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

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

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

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

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

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

folytatás a 3. oldalon
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1Korintus 10:11. Mindez pedig pél-
daképpen történt velük, figyelmezteté-
sül íratott meg nekünk, akik az utolsó
idõkben élünk.

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

bennünket meghalni? Mit tettél velünk,
miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?!
12 Nem megmondtuk neked még Egyip-
tomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd
szolgáljuk az egyiptomiakat?! Mert jobb
nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk,
mint ha a pusztában halunk meg! 13 De
Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek!
Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan
szabadít meg ma az ÚR benneteket! Mert
ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat,
úgy soha többé nem fogjátok látni õket. 14
Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok
veszteg!
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MEGTELTEK  MINDNYÁJAN  SZENTLÉLEKKEL    
Apostolok Cselekedetei 4:31-33 

Pünkösd ünnepe új tartalmat nyert a 
szentlélek kitöltetésével. Az Úr Jézus 
Krisztus  meghagyta tanítványainak, 
hogy addig maradjanak Jeruzsálemben. 
Amikor Pünkösd lett, mindnyájan be-
teltek szentlélekkel és létrejött Krisz-
tus újszövetségi gyülekezete. Ennek 
létezése Istennek csodálatos munkája. 
Textusunkban arról értesülünk, hogy 
a gyülekezet imádkozik és válaszként 
mindnyájan megtelnek szentlélek-
kel! Pontosan úgy, mint Pünkösdkor.  

KÜLDD SZENTLELKED!
Küldd Szentlelked, kérlek, Uram, 

Küldd hő, buzgó imámra;
Hogy tanítson, vigasztaljon 

És vezessen útadra!
Bűnteherrel, messze Tőled, 

Sötét éjben bolyongtam.
Tűzoszloppal, égi fénnyel 
Vezess, vezess ó, Uram!

Meghallgattál s fényt gyújtottál, 
Amit soha nem láttam. 

Bús lelkemmel, tört szívemmel 
Szent örömre találtam. 

Ó, én lelkem, hirdesd széjjel, 
Mint jött Isten tefeléd;

Mint jött Jézus, és üdvödért 
Föláldozta életét!

Népmilliók, zarándokok 
Téged, Uram, keresnek. 

Hallasd szavad, ó, Megváltóm, 
S küldd vezérül Lelkedet!

Hadd leljenek fényt és erőt, 
Zúgjon ének, örömár: 

Te vagy, Jézus Isten Fia, 
Mindörökké Úr s Király! 

                  HH 129. ford: Somogyi Imre 

Nincsenek meg ugyanazok a kísérő je-
lek, de Isten Lelke mindannyiukat be-
tölti. Krisztus gyülekezete nagy feladat 
előtt áll. Küldetése: Megváltójáról ta-
núskodni ezen a világon. Hirdetnie kell 
az örömhírt minden embernek. Ennek 
során azonban óriási ellenállásba ütkö-
zünk, amit a szentlélek hatalmas erejé-
vel vagyunk képesek legyőzni. Ezért a 
hívők gyülekezete ismételten beteljese-
dik szentlélekkel. 
megváltónk, akié minden hatalom 

mennyen és földön (Mt 28:18) biztosítja 
övéit, hogy „ ...a pokol kapui sem vesz-
nek rajtuk diadalt!” (Mt 16:18) A meg-
váltottak gyülekezete a szentlélek Isten 
védelme és vezetése alatt végzi szent 
küldetését, abban a biztos meggyőző-
désben, hogy nagyobb az, aki bennük 
van, mint az, aki a világban van (1Jn 
4:4). Minden gyarlóság és hiányosság 
ellenére nyilvánvaló a Lélek munkája, 
amit a gyülekezetben végez. Ezt látjuk 
alapigénkben és ugyanezt tapasztaljuk 
mi is. Nincs semmi okunk a csügge-
désre, mert a szentlélek munkálkodik, 
úgy egyéni, mint közösségi életünkben. 
Ezt az áldott munkálkodását tények bi-
zonyítják. Szent alázattal, élő hittel és 
Krisztus hívő népéhez illő komolyság-
gal kívánjuk és kérjük, hogy ezek jel-
lemezzék gyülekezetünket is. Krisztus 
gyülekezetében mindig felismerhetők 
ezek a szentlélek által teremtett  alap-
vonások: a bátor igehirdetés, a szent 
egység, a nagy erő, az élő Krisztus meg-
vallása és a nagy kegyelem. 

Bátor igehirdetés 
Ez történt Pünkösdkor, és így van ez 

Pünkösd után is Krisztus gyülekezeté-
ben. Istentől kapott bátorsággal szólni, 
hirdetni  Isten Igéjét, csakis a szentlé-
lek segítségével tudjuk! Ez jellemezte a 

jeruzsálemi gyülekezetet, és ez jellemzi 
mindig a hívők közösségét. A Biblia, 
Isten kijelentése szilárd, mozdíthatatlan  
alapunk. A szentlélek elvezet minden 
igazságra.  Isten megmentő hatalma 
az minden hívőnek üdvére (Rm 1:16). 
A Szentlélektől indíttatva szólottak az 
Istennek szent emberei (2Pt 1:21), és 
ugyanaz a Lélek ad teljes bátorságot a 
hívők nagy sokaságának - napjainkban 
is, mind az idők végezetéig. Azért le-
gyen a mi imádságunk ez: „Most azért, 
Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és 
adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bá-
torsággal szólják a te beszédedet!” (29v)  
Legyen hála kegyelmes Urunknak, 
hogy  szentlelke által ma is biztosítja a 
bátor igehirdetést!

Szent egység
„A hívők sokaságának pedig szíve-lel-

ke egy vala!” Csak a szentlélek képes 
hitre és szent egységre segíteni. Ezt, a 
Krisztusban való egységet kezdettől ta-
pasztaljuk és szüntelen élvezzük, mert 
Jézus a közös nevezőnk. Megtagadjuk 
önmagunkat, önző természetünket, 
és önzetlen szeretettel ragaszkodunk 
Urunkhoz és egymáshoz. Erre egyedül 
a szentlélek Isten által vagyunk képe-
sek. Az Ő csodálatos munkája ez, amit 
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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)

2. oldal 2011. június 

mOzgALmAs mÁJUs
Bizonyára nem csak nekem volt 

mozgalmas a hónap. szövetségünk 
képviseletében részt vettem Novák 
testvérrel együtt a MABAVISZ ez évi 
tanácsülésén és az azt követő missziós 
konferencián. magyarországi utam 
során több gyülekezetet is felkerestem, 
néhányban szolgáltam is. Ezekről a szép 
alkalmakról lehet, hogy írok valamikor 
lapunkban, ha a hely lehetővé teszi.  

Alighogy visszaérkeztünk (felesé-
gem is elkísért), kezdődött az ifjúsági 
konferencia, amit ezúttal a mi gyüle-
kezetünk rendezett. szépen, áldásosan 
telt a május végi hosszú hétvége 
(Memorial Day weekend). Jó volt látni, 
hogy gyülekezeteink fiataljai szeretik 
az Urat és szeretik egymást. Hosszú 
utakat tesznek meg ilyenkor azért, hogy 
egy néhány napig együtt lehessenek. 65 
szálló vendégünk volt, ami a vasárnapra 
érkezőkkel és a helyi gyülekezettel 
együtt olyan 120 igehallgatót jelentett. 
Erdélyi és magyarországi mércével ez 
nem tűnik soknak, nekünk azonban nem 
kevés. A gyülekezetenkénti mintegy 10-
10 fiatal (többségében ezúttal tizenéves) 
jó reménységre ad okot. Az ifi témája 
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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)

104. KÖZGYŰLÉS
Ráma Tábor, 2011. július 1-3.
A közgyűlés utáni napokban 

július 3-10 között 
 Gyermek és Tini-tábor

HÁZASOK HÉTVÉGÉJE
ugyancsak a  

RÁMA táborban
augusztus 25-28 között.

Előadók: 
Dr. J. Floyd Parker és

felesége Bonnie.
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2011. június 3. oldal

Megteltek mindnyájan Szentlélekkel 
folytatás az 1. oldalról

nyugodjunk bele a széthúzásokba, sza-
kadásokba, mert ez nem a szentlélek-
től van! Csak Ő  képes megvalósítani 
és megőrizni Krisztus gyülekezetében 
a szent egységet. segítségünkre van, 
hogy bűneinktől megtisztuljunk Jézus 
vére által, ami a gyülekezet egységének  
fontos feltétele. Isten gyűlöli a bűnt, de 
megmentő szeretettel van a megtérő bű-
nöshöz.  mély alázattal kérjük, teljesítse 
ki ezt az áldott egységet, melyért meg-
váltónk is könyörgött főpapi imájában 
(Jn 17:20-21). Ez igen fontos, mert „csak 
oda küld áldást az Úr és életet örökké!” 
(Zsolt 133:3b) Új szív, tiszta és szent élet 
áldott egysége ez, amit a szentlélek hoz 
létre. Közösségi életünknek igen nagy 
kincse ez, amire féltő szeretettel vigyáz-
zunk.

Nagy erő
A mindenható Isten hatalmas ereje ez. 

Kimentett a bűn fogságából és áthelye-
zett Isten országába. minden akadályt 
és megkörnyékező bűnt legyőző, korlát-
lan isteni hatalom! Ez az erőforrás ren-
delkezésünkre áll, melynek segítségével 
a hívő lélek és a megváltottak gyüleke-
zete mindenek felett győzedelmes. 
Nincs már semmi, ami képes volna 

minket fogva tartani (Rm 8,35-39). 
Nagy erő áll rendelkezésünkre, melyre 
teljes bizalommal támaszkodhatunk. 
A múlt és a jelen idő mártírjaival hir-
detjük Isten győzelmes erejét, és ezzel 
az erővel végezzük hűségesen és nagy 
bátorsággal a lélekmentés szolgálatát. 
Pál is erre emlékezteti fiatal munkatár-
sát Timótheust, hogy „erőnek Lelkét” 
adta nékünk az Isten! (2Tim 1:7) Ő nem 
változott meg, ereje is ugyanaz, ami 
volt. Ne gyengélkedj, ne botladozz, de 
ha mégis megtörténik, akkor figyelj az 
Igére, és erősödj meg, mert aki az Úr-
ban bízik, annak ereje megújul,  biztosít 
mindannyiunkat Isten szent szava (Ézs 
40:31). Szentlélek Isten! Áraszd ki gaz-
dagon győzelmes erődet életünkre és a 
megváltottak gyülekezetére!

Az élő Krisztus megvallása
személyes és közösségi életünk kül-

detése a földön: Krisztus megvallása! 
Isten emberi testet öltött a Názáreti Jé-
zus személyében. Önmagát engesztelő 
áldozatul kereszthalálra adta, váltságot 
szerzett. Bűnbocsánatot, üdvösséget, és 
örök életet ad a megtérő, Benne hívő bű-
nösöknek. Isten Lelke segít ezt a Krisz-
tust hittel felismerni, és mint az Atyától  
kapott,  egyedüli megváltót, személye-

sen elfogadni. Krisztust hitelesen kell 
hirdetnünk, mert „ Aki hisz a fiúban, 
annak örök élete van, aki pedig nem en-
ged néki, azon Isten haragja marad!” (Jn 
3:36)  Krisztus gyülekezetére jellemző, 
hogy a szentlélek segítségével mindig 
hitelesen hirdeti és megvallja Őt! Ez 
igen fontos, mert élet - halál kérdése! 
Nem lehetünk közömbösek, felelőtlenek 
sem megváltó Urunk, sem embertársa-
ink iránt. Isten reánk bízta a megbékélés 
Evangéliumát. Jézus azt mondta tanít-
ványainak, hogy a Szentlélek Őróla tesz 
majd bizonyságot (Jn 15:26).  Pál apos-
tol pedig azt írja, hogy Krisztust Úrnak 
vallani csak a szentlélek által tudjuk! 
(1Kor 12:3) Krisztus megvallása tehát 
kizárólagosan a szentlélek munkája. 
A halál felett diadalmas megváltó azt 
mondja tanítványainak: „Nékem adatott 
minden hatalom mennyen és a földön” 
(Mt 28:18). Bátran és hitelesen hirdes-
sük mi is a szentlélek hatalmas erejével 
Őt, az egyedüli Megváltót, a mi Urunk 
Jézus Krisztust.

Nagy kegyelem
Isten megmérhetetlen, nagy kegyelmé-

ről van szó. Mindannyian kegyelemre 
utalt bűnös emberek vagyunk. Ke-
gyelemből van üdvösségünk, hit által, 
mondja az apostol. meg nem érdemelt 
isteni kedvezmény ez. Drága a kegye-
lem, mert Isten fia az élete árán szerez-
te azt meg.  Isten ingyen adja nékünk 
üdvözítő kegyelmét. Kezdettől mindvé-
gig kegyelemére vagyunk utalva. Ke-
gyelemből van, hit által a bűnbocsánat 
és az üdvösség, Krisztus érdemében. 
Az énekíró így énekli ezt meg: „Jézus 
csodás kegyelme, minden bűnömnél 
nagyobb... Oly csodás a Jézus nagy ke-
gyelme, mélyebb, mint hatalmas óce-
án”! Isten nagy kegyelme minden bűnre 
elégséges! A jeruzsálemi gyülekezetben 
„nagy kegyelem volt mindnyájukon.” 
Nehéz próbáink elhordozására, napon-
kénti küzdelmeink megharcolására, 
egyéni, családi és közösségi életünkben 
kezdettől végig mindenre elégséges Is-
tennek nagy kegyelme. Pál apostolnak 
is elég volt töviseinek elhordozására 
(2Kor 12:9). Legyen örök hála Istennek 
rajtunk és az Ő gyülekezetén megnyug-
vó nagy kegyelméért!  
megváltó Urunk! Add meg nékünk, 

megváltott népednek, ma élő gyüleke-
zetednek, hogy a szentlélek csodálatos 
munkája által minket is jellemezzen, a 
bátor igehirdetés, a szent krisztusi egy-
ség, a nagy erő, a  hiteles vallástétel és 
a mindenre elégséges kegyelem, Ámen!
                Kulcsár Sándor, New York

Krisztus gyülekezete boldogan tapasz-
tal, még a legnagyobb üldözések köze-
pette is. Ebben az egységben valósággá  
lesz számunkra  a híres mondás: "Nagy 
dolgokban egység, kis dolgokban sza-
badság, és mindenben szeretet." Ne is 

MABAVISZ tanácskozáson. Nem csak 
problémáikról beszéltek – az is van, 
bőven, hanem missziós eredményekről 
is. Bemerítésekről, lendülettel folyó 
építkezésekről, gyermektáborozásokról, 
fokozódó érdeklődésről. A hosszú 
utat és a vele járó áldozatot már ez, a 
személyes találkozás is indokolttá tette. 
gondoljunk rájuk, kísérjük imádságos, 
segítő figyelemmel szolgálatukat! 

Magyarországi testvéreink izgalmas 
időket élnek át: mostanában "derül ki", 
hogy történelmi egyháznak számítanak, 
vagy nem.  Ha nem értenék olvasóink, 
nem baj. Én sem értem, hogy miért 
fontos, hogy a politikai vezetés mit mond 
az egyházról, s hogy miért éppen ők 
határozzák meg, hogy mi történelmi és 
mi nem? Éppen elég történelmi tény áll 
a magyarországi baptizmus múltjában 
ahhoz, hogy semmi kétségünk ne legyen 
"történelmiségünk" ügyében. Persze, 
ha arról volna szó, hogy kiket fogad az 
állam a kegyeibe, az más; olyat láttunk 
már az elmúlt 60 év során. 

A másik, amit megosztottak velünk 
testvéreink, hogy készülnek a Billy 
Graham Társaság legközelebbi magyar-
országi programjára, a Reménység 
Fesztiválra, amire 2012. június 1-3 között 
kerül sor. Mivel azzal egyidőben nem 
lehet magyar baptista világtalálkozót 
tartani, ennek megrendezését elhalasz-
tottuk 2013-ra, amennyiben az 
erdélyi testvéreink ezt jónak látják és 
megrendezésére vállalkoznak. 

Örültem annak, hogy Giorgiov 
Adrián testvér eljött közénk, sőt, a 
péntek esti evangélizációs szolgálatot 
is elvégezte. sajnálom azonban, hogy 
nem tudtak ott lenni a tanácskozáson a 
szövetségi vezető testvérek. Azt pedig 
egyáltalán nem értem, hogy a missziós 
konferencián miért nem vett részt 
egyetlen egy erdélyi lelkipásztor sem. 
Ha a MABAVISZ egyik fő célkitűzése, 
hogy kapcsolatot építsen és tartson 
fenn a magyar baptista misszióban 
munkálkodó lelkipásztorok között, 
akkor ezen a területen mélyponton 
járunk. 

mindennek ellenére legyünk jó re-
ménységgel világszövetségünket ille-
tőleg, s imádkozzunk érte. (HG)
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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 2011. június 

„Pünkösdre pirkadott az ég!”
Szentlélek: „Isten személyes jelenlétének hordozója a teremtett 

világban”  (Bapt. Hitv. 2. pont). Azért nem „a” Szentlélek, mivel 
a leghatalmasabb személyiség tulajdonnevéről van szó. Mi ettől 
függetlenül a Szentlélekről szoktunk beszélni.

Ahol a Szentlélek munkálkodik, ott – természetesen – 
jelen van Isten; illetve ahol Isten tevékenykedik, munkáját a 
Szentlélek által végzi. A Teremtő létrehozta a rendet (kozmosz), a 
rendezettséget. Annak folyamatosságát a szentlélek biztosítja. A 
mennyei Atya megalkotta az emberi élet (együtt élés) igazságait 
és törvényeit. Hogy ezek minden korban érvényre jussanak, 
szükség van a szentlélek jelenlétére, segítségére, vezetésére.

Amennyiben többet ennél nem is mondanánk a Szentlélekről, 
egy egész tanulmányt lehetne összeállítani e néhány alapgondolat 
kifejtésével, illetve a megvalósítás részletes programjával.

Kezdjük Isten és a Szentlélek „együtt-működésével”! Azt 
szoktuk gondolni és mondani, hogy a szentlélek hatalmi 
tevékenysége e világban Pünkösd napján kezdődött, amikor 
minden tanítványra tűzcsóvaként rászállt, kiáradt. Olvasva 
azonban az Ótestamentumot, mégis rádöbbenünk, hogy Isten 
Lelke ott volt e földön a kezdetek óta.

A teremtés-történet egyik szép mondatát elegendő idézetként 
felhoznunk: „Isten Lelke lebegett a vizek fölött”. – Azután 
tanulmányozhatjuk a szent sátor elkészítésének nemes történetét, 
ahol megragadja érdeklődésünket a két kimagasló képességű 
képzőművész rendkívüli kreativitása. Ki más, mint a Szentlélek 
áll mögöttük, őrködik mellettük, él bennük, és Isten cizellált 
gondolatai remek módon formát öltenek a Lélek által.

gondolhatunk valamennyi bibliai  „szentíró”-ra. miként 
tudták megalkotni örök érvényű műveiket, ha nem a Szentlélek 
segítségével, ihletésére, sugallatára?! – Vagy tekintsük át a 
prófétálás korszakait! Ki által látták a „látók” a jelen és főleg 
a jövő járható útjait, tennivalóit? Természetesen a Szentlélek 
által! A „prófétálás Lelke” utalás Őreá, akár az ó-, akár az új-
testamentumi korban.

De áttérhetünk a „parancsolatok” egymásra épülő és egymást 
kiegészítő rendjére is. A „Tíz Ige” valamelyike, vagy több 
is! – a világ valamennyi kultúrájának, polgári, vagy büntető 
jogrendszerének szerves része. Nincs egyéb magyarázat erre, 
mint a Szentlélek kezdettől jelen lévő bölcsessége, mindent látó 
és mindenre felkészítő tudása, végtelen ismeret-anyaga.

És akkor még semmit sem mondtunk a Jézust körül-ölelő, 
kísérő, benne lakozó Lélekről, aki sugall, helyesel, megerősít, 
biztosítja az Atya és a fiú kapcsolatát. majd pedig tovább kíséri 
a Megváltót az ő követőiben, tanítványaiban, apostolaiban, 
evangéliumot hirdető szolgáiban, valamint a szolgákat 
összehangoló vezetőkben.

Pünkösd áldott és rendkívül gazdag kettős következményével 
zárom a sort. A szentlélek gyümölcseivel és ajándékaival. 
A „gyümölcs” valósággal egy egész gyümölcskosár, mely 
magában foglalja a megváltott személyiség kilenc csodálatos 
jellemvonását. Ami pedig az ajándékokat illeti, azt kell 
mondanunk, hogy ahány megszentelt személyiség, annyiféle 
egyedi, vagy sokrétű szellemi megnyilvánulás, erő, kihatás, 
cselekvés, megvalósulás.

A legfontosabb kérdés most már az, hogy Isten Lelke bennünk 
lakozik-e? Amennyiben befogadtuk és átéltük az Úr Jézus 
Krisztus bűnbocsátó és megtisztító kegyelmét, ennek áldott 
következménye mind a gyümölcsözés, mind pedig az ajándékok 
függvényében történő szolgálat – Isten Országa terjedése 
érdekében és dicsőségére.

                                                               Gerzsenyi Sándor

"Ezért a gyermekért imádkoztam, és az ÚR teljesítette 
kérésemet, amivel hozzá folyamodtam. Ezért most én 
is, kérésemnek megfelelően, felajánlom őt az Úrnak. 
Legyen egész életére az ÚRnak ajánlva! És ott imádták 
az Urat. Akkor így imádkozott Anna: Örömöt szerzett 
szívemnek az ÚR, felemelte arcomat az ÚR…" (1Sámuel 
1,27-2,1).
Mint korábban a gyermektelen nő fájdalmát, most 

a kicsiny sámuel szüleinek, Elkánának és Annának a 
kapcsolatát is szokatlanul közelről mutatja be a történetíró. 
A nemrég "lelke mélyéig elkeseredve könyörgő” (1:10) 
feleség fogadalmát olyan tiszteletben tartja a férj, hogy a 
részletekben is támogatja esküje teljesítésében. Az idézett 
igeszakasz első két mondatában négyszer is felbukkanó 
szótő művészien felidézi a már "elválasztott"kisfiú nevének 
a jelentését ("az Úrtól kértem őt"), és azt a hit-környezetet, 
amely a leendő prófétát a szülői házban körülölelte. 
Válaszként vett gyermekét - "kérésének megfelelően" - 
ajánlja fel az édesanya az Úrnak. A hálában fellelhető örömöt 
nem apasztja, hanem megsokszorozza a kötelességtudat 
("örvendez szívem az Úrban"… "örülhetek szabadításodnak" 
- 2:1); a hívő szülők az Urat imádva teljesítik fogadalmukat.

Ez az "ószövetségi Magnificat", csakúgy mint Mária 
éneke arról szól, hogy a kilátástalan helyzetet a szabadulásé 
váltja fel, mert az imádott Isten mindenható, aki meghallja 
legkisebb teremtménye könyörgését is.

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

Igen, megkérdezi tőlünk ez a történet, hogy mi kinek ne-
veljük gyermekeinket, akiket az Úrtól kaptunk? A sikerre 
hívó "mi leszel, ha nagy leszel?"-ek gyakran csak szerepek 
felé röpítik a körülöttünk felcseperedő életeket. Sámuel élet-
útját nyomon követve is hamar rádöbbenünk, hogy még a 
Kijelentés Sátránál sürgők-forgók sem mind az Úr szolgái. 
Belőle, a rámai kisfiúból mégis Isten embere lett, hála a sze-
mélyes döntésekre felkészítő és az Úr iránti engedelmesség-
re nevelő szülői indításnak. Gyermeküket érintő döntéseiket 
és Anna imádságát átjárta a bizonyosság, hogy sámuelt az 
Úrtól kapták, akit ők Istennek neveltek. Minden és minden-
ki az Övé; mi is, meg a gyermekeink is. Hívő szülőnek lenni 
azt jelenti, hogy erre a hitre gyámolítjuk gyermekeinket is a 
rendelkezésünkre álló időben. Ez a nevelés célja. Íme, a leg-
természetesebb, szent hivatás, amiért Anna keservesen sírva 
küzdött, amit 
engedelmesen 
teljesített, majd 
fogadalmát há-
lás örömmel 
teljesítve meg-
koronázott.

K ö s z ö n j ü k 
meg gyermeke-
inket az Úrnak!

Novák József

ÁHÍTATOS PERCEK

JÚNIUS
Gyermeknap ismét. Szép a világ.
Kitárja mindkét kezét és áld,
megáld az Isten: gyermeket ád.
Kékszeműt, szőkét, vagy épp barnát,
feketét. Sehol nem találnád
gyermeked párját. Őt áldd! Csodát
tesz újra s újra: szép a világ.
                                Herjeczki Géza
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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)

2011. június 5. oldal

Ez a Húsvét egy kicsit más volt, mint 
az eddigiek. Elsősorban az Úr Jézus fel-
támadását ünnepeltük, de ezzel együtt 
egy csodálatos házaspár 65 éven át tartó 
hűségét és szeretetét is méltónak talál-
tuk megünnepelni. Igen, Lőrincz István 
nyugalmazott lelkipásztor és felesége 
Rózsika népes családja- és gyülekezeti 
családja körében ünnepelte a 65. há-
zassági évfordulóját. Sőt, a házassági 
évforduló egybe esett Pista bácsi 88. és 

Rózsika néni 80. születésnapjával. A 
Lőrincz család 40 leszármazottja közül 
22-en vehettek részt az ünnepségen: 
a négy gyermek és házastársaik, négy 
unoka és házastársaik, és a 6 dédunoka. 

Az ünnepen, angolul, Pista bácsiék 
lányának a menye, Kelsey Rice Bogdán 
hirdette a húsvéti Igét, János 20:1-18 
alapján. Románul pedig Pista bácsiék 
fia, Rev. Peter Lőrincz szólt a szüleihez 
az igéből Kol. 3:13-14 alapján, hangsú-
lyozva, hogy milyen áldásul szolgált az 
ő példás életük a családnak, és a gyü-

CHICAGO

Szombat reggel az imaháznál ta-
lálkoztunk a fiatalokkal és együtt in-
dultunk Detroit belvárosába, ahol 
megnéztük a gm épületeit, a folyó 
melletti gyönyörű sétányt és a detroiti 
magas metrón (Detroit People Mover) 
utazva láthattuk a város több nevezetes 
épületét: a detroiti operaházat, hockey 
arénát és baseball stadiont. Rövid gya-
loglás közben a kanadai oldalt is lát-
hattuk a Detroit folyó másik oldalán.  

lekezetnek. majd a helybeli lelkipász-
tor, Lukács János testvér köszöntötte 
az „ifjú párt”. Közben pedig a fiatalok 
együttese angolul, a gyülekezet énekka-
ra pedig magyarul énekelt. 

A gyülekezeti program után mindenki 
részt vett a díszebéden, amit a család, és 
a chicagói testvérek, közösen rendeztek. 
A hozzátartozók köszönetüket fejezték 
ki a Chicago-i Magyar Gyülekezet felé, 
hogy ilyen nagy megtisztelésben része-
sítette a Lőrincz családot.

                              Lukács János

“Dicsőítsétek velem az Urat, magasztal-
juk együtt az Ő nevét!” Zsolt 34:4

Ezzel az igeverssel indította Herjeczki 
Géza helyi lp. testvér péntek este az if-
júsági találkozót, majd átadta annak ve-
zetését az ifjúsági elnöknek. 

Először is szeretnénk megköszönni 
a Detroiti Gyülekezet minden tagjának 
azt a sok szeretetet és áldozatot amit 
hoztak annak érdekében, hogy a fiatalok 
együtt lehessenek és tudjanak növeked-
ni lelkiekben, az ige ismeretében. 

Jó volt látni, hogy egy új, fiatalabb 
generáció növekedett fel és csatlakozott 
a már meglévő ifjúsághoz. Szinte mind-
egyik gyülekezetből voltak tizenévesek. 

A találkozó azért is az érdekességek 
közé tartozik, mert péntek és szombat 
este a fiatalok angolul hallották az ige-
hirdetéseket. Péntek este Mikó István 
szolgált az Ézsaiás 66:1-3 igeszakasz 
alapján (Acceptable Worship).

A Lőrincz házaspár és a jelen lévő családtagok.

IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ - DETROIT, 2011. május 27-29. 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

6. oldal 2011. június 

Az ifjúsági vége felé megkértem 
három fiatalt, hogy mondjon néhány 
személyes gondolatot a találkozóval 
kapcsolatban. Íme a válaszuk.

Nagyon hálás vagyok azért, hogy részt 
vehettem a detroiti ifjúságin. Nagyon 
áldásos volt; sokat tanulmányoztuk a 
dicsőítést. Nekem az a vágyam, hogy 
én is igazán dicsőítsem a jó Istent, 
szeressem tiszta szívemből, féljem és 

mindig Őt keressem. Szeretném, ha 
cselekedeteimből is meglátnák, hogy én 
is tisztán dicsőítem a jó Istent. 

                  Nagy Róbert (Torontó)

Először is az nagyon megragadott, 
hogy a lányaim nagyon kívánkoztak és 
már 3 héttel ezelőtt  gyötörték az apát 
meg az anyát, hogy ide tudjanak jönni.  
Az az együvé tartozás és közösség, ami 
őket ide vonzza, számunkra is fontos. 
Elsősorban azért, mert egy lehetőség, 
hogy Istent jobban megismerjék, 
egymást is megismerjék és egymás 
hite által megerősödjenek és döntésre 
jussanak. Az ittlétünk alatt tapasztalt 
testvéri szeretet, az a meleg fogadtatás, 
amiben részesültünk már az érkezéskor 
és azóta folyamatosan, hálára késztet 
minket az Úr iránt és a testvérek iránt.

              Kulcsár Alex (New York)

Szerintem nagyon illő volt a 
téma. Erről még nem beszéltünk 
egyszer sem. Nagyon fontos, hogy 
megértsük, hogy mi az igazi Isten 

dicsőítés. Nem csak az imaházban 
és amikor együtt vagyunk, hanem a 
magunk személyes életében is. Örültem 
annak, hogy ki volt emelve, hogy nem 
azért jövünk össze, hogy jól érezzük 
magunkat a városban és más külső 
okok miatt, hanem azért, hogy egymást 
jobban megismerjük és az Úr Jézust is 
jobban tudjuk szeretni.

A program nagyon jól elő volt 
készítve. Volt elég alkalom a közös 
beszélgetésekre (például a városi séták 
idején), ugyanakkor megvolt a lelki 
tartalom is; nagyon jó arányban volt 
mind a két rész.

                 Lukács Péter (Chicago)

Ebéd után két részre oszlott a csapat: 
a fiatalok egy része az európai bajnoki 
labdarúgó mérkőzést nézte meg Püsök 
testvér és gergely testvér vezetésével, 
míg a másik  fele a Detroit Institute of 
Art múzeumot látogatta meg Herjeczki 
Géza és Fűr Béla testvér irányításával. 

Az imaháznál készített nagyon finom 
vacsora után szombat este Püsök Dániel 
testvér szolgált a János 4:19-24 alapján 
arról, hogy mit is jelent az igazi Istent 
dicsérő élet. Az esti alkalom után a 
fiatalok tekézni (bowling) mentek. 

Vasárnap reggel az ifjúsági szö-
vetség két alelnöke Lukács Péter 
magyarul és Csercsa Tamás ango-
lul buzdította a ottlévőket imádság-
ra. Ezen a délelőttön emlékeztünk meg 
Gere Szabolcsról, aki az erdélyi fiatalok 
körében sok éven át munkálkodott, de 
28 évesen haza szólította őt az Úr. 

Vasárnap délelőtt Dr. Gergely István 
testvér a Kolossébeliekhez írt levélből 
hirdette az igét magyarul.  

Egy kiadós, finom ebéd után, 3 óra-
kor tartottuk az ifjúsági utolsó alkal-
mát. Ekkor a gyülekezeti énekcsoportok 
szolgálatán volt a hangsúly. A bizony-
ságtételek sorában Lakatos Gabi szólt 
arról a következő napokban kezdődő 
missziós útról, amelyre Pintér Kasjához 
csatlakozva Peruba indul egy két he-
tes szolgálatra. Kérésének megfelelően 
imádkozunk értük. 

A záró igei gondolatokat a 3 lelki-
pásztortól hallottuk, akik 3-3 percben 
foglalták össze az ifjúsági főtémájával 
kapcsolatos gondolataikat, mintegy út-
ravalónak szánva azokat.

Az ifjúságin a zenei szolgálatokat 
Herjeczki Ádám vezette, akit három 
másik fiatal is elkísért  Nashville-ből. 
szolgálatukba gyakran bevonták a gyü-
lekezetekből érkezett fiatalokat is, akik   
különböző hangszereken és énekekkel is 
szolgáltak.  

Jó volt együtt örülni és tanulni az Igé-
ből, mit jelent Istent dicsőítő életet élni 
- nemcsak vasárnaponként, hanem éle-
tünk minden egyes pillanatában.

Köszönjük mégegyszer mindazoknak 
a testvéreknek, akik imában hordoztak 
bennünket az ifjúsági találkozó alkal-
mával. 
                                  Gerstner Kornél

Szombat délelőtt a GM épület előtt.  
Péntek este az imaházban.  

Szombat reggel kirándulásra indulunk. 
Terítve az asztal, jó étvágyat!



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)

2011. június 7. oldal

SZOMBAT DÉLUTÁN

3.00 Lelkipásztor szövetség
          elnök: Kulcsár Sándor
4.00 Női Konferencia
          elnök: Torma Irénke

6.00 Vacsora

7.00 ISTENTISZTELET

Ifjúsági szolgálatok - vezeti gerstner Kornél

igehirdetés: Kulcsár Sándor 

Az üres vallásosságról és a jólétről / On empty 
religiosity and flourishing living --- Mt 16:41-12

Tábortűz, közös éneklés

VASÁRNAP – JÚLIUS 3.
8.00 Reggeli

10.00   Imaóra: A hitünkről és hűségünkről / On beliefs 
and our faithfulness --- Jn 6:60-71

10.45  ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET
igehirdetés:  Novák József
     Jézus – a máról / Jesus – on the present -  
     Lukács 23:32-43
úrvacsora: Püsök Dániel és Herjeczki Géza

1.00  EBÉD

7.00 VACSORA

8.00  ISTENTISZTELET         
szolgálatok 
Igehirdetés: Herjeczki Géza
   Jézus – a jövőről / Jesus – on the future - Jel 3:14-22

ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA SZÖVETSÉG
104. KÖZGYŰLÉS 2011. július 1-3.

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

Balla Zsigmond pénztáros. A szövetség tiszteletbeli elnöke: Kulcsár Sándor

Jelige: MIT MOND JÉZUS?  /  BUT JESUS SAYS...

TÁRGYREND

PÉNTEK – JÚLIUS 1.
Bizottsági ülések
3.00 - 4.00 Végrehajtó Bizottság
4.00 - 5.00 Misszió és Jótékonysági Bizottság
   6.00  vacsora / regisztrálás

7.00 ISTENTISZTELET - a Nőszövetség estje
A szolgálatokat Torma Irénke nőszövetségi elnök vezeti

Igét hirdet Püsök Dániel, torontói lp.
     Törvény és kegyelem – Krisztustól / Law and Grace, 
     from Christ --- Mt 5:17-20; Gal 3:24-27

   9.00 Tábortűz, közös éneklés

SZOMBAT – JÚLIUS 2.
8.00 – 8.50  reggeli
   8.50  A közgyűlés énekel
   9.00 ÁHÍTAT 
     A hívő öröme Isten igéje / Our delight is in the Word  
     of God --- Zsolt 119:77; Mal 3:1 – Vadász János
   9.30  A 104. Közgyűlés megnyitása
          elnöki üzenet – Herjeczki Géza
   9.50  A tárgyrend ismertetése és elfogadása
  10.00 Titkári jelentés – Novák József
  10.20 A közgyűlés énekel
  10.30 Misszió és Jótékonysági Bizottság jelentése
            - Szabó István (képviseletében)
  10.50 A pénztáros jelentése – Balla Zsigmond
  11.10 Költségvetés a 2011/12 évre
  11.20 A közgyűlés énekel
  11.25 Az Evangéliumi Hírnök és a Baráti Kör  
       jelentése – Herjeczki Géza szerkesztő és Fűr Béla  
       lapkezelő
  11.45 Határozatok
  11.55 záró imádság 

1.00 – 2.00 EBÉD
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter
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VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
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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 2011. június 

HONORARY AND MEMORIAL FUND
sister Ethel Kish had encouraged us during the 2009 Convention to establish 

an “Honorary and Memorial Fund” for the purpose of supporting the mission-
ary initiatives of our young people. Donations from this fund will be allocated 
by the Missionary and Benevolence Board at its mid-year meetings. The written 
applications addressed to the MBB should state the goals and the duration of 
the mission trip, and should include a letter of support from the pastor of the 
applicant. 

The initial deposit is the money donated in memory of Ernest J. Kish. 

Acceptable Worship
Isaiah 66:1-3

"Worship is the believer's response 
of all that they are - mind, emotions, 
will, body - to what God is and says and 
does."

By the time of Isaiah, the peoples' 
worship at the temple was not acceptable 
to God (Isaiah 66:3).  They confined God 
to the Temple (Isaiah 66:1) and thought 
how they lived and what motivation they 
did things with did not matter, as long as 
they went to the temple and did things a 
certain way.  True worship of God is not 
confined to a certain place or a certain 
act, but is ultimately determined by the 
condition of our hearts and minds in 
all of life.

But that leads us to the question of 
what condition do our hearts and minds 
need to be in, and how does this happen?  
The answer to this question has three 
parts and is found in Isaiah 66:2, "This 
is the one I esteem: he who is humble 
and contrite in spirit, and trembles at my 
word."

The first key thing to know about 
acceptable worship is that it requires a 
humble spirit.

It’s hard to believe that this may’s 
youth conference was the first one in 
Detroit since 2004. The weekend’s 
theme was simply Worship. many of us 
who attended probably arrived with the 
idea that we were going to learn about 
how to praise god with instruments 
and our voices in church every sunday. 
What we came away with was a much 
more balanced understanding of what it 
means to worship our god.

Young people travelled from all across 
North America (from as far away as 
Cleveland, Chicago, Wisconsin, To-
ronto, New York, Virginia, Tennessee 
and California) to be in Detroit for this 
weekend. 
friday night’s message was delivered 

by steve miko. steve explained what 
“acceptable worship” is, citing the book 
of Isaiah. friday evening’s worship (in 
song) was led by Adam Herjeczki.

On saturday we drove downtown and 
spent the morning there walking along 
the newly renovated boardwalk, and 
then enjoyed a delicious pizza lunch 
in the city as well. The group split in 
two for the afternoon with some people 
going to an art museum, and others to 
a restaurant to watch the Champion’s 
League soccer final. We met at the 
church for dinner where we enjoyed the 
generous hospitality of our hosts. 

saturday evening’s sermon was 
delivered by Pastor Daniel Pusok. 
He shared the message that a life that 
worships god must have all three of the 
following all the time: love for God, fear 
of god, and submission to god’s will. If 
any one of these is lacking at any time 
in your life, you are not living a life of 
worship.

On sunday Dr. Istvan gergely spoke to 
the congregation about several different 
aspects of worship, including music. He 
said a good song of worship must have 
its basis in scripture, otherwise it isn’t 
worth much at all.
After a delicious lunch, we gathered for 

one more service on sunday afternoon 
where we heard some closing thoughts 
about how we can all live lives that 
worship god not only on sunday, but 
every minute of every day of our lives.

It was a blessed youth conference to 
take part in. I believe we all left with a 
lot more than we came with since I’m 
sure many of us arrived with a far too 
narrow idea of what worship actually is. 
Thank you to the members of the 

Hungarian Baptist Church Detro-
it for their tremendous hospitality. 
god willing, we’ll be back in Detroit 
for another youth conference soon – 
hopefully in less than seven years!
                               Tamás Csercsa

Worship Team lead by Adam Herjeczki 
Youth gorup of New York 

An acceptable (and exceptional) 
table: youth from Alhambra, Chicago, 

Cleveland, Detroit, New York & Toronto.
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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)

2011. június 9. oldal

Makeni, 2011. május 8.
Ahol a macskák beszélnek...
Egy nagyon fontos hivatal főigazgató-

ját elbocsátották és egy másikat neveztek 
ki helyébe. Amikor az új főigazgató az 
első napon kinyitotta az iroda ajtaját, 
látta, hogy egy macska ült az igazgatói 
székben. Legnagyobb meglepetésére a 
cica megszólalt.

„Szóval te vagy az, aki itt akar ülni 
ebben a székben?”

„Á, dehogy. Csak üljél ott nyugodtan” 
- mondta a hivatalosan kinevezett 
főigazgató, azután becsukta az iroda 
ajtót és még aznap beadta a felmondását.

számtalan ehhez hasonló történetet 
hallottam már intelligens, tanult 
emberektől, lelkipásztoroktól.  Az úgy-
nevezett titkos társaságok varázslói 
esetenként véres mutatványokkal 
szórakoztatják, jobban mondva ijeszt-
getik a járókelőket és az alkalmi 
összejöveteleken bámészkodókat.  
Rádióban hallani lehet gyermekek 
eltűnéséről, akiknek holttestét 
megcsonkítva találják meg. Az a hír 
járja, hogy élve áldozzák fel őket egy 
ördögnek anyagi javakért, pozícióért, 
politikai hatalomért. Egy baptista 
lelkipásztort guineában politikai okok 
miatt megöltek, de egy újságcikk szerint 
ő is babonás hiedelmek áldozata lett.

Az emberek a betegségek és 
halálesetek nagy többségét általában 
varázslás következményének tartják. 
Az egyik ismerősöm hónapokig 
gyógyíttatta magát az erdőben, ahol a 
boszorkányűzők „kiszedték” a bőréből a 
varázsfegyverrel belelőtt „töltényeket”. 
Természetesen ezért a kezelésért 
hatalmas összeget kellett fizetnie.

Én viszont amikor a homlokom 
olyanná vált, mintha szitává lőttek 
volna a varázsfegyverrel vagy 
boszorkány puskával, elmentem a helyi 
katolikus kórház jó hírű orvosához. Ő 
megnyugtatott, hogy csak egy egyszerű 
bakteriális fertőzésben szenvedek. 
Két hétig szedtem az antibiotikumot, 
kanalaztam a homlokomból a gennyet 
és a sebeim leszáradtak. Az Úr adott 
annyi erőt, hogy az egész házat 
alaposan kitakarítsam, lefertőtlenítsem, 
de ennek ellenére a fájdalmas  kelések 
egy néhány hét után  ismét kijöttek 
rajtam, sőt még erősebben, mint az első 
esetben, nemcsak a homlokom, hanem 
a nyakamon, a mellkasomon és a hajas 

fejbőrömön.  Nem estem pánikba, ismét 
elkezdtem szedni az antibiotikumot és 
két hét múlva ismét rendbe jöttem. most 
csak a szokásos problémáim vannak, 
csípi a bőröm a kosz, a por, az izzadság 
és esténként amikor a komputert 
használom alig tudom elkergetni a 
kezemről és a lábamról a számtalan apró 
repkedőt amelyek az ablakra felszerelt 
szúnyoghálón keresztül is utat találnak 
maguknak.

Valószínűleg ebben a nagy melegben 
az izzadságtól vizes bőrömön a 
baktériumok jobban szaporodnak 
mint máskor, és talán erősebbek is, 
mint Európában vagy Amerikában, 
de az orvos szerint az állandó stressz 
helyzet is hozzájárulhat ahhoz, hogy a 
szervezetem nem tud a fertőzés ellen 
védekezni.  Van is egy néhány okom 
az idegeskedésre. sajnos az autót még 
mindig nem sikerült megjavíttatnom és 
a vizes hordó tolvajt sem tudtuk elfogni. 
Már több éjjeli őrrel is próbálkoztam, 
de van, amelyik órákra eltűnt az 
őrhelyéről, ismerősök egy közeli diszkó 
előtt látták, a másik általában másfél 
órás késéssel jött dolgozni és olyan 
mélyen aludt, hogy még a nadrágját is 
ellopták. Ingben, gatyában kellett reggel 
hazakerékpároznia, a biciklin, amelyet 
én őriztem a nappaliban.

A közlekedés sem biztonságos. 
Nincsenek villamosok, vagy buszok, 
motorkerékpárok szállítják egyik helyről 
a másikra azokat, akinek nincsen elég 
idejük a gyalogolásra. Egy néhány héttel 
ezelőtt vendég lelkipásztor szolgált két 
napig a gyülekezetben. A vendégházban 
készítettem neki helyett, de mivel az 
első este későn érkezett a városba, 
megszállt egy ismerősénél a város 
szélén. másnap este a szolgálat után 
elment az útitáskájáért, hozzám jövet 
felült egy motorkerékpárra, de annak 
vezetője kirohant vele a város másik  
végébe ahol két bandita már lesben állt, 
hogy kifossza az utast. A lelkipásztor, 
korábbi BBI hallgató, nem ijedt meg, 
amikor le akarták szedni róla az óráját 
egy hatalmas ütéssel leterítette az egyik 
támadót, kirúgta a másikat és elfutott a 
táskájával. 

A korábbi leveleimből talán már 
ismert „cicaevő társaság” átalakult 
futball klubbá és egy közeli  üres 
telket kineveztek mini stádiummá. 
most nemcsak a futballozást, hanem 
a riporterkedést is gyakorolják a 
környékbeli fiatalok, akik korábbi 
lakásomban ütötték fel főhadiszállásukat.  
Hatalmas hangszóróikat az ablakaimmal 
szemben állítják fel, onnan „közvetítik” 
a meccset és természetesen a legújabb 

god accepts worship from a humble 
heart that can praise Him for His 
greatness in His attributes (sovereignty, 
holiness, etc) and character (merciful, 
loving, kind, etc).  They must realize 
that god must increase and they must 
decrease in their lives, so that god gets 
the glory and praise, not themselves.

The second key thing to know about 
acceptable worship is that it requires a 
contrite spirit.

god accepts worship from a contrite 
heart which has sorrow over its sin 
because it understands sin the way 
God defines it.  Then we can praise 
Him because of what He has done - the 
sins that would have condemned us to 
eternal hell have been borne by our 
savior Jesus Christ and He has given 
His righteousness to us in exchange.

The third key thing to know about 
acceptable worship is that it requires 
trembling at His Word.

To tremble at his Word means to 
take it seriously.  We find God boring 
because our spiritual senses are dulled 
by the things of this world.  Like Romans 
12:1-2 says, we are to renew our minds 
with scripture so that we can know 
God (which leads to a humble spirit) 
and know His mercy towards us (which 
leads to a contrite spirit) so that we can 
worship in all of life.  A humble spirit 
and contrite spirit come from knowing 
the Bible and taking it seriously.

If throughout the week you are 
renewing your mind with scripture 
and reflecting on God's mercy and 
greatness, then you are ready to worship 
god when you come to church.  If you 
are not, chances are, like the people of 
Israel, your "worship" of God might not 
be acceptable to god at all.

Thankfully, songs and sermons in 
church can refocus the heart to true 
worship, so pay close attention to the 
words of the songs and sermons in 
church.  That's why it's so important that 
the songs we sing are filled with words 
that help our minds engage truth and our 
hearts to be contrite and humble.

                                István Mikó

Rev. István Gergely, Steven Miko and  
Rev. Dániel Püsök
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2011. június 

Létrejötte óta a MABAVISZ 
vezetősége ötödször szervezett 
konferenciát, melynek egyik fontos 
eseménye ennek a grémiumnak a 
tanácskozása. másik lényeges rész 
a fogadó gyülekezetben szervezett 
eseménysorozat, mint missziói kon-
ferencia, evangelizáció, jótékonysági 
hangverseny. Ezen a pécsi "ötödiken" 
erre a háromra került sor, mégpedig 
három napra elosztva.

Péntek este egyhá-
zunk három kiemelkedő 
"csapata" szolgált, de 
olyan lelki hévvel, hívő 
"szenvedéllyel", hogy 
a jelenlévők szerint 
ez felért egy izgalmas 
lelki sporteseménnyel. 
A bodrogi gyülekezet 
zeneiskolájának van 
egy tehetséges, aranyos 
gyermek kisegyüttese. A 
budafoki gyülekezetnek 
egy 37 "hangszeres" ha-
rangzenekara. Egyházunknak pedig 
egy kimagasló férfikórusa, a Vox Nova 
(Szilágyiné Mátyus Elvira a karnagy). - 
E művészi "háromság" szolgálata töltött 
ki egy teltházas estét a pécsi baptista 
templomban. A frappáns és ihletett 
igehirdetést pedig dr. Giorgiov Adrián 
nagyváradi lelkipásztor tartotta.

A "jótékonyság" célzottjai éhes 
gyermekek, anyagiakban szűkölködő 
családok, a média főszereplői, akik a 
közeljövőben jelentős támogatásban 
fognak részesülni az esti gyűjtés révén.

Lelki terápia volt ez a koncert-
istentisztelet minden jelenlévő számára.

A találkozó súlypontja: MABA-
VISZ-vezetőségi tanácskozás. Ezen 
részt vettek: dr. Mészáros Kálmán 
(egyházelnök), Papp János (missziói 
igazgató), dr. Szabó Zoltán (gazdasá- 
igazgató), dr. Herjeczki Géza és 
Novák József (az Észak-Amerikai 
Magyar Baptista Szövetség elnöke 
és titkára), Nagy-Kasza Dániel 
(kárpátaljai misszionárius lelkipásztor), 
Dóczé Bálint (felvidéki magyar 
lelkipásztor), Nyúl Zoltán (délvidéki 
építő lelkipásztor), Ondrej Franka (a 
Szerb Baptista Szövetség elnöke) és dr. 
Giorgiov Adrián (a Romániai Magyar 
Baptista Szövetség gyülekezeteinek 
képviseletében).

Az volt a fő beszédtéma köztük, 
miként tudnának hathatósabban 
segítséget nyújtani egymásnak a 

szövetség más és más helyzetben lévő 
részegységei, hogy missziójuk, illetve 
közös missziónk eredményesebb 
lehessen, új gyülekezetek jöjjenek létre, 
a meglévők pedig növekedjenek az Ige 
és a szentlélek által.

Az egész napon át tartó konferen-
cián aktuális téma együttes került 
terítékre: egészséges személyiség (test-

lélek-szellem), jól funkcionáló család 
(bibliai modell), valamint a küldetésének 
megfelelő gyülekezet és az egészséges 
gyülekezeti életfolyamat.

Főelőadónk volt Alan Platt, Pretoria 
(Dél Afrika) baptista gyülekezeteinek 
vezető lelkipásztora. Elbeszélte sajátos 
afrikai történetüket a gyülekezet-
növekedéssel kapcsolatban. (számomra 
úgy tűnt néha, mintha egy elefántcsordát 
próbálnánk beavatni a könnyed szárnya-
lású sas madarak repülési titkaiba.)

Nagyszerű csapatmunka követte az 
előadást. A beszélgetésvezetők névsorát 
érdemes áttekinteni: Alan Platt, Varga 
György, dr. Herjeczki Géza, dr. Kovács 
Éva, ifj. Révész Lajos, Novák József és 
dr. Mészárosné dr. Seres Leila.

A vasárnapi istentiszteleten Ondrej 
Franka szerbiai baptista lelkipásztor 
hirdette az igét a fil 1,2-6 és 4,14-23 
alapján. Novák József testvér tolmácsolt 
angolról magyarra.

Nevezett előadó testvér hálás szívvel 
küldi a határon túli gyülekezetek 
köszönetét mindazoknak, akik 
egyénileg vagy csoportosan, anyagi 
javakkal vagy kétkezi munkával 
támogatták az ottani építkezéseket, 
akár a "tipikus" délvidéken (Nyúl 
Zoltán körzete), akár Szerbiában, ahol 
régi baptista gyülekezetek próbálnak 
(főnixmadárként) hamvaikból újra 
szárnyra kelni.

TÁVOL ÉS MÉGIS KÖZELslágerokat, olyan hangosan, hogyha 
valaki telefonon hív, nem hallok semmit. 
Ha a fiúk nem rúgják a port, akkor 
valamelyik szomszédom kapcsolja be 
a rádióját, és így ugyanazokat a bárgyú 
és erősen szexis ritmusú énekeket 
naponta akár hússzor is hallgathatom. 
Ez nemcsak unalmas, idegesítő, hanem 
nagyon fárasztó is. Ha megkérem 
őket, hogy hagyják már abba, mert 
éppen Biblia Órát tartunk, akkor annál 
hangosabban bömböltetik a rádiójukat. 
Ó, ez a mesebeli Afrika... 

mindezeket a negatív élményeket 
ellensúlyozza az az öröm, hogy ebben 
a száraz évszakban szépen haladt az 
imaházépítés és ígéretet kaptunk az 
Európai Baptista Missziótól, hogy 
segítenek az építkezés befejezésében. 
Bárcsak betartanák az ígéretüket!   Nem 
vagyok nagyon érzékeny, de elöntötte a 
szemem a könny, amikor a gyülekezeti 
fiatalok vasárnapján végignéztem az 
ünneplő fiatalokon. Ők majd már az 
új imaházban dicsőíthetik az Urat. Ha 
őket nézem, vagy a „Prince Kids”-
eket (a Béke Fejedelem gyülekezet 
gyermekkarát), akik szeretnének 
egy lemezt kiadni, elfeledkezem a 
szomszédaimról, a  nagy melegről, 
a bogarakról, és a baktériumokról. 
Nagy öröm az is, hogy egyre több 
szót ismerek fel, amikor a Biblia Órán 
olvassuk a Fula Bibliát, bár attól még 
messze vagyok, hogy  beszélni is tudjak 
fulául. Ez eddig a legnehezebb nyelv, 
amit megpróbáltam tanulni. 

Kérlek, továbbra is imádkozzatok 
jó egészségért, testi-lelki erőért, hogy 
tovább tudjam folytatni a szolgá-
latot. Imádkozzatok a Fula Biblia 
Óráért, és azért, hogy a Szentlélek 
vezesse megtérésre azokat, akik 
már meghallották, jobban mondva 
elolvasták az Evangéliumot. 
Imádkozzatok az autójavításért is és 
biztonságos közlekedésért. Ha rajta 
vagytok a facebookon, nézzétek meg 
az imaház építkezésről készült képeket, 
szeretnék majd újabbakat is küldeni. 
Kérlek vásároljátok a Baptista Kiadótól 
a 2005-2006-os misszió utamról 
készült könyvemet, ezzel anyagilag is 
támogatjátok az itteni munkámat.

Adóból levonható adományt az 
Észak-Amerikai Magyar Baptista 
Szövetség és a Magyarországi Baptista 
Egyház pénztára is elfogad, sierra 
Leone-i misszió feltüntetésével. 

“Áldjon meg az Úr Téged, és tartson 
meg Téged..."  Testvéri üdvözlettel, 

               Füredi Gabriella Kamilla

  Pécs, az istentisztelet kezdete előtt.
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kezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fo-
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
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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)

2011. június 11. oldal

IMÁDKOZZUNK 
EGYMÁSÉRT

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

Hétfőn a magyarországi baptista 
testvérekért és az egyház vezetőiért, dr. 
Mészáros Kálmán elnökért és munka- 
társaiért.   

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

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

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

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

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

AZ ÚR VÉDELMÉBEN
Életem (17)

Hamar beilleszkedtem a munkakö-
römbe. Elfogadtak. A tanításban már 
volt két év tapasztalatom mert önálló kis 
osztályokat kaptunk a módszertan gya-
korlására már a középiskolában.

A rendszeres Biblia olvasásomat 
mindég, minden körülmények között, 
megtartottam. Ez nem csupán jó szo-
kás volt, hanem lelki szükségletté vált.  

Az áprilisi közgyűlésünkön röviden 
mindegyikről, az Országos Lelkipász-
tor Konferencián részletesen szóltunk a 
gyülekezeti vezetés egészséges voltáról, 
Pécsett pedig a többi háromról esett szó 
mind előadásban, mind pedig kisebb 
csoportos beszélgetésekben. Az előadá-
sok és a szekcióbeszélgetések tartalma, 
lelki értéke nagyszerű volt, és ezért  
örültünk volna, ha még többen jönnek 
el a pécsi konferenciára.

Az időzítés különle-
gessége volt az is, hogy a 
pécsi Szeretetvár Baptista 
gyülekezet tavaszi köz-
gyűlésünkön lett a szövet-
ség teljes jogú tagja, és a 
gyógyuló, erősödő kap-
csolatokat mutatja, hogy 
a szervezett eseménysort 
a közösségünkhöz tarto-
zó három pécsi baptista 
gyülekezet (Bokor utcai, 
Pécs-somogyi, és a szere-
tetvár) készítette elő, egy-
mással együttműködve. 
Ezért is hálásak vagyunk 
Istennek.

Betöltötte-e küldetését 
a konferencia?  Nagyon 

nehéz erre pontos, mérhető választ adni. 
mindazonáltal én úgy látom, hogy igen. 
miért?

- mert találkozhattak a magyarorszá-
gi testvériség és a MABAVISZ tagszö-
vetségeinek képviselői. Kölcsönösen 
inspirálhattuk, formálhattuk egymást.

- mert a helyi gyülekezetek örömmel 
készültek, és a fáradtságuk ellenére ál-
dást nyerhettek ők is.

- mert missziói konferenciához mél-
tóan a pénteki hangversenyben és a 
szombat esti városközpontban lezajló 
eseménysorban egész Pécs számára volt 
üzenet, pozitív hatás és kapcsolat építés.

- mert a különféle szolgálatok (igei, 
bizonyságtételek, ének-zenei, szervezé-
si, stb.) áldottak voltak, és testvéreink 
felkészülten álltak elő.

- mert szeretetben, békességben, a 
Lélek egységében lehettünk együtt. 
Ahogy az a testvérekhez, benne a bap-
tistákhoz illik. (...)

Természetesen mindig lehet hibákat 
és javítandó lépéseket találni. Ezekről 
is beszélgettünk a szervezőkkel is, és a 
jövőbeli eseményeknél készek vagyunk 
közreadni, illetve fölhasználni majd 
ezeket is. Köszönjük azoknak, akik 
messziről készek voltak eljönni, hogy a 
közösség részesei lehessenek.

Köszönöm Papp testvér konferenciát 
elemző válaszait. (szerk)

megérdemelnek egy-két mondatot a 
programok közti úgynevezett "szünetek" 
is, melyeknek szimpatikusabb neve 
étkezés vagy pihenés. gyülekezetünk 
felújított konyhája jól vizsgázott, 
és még jobban azok, akik több száz 
vendég ellátására vállalkoztak - 
szíves szeretettel, sok remek ötlettel. 
Köszönjük!

      Gerzsenyi Sándor (Békehírnök)

A konferencia után Papp János 
missziói igazgató testvér így válaszolt 
néhány kérdésemre: 

Mi volt a célja a Missziós Konferen-
ciának? Bár ez az 5. Missziói Konferen-
cia volt, amit a MABAVISZ segítségé-
vel és együttműködésében szerveztünk, 
de mégis volt néhány, az eddigiektől 
eltérő célkitűzése, jellemzője. Az MBE 
Országos Tanácsában elfogadtunk egy 
tematikát az év első felének országos je-
lentőségű alkalmaira.  Célunk a GYÜ-
LEKEzETEINK LELKI EgÉszsÉgE, 
illetve annak megerősítése volt.

A témakörön belül négy fő területet 
vizsgáltunk meg mélyebben: 

- Az egyéni hívő élet lelki egészsé-
ge, azaz hogyan élhetünk megalapozott, 
tartalmas és célba érő hívő életet.

- A házasság, család lelki egészsége, 
azaz mit tehetünk azért, hogy a hívő 
családok Isten akarata szerint működ-
jenek.

- A gyülekezeti vezetés lelki egész-
sége, azaz a vezetők és vezetőségek 
miként tölthetik be a krisztusi küldeté-
süket. 

- Az egészséges gyülekezeti életfo-
lyamatok, azaz a gyülekezeteink "élet-
folyamata" miként lehet növekvő, egész-
séges, jó gyümölcsöket hozó.

A konferencia után: Novák József, Nyúl Zoltán, Mészáros 
Kálmán és Leila, Herjeczki Géza és Éva, Ondrej Franka és 
felesége, Macher Tivadar és Ági, Papp János és felesége.
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Ez az én személyes Istennel való kö-
zösségem, amikor Ő csak hozzám szól 
az Igén keresztül. És ez így van még 
ma is. Vigyáztam, hogy a saját erőssé-
gemből soha ki ne essek. Ez a "gondot 
viselj magadról" jótékony volta. Olvas-
tam sok hívő könyvet, de szépirodalmi 
műveket is. Akkor erre szükségem volt. 
Bennük is az isteni igazságot kerestem. 
Boldog voltam, amikor időm volt és sé-
tát tehettem a Tisza partján a hatalmas 
gesztenyefák alatt a hídig és vissza. Ha 
átmentem Bánátra, élveztem a gyalog-
utat a kompig, bár egy kicsit szorongtam 
a "mozgó" hídon.

Ezen a szombaton is igyekeztem át-
menni Padéjra, mert másnap ifjúsági 
konferencia volt. Vasárnap nehezen ér-
tem volna át időben, mert ritkább volt a 
kompjárat a Tiszán. De így  még segíte-
ni is tudtam a készülődésben a takarító 
testvéreknek. Közben élvezettel muzsi-
káltam a tizenöt regiszteres, finom han-
gú harmóniumon. Ekkor bejött a prédi-
kátor testvér és megkért, hogy menjek 
át a szomszédban lakó testvérekhez 
valami miatt. már nem tudom miért, de 
azt tudom, hogy a testvérek leültettek 
és elkezdtek nekem panaszkodni, hogy 
tönkre megy a gyülekezet, ha ez így 
folytatódik. Ezt nekem akkor inkább apa 
miatt mondták, hogy majd én tudatom 
apámmal a problémát. most már tudom, 
hogy nagyon naiv voltam akkor. Vissza-
érve elmondtam a prédikátor testvérnek, 
amit hallottam, gondolván, hogy ő erről 
nem tud, s közben éppen róla volt szó! 
Vissza mentem a harmóniumhoz, majd 
kis idő múlva felálltam és az ablakhoz 
mentem, és azt láttam, hogy a testvérek, 
akiknél voltam, ott ülnek az iroda kis 
padján, mint két csínytevő kisdiák, és 
hallgatják a dorgálást. másnap csak any-
nyit mondott nekem a testvér, hogy nagy 
kellemetlenségbe kevertem őket.

Jó tíz év múltán tudtam meg, hogy 
ami minket akkor ért, már itt elkezdő-
dött. szerettük és tiszteltük a prédikátor 
testvért. Jó igeszóló volt. Tudott a fiata-
lokkal bánni. Jó szervező volt, zenélt és 
énekkart is vezetett. Jó kedélyű és hu-
morú ember volt, de nem vette észre a 
csábító csábítását, nem vette komolyan, 
és ez okozta vesztét. Nem élt a megval-
lás és megbánás lehetőségével. Rosszul 
érintett ez már azért is, mert a prédikátor 
nekem semmit sem szólt, csak ezt a há-
zaspárt szidta meg. Ez így igazolta, hogy 
az aggódó testvéreknek igazuk volt.

A drága testvérek akkor még meg-
bocsátották nekem értetlenségemet. 
Nagyon jó viszony alakult ki köztünk, 
melyre később szükség is volt. Kezd-
tem érteni, hogy vannak hamis hívők, 
akiket a rejtegetett bűn védekezésre 
késztet, sokszor „a támadás a legjobb 
védekezés" módszerrel. Idős Háló test-
vér mondta, amikor nálunk volt egyszer, 
hogyha nem tudod, hogy a bűn milyen 
nagyon vissza üt, s te ezt nem bírod ki, 
akkor hozzá se fogj, hogy leleplezd azt. 
Egy enyhe példa erre a Jézus lábánál ülő 
Mária, akit testvére – hangsúlyozom: 
testvére - vádol meg, hogy amit tesz, az 
nem helyes. máriát az Úr védi meg. Nem 
is kell szóljon a maga védelmére. Ezt a 
drága kegyelmet megéltem már sokszor, 
hogy t.i. az Úr védett meg. Ez akkor azt 
is bizonyította, hogy az ő tanítványa, 
az Atya gyermeke vagyok. Az Úrban 
dicsekszem, boldogan. Ez az, hogy "de 
az Úr vele volt" - és nem csak Józseffel, 
hiszen sokakról olvashatjuk ezt a Bibli-
ában. Ha engedelmes vagyok az Úrnak. 
Ha szeretem azt, amit az Úr szeret, ak-
kor Öt szeretem, és nem szeretem, nem 
szerethetem azt, amit az Úr nem szeret. 
Ha embereknek akarok tetszeni, nem le-
hetek az Úr szolgája. Mert: "aki nékem 
szolgál, engem kövessen" (Jn 12,26), 
mondja a drága megváltó.

                               Nagyajtai Eszter

Tiszta szív a gonosz helyett
1. És látá az Úr, hogy megsokasult az 

ember gonoszsága a földön, és hogy szíve 
gondolatának minden alkotása szüntelen 
csak gonosz. 

2. Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz 
az; kicsoda ismerhetné azt?

3. Kemény nyakú és körülmetéletlen 
szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szent 
Léleknek ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti 
azonképpen. 

4. De a te keménységed és meg nem 
tért szíved szerint gyűjtesz magadnak 
haragot a haragnak és az Isten igaz ítélete 
kijelentésének napjára. 

5. Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, 
és az erős lelket újítsd meg bennem.

6. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te 
szemeid az én útaimat megőrizzék.

7. És szíveteket szaggassátok meg, ne 
ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti 
Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; 
késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és 
bánkódik a gonosz miatt.

8. Vessétek el magatoktól minden 
vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és 
szerezzetek magatoknak új szívet és új 
lelket; Miért halnátok meg, oh Izráel háza? 

9. És adok néktek új szívet, és új lelket 
adok belétek, és elveszem a kőszívet 
testetekből, és adok néktek hússzívet.

10. Hanem ezt lesz a szövetség, a melyet 
e napok után az Izráel házával kötök, azt 
mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe 
helyezem, és az ő szívökbe írom be, és 
Istenükké lesznek, ők pedig népemmé 
lesznek. 

11. És minden nap egyakarattal kitartva 
a templomban, és megtörve házanként 
a kenyeret, részesednek vala eledelben 
örömmel és tiszta szívvel. 

12. Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek 
teljességével, mint a kiknek szívük tiszta a 
gonosz lelkiismerettől.
A megfejtéseket augusztus végéig várjuk.
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Így nõttem az Úr Jézus ismeretében.
Már tudtam, éreztem, kicsoda Õ. És ek-
kor, olyan tizenhárom évesen kezdõdött
az én megtérésem, vagy jobban mondva,
kiválasztásom vagy elhívásom. Kezdtem
szorongani, hogy az Úr Jézus engem nem
fog megszólítani. Nem tudtam ezt akkor
még megfogalmazni, de így éreztem.
Nem is tudtam volna errõl beszélni, mert
valami saját titkom volt ez a várakozó
érzés: mi lesz, ha mégis megszólít.

Aztán, számomra is váratlanul, ami-
kor a gyülekezetben énekeltük az “Igaz,
hogy Jézus értem halt s eltörlé bûnömet”
címû éneket, nagyon meghatódtam és
sírni kezdtem, hogy ez nálam még nem
történt meg. A harmadik versnél, “Köny-
nyûmmel meg nem adhatom nagy tar-
tozásomat, de íme Jézus átadom te néked
magamat”, már allig tudtam elfolytani
fájdalmamat.

A tisztelet végén átkarolt Irénke néni
és megkérdezte sírásom okát. Elmond-
tam neki, hogy félek, az Úr Jézus nem fog
engem megszólítani, mert alkalmatlan
vagyok az Õ követésére. Akkor õ azt
tanácsolta nekem, hogy amikor imád-
kozom, az ámen után ne siessek el, hanem
maradjak még egy ideig csendben és
várjam az Úr válaszát. Igaz, erre, a
megszólításra négy évet kellett várnom.
De gyönyörû várakozás volt, mert tud-
tam, kire várok.

Közben volt egy imameghallgatásom.
A problémám így, tizenévesen, már igen
kellemetlen volt. Inkontenciám volt és
végsõ kétségbeesésemben az Úrhoz for-
dultam és szinte azonnal meggyógyul-
tam. Soha többé nem fordult elõ. Nagyon
meglepõdtem, hogy Istennek tényleg
gondja van reám, hogy tényleg tudja, én
itt vagyok, és figyel rám, az én kicsi sze-
mélyemre.

Ez az élmény segített még hûsége-
sebben várni. Értékelni az Úr elõtt való
csendességet, amikor csak ketten va-
gyunk: az Úr és én.

Nagyajtai Eszter

Életem (10)
Irénke néni és a
Teddy gombja

Bátyáim már az ifjak közé számít-
tattak, én pedig, a hugaim és a másik
család gyermekei voltunk a vasárnapi
iskola. Irénke testvérnõ leánykái még
kicsik voltak, de velünk tanultak. Tóth
(Welker) Irénke néni sokmindenre meg-
tanított minket - a könyv szeretetére, a
hívõ irodalom olvasására, a szép ma-
gyar szóra, a versekre.

Eközben anya panaszkodott Irénke
testvérnõnek, hogy én nem fogadok
szót, elszököm a feladatok elõl.

A délutáni tisztelet után a gyülekezet
nagy része kiment a misszió állomásra,
a város másik végére. Nyár volt. Sokáig
világos volt. Milasin testvérnõ udva-
rában volt ilyenkor az összejövetel. Én
meg, még be sem fejezõdött itt az ösz-
szejövetel, már gyors léptekkel futottam
a villamosig, mert az elvitt jó darabon.
Mire mama körül nézett, én már nem
voltam sehol. Meg voltam gyõzõdve,
hogy rám ott szükség van, az éneklés
miatt.

Meg is lepõdtem, mikor Irénke néni,
még a délutáni tisztelet elõtt félre hívott
egy könyvvel a kezében. Ez a “Teddy
gombja” címû gyermekregény volt.
Elmagyarázta nekem, hogy a kisöcséim
õrzése ugyan olyan értékû szolgálat az
Úrnak, mint a missziózás. Miközben
pedig pásztorolom a kicsiket, hogy anya
is elmehessen néha és a hugaim is, még
olvashatok is. Teddy esete segített
megérteni az igazi szolgálat lényegét.
Megértettem és gyakoroltam is életem
során a sokféle módon való szolgálat
lehetõségét és szépségét. Hiszen
életünk minden megnyilvánulása az.

AZ ÚR AZ ISTEN!

� 1. Baálért pereltek ti? Avagy ti oltalmaz-
zátok-é õt? … Ha isten õ, hát pereljen õ
maga, hogy oltára lerontatott!

� 2. Sokan pedig azok közül, kik ördögi
mesterségeket gyakoroltak, könyveiket
összehordva, mindeneknek láttára megé-
getik vala. (saját könyveiket! szerk.)

� 3.... hanem hogy a nagy istenasszonynak,
Diánának temploma is semmibe vétetik,
és el is vész az õ nagysága, kit az egész
Ázsia és a világ tisztel… kiáltnak vala,
mondván: Nagy az efézusi Diána!

� 4.… elkezdte õket gúnyolni Illés, azt
mondván: Kiáltsatok hangosabban,
hiszen isten! Talán elmélkedik, vagy
félrement, vagy úton van, vagy talán
aluszik, és felserken… de akkor sem lett se
szó, se felelet, se meghallgattatás.

� 5. Ne féljetek, megálljatok! és nézzétek az
Úr szabadítását, a melyet ma cselekszik
veletek… Az Úr hadakozik ti érettetek; ti
pedig veszteg legyetek.

� 6. Hogy megismerjék a földön minden
népek, hogy csak az Úr az Isten, és hogy õ
kívülötte nincsen más.

� 7. Mikor ezt látta az egész sokaság, arczra
borult, és monda: Az Úr az Isten! az Úr az
Isten!

� 8. Az Úr, a te Istened közötted van; erõs õ,
megtart; örül te rajtad örömmel.

� 9. Én, én vagyok az Úr, és rajtam kivül
nincsen szabadító! Én hirdettem, és
megtartottam, és megjelentettem, és nem
volt idegen isten köztetek, és ti vagytok az
én tanuim, hogy én Isten vagyok… nincs,
a ki az én kezembõl kimentsen; cselek-
szem, és ki változtatja azt meg?

� 10. Bizonnyal tudja meg azért Izráelnek
egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette
õt az Isten, azt a Jézust, a kit ti meg-
feszítettetek

A megfejtéseket november végéig
várjuk.
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Így nõttem az Úr Jézus ismeretében.
Már tudtam, éreztem, kicsoda Õ. És ek-
kor, olyan tizenhárom évesen kezdõdött
az én megtérésem, vagy jobban mondva,
kiválasztásom vagy elhívásom. Kezdtem
szorongani, hogy az Úr Jézus engem nem
fog megszólítani. Nem tudtam ezt akkor
még megfogalmazni, de így éreztem.
Nem is tudtam volna errõl beszélni, mert
valami saját titkom volt ez a várakozó
érzés: mi lesz, ha mégis megszólít.

Aztán, számomra is váratlanul, ami-
kor a gyülekezetben énekeltük az “Igaz,
hogy Jézus értem halt s eltörlé bûnömet”
címû éneket, nagyon meghatódtam és
sírni kezdtem, hogy ez nálam még nem
történt meg. A harmadik versnél, “Köny-
nyûmmel meg nem adhatom nagy tar-
tozásomat, de íme Jézus átadom te néked
magamat”, már allig tudtam elfolytani
fájdalmamat.

A tisztelet végén átkarolt Irénke néni
és megkérdezte sírásom okát. Elmond-
tam neki, hogy félek, az Úr Jézus nem fog
engem megszólítani, mert alkalmatlan
vagyok az Õ követésére. Akkor õ azt
tanácsolta nekem, hogy amikor imád-
kozom, az ámen után ne siessek el, hanem
maradjak még egy ideig csendben és
várjam az Úr válaszát. Igaz, erre, a
megszólításra négy évet kellett várnom.
De gyönyörû várakozás volt, mert tud-
tam, kire várok.

Közben volt egy imameghallgatásom.
A problémám így, tizenévesen, már igen
kellemetlen volt. Inkontenciám volt és
végsõ kétségbeesésemben az Úrhoz for-
dultam és szinte azonnal meggyógyul-
tam. Soha többé nem fordult elõ. Nagyon
meglepõdtem, hogy Istennek tényleg
gondja van reám, hogy tényleg tudja, én
itt vagyok, és figyel rám, az én kicsi sze-
mélyemre.

Ez az élmény segített még hûsége-
sebben várni. Értékelni az Úr elõtt való
csendességet, amikor csak ketten va-
gyunk: az Úr és én.

Nagyajtai Eszter

Életem (10)
Irénke néni és a
Teddy gombja

Bátyáim már az ifjak közé számít-
tattak, én pedig, a hugaim és a másik
család gyermekei voltunk a vasárnapi
iskola. Irénke testvérnõ leánykái még
kicsik voltak, de velünk tanultak. Tóth
(Welker) Irénke néni sokmindenre meg-
tanított minket - a könyv szeretetére, a
hívõ irodalom olvasására, a szép ma-
gyar szóra, a versekre.

Eközben anya panaszkodott Irénke
testvérnõnek, hogy én nem fogadok
szót, elszököm a feladatok elõl.

A délutáni tisztelet után a gyülekezet
nagy része kiment a misszió állomásra,
a város másik végére. Nyár volt. Sokáig
világos volt. Milasin testvérnõ udva-
rában volt ilyenkor az összejövetel. Én
meg, még be sem fejezõdött itt az ösz-
szejövetel, már gyors léptekkel futottam
a villamosig, mert az elvitt jó darabon.
Mire mama körül nézett, én már nem
voltam sehol. Meg voltam gyõzõdve,
hogy rám ott szükség van, az éneklés
miatt.

Meg is lepõdtem, mikor Irénke néni,
még a délutáni tisztelet elõtt félre hívott
egy könyvvel a kezében. Ez a “Teddy
gombja” címû gyermekregény volt.
Elmagyarázta nekem, hogy a kisöcséim
õrzése ugyan olyan értékû szolgálat az
Úrnak, mint a missziózás. Miközben
pedig pásztorolom a kicsiket, hogy anya
is elmehessen néha és a hugaim is, még
olvashatok is. Teddy esete segített
megérteni az igazi szolgálat lényegét.
Megértettem és gyakoroltam is életem
során a sokféle módon való szolgálat
lehetõségét és szépségét. Hiszen
életünk minden megnyilvánulása az.

AZ ÚR AZ ISTEN!

� 1. Baálért pereltek ti? Avagy ti oltalmaz-
zátok-é õt? … Ha isten õ, hát pereljen õ
maga, hogy oltára lerontatott!

� 2. Sokan pedig azok közül, kik ördögi
mesterségeket gyakoroltak, könyveiket
összehordva, mindeneknek láttára megé-
getik vala. (saját könyveiket! szerk.)

� 3.... hanem hogy a nagy istenasszonynak,
Diánának temploma is semmibe vétetik,
és el is vész az õ nagysága, kit az egész
Ázsia és a világ tisztel… kiáltnak vala,
mondván: Nagy az efézusi Diána!

� 4.… elkezdte õket gúnyolni Illés, azt
mondván: Kiáltsatok hangosabban,
hiszen isten! Talán elmélkedik, vagy
félrement, vagy úton van, vagy talán
aluszik, és felserken… de akkor sem lett se
szó, se felelet, se meghallgattatás.

� 5. Ne féljetek, megálljatok! és nézzétek az
Úr szabadítását, a melyet ma cselekszik
veletek… Az Úr hadakozik ti érettetek; ti
pedig veszteg legyetek.

� 6. Hogy megismerjék a földön minden
népek, hogy csak az Úr az Isten, és hogy õ
kívülötte nincsen más.

� 7. Mikor ezt látta az egész sokaság, arczra
borult, és monda: Az Úr az Isten! az Úr az
Isten!

� 8. Az Úr, a te Istened közötted van; erõs õ,
megtart; örül te rajtad örömmel.

� 9. Én, én vagyok az Úr, és rajtam kivül
nincsen szabadító! Én hirdettem, és
megtartottam, és megjelentettem, és nem
volt idegen isten köztetek, és ti vagytok az
én tanuim, hogy én Isten vagyok… nincs,
a ki az én kezembõl kimentsen; cselek-
szem, és ki változtatja azt meg?

� 10. Bizonnyal tudja meg azért Izráelnek
egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette
õt az Isten, azt a Jézust, a kit ti meg-
feszítettetek

A megfejtéseket november végéig
várjuk.
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