
azzal járó kiadások ritkán teszik lehető-
vé az ilyen találkozást. 

A hét jelmondata ez volt: „Szép örök-
ség jutott nekünk” (Zsolt 16,6), igei 
gondolatmenete pedig a Józsué könyve 
néhány szép igéjére épült. 

Hétfőn az Egységben harcoló test-
vérek (Józs 1,10-18) címmel szólt Huli 
Sándor detroiti lelkipásztor igehirdetése 
– detroitiak és néhány további vendég 
testvér énekeivel, szolgálataival kiegé-
szítve. Az igehirdető sorozat így foly-
tatódott: Győzelem az ellenség felett 
(Horváth Ferenc, Józsué 10), Hitben 
járó nőtestvérek (Herjeczki Géza, Józs 
2 és 6), Isten igéjéhez ragaszkodó fér-
fiak (Novák József, Józs 14), Isten ve-
zetésének alárendelt vezetők (Bákai 
István lp., Józs 5), Szolgálatra elhívott 
fiatalok (Kulcsár Attila, Józs 1), Isten 
szabadítása, csodái (Fűr Béla és Weisz 
Péter, Józs 4), Istennek szövetségesei 
(Horváth Ferenc Józs 5 és 24). 

Három délelőtt csoport-foglalkozással 
telt el – a fiatalok és a felnőttek külön folytatás a 6-7. oldalon

Szövetségünk a jubileumi esztendő 
közepén - július első hetében - családi 
hétre hívta gyülekezeteink testvérisé-
gét, amit a hétvégén a 111. közgyűlés 
hivatalos és ünnepi alkalmai követtek. 

A gondolat, a tervezés és lebonyolítás 
– így utólag már ezt is elmondhatjuk – jó 
volt; áldások sorozatát élték át testvéreink, 
közöttük talán ezúttal leginkább a fiata-
lok. Ezeken a sorokon egy átfogó, tervem 
szerint rövid ismertetőt olvashatunk; az 
egyes alkalmakról külön is írunk mostani 
és az ezt követő lapunk oldalain. 

Hétfőn nagyobb számban a legköze-
lebbi szomszédok, a detroitiak érkez-
tek a táborba. Ők hozták a legtávolab-
bi vendégeinket is: Horváth Ferenc 
melbournei lelkipásztort és családját 
– akik az előző másfél hétben már né-
hány gyülekezetet meglátogattak (New 
York, Chicagó, Cleveland és Detroit). 
Számukra ez volt az első alkalom, hogy 
részt vegyenek a szövetségük egyik köz-
gyűlésén. Örültünk, hogy megismerhet-
tük őket. Sajnos a nagy távolság, és az 

beszélgettek az előző este hallott igei 
gondolatokról. 

Az igen kellemes, meleg idő ellenére a 
csoportos foglalkozások és az istentisz-
teletek nagyon jól látogatottak voltak. A 
figyelemmel kísért igehirdetéseket sok 
szolgálat, sok-sok régi és újabb ének és 
személyes bizonyságtétel egészítette ki. 

A Couchiching tó vize talán még so-
sem volt ilyen kellemesen meleg – für-
désre is futott az időnkből (ami a szo-
kásos hétvégi alkalmakon nem mindig 
sikerül). Szerdán egész napos kirán-
dulást szerveztünk – több csoportban. 
Legtöbben a Canada's Wonderland par-
kot választották, de sokan a hajókirán-
dulást (Thirty Thousand Islands).

A Nőszövetség és a Férfi Szövetség 
estéjéről remélem külön beszámolót kö-
zölhetünk a következő hónapban. Az If-
júsági Szövetség estjéről a fiatalok írtak 
(11-12. oldal). A szombat esti szolgálati 
lehetőség általában nekik jut. Az ideihez 
hasonlót régen láttunk-hallottunk. Az 

A 110 éves az Amerikai Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség

Hungarian Baptist Convention of North America Since 1908 Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“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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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyip-
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris páni-
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

Ifjúsági találkozó New Yorkban
1. Az őszi ifjúsági találkozót a New York-i magyar baptista gyülekezetben szer-

vezzük október 5-7 között. Meghívott előadónk, Mike Sámuel testvér, Kecskemét-
ről. Szeretettel hívjuk szövetségünk fiataljait és testvériségét, vegyenek részt ezen 
az áldásosnak ígérkező konferencián. Azoknak akik időben jelentkeznek szállást 
és étkezést biztosítunk. Jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet: Kulcsár 
Zsolt: Tel. 1-917-359-0413, E-mail: zsoltk22@gmail.com, és Gergely Ruthie: Tel. 
1-646-599-6535, E-mail: ruth.ie.gergely@gmail.com

Jelentkezési határidő: Szeptember 23. 

2. Azt is közöljük a testvérekkel, hogy Mike Sámuel testvér a következő hétvé-
gén (október 12-14) is közöttünk lesz, amikor hitmélyítő/evangélizáló alkalmakat 
tartunk este 7 órai kezdettel. Vasárnapi (14) istentiszteleteinket délelőtt 10 órai, 
délután pedig 3 órai kezdéssel tervezzük. Ezekre az alkalmakra is szeretettel hí-
vunk és várunk minden kedves érdeklődőt.

Jubileumi évünk (110 éves a szövetsé-
günk, az ÉAMBSz) dupla számát tartja 
kezében a kedves olvasó. Reméljük örö-
möt okoz egyik-másik cikkünk olvasá-
sa, s osztozhatnak olvasóink is az áldá-
sokban, amelyekből olyan bőven osztott 
nekünk Urunk az utóbbi időben. 

A jubileumi hét központi alkalmai – a 
Rámában megrendezett családi hét és a 
közgyűlés – képezi jelen számunk törzs-
anyagát. A szokásos fényképes beszá-
moló egy kis betekintést ad a jeles hétre. 
A következő számban is folytatni fog-
juk ezt, hiszen most sem a Nőszövetség, 
sem a Férfi Szövetség alkalmáról nem 
tudtunk írni, sőt, a gyermektáborozás-
ról sem. 

A fiatalok közül ezúttal öten is megfo-
galmazták, miért érezték olyan jól ma-
gukat a táborban, s hogyan tapasztalták 
meg újra, hogy jó az Úr, sőt, hogy jó és 
áldásos a hívő fiatalok (és idősebbek) 

rendszeres találkozása. Szolgálataik so-
rán, s írásaikban is megújulásról, az Úr 
munkájáról tesznek tanúságot. Írásaik 
fölé címnek majdnem ezt tettem: „Ifja-
ink és a 110 éves amerikai magyar bap-
tista szövetség.”     

Gyülekezeti beszámolókat is olvasha-
tunk ezentúl. Felhívom figyelmüket az 
Izmirben (Törökország) fogva tartott 
lelkipásztor, a legutóbb floridában élt 
és januárban az Úrhoz költözött Steiner 
József testvér vejéről szóló, a Békehír-
nökből átvett cikkre. Brunson testvé-
rünkért sokan imádkoztunk itt is – bár 
Steiner testvér kérésére írni nem írtunk 
róla. folytassuk az imádságot!

Lőrincz Rózsika testvérnő bizonyság-
tételét is figyelmükbe ajánlom. Szabó 
István testvérrel együtt nem régen én 
is meglátogathattam őt, s tanúsíthatom, 
hogy jól van, és szíve és ajka telve van 
hálaadással és örömmel.   (szerk)
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2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2018. augusztus-szeptember 3. oldal

Detroitban, tavaly (2017) szeptember 
17-én megtörtént Huli Sándor lelkipász-
tor testvér beiktatása, aki feleségével 
együtt hűségesen végzi szolgálatát. Ezt 
igazolja a közelmúltban szervezett ifjú-
sági találkozó és bemerítési ünnepély.  

A Cleveland-i testvérek továbbra is 
várják Deák Zsolt testvér és családja ér-
kezést. Reméljük, testvérünk még ebben 
az évben elfoglalhatja új szolgálati he-
lyét. A várakozási időszakban továbbra 
is Kulcsár Sándor testvér végzi a lelki-
pásztori szolgálatot. 

A Kelowna-i testvérek megújították 
három évre Vass Gergely testvér szolgála-
ti megbízását, örvendünk, hogy ezt Vass 
testvér elvállalta. Reményeink szerint 
Vass testvér, ősztől, családjával együtt 
szolgálhat a Kelowna-i testvérek felé. 

Veniceben Kulcsár Attila testvér to-
vábbra is hűségesen szolgál. A gyü-
lekezet írásban ismét kifejezte, hogy 
szeretne csatlakozni Szövetségünkhöz. 
Miután tegnap a végrehajtó és misszi-
ós-bizottság megvizsgálta és elfogadta 
kérésüket, javasoljuk a Venice-i gyü-
lekezet Szövetségünkbe való felvételét. 
Remélem, hogy a következő percekben 
– részletesebb ismertetés és közös meg-
fontolás után - a közgyűlés erről pozitív 
döntést hoz, és az ünnepélyes felvétel 
is megtörténhet holnap, a nyilvánosság 
előtt.

A Chicagó-i testvérek lelkipásztor 
keresése is megoldódni látszik. A gyü-
lekezet június 10-én úgy döntött, hogy 
elfogadja Szenczy Sándor lelkipásztor 
testvér ajánlatát, aki vállalja, hogy mint 
a gyülekezet lelkipásztora havi rend-
szerességgel (legalább kétszer) látogatja 
a gyülekezetet. Mivel Szenczy testvér 
családjával együtt Washingtonban lakik 
és nem tud Chicagóba költözni, egyelőre 
a döntés 2 éves próbaidőre szól. 

A közgyűléssel szeretném azt is is-
mertetni, hogy szövetségünk vezető 
bizottságai tudomásul vették a chicagói 
testvérek döntését, de abban állapodtak 
meg, hogy a tervezett lelkipásztor lakás 
megvásárlásában csak akkor történhet 
előrelépés, ha a gyülekezet olyan lelki-
pásztort hív, aki vállalja, hogy Chicagó-
ba költözik, kész együtt munkálkodni a 
szövetséggel és annak bizalmát is élvezi.

Torontó: Örömmel számolok be arról 
is, hogy Torontóban megtörtént az új 
imaház ünnepélyes megnyitója június 
2-3 között. Szombat este a város test-
vér-egyházai és a torontói magyarok 
képviselői köszöntötték az ünneplő gyü-
lekezetet, vasárnap pedig a szövetsé-
günk vezetőségéből jelenlévő testvérek 
szolgáltak. Mind a két napot megáldot-
ta az Úr, a torontói testvérekkel együtt 
örülünk és adtunk hálát a szép, tágas, 

és nagyon jól felszerelt új imaházért. 
Azért imádkozunk, hogy Isten áldja 
meg testvéreinket, adjon megtérőket és 
lelki megújulást mindazoknak, akik oda 
járnak. Ez úton is köszönjük a helybéli 
testvérek kitartó odaszánását és fárad-
ságos munkáját, és köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik bárhonnan is, imád-
ságban, munkával, vagy anyagi javak-
kal támogatták a torontói testvérek épít-
kezését. 

3. Évközi gyűléseink
Örömmel és hálaadással számolok be 

arról, hogy mint más években, folyó év 
márciusában (17, 24) az idén is testvéri 
egységben tartottuk meg a VB és MJB 
gyűléseit. Az eddigi gyakorlattól elté-
rő módon, az idén, video konferencia 
formájában beszéltük meg közös ügye-
inket. Potom áron megvásároltunk egy 
ehhez szükséges programot, és hálásak 
vagyunk, hogy az utazási fáradságokat 
és költségeket így meg tudtuk spórolni. 
Az idő rövidsége miatt, most nem fogom 
részletezni a bizottságok megbeszéléseit 
és döntéseit, azért sem teszem ezt, mert 
a következő beszámolókban az alelnök, 
titkár, és pénztáros testvérek, azokat is-
mertetni fogják.

4. Anyagi forrásaink elosztása
Hálásak vagyunk, hogy nemcsak a 

MaBaVit 4 megszervezésében tudtunk 
jelentős anyagi segítséget küldeni, az 
elmúlt közgyűlési évben, Szövetségünk 
költségvetéséből a kisebb tagszövetsé-
gek felé vállalt évi kötelezettségeinket is 
teljesíteni tudtuk. Ezen kívül célgyűjtést 
tartottunk a Veszprém-i gyülekezet ré-
szére, akik új imaházat vásároltak, illet-
ve, a szilágysomlyói körzet támogatásá-
ra, akik új lelkipásztori lakást építenek. 
A két célgyűjtés eredményeként több 
mint 16 000 dollár segítséget nyújtot-
tunk az említett testvéreknek. Az idén, 
pünkösd napján, a Torontói testvérek 
számára tartottunk célgyűjtést, hogy se-
gítsünk testvéreinknek adósságaik tör-
lesztésében. 

Ez úton, és újra, köszönetet szeretnék 
mondani a testvérek adakozó készségé-
ért, amellyel évről-évre támogatják első-
sorban a világszövetségünkhöz tartozó, 
szükségben élő, magyar baptista testvé-
reinket. Kívánom, és imádkozom azért, 
hogy az Úr sokszorosan pótolja vissza 
mindenkinek áldozatos adakozását. 

Epilógus
Mivel ez a közgyűlés egy választó 

közgyűlés is, megragadom az alkalmat, 
hogy megköszönjem a testvérek bizal-
mát irányomban. Hálás vagyok Istennek 
az elmúlt három évben elért eredmé-
nyekért, köszönöm a lelkipásztoroknak 
és vezető bizottságoknak (VB, MJB) 
segítségét, örülök, hogy az elmúlt man-

ELNÖKI BESZáMOLó
2018. július 07. Ráma tábor

Szeretettel köszöntöm e jubileumi 
közgyűlés minden részvevőjét. Meg-
különböztetett szeretettel üdvözlőm 
körünkben Horváth Ferenc lelkipász-
tort testvért és feleségét Ildikót, akik 
Melbourn-ból vannak közöttünk. Kö-
szöntöm Kulcsár Attila testvért és ked-
ves családját is, akik nem ismeretlenek 
előttünk, azonban mostani jelenlétük-
nek egy különleges célja van (részlete-
sebben erről majd később fogok szólni). 
Hálás vagyok Istennek, Szövetségünk 
110 éves múltjáért, ezért a jubileumi 
közgyűlésért. A családi táborozás kere-
tében jó volt együtt ünnepelni az elmúlt 
napokban, és hiszem, hogy az Úr gazda-
gon megáldja közgyűlésünket és az előt-
tünk álló jubileumi istentiszteleteket is.

A következőkben szeretnék röviden 
beszámolni azokról a fontosabb esemé-
nyekről, amelyek Szövetségünk életében 
az elmúlt közgyűlési évben történtek:

1. MaBaVit 4. 
Az elmúlt évben (2017) a MaBaVisz 

szervezésében Debrecenben tartottuk 
közösségi életünk egyik legkiemelke-
dőbb eseményét a MaBaVit 4-et. Szö-
vetségünk, a részvevők számában és a 
szolgálatokban is szépen képviseltette 
magát. Az anyagi hozzájárulás sem elha-
nyagolható, hiszen jelentős összeggel tá-
mogattuk az esemény megszervezését, a 
kisebb tagszövetségben élő testvéreinket 
pedig az utazás és regisztráció költségek 
fedezésében segítettük. Ezen kívül java-
soltuk és felvállaltuk az élő közvetítés 
költségeit, illetve az Úrvacsorai kellékek 
beszerzéséről is gondoskodtunk. 

A nagy forróság és szervezési hiá-
nyosságok ellenére, Isten megáldotta 
a világtalálkozót. Hálásak vagyunk a 
találkozások lehetőségéért, a sokszínű 
szolgálatokért és minden áldozatért, 
amelyet magyarországi testvéreink és a 
szervező bizottság hozott annak érdeké-
ben, hogy a MaBaVit 4 létrejöjjön. 

Zárójelben itt azt is megemlítem, 
hogy az ÉAMBSZ mindig derekasan 
kivette a részét a világtalálkozók meg-
szervezésében, de az is lehetséges, hogy 
az MaBaVit 5. megszervezésében az ed-
digieknél sokkal többet kell vállaljon. 

2. Gyülekezeteink helyzete
Örömmel jelentem, hogy Isten ke-

gyelméből meglévő gyülekezeteinkben 
és misszióállomásainkon zavartalanul 
folytak a programok és a rendszeres 
istentiszteletek az elmúlt közgyűlési 
évben. Az időnk rövidsége miatt, most 
csak azokról a gyülekezetekről szólok, 
amelyekben jelentős események történ-
tek vagy folyamatban vannak: 
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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 2018. augusztus-szeptember 

A Missziós és Jótékonysági 
Bizottság jelentése 

a 111. Közgyűlésnek
Ráma Tábor, 2018. július 7.

„Vajon nem cselekedhetem-e én is 
úgy veletek, mint ez a fazekas, ó, Izráel 
háza? - azt mondja az Úr.” Jer 18,6 Át-
kozott, aki az Úr dolgát hanyagul végzi. 
Jer 48,10  

Szeretettel köszöntöm a közgyűlés-
re érkezett testvéreket, a szövetségünk 
MJB-a nevében, melynek vezetője va-
gyok, illetve voltam az elmúlt 3 évben, 
mivel a szervezeti szabályzatunk értel-
mében e bizottság elnöke a szövetségi 
alelnök.

Az Évközi gyűlés előtt kaptam a fel-
olvasott igét, s ezt idéztem a tegnapi 
gyűlésen is. Miért idézem újra ezt a két 
jeremiási igét? Azt hiszem, hogy ma is 
fontos meghallanunk az Úrnak ezt a két 
irányú üzenetét. Egyrészt, hogy Ő azt 
tehet velünk, amit jónak lát. Isten Je-
remiás által feltett kérdésére mi is mind-
annyian ezt felelnénk: úgy van, Urunk, 
azt teheted velünk, amit akarsz. Tedd is! 
formálj, készíts, terved szerint – akár 
jól esik az nekünk, akár nem! Jó lenne, 
ha valóban így gondolnánk, nem csak a 
szavak területén!

A másik üzenet rólunk, a mi mun-
kánkról, vagy munka-stílusunkról 
szól. Hogyan végezzük az Úr munká-
ját? Hanyagul? félvállról?  Maradék 
erőnkből? Vagy teljes igyekezetünkkel, 
mint akik (a detroiti ifjúsági gondo-
latát kölcsönvéve) bolondok vagyunk 
Krisztusért? Jeremiás így fogalmazott:  
Átkozott, aki az Úr dolgát hanyagul 
végzi. Nem akarunk átkozottak lenni, s 
nem is vagyunk, s ne is legyünk azok! 
Munkánkat, szolgálatunkat ne hanyagul 
végezzük, hanem alázattal és a legjobb 
igyekezetünkkel!

Ezennel jelentem a közgyűlésnek, 
hogy bizottságunk elvégezte ebben az 
évben is munkáját. Köszönöm előttetek 
is a gyülekezetek küldötteinek a fárad-
ságos, figyelmes szolgálatot. 

Az idén megvalósítottuk az előző év-
ben megfogalmazódott és elfogadott 
tervet, s videó-konferencia formájában 
bonyolítottuk le az Évközi Gyűlést – egy 
elnökségi tanácskozás, és a VB gyűlé-
se után. Március 24-én került erre sor. 
Minden gyülekezet  képviselve volt a 
két küldöttel és a lelkipásztorokkal, az 
alszövetségek elnökei is részt vettek raj-
ta. Balla Zsigmond testvér – az egyik 
kezdeményező - biztosította a videó-
konferencia technikai részét. Általában 
meg voltunk elégedve ezzel a formával 
– aminek előnye, hogy nem kell utaz-
ni, így időt, s anyagiakat is spórolunk. 
Ugyanakkor azt is láttuk, hogy nem pó-
tolja a személyes találkozást, beszélge-
tést, a lelki közösséget. Mindenesetre a 
forma megtartását ennek ellenére jónak 
láttuk a továbbiakra nézve is. 

Milyen döntéseket és javaslatokat 
hoztunk tárgyalásaink során? (Né-
hány márciusi döntésünket a tegnapi 
gyűlésünkön már megváltoztattuk, 
vagy módosítottuk.) E javaslatok vagy 
határozatok elfogadását vagy tudomá-
sul vételét kérjük a közgyűléstől, vagy 
ha szükséges, megvitatását, módosítását 
vagy elvetését. 

Az Évközi Gyűlésen szokásos részle-
tes gyülekezeti beszámolókból és az el-
nökség előttem szóló két tagjának jelen-
téseiből egy élő, munkálkodó magyar 
baptista közösség képe rajzolódott ki. 
Hálásak vagyunk ezért az Úrnak.

A Chicago-i gyülekezet lelkipásztor-
hívásával kapcsolatos fejleményeket az 
elnök testvér jelentésében már hallottuk. 
Ezt, a VB állásfoglalását a mi bizottsá-
gunk is tudomásul vette, s a közgyűlés-
nek is ezt ajánljuk.

Örömmel vettük tudomásul, hogy 
Detroitban áldásos ifjúsági találkozó 
volt májusban; hogy a New York-iak 100 
éve költöztek be mostani imaházukba; 
hogy a torontóiak június elején meg-
nyitották az újonnan épült imaházukat; 
hogy a Palm Bay-i gyülekezet fennállá-
sának 50 éves évfordulóját megtarthatta. 
Örömmel vettük tudomásul azt is, hogy 
a Melbourne-i gyülekezet lelkipászto-
ra, Horváth Ferenc, családjával együtt 
eljöhetett a mostani konferenciára, a 
bizottság és szövetségünk meghívására 
válaszul.  Őket itt is, most is köszöntöm, 
s örülök annak, hogy a gyülekezetekbe 
is ellátogathatnak. Az Úr áldását kíván-
juk ittlétükre és a szövetségünkbe tarto-
zó Melbourne-i gyülekezet életére!

A gyülekezetekkel kapcsolatban vé-
gül a Venice-i testvérekről. A Missziós 
Bizottság kezdettől figyelemmel kísérte 
és támogatta Kulcsár Attila testvér szol-
gálatát. Örülünk annak, hogy a VB és a 
mi bizottságunk javaslatára  a közgyű-
lés elé kerülhetett a felvételük ügye (s 
immár az meg is történt).  Kulcsár Attila 
testvér és családja szövetségünk támo-
gatásával van jelen a családi héten és a 
közgyűlésen – szeretettel köszöntöm én 
is őket.

Bizottságunk szívesen támogatja a 
nőszövetség 2019 tavaszára tervbe vett 
csendes-napjait. 

Ugyancsak javasoljuk és anyagilag 
lehetővé kívánjuk tenni a lelkipásztor 
csendes-napok megtartását.

A világméretű magyar baptista misz-
szióból többféleképpen is kivesszük 
részünket – ahogy azt majd a költség-
vetésben látni is fogjuk. Idén a Kárpát-
alján megrendezett MABAVISZ tanács-
ülés létrejöttét támogattuk anyagilag. 
Bizottságunk javasolja, hogy 2019 tava-
szán mi rendezzük meg a szokásos évi 
MABAVISZ Tanácsülést. Ennek a javas-
latnak a velejárója egy 4,500 dolláros 
budget bővítés.

Örömmel vettük tudomásul, hogy az 
Ifjúsági Szövetség az őszi New York-i 
konferenciáját saját erőforrásból ren-
dezte meg, hétezer dollárt gyűjtve össze 
arra. Eddig ilyen még nem történt. 

Bizottságunk úgy döntött, hogy a 
pünkösdi célgyűjtést a torontói gyüleke-
zet javára tartjuk meg, s az összegyűlt 
adományokat magunkkal visszük az 
imaházmegnyitóra. Ez meg is történt, 
június 2-3-án. Az őszi, hálaadónapi 
gyűjtésünkkel a Vajdasági testvérek 
építkezési munkálatait segítjük. 2019 
pünkösdjén az imaház-építő Temesvári 
Gyülekezet megsegítésére fogunk gyűj-
teni.  A chicagói testvérek szolgálati 
lakására tervbe vett két célgyűjtést el-
halasztottuk akkorra, amikor aktuálissá 
válik a szolgálati lakás megvétele.

folytatni kívánjuk az EH régi száma-
inak, és a történelmi szoba anyagának 
a digitalizálását. Gergely Ruthit kérjük 
erre, akár önkéntesen segíteni kész fia-
talok bevonásával is.

A tervezett szervezeti szabályzati re-
vízió kérdésében nem jutottunk előbbre. 
Várjuk, hogy Gergely testvér vezetésé-
vel előre haladjon ez a folyamat. 

Szövetségünk 110. évfordulója ez a 
mostani. A bizottság egy családi hét 
megtartását javasolta és anyagi támo-
gatást is rendelt a résztvevők és a lelki-
pásztor családok számára. A budgetben 
látni fogjuk ezt a tételt is. 

dátumban, békességben és testvéri sze-
retetben tudtunk együtt munkálkodni. 
Minden jóért Istené a dicsőség, a mu-
lasztásokért, az Úr, és a testvérek bocsá-
natát kérem. 

Egyben azt is szeretném kifejezni, 
hogy kész vagyok letenni szolgálatomat, 
örömmel és szívesen adom át tisztemet 
annak a testvérnek, akit szövetségünk 
testvérisége megválaszt az elnöki szol-
gálat betöltésére. A magam részéről, 
amennyiben arra szükség lesz, továbbra 
is szívesen támogatom és segítem szö-
vetségünk új vezetőségét minden tevé-
kenységében.

      Elnök: Rev. Dr. Gergely István
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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)

2018. augusztus-szeptember 5. oldal

Következő közösségi alkalmaink (ter-
veink szerint): 

Őszi ifjúsági találkozót New York-
ban, a 2019 tavaszit Floridában, az őszit 
pedig Chicagóban tartjuk. 

Évközi Gyűléseinket videokonferen-
ciás formában tervezzük lebonyolítani 
2019 tavaszán.

Kedves testvérek, végül engedjetek 
meg néhány személyes megjegyzést szö-
vetségi szolgálatom legutóbbi periódusa 
végén. Köszönöm a testvérek bizalmát, 
amit nem csak az elmúlt 3 évben, hanem 
1981 óta, majdnem folyamatosan élvez-
hettem. Azt gondolom, hogy idézhetem 
Pál igéjét, amit az Efézusi szolgálatáról 
mondott: „semmitől sem vonogattam 
magamat, ami hasznos” (ApCsel 20,20). 
Hogy mennyire volt hasznos, azt az Úr 
tudja, de hogy nem vonogattam maga-
mat, azt én is, meg ti is tudjátok.  

Bízom benne, hogy az Úr azt mondja 
felőlem is, hogy „Ami rajta állt azt meg-
tette”, s talán azt is, hogy „Jól van, jám-
bor és hű szolgám...”

42 éves aktív gyülekezeti, lelkipász-
tori szolgálatomból 35-öt közöttetek 
töltöttem.  Ennek nagyobb részében va-
lamilyen szövetségi megbízásom, tiszt-
ségem is volt. Ennek következtében a 
Világszövetségünk elnöke is lehettem, 
többször is. 

Örömmel tettem, amit tehettem, ami-
re az Úr és ti, testvéreim, megbíztatok. 
S most örömmel szeretném átadni szol-
gálati helyemet fiatalabb szolgatársaim-
nak.  

Az Úr áldja meg az Észak Amerikai 
Magyar Baptista Szövetséget, gyüle-
kezeteinket, vezetőinket, és az itt folyó 
missziómunkát!

Szeretettel, jelentésem elfogadását is 
kérve:

Dr. Herjeczki Géza alelnök,  
a MJB vezetője

és erős!” buzdítás alapján bibliai példá-
kat említhettünk bátrakról és erősökről.

A csütörtöki beszélgetést dr. Gergely 
István lelkipásztor testvérünk irányítot-
ta. Az ellenség feletti győzelem témáját 
boncolgatva olyan kérdésekre is keres-
tük a választ, amelyek a hitetleneket is 
foglalkoztatják: „A pogány kánaáni né-
pek helyébe a sajátját, a kiválasztott né-
pet készül Isten betelepíteni. Nincs iga-
zuk azoknak, akik – ilyesmiket olvasva 
a Bibliában – igazságtalannak tartják 
Istent?” Egészen mindennapi élethely-
zeteket érintő kérdések is elhangzottak: 
„Kötelezhet-e egy rosszul hozott döntés, 
vagy elhamarkodott ígéret? Miért? Mi 
van, ha netalán egyszer kiderül, hogy 
nem egy szenttel kötöttél házasságot?” 
Az elhangzott válaszokból pedig kide-
rült, hogy olykor bennünket is érinthet-
nek az ilyen jellegű kérdések.

Pénteken nekem jutott a megtisztelő 
feladat a csoportbeszélgetés vezetését il-
letően. Addigra már létszámban is gya-
rapodtunk a hétközben érkezettekkel. Jó 
volt tapasztalni, hogy mindenki igyeke-
zett hozzászólni, véleményt nyilvánítani 
vagy éppen tanácsot adni saját átélései, 
megtapasztalásai alapján. Mivel csütör-
tök este a hitben járó nőtestvérekről szólt 
a prédikáció, ezért a pénteki beszélgetés 
is ezt a témát járta körül. Érdekes volt 
a parázna Ráháb hitéről beszélni, mint 
amely cselekedetekben nyilvánult meg. 
Személye kapcsán felmerült a kérdés: 
hogyan készülnénk például személyes 
evangélizációra az erkölcsi bűnökben 
élők felé?

Visszatekintve a csoportfoglalko-
zásokra: meg vagyok győződve, hogy 
nemcsak nekem volt áldásos naponta 
közel két órán keresztül lelki testvé-
rekkel együtt elmélkedni, gondolkodni, 
beszélgetni Isten igéje alapján. Hiszem, 
hogy a táborozás elmúltával is bennünk 
élnek még az elhangzott beszélgetések 
hangfoszlányai, főleg a bennünket is 
érintő témákkal. Imádkozzunk tovább, 
úgy ahogy a csoportbeszélgetések végén 
is imádkoztunk, hogy a feltett kérdések 
és az elhangzott válaszok segítségével 
Isten igéje formálhassa életünket.

                          Horváth Ferenc

A közgyűlési határozatok közül
A közgyűlés felvette tag-gyülekezetei 

sorába a Venice, Floridában élő Nyitott 
Biblia Gyülekezetet, s egyúttal lelki-
pásztorát, Kulcsár Attilát a szövetség 
teljes jogú lelkipásztorának nyilvánítot-
ta.

A közgyűlés tudomásul vette a Végre-
hajtó és a Misszió Bizottság döntését a 
chicagói lelkipásztor-lakás vásárlással 
kapcsolatos feltételekről. 

A közgyűlés jónak látta, hogy a 2019-
es MABAVISZ elnökségi tanácsülést a 
mi szövetségünk rendezze meg. 

A közgyűlés tudomásul vette a MJB 
döntését, hogy a tavaszi gyülekezeti cél-
gyűjtésünket a Temesvári Gyülekezet 
imaházépítésére fordítjuk. 

Őszinte tábori beszélgetések  
az Ige fényében

Szubjektív beszámoló a  
csoportfoglalkozásokról

Észak-amerikai szolgálati utunk so-
rán, a Ráma tábor családi hete igazi 
testi-lelki felüdülést jelentett. fizikai-
lag kissé fáradtan érkeztünk a táborba 
július 2-án, hétfő délután. Az előző tíz 
nap során ugyanis bőven volt részünk 
utazásban New Yorktól Detroitig, Chi-
cago és Cleveland néhány napos érinté-
sével. Utaztunk repülővel, autóbusszal, 
személygépkocsikkal, közben pedig 
láthattuk az említett nagyvárosok neve-
zetességeit, és szolgáltunk a gyülekeze-
tekben.

A Ráma tábor eseményei közül a dél-
előtti csoportfoglalkozások jelentették 
a legközvetlenebb lelki megnyilatko-
zást egymás irányába. A beszélgetések 
alatt megoszthattuk egymással igei lá-
tásunkat, lelki élményeinket, minden-
napi megtapasztalásainkat. Kedden, 
csütörtökön és pénteken délelőtt zajlot-
tak a csoportfoglalkozások a felnőttek 
számára, párhuzamosan a fiatalok cso-
portfoglalkozásaival. Az előző esték 
istentiszteletein elhangzott prédikációk 
szolgáltatták az alapot a beszélgetéshez. 
Egész héten Józsué könyvével foglalkoz-
tunk, így a csoportfoglalkozásokon le-
hetőségünk volt még jobban átgondolni 
azokat a témákat, melyeket az újszövet-
ségi hívők számára vet fel Isten ószövet-
ségi népének élete. Konkrétan gondolva 
Izráel népének honfoglalására, harcaira 
és győzelmeire.

A csoportfoglalkozáshoz alapvetést 
ugyan az igehirdetések biztosították 
(hétfőn Huli Sándor, kedden Horváth 
Ferenc, csütörtökön Herjeczki Géza 
lelkipásztorok szolgáltak), ám a beszél-
getésekhez igazi segítséget a Novák Jó-
zsef lelkipásztor testvér által előzetesen 
összeállított kérdések jelentettek. Novák 
testvérnek ez úton is kijár a köszönet a 
kérdésekért, hiszen magam is tapasztal-
tam a pénteki csoportbeszélgetés során, 
hogy mennyire hathatós volt a segítség. 
Kedden Püsök Dániel házigazda lelki-
pásztorként vezette a csoportfoglalko-
zást, (kb. 25-en voltunk jelen) és többek 
között olyan kérdésekre kerestük a vá-
laszt, mint például: „Miért idegenke-
dünk attól, hogy a személyes meggyő-
ződésünk, a hitünk kérdéseiben más 
parancsának engedelmeskedjünk?”, 
„Mi tette szükségessé azt, hogy Isten 
ószövetségi vándorló népe ilyen „kato-
nás rendben” éljen és haladjon az Ígéret 
földje felé?”, „Milyen bizonyítékait talá-
lod a jelzett igeszakaszban annak, hogy 
Józsué jó vezető volt?” A Józsué könyve 
első fejezetében elhangzó „Légy bátor 

Horváth Ferenc testvér vezeti a 
pénteki csoport-beszélgetést.
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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-
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annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
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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 2018. augusztus-szeptember 

RÁMA / hajókirándulás / zászlófel-
vonás / Kulcsár Sándor testvér be-
iktatja a szövetség tisztségviselőit: 
Nőszövetség, Nagyszövetség, Férfi 
szövetség, az Evangéliumi Hírnök 
szerkesztője és lapkezelője / Imád-
ságra készülünk a most felvett Nyitott 
Biblia Gyülekezetért, lelkipásztoráért 
és családjáért / figyelmes hallgató-
ság a tábor kápolnájában / Lelkipász-
torok feleségükkel / Kulcsár Attila 
gyülekezetéről beszél a közgyűlésen 
/ a fiatalok éneke a szombat esti ifjú-
sági szolgálatok során. 
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Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér-
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2018. augusztus-szeptember 7. oldal

a magyar lakókat, akikkel volt lehetősé-
günk együtt imádkozni is. Megnyugta-
tó volt, hogy James testvér pásztorolása 
alatt idős magyar testvéreink és az ott-
hon magyar lakói is nagyon jó kezekben 
vannak. Látogatásunk végén testvéreink 
egy színvonalas étteremben vendégeltek 
meg bennünket, ahol a finom ételekben 
és dús választékban nem volt hiány.

Áldott találkozás volt!
Egy másik kiemelkedő élményünk 

floridában a Kulcsár Attila testvérrel és 
családjával való találkozás volt, Venice-
ben. A Kulcsár család néhány éve költö-
zött erre a vidékre, magyar gyülekezet 
plántálása céljából. Megható volt látni, 

hogy az egész család szívén hordozza a 
missziói küldetésüket, és mindent meg-
tesznek azért, hogy minél több ott élő 
magyar személyhez eljusson a Krisz-
tus tiszta evangéliuma. Vasárnap velük 
mentünk imaházba, és együtt szolgál-
tunk a közel 50 fős hallgatóság felé. 
Az éneklést a Kulcsár család vezette, a 
gyermekek vasárnapi iskoláját ugyan-
csak ők szervezték, a prédikálás kivált-
sága nekem adatott ez úttal. Öröm volt 
szólni az igét a nyitott szívű hallgatóság 
felé. Hisszük, hogy az Ige magja meg-
fogant a szívekben és jó gyümölcsöt fog 
teremni!

Záró gondolatként szeretnék min-
denkit buzdítani a floridai testvérekért 
való imádkozásra. Úgy Palm Bay-ben, 
mint Venice-ben testvéreink igyekez-
nek megélni élő hitüket és törekednek 
tovább is adni azt mások felé. TÁMO-
GASSUK ŐKET IMÁINKKAL! 
                                    Püsök Dániel

FLORIDáBAN JáRTUNK!
Isten kegyelméből és kedves testvé-

reink jóvoltából folyó év áprilisában 
floridába látogattunk szabadságra. Ese-
ménydús utunk volt, aminek két állomá-
sáról szeretnék röviden néhány gondola-
tot megosztani az Evangéliumi Hírnök 
olvasóival!

Mióta Torontóban szolgálok, sokat 
hallottam a Floridában lévő Palm Bay-i 
gyülekezetről és a korábban szövetsé-
günk tulajdonában levő Bethesda idősek 
otthonáról. floridában lévén tervbe vet-
tük, hogy egyik napunkat arra szánjuk, 
hogy Palm Bay-be látogassunk. Első 
állomásunk Kish Etelka testvérnő há-

zánál volt. A Floridában telelő Palotai 
házaspár fogadott minket Etelka néni 
házánál, majd hamarosan Etelka néni is 
elénk jött, és előrehaladott korát (99+) 
meghazudtoló frissességgel és kedves-
séggel fogadta családunkat. Kiváltság 
volt találkozni Bíró Katalin testvérnővel 
is, aki lelkesen újságolta, hogy 90 éves 
kora ellenére ismét meghosszabbítot-
ták 4 évre az autóvezetői jogosítványát. 
Hamarosan a gyülekezet lelkipásztora, 
James Waddell testvér és felesége is 
megérkezett és áldott háziközösségben 
osztottuk megy egymással híreinket, 
örömeinket és terheinket is. Etelka 
néni házától az imaházhoz mentünk, és 
örömmel tapasztaltuk, hogy James test-
vér szívén hordja a gyülekezet sorsát, és 
úgy a lelki élet területén, mint a fizikai 
szükségekben hűséges szolgálatot vé-
gez. Éppen egy hurikán okozta kárnak 
a kijavításán voltak túl, amiben orosz-
lánrészt vállalt testvérünk. Az idősek 
otthonába is bementünk és megkerestük 

előző napokban volt lehetőségük a föl-
készülésre is – a két alelnökük: Gergely 
Ruthie és Juhász Robi vezetésével. Szol-
gálatuk során nem annyira a jó szerve-
zés, mint inkább a jó lelkiállapot ragadta 
meg a szép számú, telt imaháznyi hall-
gatóságot. Hálásak voltunk és vagyunk 
most is értük, vagyis azért, hogy az Úr 
munkálkodik közöttük. A jubiláló ma-
gyar baptista szövetség számára talán a 
legnagyobb ajándék ezen a héten az volt, 
hogy itt láthattuk-hallhattuk gyermeke-
ink szolgálatát, imádságaikat, énekeiket. 
Hogy velünk, idősebbekkel együtt töl-
tötték ezeket a napokat – bekapcsolódva 
a szolgálatokba, többen még a szövetsé-
gi közgyűlésünk hivatalos alkalmain is. 

És igen, közgyűlésünk is volt, a 111-dik. 
Az elnöki és alelnöki (Missziós és Jóté-
konysági Bizottság) beszámolót máris, a 
titkárit a következő számban olvashatjuk. 
A jó lelkületű közgyűlésen választások-
ra is sor került. A választást Fűr Béla 
testvér vezette le, melynek eredménye: 
elnök dr. Gergely István, alelnök Püsök 
Dániel, titkár Szabó István testvér lett; 
az elnökség negyedik tagja, a pénztáros, 
továbbra is Balla Zsigmond testvér. 

Különleges eseménye volt a jubileu-
mi közgyűlésnek, amikor a Floridában 
(Venice városban) élő Nyitott Biblia 
Gyülekezetet a szövetség taggyülekeze-
tei közé, lelkipásztorát, Kulcsár Attilát, a 
szövetség lelkipásztorai közé felvettük. 
Vasárnap ünnepélyes keretek között ki-
hirdettük és imádkoztunk a lelkipásztor 
családért és a gyülekezet missziójáért. 
(A következő számban részletesebb is-
mertetést is olvashatunk a felvett gyü-
lekezetről, megalakulásáról és életéről.)

A jubileumi megemlékezés ezúttal az 
elmúlt 10 év felelevenítésében állt, amit 
Herjeczki Géza tv. végzett - 110 kép ve-
títésével, és aközben a lényegesebb ese-
mények megemlítésével.

A családi hét és a közgyűlés után gyer-
mektáborozásra került sor, amin a hosszú 
hét után, a tervezettnél is többen vettek 
részt – remélhetőleg erről is közölhetünk 
beszámolót a következő hónapban. 

Végül a köszönet sorait sem hagyhat-
juk el. Köszönjük a torontói gyülekezet 
testvériségének, és a szolgálatba besegí-
tő további testvéreknek, a sok önkéntes-
nek, és a többféle támogatást is biztosító 
szövetségünknek is, hogy lehetővé tet-
ték ezt a jubileumi táborozást és köz-
gyűlést. Jó ellátásban – szállás és étke-
zés egyaránt – békességes, örömteljes 
együttlétben volt részünk. Köszönjük!

A dicsőség pedig az Úré; egyedül az 
Övé. 

    Herjeczki Géza

Kish Etelka otthona előtt.
A Waddel házaspárral az imaháznál.

Kulcsár Attiláék énekelnek.
A Nyitott Biblia gyülekezet.
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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 2018. augusztus-szeptember 

DETROIT Amerikából, sőt azon kívülről is, hogy 
a találkozás öröme mellett együtt di-
csőítsük az Úr Jézust és megerősödjünk 
az elkötelezett hívő életben és a szolgá-
latban. Ezt hangsúlyozta a Konferen-
cia címe is: C4C - Crazy for Christ. A 
hétvége vezérigéje a 1Kor 1,18 volt, de 
láthattuk a Laodíceai Gyülekezet, va-
lamint Anániás és Safira példáját is.  
Szívet gyönyörködtető volt, ahogyan a 
fiataljaink részvételükkel, lelkesedésük-
kel, szolgálataikkal és dicsőítésükkel 
bizonyságot tettek arról, hogy nemcsak 
eldőlt a szívükben, hogy követik Jézust, 
de szeretnék ezt teljes odaszánással ten-
ni. Köszönjük Novák József, Bryan Rey-
nolds, Herjeczki Ádám és Kulcsár Attila 
testvéreknek a szolgálatot, az igei és ze-
nei üzeneteket, amelyek által megérint-
hette az Úr fiataljaink lelkét. A Detroiti 
Ifjúsági Konferenciáról az Evangéliumi 
Hírnök júniusi számában bővebben is 
olvashatunk, ezért itt hadd álljon csu-
pán a Konferencia végkicsengése: Az Úr 
Jézusnak jól szolgálni csak 100%-kal 
lehet, a kevesebb nem elég. Úgy érez-
zük, hogy különösen áldott hétvégével 
ajándékozott meg bennünket az Úr, és 
hisszük, hogy Ő tovább munkálkodik 
ifjúságunk életében.

A vendégfogadás után, mi mentünk 
vendégségbe, amikor június első hétvé-
géjén a Torontói Gyülekezettel együtt 
örvendhettünk az újonnan épült ima-
házuk megnyitóján. Hisszük, hogy az 
Úr háza valóban imádság háza, sok 
nép között a magyarok számára, és egy 
erősödő, tovább épülő gyülekezetnek 
adhat otthont Torontóban. Hálát adva a 
múltért, reménységgel tekintünk előre 
a jövőre, és hisszük, hogy az Úr vezet-
ni fogja életünket, gyülekezeteinket és 
szövetségünket a továbbiakban is. Hála 
legyen Neki érte.

Ez a gondolat: “Reményteljes jövőt 
adok nektek” visszhangzott bennünk a 
következő szombaton is, amikor Erdő-
közi Norbi graduation-ját ünnepeltük a 
gyülekezettel. Hisszük, hogy a tanulmá-
nyaikban szépen előrehaladó fiataljaink 
a gyülekezet missziójára nézve is re-
ményteljes jövőt jelentenek. Hálásak va-
gyunk, hogy drága kincsként ránk bízta 
őket az Úr. Szeretnénk jól és hűségesen 

Tavasz és nyár eleje Detroitban
A hosszú hideg téli hónapok után szép 

tavasz köszöntött Michiganre és a gyü-
lekezetünkre is. Ebben az évben egyik 
kiemelt célként a fiataljainkért való 
imádkozást fogalmaztuk meg, annál 
is inkább, mert a májusi Ifjúsági Kon-
ferencia szervezésén munkálkodtunk, 
már az év eleje óta. Emellett fontosnak 
tartjuk, hogy ifjaink részt vegyenek a 
szolgálatokban, aktív szerepet vállalva 
közösségünk életében, szolgálatában.

Áldott Virágvasárnapunk és Húsvéti 
ünnepünk lehetett az Úr kegyelméből. 
Gyermekeink idén saját készítésű cso-
portjelenettel örvendeztettek meg ben-
nünket. Velük együtt kicsit elképzelhet-
tük, hogy milyennek tűnnének az akkori 
események, ha ma játszódnának le. Azt 
is láthattuk ezzel, hogy a bibliai történet 
hogyan visszhangzik ifjaink lelkében. 
Úgy éreztük, szép visszhangot kaptunk. 
Azután az énekkarunk szolgálata mel-
lett, az ifjúság énekei következtek s vé-
gül együtt zenghettük: “Feltámadt Hős, 
ó dics neked…”.

Közben örömmel készültünk Cleve-
landba, hogy együtt töltsünk egy va-
sárnapot az ottani gyülekezettel. Április 

15-én reggel próbára lett téve a hitünk, 
szeretetünk és odaszánásunk, amint a 
jeges esőben elindultunk a vendégszol-
gálatra. Egész úton esett, de  Mennyei 
Atyánk megoltalmazott bennünket, és 
végül mind a hét autónk baj nélkül meg-
érkezett. Öröm volt élvezni a Clevelandi 
testvérek vendégszeretetét, és különle-
ges áldást jelentet, ahogyan a két szom-
szédos gyülekezet együtt magasztalta 
Urát és Megváltóját, a gyermekekkel, 

fiatalokkal, zenei szolgálattevőkkel és 
énekesekkel. felüdült a lelkünk a test-
véri közösségben. A finom ebéd után 
fiataljaink a nagyteremben még énekel-
tek néhány éneket, míg a többiek lent, 
a terített asztalok mellett maradva, be-
szélgettek. Nehezünkre esett a délután 
folyamán elindulni és otthagyni testvé-
reinket, akikkel ismét összeforrhatott a 
lelkünk Krisztusban, de az estére szóló 
viharjelzés sürgetett bennünket. Hazafe-
lé még lelkünkben csengtek az Úr Jézus 
követéséről szóló gondolatok, a Nagy 
Misszióparancs, lépésről-lépésre, és az 
imaórai buzdítás, hogy munkálkodá-
sunkat tegye eredményessé Mesterünk.

Azután, ahogy közeledett a május 
utolsó hétvégéje, úgy sűrűsödtek to-
vább az eseményeink. Azt vettük észre, 
hogy hirtelen minden vasárnapunk és 
hétköznapunk foglalt lett. Egyik héten 
néhányan Michael W. Smith koncerten 
vettünk részt, azután lelkipásztorunk 
szolgált Chicagóban úrvacsorai isten-
tiszteleten, majd az Úr Jézus menny-
bemenetelének napjára emlékeztünk 
gyülekezeti áhítattal és vasárnap az 
édesanyákat köszönthettük gyermeke-
ink, fiataljaink énekével, szolgálatával.

Mindeközben férfitestvéreink áldo-
zatkész szeretettel munkálkodtak az 
idén 40 éve vásárolt imaházunk felké-
szítésén az Ifjúsági Konferenciára. Mi-
közben újult a konyha, lenti terem és a 
vízvezeték, valamint a vizesblokk is, a 
nőtestvérek, napról napra finom ebédet 
készítettek és szolgáltak fel, hogy jobban 
haladjon a munka. Közben a sok imád-
ság, ifjúsági- és gyülekezeti megbeszé-
lés eredményeképp, szépen összeállt a 
konferencia programja, a szállás és az 
étkezések beosztása, valamint minden 
technikai részlet. Hála az Úrnak és kö-
szönet gyülekezetünk minden tagjának, 
amiért először önmagukat szánták oda a 
szolgálatra, és kivétel nélkül mindenki 
hozta áldozatul a legjobbat, amit adha-
tott, tehetett az Úrért és az Ő népéért.

Pünkösd vasárnapján már teljes ké-
szültségben ünnepeltünk és énekel-
tük: “Küldd Szentlelked, Kérlek Uram, 
Küldd hő buzgó imámra…” Éreztük, 
hogy nagy szükségünk van rá, hogy az 
Úr Lelke tegye élővé, áldottá a felkészü-
lésünket és a konferenciát. Pünkösd hét-
főjén, otthonainkban és az imaházban is 
böjtöléses imádkozással könyörögtünk 
szövetségünk fiataljaiért, és az előttünk 
álló alkalmakért. Hisszük, hogy fontos a 
jó felkészültség és szervezés, de az áldás 
kulcsát elsősorban nem ezek, hanem az 
imaháttér jelenti. 

A Pünkösd utáni hét nagy hét volt a 
gyülekezet életében. Pénteken kezdtek 
érkezni a magyar fiatalok egész Észak-

Összevont énekkar és a fúvósaink 
szolgálata Clevelandban.

A torontói imaházmegnyitón szolgált 
az énekkarunk is. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2018. augusztus-szeptember 9. oldal

hettek a most igazán meleg – időnként 
forró, 46-47 fok C. hőmérsékletű Kali-
fornia déli részén.

Gyülekezetünk vendége volt Detro-
itból Dr. Herjeczki Géza lp. testvér és 
felesége Éva, akik néhány napot Dávid 
fiuknál és családjánál töltöttek. 

Vendégeink között köszöntöttük Ore-
gon államból, Bend városából lelki-
pásztorunk unokatestvérét Novak Edvin 
testvért és feleségét, Rose-t. Edvin az 
Assembly of God angol nyelvű felekezet 
lelkipásztora.

Herjeczki testvér vezette a felnőttek 
varnapi iskoláját (AGAPE) 10:00 -11:00 
AM között. (Lukács 18,1-8 alapján az Úr 
Jézusnak a hamis bíróról és egy özvegy-
asszonyról szóló példázatát tanulmá-
nyoztuk. Amint az gyülekezetünkben 
már évtizedes gyakorlat, vendégeink és 
látogatóink is aktívan bekapcsolódnak 
ezeken az alkalmakon a beszélgetésbe, 
amint ez most is történt. A jelenlevők 
hozzászólásaikkal, kérdéseikkel, ma-
gyarázatokkal és  példákkal tették még 
gazdagabbá az ige közös tanulmányozá-
sát. 

Az istentiszteleti alkalom az Urat ma-
gasztaló közös éneklésekkel kezdődött, 
majd Dr. Herjeczki Géza testvér imád-
ságával folytatódott. Az “Úr legyen 
áldott” közösének után “IMAKÖZÖS-
SÉGBEN”, Novák József testvér Róma 
12,3-8 igék alapján történt buzdítása 
után egyenkénti hangos imádságokban 
azért könyörögtünk, hogy “minden hívő 
rendeltetésszerűen használja kegyelmi 
ajándékait.”

Herjeczki testvér röviden ismertette 
Szövetségünk újonnan választott veze-
tőinek a nevét. Herjeczki Éva nőtestvér 
pedig röviden beszámolt a Nőszövetség 
munkájáról. 

Novak Edvin lp. angol nyelvű bizony-
ságtevésében arról szólt a Zsidókhoz írt 
levél 11. fejezete alapján, hogy az ott fel-
sorolt hit példák tulajdonképpen családi 
történetek is. Beszélt a nagypapájukról, 
aki a Novák családban az első megtérő 
volt, és miután megtért, rendszeresen 
imádkozott az utódaiért, azért is, hogy 
legyenek, akik lelkipásztorokként szol-

példát adni nekik Krisztus követésére, 
hittel nevelve őket, és segíteni növeke-
désüket a hitben. 

Másnap, néhány év után, ismét tag-
felvételi gyülekezeti óránk lehetett, és 
egy hét közbeni Gaither koncerten való 
részvételt követően, apák napján, június 
17-én, többszörös örömöt élhettünk át, 
hiszen újból megmozdulhatott a víz az 
imaházunk medencéjében.

Szilágyi Emily tett bizonyságot hitéről 
és arról, hogy az Úr Jézust akarja követ-
ni, megpecsételve döntését a bemeríté-
sével. Különleges élmény volt, amikor 

az istentisztelet kezdetén a lelkipásztor 
bemerítő ruhában köszöntötte az édes-
apákat, s a fiatalok csoportjában ott állt 
a fehérruhás is. Ezután, az igei szolgá-
latban, Herjeczki Géza lelkipásztor test-
vér a Zsid 1,1-6 alapján mutatott Isten-
re, mint szerető Atyánkra. Bátorította a 
bemerítkezőt, valamint a gyülekezetet a 
Krisztus követésére, az Ő családjába tar-
tozásra. Ezután a gyülekezet örömmel 
hallgatta Emily bizonyságtételét. fiatal 
testvérnőnk elmondta, hogy hívő csa-
ládban és a gyülekezetben nevelkedhe-
tett, de az Úr Jézus mellett való döntésé-
ben sokat segített egy Chicago-i Ifjúsági 
Konferencia is. A bemerítés szolgálatát 
Huli Sándor helyi lelkipásztor végezte, 
majd köszöntések hangoztak el a gyüle-
kezet, a család és a fiatalok részéről. Kí-
vánjuk, hogy az Úr adjon növekedést, és 
még sokszor örvendezhessünk a meny-
nyeiekkel együtt.

                                     -krónikás-

ALHAMBRA
A 111. KÖZGYŰLÉS UTáNI ELSŐ 

VASáRNAP ALHAMBRáBAN
Kalifornia déli részén, Los Angeles 

megyében, a Csendes óceán partjához 
közel fekvő Alhambrában, az Amerikai 
Magyar Baptista Gyülekezetben július 
15.-én, nagyon szép, örömteli, áldások-
ban gazdag, Mennyei Atyánktól aján-
dékként kapott vasárnap délelőtti isten-
tiszteleti alkalomban volt részünk. 

Úgy gondoltuk, hogy az igei üzenetek 
elsőbbsége mellett röviden megoszta-
nánk e vasárnap áldásait, szolgálatait, 
eseményeit és élményeit az Evangéliumi 
Hírnököt olvasók táborával, hadd kapja-
nak ők is aktuális, releváns igei üzenete-
ket, “ige morzsákat”, a zömében vendé-
gek által végzett szolgálatokból. 

Erre az alkalomra egy héttel a 110 
éves Észak Amerikai Magyar Baptista 
Szövetség rendszeres évi közgyűlése 
után került sor.  

A közgyűlésen részt vett lelkipász-
torunk és a két küldött testvérünk a 
Rámából hozott üdvözletek átadása és 
néhány fontos információ ismertetése 
kivételével a beszámolóikat a következő 
hetekben tartják gyülekezetünk tagjai 
részére, így időt adva vendégeink szol-
gálatához. 

A közgyűlésen első alkalommal vett 
részt az ausztráliai Victoria állam fő-
városában, Melbourne-ben levő első és 
egyetlen magyar nyelvű Baptista Gyü-
lekezet lelkipásztora, Horváth Ferenc 
testvér, akit elkísért felesége Ildikó, és 
15 éves fiúk, Ádám. Horváth testvért és 
családját első alkalommal köszönthettük 
gyülekezetünkben. A Melbourne-i Gyü-
lekezet 2001 óta tagja az Észak Amerikai 
Magyar Baptista Szövetségnek. 

A Horváth család Kanadából, a köz-
gyűlésről, útban hazafelé Melbourne-be 
“útba ejthette” imaházunkat Alhambrá-
ban, mert a 16 órás non stop repülőútra 
több légitársaság gépe, az övéké is, Los 
Angelesből indult. Néhány napot tölt-

Vendégeink: a Melbourne-i Gyülekezet 
lelkipásztora, Horváth Ferenc és 

családja - Ildikó és Ádám

A vasárnapi iskola"jobbik" fele.

Huli Sándor lelkipásztor hite vallomá-
sára bemeríti Szilágyi Emilyt. 

Erdőközi Norbi szüleivel és testvéreivel



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2018. augusztus-szeptember 

gyülekezetekben vasárnap reggel nem 
ettek a hívők, főleg úrvacsora előtt. (Dr. 
Nicolae Gheorghita nagyváradi román 
lelkipásztor orvosként azt ajánlotta ne-
künk a bukaresti teológián, hogy tanít-
suk arra a híveket, hogy vasárnap reggel 
is kell étkezni, mert üres gyomorral ne-
héz a prédikációra figyelni).

3. A helyesen gyakorolt böjt nem fel-
színes jelekben nyilvánul meg

Komor ábrázat, elhanyagolt külső: a 
böjt és gyász jelei a bibliai korban. Jézus 
tanácsa: “ne nézzetek komoran…. Kend 
meg a fejedet, és mosd meg az arcodat” 
- viselkedj természetesen, ahogy egyéb-
ként viselkednél

4. A helyesen gyakorolt böjtnek a 
motivációja a fontos

“Ne azért, hogy lássák az emberek”, 
ne az emberek véleménye, elismerése 
legyen a fontos.

A motiváció legyen az Istennel való 
szövetség szorosabb megélése, vagy a 
szolgálatra való felkészülés – ezt látjuk 
az Úr Jézusnál – ezért érdemes lemon-
dani egy időre minden másról: étel, ital, 
kedvtelések, stb.

Másik motiváció: emberek megsegí-
tése – “Nekem az olyan böjt tetszik…..
oszd meg kenyeredet az éhezővel…” 
(Ézs 58,6-7)

5. A helyesen gyakorolt böjt meg-
hozza méltó jutalmát

Nem az emberektől, mert akkor a 
kegyességünk nem különb a farizeu-
sok kegyességénél, hanem a mennyei 
Atyától: “Atyád megfizet neked (nyilvá-
nosan). Ha egy pohár víz, melyet Jézus 
nevében adunk, nem veszti el jutalmát, 
higgyük el, hogy helyesen megélt ke-
resztyén kegyességünknek is meglesz a 
jutalma mennyei Atyánktól, a megfelelő 
időben.”

Úrvacsorai közösségben zártuk az is-
tentiszteletet. 

Az a vágyunk, hogy a következő köz-
gyűlés előtti vasárnap is a maihoz ha-
sonló áldásokkal gazdag, örömteli és 
látogatott legyen. Adja az ÚR!

Köszönjük kedves vendégeink láto-
gatását és szolgálatát. Szeretettel várjuk 
jövőbeni látogatásukat is. Az Úr áldja 
meg életüket és szolgálataikat!
                    dr. Szenohradszki János

én foghattam, így ő is kereszt alakban 
feküdt kicsi ágyában, míg visszaadta 
lelket Teremtőjének. Leírhatatlan fájda-
lom, de Isten mindig közel van a meg-
tört szívűekhez, és bekötözi a fájó sebe-
ket. Így lett életem és lelkem pásztora, 
akihez menekülhetek, menekülhetünk 
’ha fúj a hideg szél és zúg az élet viha-
ra’, mert ’rám talált az Úr, és nem kell 
többé félnem már’. Engedd, hogy rád is 
rád találjon Isten. Ámen.”

Horváth Ferenc lelkipásztor testvér 
Máté 6: 16-18 alapján szolgált igehir-
detéssel. A prédikáció címe: “A HE-
LYESEN GYAKOROLT BÖJT” volt.  
„Valaki megszámolta, hogy a Bibliában 
több, mint 70-szer van említve a böjt, 
körülbelül annyiszor, mint a keresztség / 
bemerítés. Mivel ritkán hallunk tanítást 

gyülekezeteinkben a böjtről, nagyon ak-
tuális foglalkoznunk vele Jézus Krisztus 
tanítása alapján” – hangsúlyozta beve-
zetőjében Horváth testvér. (Igehirdeté-
sének a vázlatát tőle kaptam.)  

1.  A helyesen gyakorolt böjt nem a 
böjt mibenlététől függ

a. lehet teljes böjt: se ételt, se vizet 
(italt) nem fogyaszthat a böjtölő. Eszter 
királyné felhívására (Eszter 4,16). Ni-
nivében (Jón 3,7-10). Tárzusi Saul (Pál) 
“három napig nem látott, nem evett és 
nem ivott” (ApCel 9,9)

b. Lehet részleges böjt: Dániel egy lá-
tomás hatására 3 hétig nem fogyasztott 
húst és bort (Dán 10, 2-3).

c. Példa számunkra Jézus Krisztus 
böjtje: 40 nap és éjjel a pusztában (Ő 
nem csak tanított a böjtről, hanem gya-
korolta is azt).

d. A házasélettől való tartózkodás, 
mint böjt. Önmegtartóztatás - a házas-
társak közös megegyezésével egy időre 
(1Kor 7,5), az imádkozás és böjtölés cél-
jából.

2. A helyesen gyakorolt böjtnek nem 
a gyakorisága vagy hosszúsága a döntő

A Bibliában találunk 3 napos illetve 
40 napos böjtöt is.

Kegyes zsidók 2-szer egy héten böjtöl-
tek Jézus korában (gyermekkoromban 
szüleim nagypénteken böjtöltek, régi 
öregek hetente egyszer, erdélyi román 

gálnak majd. Elsőként a fia, lelkipász-
torunk Józsi nevű nagybátyja (mint az 
Oregon Reserve káplánja), majd Edvin, 
lelkipásztorunk és Edvin fia, Matthew 
állt lelkipásztori szolgálatba. A nagypa-
pa hite és kitartó imaélete nem volt hiá-
bavaló. Követendő példa ez ma is. 

Horváth Ildikó rövid bizonyságtéte-
lét az alábbiakban szó szerint közlöm. 
Szavain keresztül szóljon a megható 
történet, melyből kicsendül az Úr Jé-
zus értünk vállalt áldozatának a célja és 
eredménye. (A bizonyságtételt követően 
két szóló énekkel, szép szoprán hang-
ján dicsőítette az Urat és örvendeztette 
a gyülekezetet: Sok úton jártam én, és 
Lelkem Pásztora.)

“Szeretettel köszöntöm a testvéreket! 
Nagyon hálás vagyok Istennek azért, 
hogy lehetővé tette a testvéri találko-
zást! Hozzuk gyülekeztünk szeretettel-
jes köszöntését Melbourne-ből, az első 
és egyetlen magyar anyanyelvű baptista 
közösségből, a déli féltekéről.

Közösségünk 24 tagból és néhány 
hozzátartozóból áll. Jelenleg négy gyer-
mekkel működik rendszeres vasárnapi 
iskolánk. Kérjük a testvérek imatámo-
gatását gyermekeink megmaradásáért 
és növekedésükért is.

Mivel a déli féltekén élünk, ezért min-
den fordítva van: 17 órával előrébb va-
gyunk, tehát a jövőből jöttünk a múltba 
és a mába. Most éppen tél van. Bal ol-
dali vezetéssel közlekedünk, és a víz is 
fordítva folyik le a lefolyón. Az iskolai 
tanév január végétől karácsonyig tart, 
és csupán egy kicsivel több mint egy 
hónap a nagy vakáció. Viszont ebben a 
fordított világban egy valami ugyanúgy 
működik mint az északi féltekén, és az 
nem más, mint Isten kegyelme és végte-
len szeretete. 

Az Ő végtelen kegyelme folytán Ádám 
fiunk, aki 15 éves, itt lehet velünk, míg 
egy magzatunk és Eszter kislányunk 
már a Mennyben van. Akkor értettük 
meg igazán mit érezhetett Isten, saját 
fiát a kereszten látva elvérezni érettünk, 
amikor Eszterkénk halálos agyánál 
egyik kezét az édesapja, a másikat pedig 

Novák Edvin lelkipásztor szolgál.

Horváth Ferenc lp. igét hirdet.

Az úrvacsorára készülő gyülekezet.
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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)

2018. augusztus-szeptember 11. oldal

The week spent in Rama for Family 
Week was a truly blessed time for 
everyone there, especially me. Al-
most every day a trip was planned for 
families to go out and enjoy everything 
that Ontario had to offer. Whether it be 
boat tours, seeing The Thirty Thousand 
Islands, or spending the day at Canada’s 
Wonderland chasing rollercoasters, 
everyone always had something to do.

The Scripture brought before us 
during the week was from the book of 
Joshua. The strong and courageous acts 
of Joshua and the rest of the Israelites 
were studied through multiple teachings, 
and the teaching that especially spoke 
to me was from Kulcsar Attila during 
the Saturday youth night. The teaching 

was on the calling that God has placed 
on each of our lives. It is important that 
we obey and listen to God’s calling, 
even when it seems daunting like how it 
seemed for Joshua.

It was such a privilege spending time 
with youth that are so in tune with 
God and their relationship with Him. 
During our group discussions, people 
opened up and discussed some pretty 
hard hitting topics, especially during the 
Q&A portion that we did on friday and 
Saturday. The youth go through similar 
struggles and it was great that we had 
the opportunity to provide people with 
answers and advice that align with 
God’s Word. During the week, we also 
had the usual campfires and during one 
night, the youth joined the adults in 
singing worship songs. It was awesome 
worshipping the Lord wholeheartedly 
with both adults and friends my age 
surrounding me. 

Any time spent in Rama is always 
amazing, but this week spent with family 
and friends was truly special. Thank 
you to all the cooks, hosts, and speakers 
of the Rama Tabor for the hard work that 
went into the amazing food, hospitality, 
words, and memories that we all took 
home with us. May God bless you!
                               Annamaria Für

What I saw in this week in Rama was 
something that makes me excited for the 
future. It started off with the morning 
discussions we had in the beginning 
which was a little slow at the start but 
then people started to open up and when 
we opened up the discussions to have 
a Question and Answer session, there 
were some good questions. Some of 
which i couldn't have the answer, which 
is fine because it helped me realize that 
i need to equip myself better with God's 
word and that we need to equip the youth 
as well. But the group discussions was 
only part of this eye opener of a week 
for me. What really made my experience 
in Rama so much different from other 
years was what happened on Saturday 
night, Ifi Night.

Leading up to this wonderful night, we 
were wondering what to do for the night 
and what songs to sing. We practiced 
many times and we had a good time doing 
them. I didn't really hear any complaints, 
we were full of energy. Then the night 
came around and the atmosphere felt 
so amazing. The testimonies were deep 
and encouraging to hear. The preaching 
edified the church and the songs really 
helped us open up to God even more. 
And when the church was over, it was 
really only the beginning. Usually, we 
have the camp fire and the adults and 
older generation would sing songs and 
play instruments while the youth would 
maybe talk around the fire for a little 
bit and then we would play man hunt 
or something. However, this year was 
different. There were still songs but the 
youth got involved. At the start, there 
were a few and then more came and 
before you knew it, the old and young 
were singing songs, old and new. While 
others were going to bed to get ready for 
Sunday morning, the youth kept singing 
and it was a beautiful atmosphere. We 
sang until 1 am, and we would've sang 
even longer, but we were suggested to 
get some sleep for Sunday and so we 
listened.

There's something happening with this 
youth and I'm not just seeing this in the 
Hungarian Baptist community. I'm also 

I am so blessed and thankful for being 
able to go to Rama this year, even though 
I only came for the weekend. What really 
stood out to me was Saturday night, the 
youth night service and what followed 
after that. The testimonies that were 
said truly from the heart by some of our 

youth, the sermon from Attila Kulcsar, 
and the way we worshiped in Spirit and 
in truth were all truly amazing. We were 
so on fire for God that even after the ser-
vice ended, we continued to worship at 
the campfire. Now that was my favorite 
part out of the whole weekend and 
actually one of my favorite memories 
ever at Rama camp and I’ve been going 
since I was a little child. Usually what 
happens on Saturday night is the adults 
and elders sing hymns around the fire 
while the youth are playing games or 
doing something else but there was 
never a time when the youth actually 
led or sang their songs. This time, it was 
different. One of my friends brought out 
a guitar while I was sitting by the warm 
cozy fire and I started playing a little bit 
on it. A few minutes pass by and I look 
around and there are a bunch of youth 
surrounding me singing along with the 
worship song I was playing! Even the 
other adults and elders joined and we 
continued to nonstop worship the Lord 
until one in the morning (because we 
got told to go to sleep but we would have 
kept going, haha)! I’m just filled with 
complete joy seeing all of this passion us 
youth have to serve and worship Christ. 
This is evidence that God is working in 
our youth and revival is happening. God 
is so good and I cannot wait for what the 
future holds!

                              Rebeka Juhasz

FAMILY WEEK, CONVENTION MEETINGS, YOUTH NIGHT AND CAMPFIRE – 
REVIVAL TIME - AT CAMP RAMA, ONTARIO, 2018. JULY 2-8.

seeing this in the Hungarian Pentecostal 
and even the Romanian community. 
I don't believe this is a coincidence. I 
believe that God is working something 
here and He won't stop until it's finished. 
It's time for us to open up to God and 
let the Holy Spirit guide us and equip us 
with the gifts God has in store for us. 
This will make us world changers! This 
will make us victorious through love!

                                 Robi Juhász
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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of concerns and questions people had 
asked about (anonymously). Proverbs 
27:17 says, “As iron sharpens iron, so 
one person sharpens another” (NIV). 
This verse captures these moments we 
spent as the youth discussing about 
these various topics. We shared past/
present experiences, along with Biblical 
understanding, to try to consolidate the 
rest of the group in their own faith and 
walk with Jesus Christ. Given all these 
days filled with incredible fellowship, 
it’s hard to pick a single moment that 
stood out for me. If I had to pick one, it 
would have to be when the youth was all 
together after church to practice for the 
youth night on Saturday. Some people 
may have had the thought that it was 
just a performance for the audience, but 
I was under the impression that God’s 
presence was surely with us in the empty 
church when we were singing songs 
of praise. It felt like we were singing 
directly to Him as if He was sitting in 
the pews. The many worship songs we 

sang around the bonfire will also never 
be forgotten. There is nothing greater 
than standing beside brothers and 
sisters in Christ and glorifying God’s 
name! Making memories like these is 
always a blessing because it’s something 
you’ll never forget and something no 
one can ever take away from you.

With all that being said, I’d like to 
thank all those who made this week a 
possibility. People, who went out of their 
way and sacrificed their time to make 
this camp as hospitable as possible, 
deserve the most gratitude. I’m not sure 
my writing will serve the full justice to 
all the spiritual renewal that happened 
throughout this week, but I’m one 
hundred percent certain God impacted 
lives during camp this family week at
Rama!                         - Pisti Szabo

Our God is a living and loving Father 
who is working actively in our Youth to 
build not only our relationship with Him, 
but our brotherhood here on Earth. As 
the years have gone on and on and I 
have become more active in the youth, 
I have seen God work in tremendous 
ways not only in my life, but the lives of 
others. During the Rama Family Week, 
Pastor Novak outlined from Joshua 14 
the importance of brotherhood in our 
lives. As Joshua and Caleb ventured 
for 40 years out of Egypt toward God’s 
promised land, Canaan, the two friends 
saw many others struggle along the 
journey. They lacked commitment. 
They lacked a meaningful and tight 
relationship with God. They lacked 
determination. All these are crucial for 
a close relationship with our Heavenly 
father. Both Joshua and Caleb lived in 
commitment for the Lord and embraced 
His commitment to give them their 
Canaan. Joshua and Caleb embodied a 
courage that only came from the Lord to 
get through thick and thin for 40 years. 
Though their bodies grew older and 
weaker, their souls became ever stronger 
as the Lord tried them and grew their 
faith. God did it for a reason. God puts 
us through trials in life in order for us to 
get closer and closer to Him and what He 
promised us. In the 40 years that Joshua 
and Caleb were together, they developed 
a brotherhood that helped them not 
only through physical companionship, 
but through spiritual motivation. That 
is exactly what I have found in our 
Hungarian Baptist Youth. God has 
blessed me with great friends that have 
encouraged me along my journey of 
faith. Along with many others, Ro-
bert Juhasz, Samuel Szabo, Adam 
Szabo, and Steve Szabo, we have joined 
together in a Christian Brotherhood on 
our way to our Canaan. God calls us to 
hold each other accountable in order to 
maintain a close relationship with Him. 
That’s exactly what they have done for 
me, and for that I am grateful to God. I 
have grown in my faith as I have been 
challenged to do so and done the same 
for others. I was very pleased to see God 
moving in our youth this weekend. 

During our Group Discussions, we 
were able to tackle real world, modern 
day issues that all of us in the Youth face. 
We found that in all these issues, we are 
not alone. We all face the same issues 
and God wants us to have a brotherhood 
and sisterhood to overcome them. I 
encourage you all, find the Joshua’s 
and Caleb’s in your life, hold each other 
accountable, and watch as God works 
tremendously in your life on our mutual 
journey to Canaan. God is good.

                      Zsigmond Balla Jr.

After another memorable and 
spiritually-rewarding week at Rama, 
it never ceases to amaze me how God 
can work through this camp. We gather 
here annually, but there is always new 
spiritual renewal, fresh fellowship, 
and contemplative conversations. for 
someone who tries to make the trip to 
Canada every year, I get excited when 
summer comes along and the days for 
camp approach because I know God 
always has something new in store for 
me. This year was no different! This 
time around, we received spiritual 
growth from messages that focused 
on passages from the Book of Joshua. 
With group discussions happening on 
the following day about the message 
that was preached, it was intriguing to 
dive in deeper, talk about a wide range 
of topics, and share experiences others 
could relate to. 

With the youth, on Tuesday, we 
focused on Joshua 1 and paid close 
attention to verse 9; “Have I not 
commanded you? Be strong and 
courageous. Do not be afraid; do not be 
discouraged, for the Lord your God will 
be with you wherever you go” (NIV). 
for a teenager, it seems like there’s a 
surrounding environment where it’s 
hard to take a stand for what you believe 
in. Regardless, we’re still given this call 
to be strong and courageous during our 
walk of displaying our light onto the rest 
of the world, no matter how difficult 
situations in our life might become. 
It might mean you’ll lose a couple of 
friends that leave a negative impact on 
your life, or that you’ll be left out of 
miscellaneous activities that appears 
like everyone else is being a part of. But, 
the Bible calls us to be different, to be 
strong and courageous, and to take a 
stand for the truths we know, even when 
it’s the hardest thing to do! 

On Thursday, the next youth discussion, 
we looked at Joshua’s leadership qualities 
and talked about the characteristics that 
make a good leader. There was a general 
consensus of such characteristics: being 
obedient to God, being a person of your 
word, being strong and courageous, and 
having followers, while maintaining a 
Godly attitude. A great example from 
Joshua’s life comes from Joshua 10, 
where he obeyed God’s command of not 
being afraid of their enemy: the Amorites. 
He took his best men on an all-night 
march from Gilgal to catch the enemy by 
surprise and defeat them completely at 
Gibeon. Joshua could’ve pretended to be 
defeated or have gone against what God 
told him to do, but he was a good leader 
by knowing who his true captain and 
commander was. Joshua knew the Lord 
was fighting for Israel. 

With the youth, we used Friday and 
Saturday as days set aside for discussions 

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. 

Robi Juhász leading the Youth Night.
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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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GÉCZI 
ANDOR 

1943 - 2018

Géczi Andor 
testvér 1943. 
június 16-án 
született Kémeren, Szilágymegyében, 
Erdélyben, Erzsébet és Andor gyer-
mekeként. Együtt növekedett fiú test-
vérével, Istvánnal. Már fiatal korban 
elfogadta Jézus Krisztust Személyes 
Megváltójának, és a Kémeri Magyar 
Baptista gyülekezetben merítkezett be 
Fűr Imre lp. által.

1964. november 19-én házasságot kö-
tött Szabó Irmával, akivel nagyon bol-
dog házasságban élt, addig amíg az Úr 
hazaszólította.

Házasságukat két leánygyermekkel 
áldotta meg az Úr. Az első Gyöngyi 
(Ginger) 1965. október 6-án, a második 
Edit, 1969. március 2-án született.

1989-ben érkezett az Egyesült Álla-
mokba, Cleveland városába, a családja, 
felesége és leányai után.

2001-ben megszületett unokája, Cin-
tia. Nagyon szerette, sokat játszottak 
együtt és sok mindenre tanította.

Andor amilyen aktívan szolgált a 
Nagyváradi gyülekezetben, ugyan-
olyan hűségesen szolgálta Megváltóját 
a Clevelandi Magyar Bethánia Baptista 
Gyülekezetben is. A Férfikarban mindig 
nagy örömmel énekelt, de a nagyvára-
di fúvós zenekarnak is tagja volt. Hű-
ségesen szolgált Istennek a hangjával 
is a Bethánia Gyülekezet énekkarában, 
éveken keresztül. Egyik legkedvesebb 
éneke az „Egy szép kertben járok korán” 
című ének volt.

Mint szerszám-készítő lakatos és ko-
vács támogatta a családját egész életén 
keresztül. Munkahelyén is nagyon meg-
becsülték és szerették hűséges, csendes 
és szorgalmas magatartásáért.

Egész életében kedves, becsületes, ál-
dott gyermeke volt az Úrnak, aki min-
dig arra igyekezett, hogy mindenkinek 
a legjobbat tegye, és mindenkivel békes-
ségben éljen.

Püsök Dániel torontói lelkipásztor, 
elhunyt testvérünk rokona hirdette a 
Krisztusban nyert élő reménység, és a 
mennyei ország szépségének üzenetét.

Hisszük, Isten az Ő drága jelenlétével 
pótolja az űrt a hátramaradt feleség és a 
család életében!

Emléke legyen áldott!
                               Veres Sándor

Egy másik nagy kiváltságunk, hogy 
nem kell aggodalmaskodnunk, mert Ő 
megígérte, hogy gondot visel ránk. A 37. 
zsoltár 25. verse írja: "Gyermek voltam, 
meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy 
elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja 
meg kenyérkéregetővé." Ez persze nem 
jelenti azt, hogy tétlenkedéssel, naplo-
pással töltsük az időnket, gondolván, 
hogy Isten úgyis gondot visel ránk; de 
megőriz attól, hogy anyagi szükségtől 
való félelmünkben ne legyen időnk lel-
kiekre, Istennel és testvéreinkkel való 
áldott közösségre a gyülekezetben.

Nehéz lenne felsorolni összes kiváltsá-
gainkat, csak még egyet szeretnék meg-
említeni. Gondoltál-e már arra, milyen 
nagy kiváltságunk, hogy részesülhetünk 
a szentek közösségében? Ha a gyüleke-

zet, amelybe jársz kicsiny is, gondoltál-e 
arra, hány millió testvéred él ezen a vi-
lágon? Isten szeretete összeköt velük, és 
nemcsak azokkal, akik ma élnek, hanem 
azokkal is, akik már elmentek előre, és a 
megszámlálhatatlan mennyei seregek so-
kaságával. A kicsiny nyáj országa össze-
hasonlíthatatlanul nagyobb, mint akár-
melyik legnagyobb földi állam.

Persze ezt a szellemi közösséget és a 
többi kiváltságot csak az tudja érzékel-
ni, csak az tudja értékelni, aki nemcsak 
névlegesen tagja egy gyülekezetnek, ha-
nem valóságosan is a nyájhoz tartozik, 
amely amint láttuk, csak látszólagosan 
kicsiny, a valóságban azonban hatalmas.

Te is örököse lehetsz a fenti Igében 
említett országnak, ha elfogadod Jézus 
Krisztust személyes Megváltódnak.

Megtörtént ez már az életedben?
                                  Füredi Kamilla

Ezzel a 25 éve megjelent cikkel emléke-
zünk Füredi Kamilla misszionárius test-
vérnőre, akit két éve hívott haza az Úr. 

Ne félj, te kicsiny nyáj! 
Lukács 12:32

Sokszor megkérdezték már, hogy szok-
tam-e félni Afrikában. Bizony szoktam, 
de nem csak Afrikában, másutt is. Emberi 
életünk egyik legnagyobb kísértése a fé-
lelem, és ha jól megvizsgáljuk magunkat, 
meglepődve jövünk rá, hány döntésünk-
nek, s cselekedetünknek a mozgató rugója.

Van, amikor megnevezhető, valós 
okunk van rá, de sokszor nehéz lenne 
megfogalmaznunk, mitől is félünk. Az 
is előfordul, hogy a bátorság álarca alá 
rejtőzünk, de a viselkedésünk elárulja, 
hogy tulajdonképpen nagyon is gyávák 
vagyunk, féltjük önmagunkat.

A félelem olyan dolgokra késztethet 
minket, amelyek nemcsak feleslegesek, 
hanem károsak önmagunkra, környeze-
tünkre, és megakadályoznak a jobb, ne-
mesebb célkitűzések megvalósításában. 

A félelem leküzdésére kevés lenne 
egymást biztatgatnunk, hogy ne félj! 
Ugyan mennyi bátorságot tudna önteni 
társába az, akinek szintén vacog a foga?

Isten Igéje azonban ebben is jó segít-
ség. A Bibliában az egyik leggyakrab-
ban olvasható kifejezés: "Ne félj!" Jó 
olvasni, hallani, hiszen aki mondja Te-
remtő Atyánk nekünk; erős, hatalmas, 
meg tud védeni és szeret minket. Az Ige 
legtöbbször azt is megmondja, miért ne 
féljünk, sőt a félelem különböző okaira 
külön kínál gyógyszert.

félelmeink egyik oka lehet a kicsiny 
nyáj komplexus. A kicsiny nyájhoz tar-
tozni, kisebbségben lenni, önmagunkat 
kicsinynek, gyengének érezni már maga 
is elég ok a félelemre. Az emberek ál-
talában szeretnek a többséggel tartani. 
Keresik az erősek, a befolyásosak, a 
hatalmasok társaságát. Mellettük, kö-
zöttük biztonságban érzik magukat, leg-
alább is addig, amíg nem csalódnak.

Isten népe viszont mindig kicsiny nyáj-
nak számított, de tagjai valóságban an-
nak a nagy országnak a polgárai, amely 
Jézus példaimájában a hatalommal és a 
dicsőséggel együtt van megemlítve.

Nem kell annak a kicsiny nyáj komp-
lexusban szenvedni, aki az Ő országá-
hoz tartozik, még akkor sem, ha a legki-
sebb baptista gyülekezetnek a tagja. De 
tudni kell, hogyan éljünk állampolgári 
kiváltságainkkal, melyek természetesen 
mind kegyelemből a miénk. Gondoltál-e 
már arra, milyen nagy kiváltság, hogy 
reggel, amikor kinyitod a szemed, meg-
szólíthatod az örökkévaló Istent és áldá-
sát, segítségét kérheted egész napodra? 
Vannak, akik csak kötelességérzetből 
imádkoznak, mintha az imádsággal ők 
tennének szívességet Istennek, pedig va-
lójában Istennek hihetetlen nagy jósága, 
szeretete, irántunk való szívessége nyil-
vánul meg abban, hogy odafigyel ránk. 
Csodálatos kiváltságunk az imádság.

Füredi Kamilla misszionárius igét 
hirdet 1993-ban Rámában. Mellette 
Oláh Lajos helyi lp. és Dr. Haraszti 

Sándor tiszteletbeli elnök.



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)

14. oldal 2018. augusztus-szeptember 

toztok néhány gyülekezettel?
Természetesen! Nagyon sok. A szö-

vetségtől kaptunk egy óriási anyagi 
támogatást, a gyülekezetek is tartottak 
közös gyűjtést számunkra három al-
kalommal, ami nagyon sokat segített. 
Rendkívüli áldás volt számunkra, hogy 
Chicagoból, Clevelandból és Detoritból 
eljöttek a testvérek kétkezi munkával 
segíteni, New Yorkból, Alhambrából és 
Palm Bayből pedig pénzt küldtek, hogy 
napszámosokat fogadhassunk. Jó volt 
látni, hogy szinte minden vasárnap meg 
voltunk említve gyülekezeteink bulletin-
jeiben és az értünk való imádkozásra 
buzdították a lelkipásztoraink a gyü-
lekezeteket. Nagyon sokat jelentettek 
számunkra az értünk mondott imák! 
Ezúttal is köszönjük szépen mindezt az 
Észak-Amerikai Magyar Baptista Szö-
vetségnek és a gyülekezetek vezetőinek 
és testvériségének!

Szépen szervezett megnyitó istentisz-
telet után vagyunk. Számodra mit je-
lentett ez az ünnepély? Említenél egyet, 
ami a múltra vonatkozik, s egyet, ami 
előre felé mutat?

Most úgy látom, hogy a megnyitót 
megelőző hét volt életem legfárasztóbb 
hete. Emlékszem, hogy arra koncent-
ráltam az ünnepi istentiszteletek előtt, 
hogy ne kövessek el valami nagy hibát 
a szószéken, nem mondjak valami buta-
ságot. Visszanézve tudom, hogy Isten ott 
volt mellettem és segítségemre volt. Az 
ünnep számomra a megnyugvás örömét 
adta. Mintha a Everest hegycsúcsára 
értem volna fel, hosszú és fárasztó, de 
egyben sok örömöt és áldást adó mászás 
után. Az ünnep múltra vonatkozó üzene-
te számomra az, hogy Isten hűséges és 
mindig beváltja ígéreteit. Amit Vele kez-
dünk, annak biztosan lesz áldott befeje-
zése is. Előre nézve pedig szeretném, ha 
a jól ismert mondás szerint imaházunk 
egy mentőcsónak szerepét töltené be és 
semmiképpen sem válna luxushajóvá. 

A Ráma Tábor gondjai is a tiétek. Mire 
olvasóinkhoz ér az Evangéliumi Hír-
nöknek ez a száma, már túl is leszünk a 
családi üdülésen és a jubileumi közgyű-
lésen is. De most még előtte vagyunk. 
Várjuk az újabb találkozást. Remélem a 
testvéri találkozások bátorítást és örö-
möt jelentenek majd nektek is, ahogyan 
nekünk mindig azt jelentenek.

Mi is nagyon várjuk a találkozást, hisz 
számunkra is nagy öröm találkozni test-
véreinkkel és együtt dicsőíteni Istent. A 
tábori gondokat pedig szívesen és öröm-
mel hordozzuk. 

Köszönöm ismét szép szolgálatodat 
és válaszaidat is. Az Úr áldása kísérje 
életedet és a Torontói Magyar Baptista 
Gyülekezet szolgálatát!         HGéza

szolgálatokra, illetve a többi lelki mun-
ka végzésére. Még golfozni is elmentem 
a legtöbb hétfőn. Ha elutaztam, Isten 
midig rendelt szolgálattevőt a gyüleke-
zetből, vagy a testvérgyülekezetekből, 
de ha itthon voltam igyekeztem elvé-
gezni a rám bízottakat. Természetesen, 
tudatában vagyok annak, hogy sok min-
denre mégsem maradt idő. Volt, hogy le 
kellett mondanunk egy-egy ifjúsági óra 
megtartását, vagy más közösségi alkal-
mat nem tudtunk megtartani, mert már 
nem maradt rá idő vagy energia. Tuda-
tában vagyok annak is, hogy a családlá-
togatást is nagyon hiányosan végezhet-
tem ebben az időszakban. Nagyon hálás 
vagyok Istennek a gyülekezetünkért és 
köszönettel tartozom gyülekezetünk ve-
zetőinek is, hogy ott álltak mellettem és 
elnézték tévedéseimet, valamint kiegé-
szítették hiányosságaimat.

feleségeddel és négy gyermekeddel 
nem is olyan régen költöztetek az ima-
ház épületében lévő új szolgálati lakás-
ba. Számukra is mozgalmas volt az el-
múlt néhány év. Ők hogyan élték át ezt 
az időszakot?

Talán a legnehezebb Adinának és a 
gyermekeknek az volt, hogy az elmúlt 
években szinte minden szombatot nél-
külem kellett megszervezzenek és meg-
éljenek. Általában későn értem haza, jól 
elfáradva, és még mindig maradt valami 
hátra a vasárnapra való készülődésből. 
Adina azonban rendkívül pozitívan állt 
az adott helyzethez és igyekezett betöl-
teni az általam hagyott űrt a gyermekek 
életében. Nagy segítségünkre volt még, 
hogy apósomék is többször eljöttek hoz-
zánk Nagyváradról segíteni, illetve az 
unokahúgaim, Andrea és Dorottya is 
meglátogattak a szünidőben, majd And-
rea egy hosszabb időre is eljött, miután 
a középiskolát befejezte. 

Szövetségünk főtitkáraként ismered 
a többi gyülekezetünket, szolgatársain-
kat, testvériségünket. Volt számodra és 
a gyülekezeted számára is érzékelhető 
jele annak, hogy egy szövetségbe tar-

Öt évvel ezelőtt vele kezdte és most 
vele végezte is be a gyülekezet az ima-
házépítés csodálatos és nagyon nehéz 
munkáját. Az Úr, aki erőt adott a toron-
tói testvéreinknek a munkálatokhoz, 
egészen a befejezésig, Ő adjon az elvég-
zett munka után örömöt, békességet és 
áldást, bőségesen!

Bár mindenkit megillet a köszönet, 
aki az imaházon munkálkodott, én ez-
úttal e fiatal szolgatársam iránti tiszte-
letemet is szeretném kifejezni e néhány 
kérdéssel.

Dániel testvérem, öt év ilyen munká-
ban nagyon hosszú idő. Hogy bírtátok? 
Honnan volt erőtök újra és újra folytatni, 
egészen a befejezésig?

Valóban hosszú idő, de nekem már 
volt korábbi edzésem az építkezés terü-
letén. Előző szolgálati helyemen, Tordán 
és a körzetben, kilenc évig építkeztünk. 
Emlékszem egy olyan alkalomra is, 
hogy szombat este 11 órakor szálltam 
le az állásról és vasárnap kellett négy-
szer prédikálni a körzet gyülekezetei-
ben. Mindenképpen segítségemre voltak 
a tordai tapasztalatok az elmúlt öt év 
alatt. Az, hogy visszanézhettem a múlt-
ban tapasztalt isteni segítségre és gond-
viselésre, megújította erőmet. Soha nem 
volt kétség bennem, hogy el fog készülni 
az imaház. Ez az Istenbe vetett hit adott 
erőt a tovább lépésre. Erőt kaptam még 
a testvéri összefogásból. Az, hogy együtt 
dolgozhattunk, nevethettünk és olykor 
bosszankodhattunk is, különleges erővel 
kovácsolt össze minket és ebből én sze-
mélyesen sok erőt merítettem. És végül, 
azok a finom szombati ebédek…, mindig 
feltöltöttek új energiával.

Az építkezésről a megnyitó istentisz-
teleteken számot adó testvérek mind 
elmondták, hogy te is mindig ott voltál 
velük, a fizikai munkából is kivetted a 
részed. Csodálom munkabírásodat és 
alázatodat. Az egész gyülekezet gondja, 
lelki vezetése a tiéd volt. Elköltöztek, új 
testvérek érkeztek, gyermekek születtek, 
a fiatalok egyre érettebbek lettek. Volt 
segítséged a rendszeres szószéki szolgá-
latok, vagy pl. az ifjúsági órák megtartá-
sa során?

Még jó, hogy tudatában vagyok sok 
gyengeségemnek, másként elbíznám ma-
gam a fentieket hallva. Tudatosan töre-
kedtem arra, hogy minél többet segítsek 
a fizikális munkában is. Hála Istennek jó 
erőben vagyok és nem nézhettem karba 
tett kézzel mások fáradozását. Fontos 
megemlítenem, hogy egy vagy legfel-
jebb két nap dolgoztunk az imaháznál. 
A hét többi részén volt időm készülni a 

Interjú Püsök Dániel testvérrel, az imaház- 
megnyitó torontói gyülekezet lelkipásztorával

Az ünnep utáni reggel, vendégekkel. 
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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)

2018. augusztus-szeptember 15. oldal

rew azóta is börtönben van. (Néhány 
hete fogságát házi őrizetre változtatták. 
szerk) Államellenes összeesküvéssel vá-
dolják, vagyis azzal, hogy ő is tagja volt 
az Erdogan elnök elleni puccskísérlet-
nek. Andrew ártatlannak vallja magát. 
Ő kizárólag az evangéliumot hirdette, és 
ott segített, ahol tudott a török népnek. 
Unokahúgom látogathatta ugyan férjét 
a börtönben, de csak ablakon keresztül, 
és csak törökül beszélgethettek. Andrew 
érdekében több mint 70 amerikai szená-
tor küldött petíciót a török kormánynak, 

áHÍTATOS PERCEK
“Másokat viszont megkínoztak, akik 

nem fogadták el a szabadulást, hogy di-
csőségesebb feltámadásban legyen ré-
szük. Ismét mások megszégyenítések és 
megkorbácsolások próbáját állták ki, 
sőt még bilincseket és börtönt is. Megkö-
vezték, szétfűrészelték, kardélre hányták 
őket; juhok és kecskék bőrében bujdos-
tak nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve 
azok, akikre nem volt méltó a világ.”  — 
Zsid 11,35b-38a

A múlt héten ismét megnéztem az 
Orwell fő műve alapján készült filmet a 
határait nem ismerő hatalom alatt élők-
ről.  Akár 2018 is lehetne a címe, hiszen 
a múlt század 80-as éveiben remélt sza-
badság helyén azt ígérő technokraták 
önkénye érvényesül, akik mintha mérle-
gen méricskélnének, a legkisebb ellenál-
lás irányában dekáznak ki a tömegeknek 
jogból és felelősségből mindig éppen 
annyit, hogy hatalmon maradhassanak. 
A Zsidókhoz írt levél írója a büntetés 
és megfélemlítés tíz módját sorolta fel 
a megelőző korokból. Az orwelli jelene-
tekben ezeknek a modern változataival 
találkozunk. Mivel a szenvedés mindig 
egyéni, a korai keresztyének fájdalma-
it és a ma megpróbáltakét értelmetlen 
összehasonlítani. Az okok hasonlósága 
a fontosabb, amit így fogalmaz meg a 
szentíró: “nem fogadták el a szabadu-
lást, hogy dicsőségesebb feltámadásban 
legyen részük”.

A felkínált szabadság kidekázott jó, 
amit a hatalom kezéből vehet el a hívő. A 
keresztyénség mártír hősei úgy döntöttek 
inkább, ha dönthettek még, hogy a „di-
csőségesebb feltámadásban” való részvé-
telt választják.  A “szabadulás” mindig 
kevesebb az elvett szabadság visszanye-
résénél. A feltámadás azonban a halálból 
is kimentettek testi diadalmenete, dicső-
séges életfolytatás a Krisztussal.

A Jelenések könyvében megszólított 
kisázsiai gyülekezetek “győztesei” már 
a keresztyének üldözésében is jártasabb 
hatalom alatt éltek. Bajaikat fokozta, 
hogy az Úr által leleplezett vallásosság 
ellenében kellett győzniük. “Sátán zsi-
nagógája” (Jel 2,9-11) lett hitelődeink-
nek a hatalmától megszédült katolikus 
egyház, de még Luther is a “disznók 
levágására” biztatta a német hercegsé-
geket, akik a reformáció hitben (!) “ra-
dikális” ágától jobban tartottak, mint a 
velük egyezkedve protestálók papjaitól.

Illyés Gyula “Egy mondat a zsarnok-
ságról” c. verse a kommunizmus esz-
köztárába és eljárásaiba nyújtott bete-
kintést az előző generációnak. Ajánlom 
elolvasásra Nagy Károly fordításában 
(One Sentence on Tyranny), aki meg-

említette a  gyülekezetünkben, hogy a 
szekularizálódó társadalom ismert kuta-
tója,  Peter Berger volt a témavezetője a 
Bostoni Egyetemen. Egyiküket sem kér-
dezhetjük már meg arról, hogy mit mon-
danának a vallásos hivatkozások mögé 
bújtatott hatalmi törekvésekről, amik 
terrort, menekült áradatokat és lángoló 
nacionalizmust szülnek a napjainkban. 
A gazdasági, sőt meleg háborúk létjogo-
sultságát is elhitetnék velünk, ha vevők 
leszünk az elveikre.

Ilyen körülmények között és ellené-
ben él ma az Isten népe. Ha Jézusra fi-
gyelünk, akkor mi Isten Országának az 
eljövetelében reménykedünk, és máris 
az Úr követőiként élünk. A Krisztustól 
eredő másság nem szúr szemet, de ha-
mar észrevehető. Ő nem dekázta ki a 
szabadulásunkat, és nem követel semmi 
olyant tőlünk, ami mások szabadságát 
megrontaná. Mégis, az Úr szavát adta 
erre: üldözni fognak bennünket. Mint 
a szmirnaiaknak is üzente: „Nyomorú-
ságotok lesz tíz napig. Légy hű mindha-
lálig, és neked adom az élet koronáját. 
Akinek van füle, hallga meg, mit mond a 
Lélek a gyülekezeteknek! Aki győz, an-
nak nem árt a második halál.”

Adjunk hálát az elmúlt évezredek már-
tírságot szenvedett hithőseinek fölemelő 
példájáért!

                               Novák József

A MABAVISZ elnöksége:
Elnök: dr. Gergely István (Amerika) 

Alelnökök: Papp János (Magyarország) 
Pardi Félix (Erdély)

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)

IMáDKOZZUNK 
EGYMáSÉRT

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

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

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

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

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

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

Szombaton a kárpátaljai magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, Nagy Csaba lelkipásztorért 
és munkatársaiért.

Az izmiri börtön fogságában
Június 30. a keresztény  
vértanúk emléknapja

Andrew Brunson annak a Steiner Jó-
zsefnek a veje, aki 30 éven át sugározta 
magyar nyelven Krisztus evangéliumát 
a Trans World Radio hullámain. And-
rew felesége, Norine - Steiner József lá-
nya - az unokatestvérem.

Andrew és Norine – USA-állampol-
gárok, de Norine édesapja után magyar 
állampolgársággal is rendelkezik - egy 
misszióiskolában ismerkedtek meg, ott 
készültek fel arra, hogy beálljanak Is-
ten munkájába. friss házasként, 25 éve 
költöztek Törökországba. Először Isz-
tambulban szolgáltak, majd Ismirben 
alapították meg a Dirillis, azaz feltáma-
dás nevű gyülekezetet, mely hivatalosan 
engedélyezett közösség. Három gyerme-
küket is Törökországban nevelték fel.

2016 októberében hívatták őket a helyi 
idegenrendészeti hivatalba. Abban a re-
ményben mentek, hogy ezúttal hosszabb 
időre fogják megkapni a Vízumot. Ehe-
lyett letartóztatták őket, elvették iratai-
kat, telefonjukat, még a szemüvegüket 
is. Ezeket később visszakapták. Norine-t 
12 nap múlva szabadon engedték, And-



“Tudom, az Úrnak terve  
van velem...”

Szeretném tudomásotokra hozni ked-
ves testvéreim, hogy milyen nagy a mi 
Istenünk, aki még ma is csodákat művel 
az övéivel.

2017 karácsonya örömteli ünnep volt 
számomra, meghitt, szerető családi kör-
ben. Rögtön az ünnep után kórházba 
kerültem, a sürgősségi osztályra. Ren-
geteg kivizsgáláson mentem keresztül, 
miközben testem annyira legyengült, 
hogy lélegzőgép segítségével éltettek 
míg én napokig öntudatlanul feküdtem, 
kómában. 

Több hónap kórház és rehabilitálás 
után újból haza kerültem, mert Isten 
csodát tett velem. Meghosszabbította 
életem, hogy még lássam családom, és 
hogy hirdessem az Ő csoda dolgait min-
denkinek. Zarándok, földi életem hosz-

48. A császár udvarából valók melyik 
gyülekezetet köszöntik? 

49. Kik akarták megölni Ahasvérus 
királyt? 

50. Istennek hány szekere van Dávid 
szerint? 

51. Ki volt az ég királynője, akinek 
áldozatot mutattak be a Jeruzsálemiek? 

52. Ki ölte meg havas időben Moáb 
két oroszlánját? 

53. Ki az a három igaz, aki nem lenne 
képes megmenteni közbenjárásával az 
országot /Izraelt/ a veszedelem, az isteni 
ítélet elől? 

54. Kit tett Isten pecsétgyűrűvé népe 
között? 

55. Hogy folytatódik: a papnak ajkai 
őrzik a ...  Mit? 

Válaszok az előző havi  
kérdésekre (4)

36. Józsué 20 szerint 6 menedékváros 
volt. Ezt erősíti a 4Móz 35,9-34 is.

37. Siserát egy nő ölte meg: Jáhel. Bí-
rák 4,17-23. 5,24-27.

38. Hány napig volt Obed Edomnál a 
frigyláda? 3 hónapig. 2Sám 6,11.

39. Sámson több mint 3000 embert ölt 
meg halálával. Bírák 16,27.

40. Salamon Abjátár pap helyett Sádók 
(vagy Cádók) papot rendelte főpapnak. 
1Kir 2,35.

41. Melyik Júdeai király betegedett 
meg vénségében a lábaira? Asa. 1Kir 
15,23.

42. Jéhu a juhnyíróháznál 42 férfit öle-
tett meg. 2Kir 10,14.

43. Kinevették-e Jézust? Igen, Jairus 
leánya feltámasztásakor. Márk 5,40. 

44. Igen, a tanítványok gyakorolták 
az olajjal való megkenetést, gyógyítást. 
Márk 6,13. A Jakab 5,14 szerint ez át-
ment a gyülekezeti gyakorlatba is.

45. A virágvasárnapi szamarat a ta-
nítványok a „kettős útnál” találták meg. 
Márk 11,4.

                             Lizik Zoltán lp.

Bibliai találós kérdések (5)
46. Pál kikre gondol, kiket szeret-

ne, ha azok egyengetnék az ő útjukat 
Thessalonikába? 

47. Szokás volt-e a szent csók az első 
gyülekezetekben? 

EVANGÉLIUMI HÍRNÖK, 2018. augusztus-szeptember  16. oldal

szú múltra tekint, melyben Isten mindig 
velem volt, még a halál árnyékának völ-
gyében is. 

Gyermekkoromtól magához vont, Jé-
zus Krisztusban megváltott, vele járhat-
tam az élet útját, és övé lehettem, hor-
dozott szerető gyöngédséggel egész öreg 
koromig – köszönöm Istennek!

Hálát adok Istennek gyermekeimért 
és családjaikért, akik szeretettel vettek 
körül és most is teszik. Arra kérem az 
Urat, hogy tartsa meg őket az Ő közel-
ségében, járjanak az Ő útján mindvégig, 
szolgáljanak neki hűséggel, hogy egykor 
mindannyian együtt lehessünk az Ő or-
szágában.

Ugyanúgy hálámat fejezem ki testvé-
reim iránt, akik imádkoztak értem, hív-
tak, látogattak, szeretettel viszonyultak 
hozzám. Az Úr áldja meg Őket!

Imádkozom azokért, akik még nem 
az Úr gyermekei, hogy fogadják el Jé-
zust megváltójuknak, aki meghalt bű-
neinkért, hogy majd befogadhasson 
mindannyiunkat az Ő örök országába.

Tudom, az Úrnak terve van velem. Ál-
dom érte nevét örökké!

                           Lőrincz Rozália

amit számos képviselő is aláírt az Euró-
pai Parlamentben. A bizonytalanság (35 
évre akarják elítélni, ami gyakorlatilag 
életfogytiglant jelent), az alaptalan vá-
dak, az ottani börtön körülményei sok 
szenvedést okoznak Andrew-nak. Ke-
resi Krisztus közelségét, vigasztalását 
gyötrődései között. Néhány hónapja írt 
egy éneket Megváltójának, amit min-
dennap többször elénekel. Pár sort idé-
zek belőle nyers fordításban:

Méltó vagy, egyedül méltó. / Könnyei-
met és fájdalmamat áldozatként emelem 
fel. / Taníts részt vállalni a te szenve-
désedből, / Isten Báránya, méltó vagy, 
egyedül méltó...

A mai Izmir azonos a Jelenések köny-
vében szereplő Szmirnával. Ennek a 
gyülekezetnek üzente Jézus a menny-
ből, hogy szenvedni fog, de legyen hű 
mindhalálig (Jel 2,10). Vajon milyen 
hűséget, kitartást vár tőlünk kényelmes, 
szabad körülményeink között Jézus? Ezt 
mindenképpen kéri: "Ne feledkezzetek 
meg a foglyokról, mintha fogoly társaik 
volnátok" (Zsid 13,3).
      Dr. Kovács Gézáné Szegedi Ildikó

Békehírnök, 2018. június 24.


