesnél fiatalabb rétegében 
szinte ismeretlenek a szívpanaszok. Év-
tizedek óta köztük élt, mégis most figyelt 
fel Wolf doktor azokra a sajátosságokra, 
amik városa lakóit valóban megkülön-
böztették a környéken letelepedő britek, 
írek és németek utódaitól. Idézem: 

„A rosetoiak titka nem a diétájuk-
ban, az étkezési szokásaikban, a gén-
jeikben, vagy a környezetben keresen-
dő. Roseto teszi őket mássá… Sikerült 
nekik áttelepíteni Pennsylvania hegyei 
közé a dél-olaszországi paesani kul-
túrát. Egy  erős, szociális védőburkot, 
ami elhárítja a modern világ támadá-
sait. A rosetoiak egészségesek, mert 
rosetoiak maradtak Pennsylvaniában 
is.”     
12 éve foglalkozik a hosszú élet kérdé-

sével a National Geographic munkatár-
sa,  Dan Buettner is. 2009-ben kiadott 
könyve, a The Blue Zones, és a követ-
kező (Thrive; 2010) öt térséget mutat be 
(ezek az un. „kék zónák”), melyek lakói 
között kiemelkedően magas a nagy kort 
megélők száma. Ilyesmiket figyelt meg:

A görög Ikaria szigetén élők napköz-
ben is lepihennek, legalább fél órára. 
Gyógynövény teáikat főleg vad men-
tából, rozmaringból és üröm-félékből 
készítik. Az okinawaiak átlagos élettar-
tama a legmagasabb a világon: 83 év. 
A japán őskultúra hagyatéka, a moais 
köztük még mindig nagy becsben áll. Ez 
olyan baráti kapcsolat, amiben abszolút 
bizalommal vannak egymás iránt, és 
amit rendszeres együttléttel, közös prog-

ramokkal építenek. A kaliforniai Loma 
Lindán igen sok a vegetáriánus. A lakos-
ság többsége adventista hívő. Az aktív 
gyülekezeti élet, a hit és a jótékonyság 
szinte átvarázsolta ezt a nemrég még 
drog-fogyasztásról és a vele járó bűnö-
zésről hírhedt várost. A lakosság számá-
hoz viszonyítva kétszer többen töltik be 
a 85. életévüket itt, mint más pontjain az 
USA-nak. Egy nicoyai (Costa Rica) hat-
van éves férfinek kétszer több esélyt ad 
a statisztika francia vagy japán kortár-
sánál arra, hogy a 90-et is eléri. „Nagy 
reggeliket esznek, de a - miénkhez ké-
pest - kalória-szegény az étkezésük” 
– írja Buettner. A trópusi gyümölcsök 
levét kedvelik, melyek C vitaminban 
dúsak. Végül, az ötödik „kék zóna” az 
olaszországi Sardinia. A juhtartás ren-
geteg gyaloglást követel az ott élőktől. A 
gyermekek és az aggastyánok, minden-
ki valamiféle kapaszkodón közlekedik. 
Magasan, kis helyre építkeznek – a lift 
helyett a lépcsőt választják… 

Mit tegyünk hát? Költözzünk 
Sardiniára, vagy Ikariára? Elég lenne 
Pennsylvániába menni, vagy a hozzánk 
közeli Loma Lindára? Egyáltalán, nem 
túl késő most változtatni? Nem Isten 
iránti bizalmatlanság ilyesmin gondol-
kozni? 

Az életünk Isten ajándéka. Egyikünk 
sem tudja, hogy az örökéletéből mennyi 
van még vissza itt. Érdemes hát jól élni; 
nagyobb hangsúlyt fektetve a hogyanra, 
mint a meddigre. Az utóbbiról egyéb-
ként is az dönt, Aki esélyt adott az élet 
első pillanatára. 

                                 Novák József

A nyári hónapok alatt is megtapasz-
talhattuk Isten kegyelmét az alhambrai 
gyülekezetben.

Június 29-én gyermek-bemutatás volt.  
Novák István és Emi testvéreink elhoz-
ták kislányukat, Novák Sárát bemutatni 
az Úrnak és a gyülekezetnek. Lelkipász-
torunk végigvezette az újszülött nevé-
nek az ősi eredetét, majd imádkozott a 
kis Sárikáért, szüleiért, nagyszüleiért és 
a két bátyusért. Kérjük Istent áldja meg 
a Novák családot.

Fiataljaink közül többen a felsőfokú 
tanulmányaikat távol végzik. A nyári 
szünetben hazalátogattak és ősszel velük 
együtt elmentek az új diákok is. Novák 
testvér igével búcsúztatta a tanulókat és 
emlékeztette őket, hogy a gyülekezet-
ben mindig otthonuk van. A következő 
helyeken tanulnak az alhambrai diákok: 

Arizona (Balla Dávid), Kalifornia (Szárnyasi 
Zsuzsi, Szin Jonathan, Szin Joshua), Új-Mexikó 
(Bánk Nándi), Texas (Halász Emilia) és Auszt-
riában (Balla Erzsike). Isten gondviselő szere-
tete legyen velük és segítse őket a tanulásban.

Az Úr kegyelmében bízva, reméljük áldott 
őszünk lesz. 
	 	 											Őri	Kulcsár	Ibolya

ALHAMBRA
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ezzel a rabszolga-gondolkodással?

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

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

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

Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
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)

2014. szeptember 5. oldal

Vakációs Biblia Hét – Nyitott 
Biblia Gyülekezet, Venice, FL
Június 24-27. között Vakációs Biblia 

Hetet tartottunk Venice, Fl-ban, a Nyi-
tott Biblia Gyülekezet szervezésében. A 
Louisville, KY-ban töltött szemináriumi 
éveim alatt találkoztam először az ilyen 
fajta gyermek misszióval, és megfogad-
tam, hogy amikor lelkipásztor leszek, 
minden tőlem telhetőt meg fogok tenni 
annak érdekében, hogy minden évben 
megosszam az Evangéliumot a gyerme-
kekkel, és családjaikkal. Egy hat szemé-

lyes Louisville-i csoport segítségével, 
akik a Westport Road baptista imaház-
ból jöttek segíteni nekünk, tizenkilenc 
gyermek vett részt az első Vakációs Bib-
lia Hetünkön. Nagyon  nagy örömmel 
fogadta mindenki a tanítást. Négy na-
pon keresztül hirdettük a Jézusról szóló 
jó hírt, reggel 9 és délután 3 óra között. 

Az egész heti témánk egy “Titkos 
ügynökségi iroda” gondolata köré épült, 
amely arra biztatta a titkos ügynöke-
inket, hogy kutassák ki a Bibliában a 
Jézusról szóló információt, és mint jó 
detektívek, döntsék el, hogy az adatok 
helyes elemzésén keresztül kicsoda Jé-
zus, és amint megismerték személyét, 
valamint munkásságát, adják át életüket 
Jézusnak, és kövessék Őt.  

Minden napnak megvolt a fő kérdése, 
amire választ kerestünk a gyermekek-
kel. E fő-kérdés köré volt megszervez-
ve minden bibliai történet, kézimunka, 
sport, játék, éneklés (mutogatással), 
aranymondat tanulása, szituációs jele-
net, csoportos foglalkozás. Az uzsonná-
kat és a ebédet sem felejtettük ki. Ella 
néni, a Petőfi Klub volt elnöknője na-
gyon kedves volt, és felajánlotta, hogy 
önkéntesen fog főzni a gyermekek szá-
mára minden nap, amelyet a gyermekek 
nagy örömmel fogyasztottak el.

Az első nap kérdése az volt, hogy “Va-
lóban Isten fia volt-e Jézus?” A kezdet-
leges bemutatkozás és ismerkedés után, 
a Biblia történeteit használva hallhat-
tuk Keresztelő János bizonyságtételét 
Jézusról, aki elmondta, hogy Jézus az 
“Isten báránya.” Megtudtuk azt is, hogy 
János bemerítette Jézust a Jordán folyó-

rára hívtunk meg. A gyermekek számá-
ra ugrálóházat és csúszdát is béreltünk, 
valamint vattacukor gépet. Természete-
sen nagy volt a jókedv, és mindenki jól 
érezte magát. Sokáig beszélgettünk és 
felemlegettük a hét élményeit.

Hálásak vagyunk Istennek ezért a 
lehetőségért, és a sok jó visszhangért, 
amelyet a Vakációs Bibliahétről hallot-
tunk a szülőktől. Amikor Jézus csoda-
tetteiről olvastunk, az egyik résztvevő 
gyermek hazamenve azt kérdezte a 
szüleitől: “Hány Máté van már a Bibli-
ában?” Másnap, amint a szülő megosz-
totta velünk, alkalmunk adódott arra, 
hogy a gyermekekkel a Biblia könyvei-
ről beszéljünk, és letisztáztunk több ha-
sonló kérdést is. A hét közepén az egyik 
édesanya azt mondta nekem, hogy nem 
tudja, hogy mi történt a fiával, de biz-
tosan “Isten szikrája üthetett bele, mert 
minden nap olvassa a Bibliát, és min-
denhova viszi a nagy Bibliát, amit meg-
talált a házban.” Ugyanez a fiú minden 
nap megmutatta nekem a Bibliáját, amit 
nagyon hűségesen hozott a Vakációs 
Biblia Hétre.

Amikor e sorokat írom, már visszajöt-
tek a szabadságon levő családok, az is-
kolaév is újból elkezdődött. Nagyon sok 
családtól hallottam, hogy egész nyáron 
egyéb éneket nem hallott a család, mint 

a Vakációs Biblia Hét énekeit. Amint 
azt levélben is tudattuk a családokkal, 
amelyekben a gyermekek döntöttek Jé-
zus mellett, elkezdünk majd egy foglal-
kozást a gyermekekkel és a szülőkkel, 
hogy döntéseiket újból megerősítsük, 
és hitünk alapjait biblikusan megvizs-
gáljuk. Istennek legyen hála azért, hogy 
Isten Szent Lelke még ma is dolgozik!

Kérjük, imádkozzatok érettünk, a 
Nyitott Biblia Gyülekezetért, és azért 
hogy még sok magyar ember megis-
merje általunk Jézus Krisztust. Imád-
kozzatok, hogy a meghozott döntések és 
utógondozás eredményeképpen tanítvá-
nyokká nevelhessük azokat, akik Jézust 
megváltójukká választották. Gyülekeze-
tünkről bővebb információval szívesen 
szolgálunk. Címünk: 11731 Breadfruit 
Ln. Venice FL 34292 www.OBHchurch.
com  Email: Kulcsarattila@yahoo.com

                           			Kulcsár	Attila

ban, és azonnal elkezdte munkásságát 
ezen a földön. Hallottuk azt is, amint 
Isten kijelentette Jézusról, hogy Ő az 
Isten Fia, akiben gyönyörködik. Ugyan-
csak az első napon megtanultuk azt is, 
hogy mit jelent imádkozni Istenhez, és 
hogyan gyakorolhatjuk azt.

A második nap kérdése az volt, hogy 
“Több volt-e Jézus annál, mint csupán 
egy jó ember?” Három csoportba osz-
tottuk a detektíveket. Mindegyik cso-
port saját nevet választott, egy plakátot 
kellett fessen, amely képviselte a cso-
portot, valamint egy csoport versenyben 

is részt kellett vegyen. A detek-
tívek ekkor a Biblia történetein 
keresztül kikutatták, hogy Jé-
zus sok csodái (Máté 8:14-15, 
9:27-30, 14:17-21; Márk 7:32-35; 
Lukács 5:1-6, 6:6-10, 7:11-15; 
János 2:7-11, 4:46-53, 11:41-44) 
arról vallottak, hogy Jézus való-
ban több volt, mint csupán egy 
jó ember! Jézus Isten Fia volt, 
és csodáin keresztül Isten erejét 
mutatta be. Nagy örömmel ol-
vasták a gyermekek a Jézusról 
szóló történeteket.

A harmadik nap nagy kérdése 
az volt, hogy “Valódi volt-e Jé-

zus halála?” Mint már gyakorlott titkos 
ügynökök és detektívek, megvizsgáltuk 
újból a Bibliát és rájöttünk, 
hogy Jézus valóban meghalt, 
mégpedig a keresztfán, és 
mindezt érettünk tette, hogy 
a mi bűneinket magára vál-
lalja. Az idősebb gyermekek 
csoportjával külön elbeszél-
gettem, és hamar rájöttünk, 
hogy valamennyien bűnösök 
vagyunk, de Jézus áldozati ha-
lálát elfogadva megtérhetünk 
Istenhez és új életet kezdhe-
tünk. Amikor megkérdeztem a 
gyermekeket, hogy ki szeretné 
elfogadni a Jézus által felkínált új életet, 
hét gyermek jelezte azt, hogy ők új életet 
akarnak kezdeni Jézussal. Óriási öröm 
volt szívemben és hálát adtam Istennek 
azért, hogy a Jézusról szóló Örömhír 
még mindig életeket formál át.

A negyedik és utolsó nap kérdése az 
volt, hogy “Él-e most Jézus?” A Bibli-
ában végzett detektív munka eredmé-
nyeképpen rájöttünk arra, hogy Jézus 
feltámadt a halálból, és a Mennyország-
ban van. Megtudtuk azt is, hogy készíti 
számunkra is a helyet, és ha elfogadtuk 
Őt, akkor majd egyszer mi is ott leszünk 
vele a Mennyországban. Ezen a napon, 
meghívtuk a szülőket, hogy jöjjenek el 
aznap este, és hallgassák meg a gyerme-
kek előadását, amint bemutatták a meg-
tanult énekeket és az aranymondatokat. 
Az est folyamán a gyülekezetünk báb 
csoportja is fellépett, a gyermekek és 
felnőttek nagy örömére. Az előadást kö-
vetően minden jelenlevőt szeretet vacso-



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 2014. szeptember 

szolgálat után, hanem az istentiszte-
let elején került sor, amikor a jelenlevő 
gyülekezet tagjai még nem telítődtek 
a már elhangzottakkal, nem voltak fá-
radtak, tudtak figyelni és összpontosí-
tani az Igére. Elmaradt az egyébként 
elkerülhetetlen és természetes gyakori 
ki-be sétálás, a gyermekek boldogító je-
lenlétét felváltó nyűgösség, szomjúság, 
sírás, mozgáshiány, stb. A változásnak 
nemcsak az igehirdető Püsök Dániel lel-
kipásztor tv örült, de a spontán vélemé-
nyek  is hasonlóan pozitívak voltak.

Egy másik eltérés az volt, hogy a sze-
mélyes bizonyságtevésekre fektettük a 
hangsúlyt versek felolvasása vagy sza-
valása helyett. Gyülekezeteink lelki-
pásztorait már hónapokkal a közgyűlés 
előtt 5 perces személyes bizonyságtevé-
sekre kértem. Kivétel nélkül vállalták 
e szolgálatot. Különböző oknál fogva 
többen nem lehettek jelen az istentisz-
teleten, sajnáltuk, hogy nem hallhattuk 
személyes bizonyságtevéseiket. 

Az összevont férfikart  Für Béla test-
vér (Detroit) tanította és vezette.  A na-
gyon szépen hangzó énekek címe: Ó, 
Uram, csak az a vágyam; Dicső Király 
az én Megváltom; Meglátom Jézusom; 
Én mától kezdve csak Őt szolgálom.

A közös énekeket az összevont fú-
vószenekar kísérte, valamint néhány 
fúvószenekari szolgálat hangzott el. 
A zenekart betanította és vezényelte 
Csővári Pál tuba-művész testvér (To-
ronto). Nagyon szép hegedű szólót hal-
lottunk Mikó Tibor tv.-től (Detroit).  A 
“Wonderful Grace of Jesus” (Jézus 
csodás kegyelme) című feldolgozás szö-
vegét és zenéjét Haldor Lillenas írta és 
szerezte. Zongorán kísért Juhász Robert  

Az igehirdetést Püsök Dániel lp. test-
vér  (Toronto) végezte 2Péter 1:10 alap-
ján.  A címe az igéből idézett “Igyekez-
zetek…! szó volt.  

Az idei Közgyűlés és Tábori konfe-
rencia igei témaköre az “Egészséges 
lelki élet” volt, amiben Püsök tv. elhí-

vatásunk felelősségteljes betöltésére 
összpontosított. Hangsúlyozta, hogy en-
nek a bátorításnak a célja a botlásoktól 
mentes hívő élet megélése. Péter apostol 
sürgetőleg szól hozzánk ebben a felszó-
lításban: “Igyekezzetek!” Két fő gondo-
latot emelt ki ennek kapcsán az igehir-
detésében: (1.) Az elhívatásunk betöltése 
nem megy magától. Ahogy minden ér-
tékes dologra az életben, erre is komoly 
odaszánással kell törekednünk egész 
életünkben. A lelki egészség és a fejlődő 
hívő élet nem a véletlenek szüleménye, 
hanem az öntudatos és kötelességtudó 
Krisztus-követés gyümölcse. (2.) Az el-
hívatásunk betöltésére korlátolt időnk 
van. Az első keresztyének gondolatában 
azt észlelhetjük, hogy meggyőződéssel 
várták Jézus visszajövetelét. Sokan, köz-
tük Pál apostol is (szolgálata kezdetén), 
meg voltak győződve arról, hogy Jézus 
visszajövetele, még az ő haláluk előtt be-
következik. Ezért, látva a korlátolt időt, 
teljes igyekezettel törekedtek elhívatá-
suk betöltésére.  Ennek érdekében még 
az életüket is készek voltak feláldozni. 
Péter apostol kijelentése minket is arra 
buzdít, hogy ne hanyagoljuk küldeté-

sünk betöltését, hanem 
IGYEKEZZÜNK…! Mo-
tivációként álljon előttünk 
Jézus nagy szeretete, aki 
az életét áldozta értünk. E 
mellett pedig gondoljunk 
arra, hogy a Mennyország 
nem egy vég nélküli “all-
inclusive” vakáció lesz, 
hanem a szolgálat helye. 
Az Ige szerint, meny-
nyei szolgálatunkat földi 
életünk “teljesítményei” 
szerint kapjuk majd meg. 

„IGYEKEZZÜNK tehát úgy betölteni 
elhívatásunkat, hogy többet bízhasson 
ránk Jézus Krisztus az Ő országában.”

Veres Imre lp. tv. vendégünk (Békés, 
Magyarország) volt az est első bizony-
ságtevője.  Az egészséges lelki élet té-
makörben élete egy személyes esemé-
nyét osztotta meg a jelenlevőkkel. A 
testvérek egymás közötti jó kapcsolatá-
nak a szükségességére hívta fel a figyel-
münket. Hangsúlyozta, hogy életében 
többször is megtapasztalta, hogy mint 
lelkipásztornak is nagy szüksége van a 
segítő tanácsolásokra és az együtt való 
imádkozásokra.  Bizonyságtevése végén 
a Jakab  5:19-20 verseket idézte.

Novák József lp. tv. (Alhambra, Kali-
fornia) bizonyságtevésében arról szólt, 
hogyan élik meg az egészséges lelki 
életre vonatkozó igei tanácsokat, veze-
tést a házaséletben.  Idézte a Zsidókhoz 
írt levél 12. részéből a 12-13. verseket, 
melyek arra buzdítanak, hogy marad-
junk meg Isten kegyelmében, el ne tá-

IGyEKEZTÜNK…!
Az Észak Amerikai Magyar Baptista 

Szövetség ez évi Közgyűlését és Tábori 
Konferenciáját július 4-től 6-ig tartotta 
szokásos helyén, a kanadai Rama tábor-
ban. Évtizedes tradíció, hogy ez az alka-
lom június utolsó vagy július első napja-
ira esik, és egy hétvéget foglal magába.

Az is tradíció, hogy pénteken, majd 
szombaton este 7 órától a Nőszövetség, 
illetve az Ifjúsági Szövetség végez min-
den szolgálatot a tábori kápolnában sor-
ra kerülő istentiszteleten. Ilyenkor ha-
mar megtelik a kápolna a táborozókkal, 
akik minden alkalommal gyönyörköd-
nek az igehirdetésekben, a szép, áldá-
sos, lélekemelő, változatos és élvezetes 
programokban, a versmondásokban, a 
színvonalas ének-zenében, a gazdag és 
vidám ünnepi hangulatú, sokszor inter-
aktív szolgálatokban. 

A Férfiszövetség elnökévé történt 
megválasztásom óta (2012) konkrétab-
ban gondoltam régebbi vágyam megva-
lósulására, hogy milyen jó lenne, ha a 
Férfiszövetségnek is lenne egy kápolnai 
szolgálati estje a nyári Közgyűlés, ill. a 
Rama tábori konferencia alkalmain, me-
lyen a férfiak szolgálnának az istentisz-
teleten. 

Ennek a megvalósulásáért, a jó Isten 
akaratával egyezően sokat imádkoztam, 
majd gondolataimat, terveimet meg-
osztva szövetségünk elnökségével, és 
a különböző bizottságokkal, valamint 
taggyülekezeteink lelkipásztoraival, az 
a döntés született, hogy a vasárnap esti 
kápolnai istentisztelet legyen az ideje a 
Férfiszövetség szolgálatainak. Beval-
lom, nagyon örültem ennek a megoldás-
nak.  Köszönet érte.

Most pedig egy örömhírt szeretnék 
megosztani a kedves olvasókkal. Az 
idén már másodszor került sor a Férfi-
szövetség szolgálataira a tábor kápol-
nájában a vasárnap esti istentiszteleten, 
melyen minden szolgálatot a férfitest-
vérek végeztek. Nagyon hálás vagyok 
a jó Istennek, hogy ez már tavaly első 
alkalommal, az idén pedig másodszor is 
megvalósulhatott.  Ha az ÚR is akarja 
és élünk, máris izgalommal, valamint 
imádkozó szívvel és lélekkel gondolok a 
2015-ben sorra kerülő harmadikra. 

Az ideire már több módosítással, ala-
posabb szervezéssel, feltételezem, töb-
bek imádságával készültünk a jó Isten 
segítségével. Az istentisztelet liturgusa 
Dr. Szenohradszki János tv, a Férfiszö-
vetség elnöke volt.

Az eddigi szokásoktól való eltérés az 
volt, hogy az igehirdetésre nem a sok 

A FÉRFISZÖVETSÉG VASáRNAP ESTI  
SZOLGáLATA A 107. KÖZGyŰLÉSEN
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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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kíséretével szinte mindenki énekelt, 
ebben a meleg atmoszférában és pa-
rázs-hangulatban találkoztam három 
felnőtt férfivel, magyarországi magya-
rokkal, akik egyikéről kiderült, hogy a 
Toronto-i Református Egyesült Magyar 
Egyház lelkésze, Nt. Csikász László tv. 
Elmondta, hogy alig tudja leírni, milyen 
jól érzi magát a kanadai magyar és er-
délyi baptista testvérek között, gyüleke-
zetükben, és itt a táborban, ahova már 
rendszeresen visszajár. Beszélgetésünk 
során szolgálatra is jelentkezett, aminek 
helyt adtunk.  

Bizonyságtevése elején azt mondta, 
hogy bizonyára sokan felteszik most, 
ha hangosan nem is, de magukban azt 
a kérdést, hogy mit keres egy reformá-
tus lelkész, még ha magyar is, a baptista 
testvérek között a Rama táborban a Fér-
fiszövetség szolgálattevői között?  Majd 
így folytatta: “Az ÚRé a dicsőség, a hála 
és a köszönet azért a nagy megerősíté-
sért, amit 30 évvel ezelőtt nyertem az 
itteni baptista közösségben. Ekkor is-
merkedtem meg a Szövetségük jelenlegi 
elnökével, Dr. Herjeczki Géza lelkész 
testvéremmel, akinek a szolgálataiból 
és verseiből azóta is sokat tanultam. Ak-
kor határoztam el, hogy gyermekeimet 
keresztyéni szellemben fogom nevelni. 
Behoztam őket e táborba, ahol, tudom, 
hogy azóta is töretlenül folyik a gyerme-
kek hitre való nevelése. Hála Istennek, 
hogy unokáim is ezt az utat járják ebben 
a táborban. Nevük: Csikász Judit (18) és 
László (12). Ezúton kérem a Mindenható 
áldását a tábor munkájára és a Szövet-
ség életére - Jézus Krisztus nevében.” 
Ezek után elszavalta Győri József, “Le-
vél a kórházból” c. versét, amelyről azt 
mondta, hogy e vers mindenkihez szól, 
és felhívja az emberek figyelmét arra, 
hogy múló világi dolgok helyett az Is-
tenre figyeljenek. Két mondatot idézek 
belőle: “Bár elhinnéd múló világ fia, 
hogy a legjobb könyv ma is a Biblia. 
Fordítsd hát felé tékozló lelkedet, benne 
a te Atyád üzen teneked….” Az egész-
séges lelki élet receptjei ma is a Bibliá-
ban találhatók. A „gyógyszertárakban” 
ingyen beválthatók, és igen hatásosak 
mind a megelőzés, mind a gyógyítás te-
rén.

Balla Zsigmond testvér (Alhambra, 
Kalifornia) istentisztelet közben jelent-
kezett bizonyságtevésre. Ő nem készült 
rá. Lássuk, mi késztette őt erre? Idézek a 
bizonyságtevéséből: “Válaszra vártam 
emberektől, és az ÚR válaszolt” – kezd-
te. Majd így folytatta: “Foglalkozásom-
ból adódóan nagyon le vagyok kötve. 
Vállalkozó üzletemberként dolgozom, 
ebből kifolyólag az időmmel jól kell 
gazdálkodnom. Napi teendőim percekre 
vannak lebontva, ezért nagyon oda kell 

apostol imáját, melyből a 16. vers mon-
danivalóját emelte ki: “…adja meg nek-
tek dicsőségének gazdagsága szerint, 
hogy hatalmasan megerősödjék benne-
tek a belső ember az ő Lelke által…”  A 
Ráma táborról elmondta, hogy az régóta 
a megerősödés helye gyülekezeteink 
számára. Herjeczki tv. 33 konferenci-
án vett részt itt, jó néhányat vezetett is. 
Sok fiatal tért meg a táborban, köztük 
az idősebb fiuk, Dávid is. Tapasztala-
taiból, átéléseiből is tudja, hogy “ma is 
megerősödhetünk a belső emberben, ma 
is születhetnek döntések a Krisztusnak 
odaszánt életre, ezen a helyen is, mint 
a múltban oly sokszor. A jövő héten kb. 
100 gyermek marad itt a táborban. Ezek 
a mi gyermekeink.” Az ÚR áldását kí-
vánta a tanítókra és a táborozó gyere-
kekre, fiatalokra. 

Kulcsár Sándor lp. tv. (Kelowna, Ka-
nada), szövetségünk tiszteletbeli elnöke, 
bizonyságtevését az ApCsel 24:16-ra 
alapozva azzal kezdte, hogy „abban 
gyakorolja magát, hogy botránkozás 
nélkül való lelkiismerete legyen az Is-
ten és emberek előtt mindenkor.” Az a 
véleménye, hogy Pálnak ez a cézáreai 

bizonyságtétele hozzátartozik az egész-
séges lelki élethez. Az életében ennek 
az igének négy üzenete kísérte mindez-
idáig, és igyekszik az ÚR segítségével 
a jövőben is gyakorolni azokat: /1/ Ön-
gyakorlat. Nem csupán másokat gyako-
roltatni, lelkileg edzeni. /2/ Botránkozás 
nélküli, tiszta lelkiismeretre törekszik 
állandóan. /3/ Nemcsak Isten, de az em-
berek előtt gyakorolja mindezeket, még-
pedig egészséges, bizonyságtevő élettel. 
/4/  “Mindenkor.”  Az egész életen át, 
szüntelenül, kihagyások nélkül, ünne-
pen és a hétköznapokban,  állhatatosan 
– ha látják, ha nem. Élettapasztalata, 
hogy „csak így érdemes élni és szolgálni 
Megváltó Urunkat. Ezt a mindenre ele-
gendő erőt kapta mindezidáig Istentől, 
kinek a kegyelme elég e földi életre és 
az üdvösségre.” Ezért hálás a szíve Is-
tennek.

A péntek esti, tradicionálisan nagy és 
gyönyörű tábortűz mellett, ahol szűnni 
nem akaróan, néhány fúvós hangszer 

volodjunk attól. A lankadt kezeket és a 
megroskadt térdeket meg kell erősíte-
nünk, egyenes ösvényen kell járnunk, 
hogy a sánta meg ne botoljon, hanem in-
kább meggyógyuljon. Azt hangsúlyoz-
ta, Novák tv., hogy ezeknek az igéknek 
az üzenete a házasélet egészségére is ér-
tendő. Sokszor megtapasztalta életében, 
hogy feleségével együtt felelnek egy-
másért; a házastárs keze is meglankad-
hat, a társunk térdei megroskadhatnak. 
Amikor ez történt velük, igénybe vették 
azt a segítséget is, amit más szolgáin ke-
resztül kínált nekik Isten, hiszen életük 
célja az “egyenes ösvényen való járás,” 
az együtt haladás. Saját tapasztalata az, 
hogy az egyéni lelki egészségünkön túl, 
a házasságunkét és a házastársunkét is 
komolyan kell vennünk, mert  “a lelki-
leg beteg házastársak egymást is fertőz-
hetik.” 

Szabó István tv. (Chicago), szövetsé-
günk alelnöke bizonyságtevését a Róma 
1:16-re való hivatkozással kezdte:  „az 
evangélium Isten ereje és hatalma a 
mi üdvösségünkre.” Szüleinek Jézus 
Krisztus melletti döntését hozta fel jó 
példaként. Ők, amikor először hallották 
a hirdetett evangéliu-
mot, az az egy alkalom 
meghatározta mind az 
ő, mind egész család-
juk jövőjét.  Magával 
ragadóan, dinamikus, 
meggyőző és igen átélt 
hévvel beszélt arról, 
hogy szülei egészséges 
hívő lelki életének ré-
sze volt a rendszeres, 
naponkénti reggeli és 
esteli családi áhítat, a 
gyülekezeti alkalmak 
rendszeres látogatása és a szolgálatok 
végzése. Gyermekeiket is ebben a hit-
gyakorlatban nevelték, úgy hogy ők is 
megszerették mind a közösségi életet és 
a testvéreket, mind az imaházi szolgála-
tokat. A gyermekek a szüleiktől átvett 
lelkigyakorlatokat saját családjukban is 
bevezették, ami az unokák életében is 
sokszorosan teremte meg a jó gyümöl-
csöket. “Ma mindnyájan az ÚR gyerme-
keiként éljük boldog családi életünket 
és szolgáljuk Őt a helyi gyülekezetben.” 
Mindezeket bátorításul mondta el Szabó 
tv, főleg a kisgyermekeket nevelő szü-
lőknek, hangsúlyozva, hogy mennyire 
fontos személyes döntést hozni Jézus 
mellett elsősorban a szülőknek, és így 
élni meg az egészséges lelki életet, majd 
ebben nevelni a gyermekeket. “Ennél 
jobb, szebb örökséget nem hagyhatunk 
a gyermekeinkre.” 

Dr. Herjeczki Géza lp. tv., szövetsé-
günk elnöke, személyes bizonyságtevé-
sében az Ef 3:14-19 verseket idézte, Pál 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

8. oldal 2014. szeptember 

vetség, ahova most már több mint 21 éve 
tartozom. Hálát adok Istennek, hogy az 
Ő vezetése és segítsége által most már 
jobban be tudom osztani az időmet. Va-
lóban, az ÚR ma is szól hozzánk, de eny-
nyire közvetlenül még soha nem tapasz-
taltam ezt meg. Máté ev. 6:33-al fejezte 
be a beszámolóját: “De keressétek elő-
ször az ő országát és igazságát, és ezek 
is mind ráadásul megadatnak nektek.”

A tábor igazgatójának, Balla Sándor 
testvérnek (Toronto) a hirdetései után  
a liturgus, Dr. Szenohradszki János tv 
megköszönte a szolgálattevőknek az 
áldozatos és lelkiismeretes felkészülést 
és az Isten dicsőségére és mindannyi-
unk áldására és örömére végzett szép, 
lélekemelő szolgálatokat. Mindenkinek 
az ÚR oltalmában megtett, szerencsés 
utat kívánt hazafelé, majd reménységgel 
teli hangon hirdette, hogy “Ha az ÚR 
akarja és élünk, egy év múlva ugyanitt 
találkozunk!”

Az 54. Ráma tábori konferenciát Dr. 
Herjeczki Géza lp.,  szövetségünk el-
nöke zárta be. A gyülekezet a fúvós-
zenekar vezetésével, állva énekelte a 
“Feltámadt Hős, ó dícs neked!” kezdetű 
éneket.  Püsök Dániel lp. testvér imádsá-
gával és áldás-mondásával ért véget az 
idei konferencia. 

Dr.	Szenohradszki	János
ÉAMBSZ Férfiszövetségének elnöke

figyelnem, hogy a kitűzött feladatokat 
mind el tudjam végezni. Még így sem 
volt elég, hogy lépést tudjak tartani az 
elvégzendő munkákkal. Odáig jutottam, 
hogy napközben már a családomtól sem 
fogadtam telefonhívásokat, csakhogy jól 
menjenek a dolgok. Ez sem segített. A 
hétvégeken pedig az ÉAMBSz pénzügyi 
dolgaival foglalkozom, és végzem a vál-
lalt ás rám bízott munkát, mint a Szövet-
ség pénztárosa. Arra gondoltam, hogy 
ha ezt a munkát, szolgálatot feladom, 
talán több időm lesz a családomra és 
az üzlet vezetésére. Hónapokon át har-
coltam magamban, hogy mi legyen to-
vább.  Közben készültünk Szövetségünk 
most zajló konferenciájára, melyen az 
elmúlt napokban néhány testvéremmel 
megosztottam azt, hogy milyen gondok-
kal küszködöm. Volt, aki azt válaszolta, 

hogy csak végezzem tovább a pénztárosi 
feladatokat, míg mások e szolgálatról 
való lemondást javasolták. Az eltérő ta-
nácsok miatt nem volt békességem, és 
úgy éreztem, hogy a válaszok nem voltak 
megfelelőek nekem.  A mai istentisztele-
ten, amikor az “Olyan régen…” kezdetű 
éneket énekeltük, melynek a karja (“Én 
mától kezdve csak Őt szolgálom”) any-
nyira megérintette a szívemet, hogy tel-
jesen összetörtem, és nem tudtam foly-
tatni az éneklést. Az ÚR rám kérdezett, 
hogy valóban így van-e ez nálad? Ha 
igen, csak akkor végezd tovább a mun-
kát, amit rád bíztam, a szövetségi pénz-
tárosi és gazdasági vezetői szolgálatot! 
Abban a pillanatban éreztem, hogy igen, 
ez az a válasz, amire vártam. Az ÚR egy 
ének szövege által szólt hozzám és adott 
választ. Ez csakugyan más volt, mint 
az emberek válaszai” - fejezte be köny-
nyeit törölve bizonyságtevését Balla tv.  
Miután egy gyülekezetben szolgálunk 
Zsigmond testvéremmel, tanúsíthatom, 
hogy megkönnyebbülve, felszabadultan 
tért vissza Kaliforniába, ahol tovább 
végzi munkáját, szolgálatait, már nem 
teherként, hanem örömmel, az ÚRnak, a 
gyülekezetnek és a Szövetségnek. A he-
lyi gyülekezetben tett beszámolójában 
említette: “Megértettem, hogy nem min-
den az üzlet. Vannak fontosabb dolgok 
ennél: a család, a gyülekezet és a Szö-

Development Advisory Committee.
Previously, he served on the BWA 

Membership Committee, the Commission 
on Doctrine and Interchurch Cooperation 
and the Academic and Theological Edu-
cation Workgroup.

Msiza was president of the All Africa 
Baptist Fellowship, one of six regional 
fellowships of the BWA, from 2006-
2011 and general secretary of the Baptist 
Convention of South Africa (BCSA) 
from 2001-2010.

He is chair of the Local Arrangements 
Committee for next year's Baptist World 
Congress. The congress, the first of 
which was held in 1905, is normally 
held every five years and is the largest 
international gathering for Baptists. 
It marks the transition of the BWA 
presidency. The 21st congress in Durban 
will be the first in Africa.

Msiza was trained at the Hebron 
Teacher Training College and worked 
bi-vocationally as a pastor and school 
teacher from 1988 until he became 
founding principal of the Baptist 
Convention College in 1995, from 
where he left to become BCSA general 
secretary.

He holds diplomas and degrees from 
the University of Witwatersrand, the 
University of South Africa, the Baptist 
Theological Seminary of Southern 
Africa and the Baptist Bible Institute.

He pastors Peniel-Salem Baptist 
Church in Pretoria beginning in 2011.

He has been married to Sanna Mapula 
since 1986 and they have three sons.

The twelve vice presidents-elect are 
Michael Okwakol, Uganda, Ernest Adu-
Gyamfi, Ghana, Tapan Chowdhury, 
Bangladesh, Miyon Chung, South Ko-
rea, Anslem Warrick, Trinidad and To-
bago, Jules Casseus, Haiti, Dimitrina 
Oprenova, Bulgaria, Jan Saethre, 
Norway, Naomi Tyler-Lloyd and Jerry 
Carlisle of the United States, Jorge 
Quinteros, Chile, and Luiz Roberto 
Silvado, Brazil.

Saethre of Norway will serve as first 
vice president.
                             www.bwanet.org	

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).

BAPTIST WORLD ALLIANCE 
South African to become president 

of global Baptist body in 2015
Izmir (BWA)--Ngwedla Paul Msiza of 

South Africa has been elected president 
of the Baptist World Alliance (BWA). 
Msiza and 12 vice presidents were 
elected by the BWA General Council, 
which convened during the Annual 
Gathering being held in Izmir, Turkey, 
From July 6-12.

Msiza, 53, will take office at the 
conclusion of the 21st Baptist World 
Congress in Durban in July next year, 
succeeding John Upton of the United 
States. 

He is the second African elected to 
the BWA presidency. William Tolbert of 
Liberia was BWA president from 1965-
1970. Tolbert served as president of his 
country from 1971 until his assassination 
during a military coup in 1980. 

A BWA vice president, Msiza has 
been actively involved in the BWA 
since 2000. He sits on the General 
Council, the Executive Committee, the 
Nominations Committee, the Congress 
Committee, the Mission, Evangelism 
and Theological Reflection Advisory 
Committee and the Promotion and 
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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)

2014. szeptember 9. oldal

fiatalok is. Az idősebbek közül néhány-
nak ez az egyetlen lehetősége, hogy igét 
hallgasson, mert egészségi állapotuk 
miatt nem tudnának eljutni más imaház-
ba. Több vak testvérünk is van, az egyik 
aktívan bekapcsolódott a szolgálatba, 
esetenként a braille bibliából olvassa 
fel az igét. A gyülekezeti munkát nem 
akadályozza az ebola, zavartalanul részt 
vehetünk az istentiszteleteken, erre nem 
szól a gyülekezési tilalom.

Az elmúlt hónap kiemelkedő esemé-
nye volt a BTSz/BBI továbbképző tanfo-
lyam, amelyen én Ezsdrás és Nehémiás 
könyvének történelmi hátteréről tartot-
tam előadást, és arról, hogy ennek a két 
bibliai „celebnek” milyen hatása volt a 
Judaizmus kialakulására. Az előadás 
végén kértem, hogy imádkozzunk Je-
ruzsálem békességéért a 122. zsoltár 6. 
verse buzdítására. Közben kitört a Gá-
za-Izráeli háború, szükség is volt-van az 
imára.

Nehéz történelmi időket élünk. „Forr 
a világ bús tengere”, ezt csak az nem 
látja, aki készakarva becsukja a szemét. 
Legyünk nagyon hálásak, hogy „még 
szól az üdv szava,” sőt mi is hozzájá-
rulhatunk, hogy az evangélium minél 
több helyre eljusson. Nagyon köszönöm, 
hogy áldozatos adakozással, forró imád-
sággal támogatjátok a szolgálatomat, és 
kérlek, hogy most még inkább tegyétek. 
A lakásváltozás sokba került, a bérleti 
díjon kívül még sok extra kiadásom is 
volt/lesz. Szinte minden tartalékomat 
felhasználtam. Szükség lenne a múlt 
században gyártott, sokat használt au-
tóm lecserélésére is, hogy még több vi-
déki körzetet el tudjunk érni a Mozgó 
Biblia Iskolával. Ezért kérlek, hogy adó-
ból levonható támogatásotokat küldjétek 
el Balla Zsigmond pénztáros testvérnek 
(Amerikában; címe a 2. oldalon), vagy a 
Baptista Egyháznak (Magyarországon), 
feltüntetve a nevemet a csekken. 

Testvéri üdvözlettel, 
                              Füredi	Kamilla
* a jelenlegi számok ennél lényegesen 
ijesztőbbek. Aug. 1-ig a több, mint 1600 
fertőzöttből 887 meghalt. (szerk)

Kamilla Facebook oldalán ezt olvas-
tam ma: 

Ebola is real. Makeni, the town where 
I live is quarantined for 3 days. Nobody 
can come in or leave the town. Health 
authorities search for those who are 
infected with Ebola. I have seen the 
special ambulance cars on the road 
running for the sick and the dead.

Rendszeresen imádkozzunk Füredi 
Kamilla testvérnőért!

kapcsolatos információit. Megtettük. Az 
iskolákat bezárták, nekünk is le kellett 
állni a Mozgó Biblia Iskolával, de remél-
jük, hogy a jövő hónapban folytathatjuk 
a tanítást. Addig is kértük a helyi lelki-
pásztort, hogy ismételje át a hallgatók-
kal a már leadott tananyagot.

Itt Makeniben is van sok teendőm 
most. Sikerült találnom egy másik kiadó 
házat, a jövő héten már kezdek is költöz-
ködni. Három évre előre ki kellett fizet-
nem a bérleti díjat, csak így tudta a tu-
lajdonos befejezni az építkezést. Kérlek, 
imádkozzatok, hogy minden megtalálja 
a helyét az új otthonomban, és semmi se 
vesszen el! Azután jöhettek látogatni, 
vannak vendégszobák is.  Miben lehet-
ne segíteni itt Sierra Leonéban? Talán 
az egész László kórházat jó lenne ide 
áttelepíteni, az egy személyre szabott 
elkülönítő szobákkal, laboratóriummal 
és laboránsokkal együtt - és nem csak 
az Ebola miatt.

Egyszerű, de tiszta üzletekre is szük-
ség lenne, ahol egy háziasszony afri-
kaiaknak is elfogadható áron bevásá-
rolhatna. Nincs péküzlet, cukrászda, 
halas bolt, vagy hentes üzlet. Van ugyan 
három úgynevezett szupermarket, ahol 
importált élelmiszereket lehet vásárolni 
szuper magas áron. Például 1 kg gyü-
mölcs, paradicsom, paprika (ha lehet 
kapni) 20 dollár, 20 dkg vaj 5 dollár, egy 
doboz tejpor, amiből 20 liter tejet lehet 
készíteni 30-40 dollár, 16 dkg sajt 5 dol-
lár stb. Még az alma a legolcsóbb; egy 
közepes méretű alma kb. 1 dollár, de itt 
ez is luxusnak számít.

A piac viszont, ahol én szoktam vá-
sárolni, iszonyatosan piszkos. Ha oda-
megyek már messziről megcsap a sa-
vanykás, rothadó hal és hagyma szag, 
amelyhez olykor még más szag is keve-
redik. Vannak ugyan cementből készült 
asztalkák, de kevés. Az árusok többsége 
a földutakra teríti a portékáját, legyen az 
használt cipő, ruha, tányér, hal vagy más 
élelmiszer. Az árusok között nincs annyi 
hely, hogy két asszony el tudna egymás 
mellett menni. Akármennyire vigyáz is 
a vevő, elkerülhetetlen, hogy egy bevá-
sárlás alatt legalább 20-an ne törüljék 
bele a kezüket a ruhájába. Reméltem, 
hogy a készültségi állapot változást hoz, 
de csalódtam. Eddig nem történt semmi, 
csupán csak annyi, hogy a falusi nagy 
piacokat lezárták, így a legszegényeb-
bek még nehezebben jutnak hozzá olcsó 
élelmiszerhez, és a városban is még fel-
jebb mentek az árak.

Aki rajta van a Facebookon ott is kap 
rendszeres híradást a misszió munkánk-
ról. A kis gyülekezetbe, amely az álta-
lános iskolában jön össze, egyre több 
látogató érkezik a környékből, idősek is, 

Zsíros kenyérrel az 
Ebola ellen!

Mindig is szerettem a zsíros kenyeret, 
de az utóbbi 40 évben ritkán ettem, a 
súlyomra való tekintettel. Most azonban 
mégis rákaptam, nem a szegénység, ha-
nem a hagyma miatt. Ugyanis most jár-
ványveszély van, a nyakunkon az Ebola. 
Kellene a vitamin, de az esős évszakban 
nem igen van déli gyümölcs, az impor-
tált meg olyan drága, hogy sajnálom rá 
a pénzt. Hagyma viszont van, nyersen 
az egyik legjobb C vitamin forrás. De 
hát, hogy egyem nyersen, amikor kese-
rű magában? Ezért szoktam rá a zsíros 
kenyérre. Nem a disznózsírosra, mert az 
nincs. Ha lehet is látni egy-egy szemét-
dombon turkáló kocát, az olyan piszkos, 
hogy aki látja, annak egy életre el megy 
a kedve a disznóhústól. Kacsáim van-
nak, de vadkacsák ezek, hiába etetem 
szegényeket, nem híznak, nincs hájuk. 
Ezért vettem egy kiló marhafaggyút, 
kisütöttem. Amikor kihűlt, megkentem 
egy szelet kenyeret, rászeltem a hagy-
mát, megsóztam és megettem. Nagyon 
finom volt. Vártam a hatást, hátha az 
epémnek nem tetszik ez a diéta, de nem 
panaszkodott. A súlyom most nem fog-
lalkoztat, mert bár nem vagyok sovány, 
az elmúlt 8 évben kb. 20 kg-t fogytam. 
Amióta zsíros kenyeret is eszek, hatá-
rozottan frissebbnek, erősebbnek érzem 
magam. Nem tudom, hogy ez a zsírtól 
van vagy a hagymától, de lehet, hogy 
megtaláltam az Ebola ellenszerét! Azért 
ezt a védekezési módot másnak nem 
ajánlanám, mert ugye tudjuk, hogy ami 
a magyar-amerikainak orvosság, az egy 
írnek, vagy egy afrikainak méreg...

Hála az Úrnak, nem vagyok közvet-
len fertőzés veszélyben, és a korom-
hoz, meg a körülményekhez képest jól 
vagyok. A mi megyénkben eddig csak 
4-en haltak meg bizonyítottan az Ebo-
lától, és az egész országban összesen 
198 halálesetről tudok. 143-an teljesen 
felgyógyultak és kb. 600-700 azoknak a 
betegeknek a száma, akiket karanténben 
tartanak.* Azokat az országrészeket, 
városokat, falukat, ahol betegeket ta-
láltak, teljesen lezárták; onnan kijönni 
vagy oda bemenni nagyon nehezen le-
het. Az államelnök általános készültségi 
állapotot rendelt el az egész országban. 
Ez nem statárium, nincs kijárási tilalom, 
csak egy napra rendelték el, hogy min-
denki maradjon otthon, imádkozzon, 
elmélkedjen, hallgassa a rádió Ebolával 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2014. szeptember 

Baptisták Negyedik Világtalálkozóját 
(MABAVIT 4) a Magyarországi Baptis-
ta Egyház szervezze meg 2017-ben. Ezt 
a javaslatot a magyarországi testvérek 
elfogadták. 

Mivel a két éves forgó rendszer szerint 
Herjeczki Géza testvér elnöki szolgála-
ta lejárt, ezért a sorra kerülő Románia 
Magyar Baptista Szövetség elnöke vette 
át ezt a tisztet. A titkári szolgálatot to-
vábbra is Kovács József testvér végzi. 
Az ünnepélyes szolgálat átadására au-
gusztus 7-én került sor a lelkipásztori 
találkozó esti istentiszteletének keretén 
belül, Kulcsár Sándor, a MABAVISZ 
egyik alapító elnöke szolgálatával. 

AZ öSSZMAGYAR LELKIPÁSZ-
TORI TALÁLKOZÓ 

A MABAVISZ tanácsa 2013-ban 
Naszvadon, úgy döntött, hogy 2014-ben 
megszervez egy nagyobb méretű lelki-
pásztori találkozót a magyar baptista 
lelkipásztorok és feleségeik számára, a 
Hargita Táborban. Erre a találkozóra au-
gusztus 5-8 között került sor, összesen 
141 jelenlevővel a MABAVISZ minden 
tagszövetségéből és tagközösségéből. 

A MABAVIT mellett az összmagyar 
lelkipásztori találkozók is nagy fontos-
sággal bírnak. Egy ilyen találkozón a 
lelkipásztorok megismerik egymást, kö-
zelebb kerülnek egymáshoz és lelkileg 
épülnek, felfrissülnek. Ennek áldásai 
pedig a szolgálatukban jelentkeznek. Az 
idei találkozó volt a második ilyen ter-
mészetű, az elsőre 2009-ben került sor 
Félixfürdőn. 

A lelkipásztorok és feleségeik számá-
ra rendezett találkozó témája a „Tanít-
ható tanítványok” volt. Délelőtt a közös 
istendicsőítés és imádkozás mellett elő-
adások, majd megbeszélések hangzottak 
el arról, hogy mit tanulhatunk Pál, Já-
nos és Péter apostolok életéből és szol-
gálatából. A kora délutáni időben bőven 
volt alkalom a személyes és csoportos 
ismerkedésre, találkozásokra. Estenként 
közös istentisztelet volt, aminek kereté-
ben a tagszövetségek és tagközösségek 
bővebben is beszámolhattak helyzetük-
ről, szolgálatukról. 

Hálásak vagyunk a testvéri közösség 
megéléséért és az együttmunkálkodás 
lehetőségéért. 

A MABAVISZ tanácsa nevében 
																						Kovács	József	titkár

beszámolók hangozhattak el a magyar 
baptista misszióról. 

A tanács tagjai egyöntetűen kifejezték 
azon vágyukat, hogy a MABAVISZ mi-
nél hatékonyabban működjön a magyar 
baptisták összefogásában és egymás 
segítésében. Elhangzott az a javaslat, 
hogy bizonyos szakterületen érdeklődő 
testvérek találkozzanak kisebb csopor-

tokban is. 
A MABAVISZ tanácsa 

jónak látta, hogy a 2010-
ben alapított Kornya díj 
továbbra is átadásra kerül-
jön, olyan testvéreknek, 
akik kiemelkedő munkát 
végeztek az evangelizálás 
és a gyülekezetplántálás 
területén. A következő díj 
átadására 2015-ben kerül 
majd sor. 

A 2017-es esztendő több 
vonatkozásban is fontos. 
Először is azért, mert akkor 
lesz 500 éve, hogy elindult 
a protestáns reformáció, de 

azért is, mert akkor lesz 100 esztendeje, 
hogy az Úrhoz költözött Kornya Mihály 
magyar baptista úttörő missziómunkás. 
A magyarországi és erdélyi történelmi 
bizottságok javaslatára a MABAVISZ 
tanácsa eldöntötte, hogy a 2017-es esz-
tendőt Kornya évnek nyilvánítja. Ek-
kor majd rendezvények, szolgálatok ás 
evangelizálások kerülnek lebonyolításra 
az első úttörők példájára és az ő szelle-
miségük felélesztése céljából. 

A MABAVISZ tanácsa érzékelve a 
magyarországi testvérek készségét arra, 
hogy egy MABAVIT találkozót meg-
szervezzenek, javasolta, hogy a Magyar 

MABAVISZ TANáCSÜLÉS 
Az évente esedékes MABAVISZ ta-

nácsülés az idén a Hargita Táborban volt 
megtartva augusztus 6-án, ugyancsak 
a MABAVISZ által szervezett összma-
gyar lelkipásztori találkozó második 
napján. A tanácsülésen minden tagszö-
vetség és tagközösség képviseltette ma-
gát. 

A tanács röviden vissza-
tekintett a 2013-as komáro-
mi tanácsülés és missziós 
konferencia eredményeire. 
Dóczé Bálint felvidéki test-
vér szerint, a missziós kon-
ferenciának megtérésekben 
ugyan nem volt hozadéka, 
de nagyon pozitív vissz-
hangja volt és bátorító hatá-
sa volt. Egyik áldása az volt, 
hogy a szlovák és magyar 
baptista testvérek közelebb 
kerületek egymáshoz és a 
közöttük lévő feszültség 
eltűnt. A tanács egyetértett 
abban, hogy a kisebb tag-
közösségek számára többet 
jelent egy MABAVISZ tanácsülés és a 
vele párhuzamos missziós konferencia 
megszervezése, mint a nagyobb tagszö-
vetségeknek. A tanács, korábbi javasla-
tának megfelelően, azt határozta, hogy a 
2015-ös tanácsülés és konferencia a vaj-
dasági Szabadkán legyen megszervezve 
a májusi hónap folyamán. 

A tanács beszámolókat hallgatott meg 
a tagszövetségek és tagközösségek kép-
viselői részéről, arról a misszió munká-
ról, ami országaikban folyik. A gyűlés 
alatt elmondott beszámolók rövidek 
voltak, mert a párhuzamosan futó lelki-
pásztori konferencia alkalmával, bővebb 

NYILATKOZAT A MAGYAR BAPTISTÁK VILÁGSZöVETSÉGÉNEK (MABAVISZ) 
TANáCSÜLÉSRŐL ÉS AZ ÖSSZMAGyAR LELKIPáSZTORI TALáLKOZóRóL

Csoportkép a MABAVISZ tanácsülés szünetében

Az elnökség átadására az esti istentiszteleten került 
sor, Kulcsár Sándor alapító elnök szolgálatával. 



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)

2014. szeptember 11. oldal

IMÁDKOZZuNK 
EGYMÁSÉRT

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

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

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

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

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

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

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

TáVOL ÉS MÉGIS KÖZEL - TAHI KONFERENCIA
elnöki tisztséget, s mert nem először 
ugyan, de ezúttal utoljára átadtam azt 
a hargitai találkozón Simon József test-
vérnek, az erdélyi szövetség elnökének, 
Kulcsár Sándor alapító elnök testvér je-
lenlétében és szolgálatával. 

A MABAVISZ ma is él – jelentem vé-
gül nektek, s mondanám megálmodói-
nak dr. Haraszti Sándor, Veress Ernő és 
Mike Béla testvéreknek – de ők már nin-
csenek itt velünk. Hogy úgy él-e, mint 
ők gondolták, nem tudom. Talán nem. A 
Magyar Baptisták Világszövetsége egy 
keret, életképes forma, szövetség – de 
hogy mivel töltjük meg, az rajtunk áll. 
Nekem nem sikerült meggyőzni minden 
kételkedő szolgatársamat arról, hogy jó, 
sőt ebben az egymástól elszigetelődő, 
egymást kirekesztgető világban szüksé-
ges hogy mi, magyar baptisták és lelki-
pásztorok, a határok figyelembe vétele 
nélkül közösséget alkossunk!

Próbáljátok hát meg ti – magyarorszá-
gi és erdélyi szolgatársaim – többnyire 
egyébként is rajtatok áll, hiszen testvéri-
ségünk a kétharmados többséget is jóval 
meghaladva, legalább 90 százalékban 
e két országban él! Adja az Úr, hogy 3 
év múlva egy nagyszerű világtalálko-
zót rendezhessetek, s hogy azzal tovább 
épüljön közös erőfeszítésünk, s bátor-
sággal hirdessük együtt és a saját he-
lyünkön is Isten igéjét, az evangéliumot! 

Engedjetek meg még egy gondolatot, 
a nagyszerű főtémához: „Add meg szol-
gáidnak, hogy bátran hirdessék igédet!” 
(Csel 4,29) Mint szórványban élő, a ma-
gyarság peremén szolgáló lelkipásztor 
a magam részérő hadd tegyem hozzá: 
vegyétek észre kedves magyarországi és 
erdélyi testvéreim, hogy szomszédaitok 
is magyarok, a ti nyelveteket beszélik! 
Hirdessétek nekik is bátran az evangé-
liumot! Ne csak konferenciákon, hanem 
a szomszédságotokban is szóljatok Jé-
zus Krisztusról! Erkeden (Szilágyság) 

még majdnem mindenki magyar, de a 
Székelyföldön már csökken a magyarok 
száma, Detroitban, vagy New Yorkban 
meg hiába mennénk át a szomszédba, 
sehol sem értenék a magyar szót. Nektek 
még az a lehetőség is megadatik, hogy 
a szomszédaitoknak is hirdethetitek az 
evangéliumot. Tegyétek meg testvéreim 
– lelkipásztorok és Krisztus megváltott 
népe -, hirdessétek bátran Isten igéjét! 
Mondjátok el, hogy Jézus Krisztus az 
egyetlen reménységünk, s ahogy az ige-
hirdetésben is hallottuk: Őrá van igazán 
szükségünk Magyarországon s minden-
ütt a világon. 

                            Herjeczki	Géza

TAHI, 214. augusztus 17.
Kedves Testvéreim! Köszönöm a 

megtiszteltetést, hogy szólhatok ismét 
a magyarországi baptisták talán legna-
gyobb mai fórumán, az augusztus 20-i 
Tahi konferencián.  

Mindenek előtt az Észak-Amerikai 
Magyar Baptista Szövetség részéről kö-
szöntöm a Tahi táborban ünneplő Ma-
gyarországi Baptista Egyház vezetőit, 
lelkipásztorait, tagjait, és azokat, akik 
veletek együtt töltik ezt a napot, bárhon-
nan is érkeztek. 

Másfél hónappal ezelőtt a kanadai, 
torontó-közeli Ráma táborban tartot-
tuk évi közgyűlésünket. Talán tudjátok, 
hogy 54 évvel ezelőtt vásárolta a toron-
tói gyülekezet, Cserepka János akkori 
lelkipásztor vezetésével azt a tábort. Az 
első években kis Tahinak, vagy ameri-
kai Tahinak nevezte a tábort Cserepka 
testvér és dr. Udvarnoki Béla. Akik 
30-40 évvel ezelőtt is ismerték a Tahi 
tábort – ahogyan én is ismertem -, tud-
ják, milyen jelentős szerepe volt ennek a 
tábornak a magyarországi baptisták éle-
tében. Ráma tábor ma is ilyen meghatá-
rozó szerepet tölt be az amerikai magyar 
baptista misszióban. Július elején a 107-
dik közgyűlésünket tartottuk Rámában. 
Szeretettel gondoltunk rátok, s az Úr ál-
dását kérik a tahiban konferenciázókra 
az amerikai magyar baptista testvérek!

Másfél hete pedig a Székelyföld egyik 
gyöngyszemében, az ottani magyar bap-
tisták Hargita táborában jártam, ahol a 
Magyar Baptista Világszövetség égisze 
alatt, az erdélyi testvéreink rendezésé-
ben öSSz-MAgyAR LELKIPáSztOR 
tALáLKOzót tartottunk. A világ min-
den részéből, mind a 6 tagszövetségből 
voltak közöttünk lelkipásztorok – töb-
ben feleségeikkel együtt. A tábor felké-
szült arra, hogy minden magyar baptista 
lelkipásztort fogadjon, de csak azok jöt-
tek el, akik azt hiszik, hogy az evangé-
lium hirdetésére kapott megbízásunkat, 
szolgálatunkat elősegíti, ha a misszió-
munkások összefognak, lelki közössé-
get alkotnak, egymásért is imádkoznak, 
s akik ezért készek voltak áldozatot is 
hozni. Családtagokkal együtt 141-en 
voltunk együtt a Hargita táborban. A 
magyar baptista lelkipásztorok száma 
világszerte azonban meghaladja a két-
százat. Sajnálom, hogy olyan kevesen 
jöttek el az itteni lelkipásztorok közül.

Miért mondom el mindezt nektek? 
Azért, mert pontosan 2 évvel ezelőtt 
éppen itt, a tahi-konferencián vettem 
át Papp János testvértől a MABAVISZ 

Herjeczki testvér szövetségünk  
nevében szól a konferenciázókhoz.
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"Ébredj fel, és erősítsd meg  a többi-
eket, akik halófélben vannak," Jel 3,2. 
Az ilyen állapot fájdalmas. A fájdalom 
nehéz érzés, de ha fáj, ez azt jelenti, 
hogy élek! A fájdalom kényszerít, hogy 
keressem a gyógyulást. Igaz, mondják, 
meg is lehet szokni azt, és együtt is lehet 
élni vele.

Fáj sokszor egyik-másik ember sor-
sa. Különösen fáj nekem, ha hívő em-
ber szenved, és nem talál segítséget. 
Szégyenli szenvedése okát, vagy nem 
is akar szabadulni. Ezért sokszor nehéz 
segíteni.

Így voltam a "čika brat"-al. Így szó-
lították, még a prédikátor testvér is 
("bácsi testvér"). Biztos voltam, hogy 
tudták, mi a problémája, de nem foglal-
koztak vele. (Talán azért, mert többen is 
főzték a pálinkát, lévén gyümölcsösük, 
szőlőjük.) A bácsi-testvér meg derűvel, 
humorral fedezte fájdalmát. Sokszor 
megkérték, hogy ezt-azt javítson meg 
az imaháznál. Megtette szívesen.

Néhányszor velem utazott a buszon. 
Én Újvidékig, ő meg átszállással Sze-
rémségbe, ahol szőlője és háza volt. A 
több mint egyórás úton Bibliáztunk. 
Fejből tudott egész fejezeteket. Örült is, 
hogy ezt nekem bemutathatta. Halkan 
még énekeltünk is. Sok éneket tudott, 
fejből. Egy ilyen alkalommal úgy ala-
kult, hogy beszélgetés közben csak úgy, 
hirtelen, a sokat rejtett fájdalom kifa-
kadt, és megkönnyebbülten mondta: 

- Eszter testvérnő, én iszákos vagyok. 
Nem vagyok részeg, de ha bepálinká-
zok, olyankor nem vagyok a magam ura. 
Nem tudok úgy dolgozni sem, és ebből 
gyakran támad vita. 

Bár hívők, a Pünkösdi gyülekezetből 
jöttek át hozzánk, ez fájdalmas állapot. 

- Ha ez igazán fáj neked, akkor így, 
ahogy nekem elmondtad, mond el az 
Úrnak, tanácsoltam. tudod, hogy az Úr 
a töredelmes szívet nem veti meg.

Sokáig, bár imádkoztam érte én is, 
nem volt változás. A kisebbik lányt mu-
zsikálni tanítottam, és ö is panaszkodott 
nekem, hogy apja lehetetlenül viselke-
dik.

Komoly beteg lett. A romboló rák 
lépett fel nála, és nem volt remény a 
gyógyulásra. Azelőtt is látogattuk őket, 
de most éppen miatta jöttünk, Márta 
húgommal. Ő azonnal a betegszoba felé 
ment, de a testvérnő utána szólt, hogy 
ne menjen, mert senkit sem fogad. Már-
ta, kis Újszövetségével a kezében, azt 
felelte, hogy ő mégis megpróbálja. És a 
beteg  fogadta őt! Márta olvasott Igét és 
imádkozott a testvérrel. 

Én a testvérnővel maradtam.  Felhív-
tam a figyelmét arra, hogy most segíte-
nie kell férjének, és egyben saját magá-
nak is, hogy békében váljanak el. Tegye 
meg férjéért és saját magáért, hang-
súlyoztam. Ekkor jutott eszébe a test-
vérnőnek egy régi álma. Álmában egy 
kisgyerekkel menekült, rejtőzködve he-
gyen völgyön, falvakon és városokon át. 
Az út vége felé találkozott egy férfival, 
aki azt mondta neki, hogy ez a gyerek 
valójában a férje. Megértette, hogy úgy 
kell bánjon a férjével, mint gyerekkel, 
mert gyenge akaratú. 

Márta mondta, hogy megbékélt a férje 
és fogadja. Boldog voltam, hogy az Úr 
Lelke így kapcsolódott be, és sikeressé 
tette szolgálatomat. Még kaptak néhány 
hetet, hogy élvezzék az Úrtól kapott sza-
badulást, és békében búcsúzzanak el, a 
boldog viszontlátás reményében. Erről 
bizonyságot is tett a testvérnő a gyüle-
kezetben.

Olyan "egyszerűvé" válik szinte egy 
egész élet boldogtalanságának megoldá-
sa a megbocsájtás kegyelmében! De ez 
csak a Szentlélek által lehetséges. Mert 
nincs az az emberi erő, amely képes 
meggyőzni az embert - bűn tekinteté-
ben. Ez csak a Szentlélek által lehetsé-
ges, Aki ezért jött, és azért van. Boldog 
voltam, és vagyok, hogy ennek részesei 
lehettünk.

A testvérnő különben három lánya 
mellett sok árva gyereket gondozott. A 
helyi újság írt róla, amikor ezért dicsérő 
oklevelet kapott. Mégis a férjén sokáig 
nem tudott segíteni, de íme, a Szentlélek 
által megadatott. 

A testvérnő beteges. Idős is már. Az 
egyik árva fiú vele maradt, így nincs 
egyedül. A lányai is törődnek vele.

Szinte az utolsó órában jöttünk hozzá-
juk, de az Úrnál sohasem késő. Ha nem 
lettünk volna engedelmesek az Úrnak, 

akkor nem lettünk volna részesei ez ál-
dásnak.

Ez olyan "egy talentum"-os munka. 
Viszont fontos az egy. Ne becsüljük le 
az egyet. Minden egyes magocskában 
élet van!

"De vannak nálad néhányan Sárdis-
ban, akik nem szennyezték be a ruhá-
jukat, és fehérben fognak járni velem 
együtt, mert méltók rá." Jel 3,4.    

                          Nagyajtai	Eszter

LÉGy MINDHALáLIG HŰ!

Légy mindhalálig hű, 
Mint az Üdvözítő; 

A szenvedésben is maradj 
Sziklaszilárd hitű!

Beszéde megmarad, 
Mint tőle vetted azt, 

Úgy tartsd meg; és próbákon át 
Megtart majd hű Urad!

A hős nem lát halált, 
Fönt nyer fehér ruhát; 
Megvallja az Atya előtt 
Krisztus a hű szolgát.

Ki mindvégig híven 
Küzd győzedelmesen, 

Annak, hol Élet fája áll, 
Örök gyümölcs terem.

Arra, ki hűn megáll, 
Elrejtett manna vár; 

Fehér kövecskén új nevet 
A győzelmes talál.

Légy hűséges, tehát, 
Őrizd Urad szavát, 

És átadja a Hív s Igaz 
Az életkoronát! 

              			Jobbágy	István (*BGyÉ 370)


