
108. közgyűlés
RÁMA TÁBOR, 2015. július 3-5.

Az 1960-ban vásárolt Ráma tábor idei 
(vagyis az 55-dik) bibliai konferenciája 
a szövetségünk 108-dik közgyűlése volt. 

Közgyűléseink néhány hivatalos gyű-
lésen túl közösséget építő, szövetségi 
szélességű, különféle szolgálatoknak is 
helyet adó istentiszteletekből áll. 

Az egész hétvégének ez volt a köz-
ponti gondolata: „élő és növekvő gyüle-
kezetek.” Igen aktuális volt ez a téma, 
hiszen gyülekezeteink élnek ugyan, de 
a növekedés területén hiányosságaink 
vannak. A kétszázat jóval meghaladó 
résztvevők – gyülekezeti képviselők, 
közeli és távolabbi testvérek, fiatalok, 
gyermekek és felnőttek - hallhattak 
üzenetet a jelenlevő 11 lelkipásztor és 
jónéhány további szolgálattevő igehir-
detése, bizonyságtétele során. Közös és 
csoportos éneklésre, dicsőítésre is volt 
alkalom, bőven - nem is csak az isten-
tiszteleteken, hanem pl. az esti tábortűz 

mellett (ami szombat este éjfél utánig is 
tartott).

Hála Néki, kiváló időt kaptunk az 
egész hétvégére – sőt, az azt követő gye-
rektáborozásra is. 

A konferencia egy-egy részletéről 
külön beszámolók is készültek, melyek 
egy részét most, másik részét a követ-
kező számban olvashatjuk. Jelen írá-
sunkban egy gyors pillantást vetünk az 
egész hétvégére és egy kicsit részletez-
zük a közgyűlés hivatalos alkalmait. A 
fényképek szolgáljanak emlékeztetőül 
azoknak, akik ott voltak velünk, s hívo-
gatónak azok számára, akik eddig még 
nem töltöttek velünk egy ilyen konfe-
renciát, július első hétvégén. Ha az Úr 
megengedi, jövőre is itt leszünk – csat-
lakozz hozzánk kedves olvasó! Szállást 
a táborban is kaphatunk – persze, csak 
ha idejében jelentkezünk. Az étel pedig 
itt készül: változatos, magyaros ízekkel. folytatás a 3. oldalon

élETET és NöVEkEDésT 
EREDMéNyEzŐ 

IsTENTIszTElETEk 
ApCsel 2: 41-47

Az Élő és növekvő gyülekezetek 
gondolatával foglalkozunk ezen a hét 
végén. Azért választottuk ezt a témát, 
mert szeretnénk, ha gyülekezeteink élő 
és növekvő közösségek lennének. Sajnos 
egyre időszerűbb ezzel a kérdéssel fog-
lalkozni, mert itt Amerikában és a világ 
más tájain is egyre erőtlenebbek a ke-
resztyén közösségek, sok helyen a temp-
lomok üresen állnak, a világ pedig halad 
a romlás útján. A felolvasott igében egy 
élő és növekvő gyülekezetről olvastunk, 
ahol napirenden volt a megtérés, jelek 
és csodák történtek, igazi lelkesedés és 
öröm volt a szívekben. A kívülállók fél-
ték, ugyanakkor tisztelték a gyülekezet 
tagjait. Ezeket olvasva megkérdezhet-
jük: Miért nincsen ez így ma? Hol van 
az igazi öröm? Napjainkban miért nin-
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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

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

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

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

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

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

folytatás a 3. oldalon

A TARTALOMBÓL

English Articles - pages 8-9.
Meghívó lelkipásztor beiktatásra

és ifjúsági találkozóra
Beszámoló a kolorádói családi

táborozásról
Távol és mégis közel: hírek

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

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

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

VOL. 107. NO. 7. JULy, 2015. 107. ÉVf. 7. SzÁm, 2015. JÚLIUS

A 108. közgyűlés résztvevői - vasárnap déli felvétel. fotó: Gergely Ruthy 



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)
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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)

Köszönjük a fáradságot a tábor „éltető-
inek” - táborozásvezető: Püsök Dániel 
torontói lp, táborvezető: Balla Sándor, 
gondnokok: Veress Imre és felesége; és 
a torontói testvéreknek, meg azoknak, 
akik bármiben hozzájárultak ahhoz, 
hogy mindenki jól érezze magát testileg 
és lelkileg is.   

Péntek délután a Végrehajtó Bizottság 
és a Missziós és Jótékonysági Bizottság 
tartotta meg ülését. Az elnökség, a lel-
kipásztorok, és a gyülekezetek hivatalos 
küldöttei felkészültek a másnapi válasz-
tó közgyűlésre. 

Szombat délelőtt került sor a 108. köz-
gyűlés hivatalos alkalmára (business 
meeting). Kevesen voltunk (tagságunk 
mintegy 10%-a) – de ez nem csoda, hi-
szen csak azok vesznek részt a megbe-
széléseken és a választáson, akiket va-
lóban érdekel a szövetségünk élete, meg 
a missziómunka, amit ránk bízott elhívó 
Urunk. 

Az elnökség mind a négy tagja meg-
tartotta jelentését. Ezekből kitűnt, hogy 
szívesen és jó együttműködésben vé-
gezték feladatukat, s készen vannak 
arra, hogy a szolgálatot átadják másnak, 
amennyiben a szabályzatunk és a közös-
ség döntése ezt kívánja. A versengésnek 
nyoma sem volt. mintha megvalósulni 
láttuk volna a reggeli áhítat egyik gon-
dolatát: az Úr nem programokban, mód-
szerekben érdekelt, hanem odaszánt, 
Isten vezetésére figyelő emberekben 
(Lukács János). 

A pénztáros testvér jelentését a kö-
vetkező évi költségvetés ismertetése 
követte, melynek elfogadása lehetővé 
teszi, hogy szövetségünk a mJB által 
meghatározott módon végezze szerte 
ágazó szolgálatát ebben az évben is. A 
szövetségünk életét, elmúlt esztendőben 
végzett szolgálatát áttekintő jelentések 
egy részét lapunkban is közöljük. 

Az Evangéliumi Hírnökről és a Baráti 
Körről is hallottunk egy keveset – a lap 
számára a szombat esti tisztelet alkal-

mával tartottunk gyűjtést. A Baráti Köri 
tagság megújítása évenkénti adománya-
inkkal történik, amit egyébként postai 
úton is megtehet bárki. Sőt, nemcsak 
megújítani, hanem elkezdeni is lehet ezt 
a nemes tagságot. A Baráti Kör adomá-
nyai teszik például lehetővé azt, hogy 
lapunkat olyanoknak is elküldjük, akik 
azt megrendelni nem tudnák – akár itt, 
akár a tengeren túl éljenek.   

Az ezt követő választások eredmé-
nyeként a szövetségünk elnöke dr. Ger-
gely István New York-i lelkipásztor lett, 
alelnök dr. Herjeczki Géza, titkár Püsök 
Dániel. Balla Zsigmond pénztáros test-
vér megbízása nincs időhöz kötve, így 
ő tovább folytatja fáradságos, hűséggel 
végzett munkáját. (Szombat délután a 
Nőszövetség választásán az elnök Luk-
ács Erzsike, alelnök Herjeczki Éva, tit-
kár-jegyző Püsök Adina lett; a pénztáros 
továbbra is Mikó Ildikó.  A Férfi Szövet-
ség elnöknek Szabó István testvért vá-
lasztotta.) A tisztségviselők beiktatásá-
ra vasárnap délelőtt került sor, melyet 
tiszteletbeli elnökünk, Kulcsár Sándor 
testvér végzett.

A közgyűlés egy emlék istentisztelet-
tel ért véget, aminek során azokra em-
lékeztünk hálaadással, akiket az elmúlt 
évben hazaszólított az Úr. 

megemlítem még, hogy a vasárnap 
délelőtti tisztelet egyik emlékezetes 
része volt, amikor Herjeczki testvér is-
mertette a jelenlévők előtt, hogy a Ma-
gyar Baptisták Világszövetsége tavaly 
úgy határozott, hogy a Kornya díjat 
ezúttal a mi tiszteletbeli elnökünknek, 
Kulcsár Sándor lelkipásztor testvérnek 
adományozza. A díj átadására májusban 
került sor, a mABAVISz találkozón, 
Szabadkán. Szövetségünk részéről most 
köszönthettük szeretettel Kulcsár test-
vért. Hálát adunk érte megbízó Urunk-
nak, örülünk a megtiszteltetésnek, s 
igyekszünk követni a jó példát, amivel 
az elmúlt évtizedekben előttünk járt.

                              Herjeczki Géza     

Lelkipásztorok a közgyűlésen: Pintér Zoltán, Bákai István, Gergely István, Novák József, 
Kulcsár Sándor, Huli Sándor, Herjeczki Géza, Vass Gergely, Püsök Dániel és Lukács János
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2015. július 3. oldal

 folytatás az 1. oldalról
rancsolatot, vagy az evangélisták neveit. 
Keresztyének milliói nem tudják, miért 
ünnepeljük a karácsonyt vagy a húsvé-
tot. ma is igaz a próféta megállapítása: 
elpusztul a nép, mert tudomány nélkül 
való. Sok probléma abból adódik, hogy 
nem ismerjük az írásokat. Ne felejtsük 
el, hogy az első magyar baptista gyüle-
kezetek azokból a kegyes közösségekből 
alakultak, akik összegyűltek imádkozni 
és igét tanulmányozni. Az ige tanulmá-
nyozásának ma is áldott következmé-
nyei vannak. Képessé teszi az embert 
megállni a kísértések között, útmutatást 
ad az élet minden területére, lelki erőt 
biztosít a bántalmazások és az üldözé-
sek elhordozására. Nagyon fontos tehát, 
hogy az ige központi helyre kerüljön 
istentiszteleteinken, illetve mindennapi 
kegyességünk gyakorlásában.   

komolyan vették a közösségi életet. 
Ez abból is látszik, hogy naponként ösz-
szegyűltek. Napjainkban vannak, akik 
hangulatuk függvényében járnak a 
gyülekezetbe. Ha van kedvük, elmen-
nek egyszer vagy kétszer egy héten, 
ha nincs, akkor otthon maradnak. Egy 
nemrégiben készült kimutatás szerint, 
elkötelezett egyház tag az, aki havonta 
kétszer látogatja a gyülekezetet. Valószí-
nű a jeruzsálemi gyülekezet az ilyeneket 
nem fogadta volna tagjai közé! Vajon mi 
vonzotta őket: az énekkar, a zenekar, a 
színes programok? Inkább az egymás és 
az Úr iránti szeretet, hiszen tudjuk, az 
általunk kedvel színes keresztyén prog-
ramok még nem voltak ismertek az első 
gyülekezetekben.

Az a tény, hogy még vagyonközös-
séget is vállaltak, a testvéri kapcsolat 
mélységét jelzi. Egymással nem felszí-
nes kapcsolatokat ápoltak, hiszen köz-
tudott, az ember legnehezebben anyagi 
javait osztja meg mással. 

Az Úrvacsorával való rendszeres élés 
is a közösséget, a Krisztusban való ösz-
szetartozást erősítette. A jelenben a múl-
tat és az eljövendőt ünnepelték. Emlé-
keztek Krisztus érettük történt halálára, 
ugyanakkor várták az eljövendő dicső-
séget. Ez a közös élmény megerősítette 
őket, erőt nyertek az üldözések elhordo-
zására. 

Egyre nagyobb kihívás az olyan isten-
tiszteletek megszervezése, amely életet 
és növekedést eredményez gyülekezete-
inkben. Keressük meg azokat a módsze-
reket, amelyek megtartják a régi tagokat 
és vonzanak olyanokat is, akik még nem 
tagjai egy keresztyén gyülekezetnek! A 
jeruzsálemi gyülekezet segíthet ebben a 
keresésben. Kövessük példájukat!
                             dr. Gergely István

csenek csodák? Miért nem térnek meg 
az emberek? 

A felületes választ adók nagyon gyak-
ran bűnbakot keresnek és a lelki vezető-
ket, szolgálattevőket teszik felelősé: nem 
készülnek fel kellőképpen, hiányzik a 
kegyesség ereje, nem élőek az igehir-
detések stb. Ezeket ellensúlyozva, azt is 
lehetne mondani, hogy a hallgatóságnál 
reked meg az erő, hiszen a tapasztalat azt 
mutatja, hogy a hirdetett igék és igazsá-
gok töredéke jut csak el a cselekvésig. 
Olyan sokat hallunk a szeretetről, sze-
lídségről, alázatról, a lélek gyümölcsei-
ről és mégis ezek csak elenyésző módon 
jelennek meg a hívők életben. Azzal is 
vigasztalódnak némelyek, hogy ennek 
így kell lennie, hiszen más időket élünk. 
A gyülekezet életében eltelt 2000 év, a 
körülmények megváltoztak, a kezdeti 
buzgóság alábbhagyott. A gyülekezet 
egy más fázisba érkezett: érettebb, meg-
gondoltabb, tartalommal teljesebb! (?)

Aztán vannak, akik azt mondják, 
hogy a kívülről jövő támadás a problé-
ma. A keresztyénség egyre lenézettebb 
vallás, az emberek egyre ellenségeseb-
ben viselkednek. Hogy napjainkban, 
Amerikában már törvényes formában 
is korlátozzák a keresztyén értékek gya-
korlását, azt semmi sem igazolja jobban, 
mint a legfelsőbb bíróság azon döntése, 
mely szerint az azonos neműek házassá-
ga egyenrangú az Isten által szerzett ha-
zássággal. Valóban nehéz idők ezek, de 
nem mondhatjuk, hogy ilyen még nem 
volt, hiszen kezdettől fogva ellenséges 
körülmények között éltek és szolgáltak 
Krisztus követői. 

Beszélhetnénk a világgal való megal-
kuvásról is. Talán semmi nem gyengíti 
jobban a gyülekezet életét, mint a világ-
gal való összekeveredés, az igazság el-
hallgatása. Amikor ilyen bekövetkezett, 
a gyülekezeti élet mindig kárát vallotta. 
Aztán az évek során sokszor volt teoló-

giai és gyakorlati elhajlás az egyház éle-
tében. folytathatnám az érveket, de nem 
elsődleges célom a stagnálás és élette-
lenség okainak fölsorolása, inkább azt 
szeretném, ha megtalálnánk a növekvő 
gyülekezeti élet titkát. 

Az első gyülekezetek életét vizsgálva, 
ezen a hétvégén látni fogjuk, hogy növe-
kedésükhöz több tényező is hozzájárult. 
Ma este a jeruzsálemi gyülekezet életé-
vel foglalkozunk, és látni fogjuk, hogy 
tagjai az életet és növekedést biztosító 
istentiszteletek alapjait fektették le. Ke-
gyes gyakorlataikat követve, mi is lehe-
tünk élő és növekvő közösségek. Néz-
zük meg tehát a jeruzsálemi gyülekezet 
istentiszteleteinek legfőbb jellemzőit:  

komolyan vették az imádkozást. Az 
első gyülekezet az imádság méhében fo-
gant. A tanítványok már pünkösd előtt 
összegyűltek imádkozni. A Szentlélek 
kitöltetése után nem hagyták abba, sőt 
még inkább gyakorolták. Kegyességük 
fontos része volt az imádság. A közös-
séget, az imádság esője fürdette és tette 
gyümölcsözővé. mindennap összegyűl-
tek imádkozni. Valaki azt mondta: ha 
azt szeretnéd, hogy kevesen jöjjenek a 
gyülekezetbe, hirdess imaalkalmakat. 
Nehezen érthető, hogy hívő emberek, 
akár sok pénzt is kiadnak egy szóra-
koztató, kegyesnek nem mondható be-
lépőért, de ingyen se ragadják meg az 
imádkozás lehetőségeit. Ha élő és nö-
vekvő közösség szeretnénk lenni, ne-
künk is foglalatosaknak kell lennünk a 
könyörgésben. Azt nem tehetjük meg, 
hogy mindennap együtt imádkozzunk, 
de azt igen, hogy mindennap szakítsunk 
időt az imádkozásra. Az imádkozás lel-
ki lélegzetvétel, ahol nincs lélegzés, ott 
megszűnik az élet. Nem tudom, kinek 
mennyire elmélyült az imaélete, de a 
gyülekezetek helyzetét látva, nagyon is 
nyilvánvaló, hogy az eddigieknél többet 
kell imádkoznunk, több időt kell tölte-
nünk térdeinken, illetve imakamráink-
ban.  

komolyan vették az ige tanulmá-
nyozását. A jeruzsálemi gyülekezet 
tagjai, foglalatosak voltak az apostolok 
tudományában. Nekik nem volt újszö-
vetség a kezükben, de amit az apostolok 
mondtak, vagy prédikáltak, azt nagyon 
komolyan vették. manapság sajnos az 
ige tanulmányozása még kevésbé el-
terjedt, mint az imádság gyakorlása. 
Annak ellenére, hogy soha nem ismert 
csatornákon lehet olvasni és hallani 
a Szentírást, egyre nagyobb a bibliai 
analfabetizmus. Statisztikák szerint 10 
emberből 9 nem tudja felsorolni a 10 pa-
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szeretnének részt venni szövetségünk 
ifjúsága legközelebbi találkozóján.
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Füredi Kamilla misszionárius súlyo-
san beteg, kezelésére Sierra Leonéban 
nem vállalkoznak. Lapzárta körül ma-
gyarországra utaztatása van folyamat-
ban. Imádkozzunk érte!
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

4. oldal 2015. július 

„…A forgatagban álltam. A  
világváros zengett.

Csak most értettem meg, hogy az 
ordító plakátok

közt mit kereshet Jézus. Véres szívét, 
a szentet

mutatta mint a Mágnest és hívta a 
világot.

Ezerszám ment az utcán a sok  
eltévedt bárány

s nem tudták, hogy reájuk vár Jézus 
ott oly árván.” 

– írja mécs László a kevésbé ismert, 
„Szegény Jézus!” című versében.

Az üvöltöző, ordító plakátok alatt a 
történelem évszázadai vonulnak el. A 
képes ígéretek és nagy szavak bárányo-
kat terelgetnek - a népet. A Borgiázó 
pápától marxig, az Egyenlőség-plakát-
ján és a világrejtélyén is „Sátán az úr 
goromba nagy elmúlás-kaszával” inte-
get, „De lent a Gyökereknek, örök meg-
újhodásnak, tavasznak van hazája és 
ennek mindörökre Jézus lesz a királya.” 
A nép? Hol azt, hol ezt vesz. „Ki éjt, ki 
szív-kenőcsöt, ki pezsgőt, úri mámort – 
de volt olyan, ki méla arccal türelmet 
vesztett a boldogság-lesésben, egy perc 
alatt leszámolt…”.

A pap-költő látta, hogy valakik Jézust 
is a plakátjukra tették...

„És ekkor csoda történt: fent a falon 
üres lett

Jézus véres plakátja, mert lelépett a 
Mester…

… dicsőült testtel
tempósan, lassan visszament a  

Történelembe,
én meg nyomon követtem s víg szél 

fújt kebelembe.
Ahányat lépett Jézus, mögötte annyi 

század
maradt el s az örökkévalóság  

víg szelében
avult plakátok lengtek, melyekkel  

ember lázadt
Jézus uralma ellen a szebb jövő  

nevében,
mint gyermek apja ellen, ha  

kártyavár rakása
közben hívja, hogy kertjét, vagy a 

lelkét felássa.”

1935-ben osztotta meg mécs ezt a „lá-
tomást” a Vigilia olvasóival. Úgy gon-
dolom, nem szükséges a 2. világ-égést 
közvetlenül megelőző évek és a jelen 
közti hasonlóságokat sorolni. Az sem 
lehet kérdéses a hívő ember számára, 
hogy az Úr Jézus nem a plakátok szint-
jéről szólítgat minket, és ha lennének is, 

akik a portékájukat vele piacolnák, az 
Úr ma is leszáll onnan.

Észrevesszük, hogy mit tesznek ve-
lünk a plakátok? Értjük, hogy Jézus 
miért nem onnan és úgy szólít meg ben-
nünket?

A 120 éve született költő döbbenete-
sen aktuális üzenete arra sarkallt, hogy 
utána járjak, mivel szólítgatják a vasár-
nap délelőtti istentiszteletre induló test-
vériséget a környékünkön kb. 20 mér-
földes körzetben felállított hirdetések? 

A gyorsforgalmi útvonalak mentén 
„ordibálók” készítői az autóból legelő 
„bárányokról” mindent tudnak. Azt, 
hogy olyan sebességgel a város felé kö-
zeledve mekkora szóképet rögzít akár a 
figyelmetlenségünk is, és hogy „kifelé 
menekülve” már hosszabb szövegre is 
kaphatók vagyunk. Tudják, hogy mire 
„éhes” a munkába igyekvő, és mivel le-
hetne a hazatartót elcsalni otthonról is…

mivel imaházunk a megye közepén, 
közvetlenül Los Angeles szélén van, a 
testvérek vasárnap sem „csendes vizek-
re” eveznek, hanem a mindig dübörgő 
város felé. A legtöbb hirdetés alkoholt 
kínál és szórakozást, de a politikai jel-
legű üzenetek is abból az irányból vár-
nak a munkába (imaházba) igyekvőkre. 
Kifelé menve? A csődeljárások olcsóbb 
levezetését kínáló ügyvédi irodák a te-
metőkkel versenyeznek. Az ígéretes 
temetővel, ahol maradandó emléket ál-
lítanak a mulandónak. A szegényebb 
városrészekben találtam vallásos témájú 
hirdetést is, spanyolul. Ők vagy figyel-
mesebbek, vagy nem értenek még hozzá 
– a sok szöveggel nem győz az én tudat-
lanságom…

Jézus viszont győz, mert akármilyen 
irányba is megyek, velem van.

                               Novák József

Nem tudhatjuk, de elképzelhető. Nem 
kisebbítené a csodát, hanem új dimenzi-
ókat adna neki: aki Jézussal találkozott, 
annak könnyebben nyílik szíve, keze, 
otthona, pénztárcája mások felé. A nők-
nek természetüknél fogva erős oldala 
az előrelátó tervezésen/szervezésen túl 
az osztogatás, mások szükségeire való 
odafigyelés. 

Bár a frissen alakult újszövetségi gyü-
lekezetek összejövetelein a nőknek a 
csendes megfigyelő/tanuló szerep jutott 
leginkább, az evangélium terjedése, a 
gyülekezet növekedése és életben tartá-
sa nélkülük aligha lett volna lehetséges. 
Loisok és Eunikák sokasága tette a gyer-
mekek számára kívánatossá a képmuta-
tásmentes hitet, azáltal, hogy nem csak 
megosztották gyermekeikkel és unoká-
ikkal tapasztalataikat és ismereteiket 
a krisztusi életről, hanem élték is azt a 
hétköznapokban.                

Dorkász (és a hozzá hasonló, valószí-
nűleg egyedülálló nők) kétkezi munká-
juk eredményeivel, segítőkészségükkel 
„édesgették” a gyülekezethez közel a 
nem csak anyagiakban szűkölködő sze-
gényeket. A szétosztott ingek és ruhák a 
megnyílt szív csodájáról tanúskodtak és 
a feltámadás, új életre születés csodái-
hoz vezettek. 

Lídia, a talpraesett, istenfélő üzletasz-
szony házát, befolyását és valószínűleg 
vagyonát is használta az apostolok ta-
nításának eredményeként kiteljesedett 
hite terjesztésére, új gyülekezet alapítá-
sára

Fébé, „a kenkhreai gyülekezet szol-
gája” pártfogója, segítője volt az arra 
rászorulóknak, még Pálnak, a pogányok 
nagy apostolának is, Priscilla pedig 
szerény, de határozott egyéniségével, 
bátorságával és önzetlenségével érde-
melte ki Pál apostol barátságát, tisztele-
tét és helyét az evangéliumért kitartóan 
dolgozók sorában. Priscilla nem csak 
műhelyét és házát osztotta meg Pállal és 
a gyülekezettel és hitbéli tudását a fej-
lődni vágyó újoncokkal, hanem életét is 
adta volna (férjével együtt) az apostolért 
és Krisztus ügyéért.

Isten hozott Rámába, a Nőszövetség 
101-ik közgyűlésére! A gyülekezet(-ek) 
életben maradásáról, növekedéséről, 
„hogyan tovább?”-járól szólnak majd az 
igehirdetések, elmélkedések. Igyekez-
zünk válaszolni ezen a hétvégén arra a 

A NŐszöVETség ÜNNEPI EsTJE  
„A kincset széjjel osztani...”

Simone Campbell szerzetesnővér/
költő a „Kenyerek és halak” című ver-
sében tréfálkozva utal arra, hogy az 
ötezer férfi megvendégelése igazából a 
javak megosztásának, a szeretetközös-
ségnek a csodája volt. A nők, édesanyák 
(akiknek száma nincs följegyezve, de 
jelentős lehetett) tarsolyából, zsebei-
ből is nagy valószínűséggel került elő 
a gyermekeknek, családnak tartogatott 
útravalóból. Az áldások fogadása to-
vábbadásra, megosztásra ösztönözhette 
Jézus női követőit. Így volt-e valóban? 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2015. július 5. oldal

kérdésre, hogy mit teszünk le mi, nők, a 
közösség lelki asztalára? Fölismertük és 
hasznosítjuk-e a nekünk adott kegyelmi 
ajándékot a gyülekezet és a körülöttünk 
élők javára? 

megáldva és megtörve elegendők, 
hasznosak és éltetők leszünk, mint a 
példázatbeli eledel! 

                         Kerekes Irénke 

A péntek esti tiszteletet Torma Irénke 
nőszövetségi elnök vezette. Gyüleke-
zeteinket képviselve ezek a testvérek 

szolgáltak  Lukács Erzsike (Chicagó), 
Herjeczki Éva (Detroit), Püsök Adi-
na és Csercsa Bernadett (Torontó), 
Szenohradszki Emese (Alhambra), 

Gergely Piroska (New york), Sánta 
Rózsa (Cleveland) és Huli Valéria (ma-
gyarországi vendég). Énekkel a toron-
tói nőtestvérek szolgáltak, valamint a 

chicagói Szabó Éva és lányai.
Az igét dr. Gergely István New york-i 

lelkipásztor hirdette. 
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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 2015. július 

Képek a közgyűlésről, 11 óránál 
kezdve, visszafelé.

Gyermekek szolgálata vasárnap 
délelőtt; úrvacsorára készen; a régi és 
az új elnökség tagjai; a tisztségviselők 

beiktatását a tiszteletbeli elnökünk 
végzi; a fiatalok szombat esti éneke; 
együtt a két csapat; detroitiak; Püsök 

testvér és a három magyarországi  
lelkipásztor; csoportkép a  

lelkipásztor-szövetség ülése után;  
Kulcsár Sándor Kornya díjas testvér 

köszöntésünkre válaszol.   
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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tak a férfitestvérek, melyekhez a “rá-
adás” az igen népszerű és közkedvelt 
“Szeressük Őt, szeressük egymást” c. 
ének volt, melyhez a gyülekezet is csat-
lakozott.

Nagyon szép hegedű szólót hallot-
tunk Mikó Tibor tv.-tól, keyboardon kí-
sérte Erdőközi Norbert (detroitiak). Az 
“In Christ Alone” (Csak Krisztusban 
kaptam reményt) című feldolgozás szö-
vegét és zenéjét Keith Getty es Stuart 
Townend írta és szerezte.

Az istentisztelet liturgusa Dr. 
Szenohradszki János tv, a férfiszövet-
ség leköszönő elnöke volt. 

Az idei Közgyűlés és Tábori Kon-
ferencia igei témaköre az “Az élő és 
növekvő gyülekezetek”  volt. Az ige-
hirdetés címe a férfiszövetség esti isten-

ve  szombat esti istentiszteleti alkalmai 
után, az idén már harmadik alkalom-
mal, vasárnap este, július 5.-én, az 55. 
Tábori Konferencia záró-istentisztele-
tén a Férfiszövetség végezhette a ká-
polnai szolgálatokat Isten dicsőítésére 
és valamennyiünk örömére és áldására. 
minden szolgálatot férfitestvérek végez-
tek, ami alól kivétel csak az a néhány 
nőtestvér volt, aki az összevont fúvós-
zenekarban játszott. Köszönjük, hogy 
vállalták azt a fontos szolgálatot.  

Egy évvel ezelőtt így köszöntünk el 
egymástól a vasárnap esti istentisztelet 
végén a kápolnában: “Ha az Úr akarja 
és élünk, egy év múlva ugyanitt talál-
kozunk. Szerencsés utat hazafelé, az Úr 
oltalmában. A viszontlátásra!”

Az Úré legyen a dicsőség, a hála és a 
köszönet, hogy úgy szeret bennünket, 
és oly kegyelmes volt hozzánk, hogy 
akaratával egyezően egy év után újra itt 
lehetettünk, láthattuk egymást, és telt 
kápolnában, az Ő jelenlétében ünnepel-
hettünk, dicsőíthettük Őt szívből, öröm-
mel, oly sokféleképpen most is.

Nagyon örültünk, hogy két vendég 
lelkipásztor testvér is szolgált közöttünk 
ezen az ünnepi istentiszteleten. Dr. Vass 
Gergely testvér, a Kelownai (British Co-
lumbia, Canada) Keresztyén gyüleke-
zet új, baptista lelkipásztora, aki az est 
igehirdetője volt, és Veres Imre testvér 
(Békés, magyarország), aki bizonyság-
tevéssel szolgált. 

A közös énekeket az összevont fúvós-
zenekar kísérte, valamint néhány fúvós-
zenekari szolgálat hangzott el. A zene-
kart betanította és vezényelte Csővári 
Pál tuba-művész testvér (Toronto). 

Az összevont férfikart Fűr Béla test-
vér (Detroit) tanította és vezette. Négy 
nagyon szépen hangzó énekkel szolgál-

MIT VállAlUNk?

Az Észak Amerikai Magyar Baptista 
Szövetség a 108. Kögyűlését és 55. Tá-
bori Konferenciáját július 3-tól 5-ig tar-
totta a kanadai Ráma táborban.

Ezek az alkalmak tradicionálisan 
minden év június utolsó vagy július első 
hetének a végén zajlanak. 

Az Úr gyönyörű időt adott mind a 
három napra. Szombat este például, az 
istentiszteleti szolgálat után a hatalmas, 
órákon át magasba törő százezernyi pa-
rázsló apró részecskéit szórta a tábor-
tűz forró ereje a tábor szélén levő zöld 
pázsitra, megsokszorozva a felhőtlen 

égbolt ezernyi csillagát is a hatalmas 
Cuchichin  tó partján levő tábor felett. 
Közben lankadatlanul szólt a trombi-
ták, a tangóharmonika, a hegedű, a gitár 
hangja, és minden torok szívből énekel-
te a szebbnél-szebb régi és újabb, Istent 
dicsőítő énekeket, megfeledkezve az idő 
múlásáról.

Tradícióvá lett, hogy a Nőszövetség, 
majd az Ifjúsági Szövetség péntek, illet-

A FéRFIszöVETség VAsáRNAP EsTI  
szOlgálATA Az 55. TáBORI kONFERENCIáN

Dr. Szenohradszki János és Szabó 
István, a régi és az új férfiszöv. elnök,  

Dr. Vass Gergely lp. igét hirdet, 
a zenekart Csővári Pál, 

a férfikórust Fűr Béla vezeti.



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)
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BETHEsDA PROJECT
True love is seen in those who are 

willing to help the orphans, widows, 
and the poor. It's power is not displa-
yed through words but rather through 
actions. Our mission is built upon this 
biblical foundation. 

As a doctor, my mother took care of 
the Bolivian people's physical needs 
while my father, as a pastor, helped them 
spiritually. They built a health center in 
Chapere, a city located along the Ama-
zon bay. In 2011, I accepted God's call 
on my life to return to the place where 
my parents served. I went to the health 
center to see how the forty year old buil-
ding could be renewed. The local baptist 
convention's pastor desires for the cen-
ter to be used as a pastor's can retreat 
for rest as well as continuing theological 
education. 

During my trip, my heart was 
burdened by the amount of work that 
needed to be done. my heart was 
breaking for the Chapere Christians who 
felt neglected and distant from local and 

foreign mission agencies that seemed 
to have forgotten about them. I realized 
that in order to complete the Bethesda 
project, we would need multiple mission 
trips. Therefore, we decided to organize 
a trip every February and August until 
the work was completed. 

We are currently undertaking four 
projects, which I would be happy to 
provide in depth information about to 
whoever is interested or would like to 
help. Our next trip to Bolivia will be 
on August 5th and then february 2016. 
We are counting on your support and 
prayers. 

We gladly welcome any help, and are 
grateful in advance. Any checks can 
be made payable to “first Hungarian 
Baptist Church of Toronto” with “Bet-
hesda Project” in the memo. 

Address to send your check and 
any communication: 155 Silurian 
Dr. GUELPH, ON, CANADA, N1E 
7E7.  Phone: 1.519.835.8444, email: 
linkup01@gmail.com

 Barnabas Cserepka Project Director

tiszteletén pedig a “Missziói kihívások 
felvállalása” volt. mind az igehirdetés, 
mind a bizonyságtevések ezen két fő 
gondolat köré csoportosultak. 

Az igehirdetést Dr. Vass Gergely lp. 
tv. végezte ApCsel 16:1-10 alapján.

A prédikációban Vass tv.  a missziói 
kihívások felvállalására összpontosított.  
Az elhangzottakból kiemeljük az aláb-
biakat: a missziói munka általában nem 
szokott simán menni. Újabb és  újabb 
kihívásokra lehet számítani. mindazok 
felvállalásában számíthatunk hűséges 
megbízónk összetett támogatására! Elő-
fordulhat az is, hogy vezető embereink  
között meghasonlások támadnak e mun-
ka részlet-kérdéseiben. Vass tv. hangsú-
lyozta, hogy “Istenítés és megkövezés 
között bármi előfordulhat, amit Isten 
megenged.” Gyakran a missziói utazá-
sok sem tartoznak a kicsinységek közé. 
Különösen nem tartoztak azok közé az 
apostolok korában. “mindezek lehetnek 
ma is komoly kihívások, de ne torpan-
junk meg!” – hangsúlyozta Vass tv. 

minden élő gyülekezet feladata az 
evangélium eljuttatása újabb területekre 
is. Ezt láthatjuk megvalósulni később a 
körültekintően kiválasztott, felkészített 
és mentorált Timóteusnál is.  fel kell 
készíteni a misszió munkába induló új 
testvéreket a lehetséges tévtanítások 
felismerésére és így a szakadások kivé-
désére is, amit a jeruzsálemi apostolok 
és vének határozatainak ismertetése is 
szolgált. Előfordulhat, hogy olykor-oly-
kor a “legszellemibb  vezetők” is bi-
zonytalankodhatnak, tévedhetnek. Arra 
kell törekedni, hogy az ilyesmi ne tart-
son túl sokáig! “Egyes területektől, vi-
dékektől eltilt a Szentlélek, míg másokat 
megnyit, esetleg anélkül, hogy részletes 
magyarázatot fűzne hozzá”- hallottuk. 
Istennek ilyen ismétlődő eltiltása ne bé-
nítson le, ne kedvetlenítsen el bennün-
ket. 

Szolgálatának vége felé úgy bátorí-
totta és biztatta Vass testvér a gyüle-
kezetet, hogy “…amikor már világosan 
látjuk Isten akaratát és az emberek szük-
ségeit, ne odázzuk az új missziói munka 
elkezdését. A legbátrabb, a legélesebb 
szemű, a legkipróbáltabb misszionáriu-
soknak, lelki vezetőknek is bizalomra és 
még több munkatársra van szükségük.”

Igehirdetését két kérdéssel zárta Vass 
testvér: 1.  “Az előbb közöltekből mit és 
mikor vállalunk mi fel?  2.  Tehát…mit 
teszünk, ha e táborból hazaérünk?” 

Istenünk segítsen vállalkozásainkban 
és azok hűséges megcselekvésében.

(folytatjuk)
Dr. Szenohradszki János

Az EAmBSz férfiszövetsége  
leköszönő elnöke

"let us rejoice and celebrate." 
With this announcement, Baptist 

World Alliance President John Upton 
officially declared the start of the 21st 
Baptist World Congress in Durban, So-
uth Africa, on July 22.

The roll call of the more than 80 
nations encapsulated the celebratory 
atmosphere as more than 2,500 Baptists 
joined in singing songs such as "Shine, 
Jesus shine"; "Light of the world you 
stepped down into darkness," and "We 
are marching in the light of God."

Keynote speaker Peter Chin of So-
uth Korea said that because the world 
is filled with so much darkness, it is 
imperative that Baptist Christians shine 
the light of Christ.

Chin declared that the darkness 
affecting humanity is reflected 
in suffering, death, ignorance, 
discrimination and abuse.

There is also darkness, he said, in 
the levels of deception and political 
corruption and oppression that exist. 

Economically, darkness is demonstrated 
in the levels of greed, poverty and debt 
that are so prevalent.

But worst of all, he said, there is 
"spiritual darkness, a darkness where 
people say there is no God."

To overcome such darkness, the light 
that brings healing, forgiveness and 
life need to shine. According to Chin, 
such light comes only from Christ, who 
"holds the power to expel all darkness."

He stated that the light of Christ serves 
at least two functions. It eliminates 
darkness and it illuminates what is 
hidden.

Because darkness is so pervasive, 
Christians have a responsibility to shine 
the light of Christ in "our countries, our 
workplaces, our schools, our homes," 
and to ensure that it shines in "our 
churches." 

Every Christian should "shine the 
brightness, the warmth, and the light 
of Jesus to the world he loves," Chin 
announced.
                               www.bwanet.org
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2015. július 9. oldal

retetét naponta, valóban kimeríthetetlen 
téma, és mindig tud újat nyújtani szá-
munkra. 

Az 5-8 évesek nagyszerű csoport-
ját Boda Erikával együtt tanítottuk. 14 
gyermekünk volt, ebből 6-an nem ke-
resztyén családból származtak, mégis 
nagy érdeklődést tanúsítottak, renge-
teget kérdeztek. Igyekeztünk mindkét 
nyelven beszélni, énekelni, mivel vol-
tak, akik nem beszélték magyarul.

Sokat énekeltünk - nagyon szerettek 
énekelni a gyerekek. Sok és érdekes ké-
zimunka-foglalkozás is volt, amit Erika 
ügyesen, türelmesen csinált a kis csa-
pattal, a témához kapcsolódva. Sok szép 

kis emléket vihettek haza magukkal a 
gyerekek. Voltak kinti játékok, úszás, 
szabad-foglalkozás, nagyon szép időt 
kaptunk - egy nap volt csak egy kis eső, 
de még azt is élvezték a gyerekek.

Őszintén megmondom, mindig húzó-
dozom a szolgálattól, első sorban azért, 
mert félek, alkalmatlan vagyok, de min-
dig feltöltődve jövök haza én is... Na-
gyon hálás vagyok azért, hogy évek so-
rán vannak testvérek, akik fáradsággal 
ugyan, de vidám szívvel munkálkodnak 
azért, hogy a tábor működjön.

Kimondhatatlan hála van a szívemben 
Isten iránt, hogy részese lehetek a tábori 
alkalmaknak - amit gyerekeink minden 
évben izgatottan várnak.

minden reggel csoportos áhítattal 
kezdtük a napot - igazán áldás volt úgy 
indulni a napnak!

Tavaly a "kegyelem" volt a főtémánk, 
az idén "Isten szeretete", mely valóban 
kíséri életünket - átformál, ha engedjük.

Kívánom mindannyiunk részére, 
hogy maradjunk meg ebben a szeretet-
ben, és szeressük Istent, mert Ő előbb 
szeretett minket!
                                Fülöp Johanna

összhang alakult ki közöttünk, miköz-
ben Péter apostol Krisztus követését ta-
nulmányoztuk. A pünkösdi események-
től indulva, az ékes kapuban történteken 
át, láthattuk a fogságba kerülést, majd a 
kiszabadulás után, a gyülekezettel való 
közösséget és együtt imádkozást.  A 
foglalkozások főgondolata egyetlen kér-
désben összefoglalva a következő volt: 
mit jelent az Úr Jézust követni? Ehhez 
kapcsolódott a hét igeverse is: “Térjetek 
meg, és merítkezzetek be mindannyian 
Jézus Krisztus nevében bűneitek bo-
csánatára, és megkapjátok a Szentlélek 
ajándékát.” - Act 2,38

Pénteken, az esti alkalmon csopor-
tunk számot adhatott arról, hogy mit 

sikerült megérteni a hét üzenetéből. A 
szép szolgálaton túl nagy boldogság 
volt számunkra, hogy egyik “leányunk”  
(másokkal együtt) meghozta a döntést, 
hogy ő az Úr Jézust akarja követni. Isten 
adjon erőt a folytatáshoz.

Élményekkel tele és hálás szívvel te-
kintünk vissza a táborra és a gyerme-
kekkel együtt várjuk a következőket. 

Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy 
továbbra is hordozzák imádságban Szö-
vetségünk gyermekeit, fiataljait, hogy 
az elvetett igemag jó földbe hullva, gaz-
dag termést hozhasson bennük a maga 
idejében. Nehogy elragadja őket a világ, 
hanem hadd lehessenek hűséges követői 
Krisztusnak egész életükben, és szol-
gálhassanak Neki teljes örömmel.
                    Huli Sándor és Valéria

gyermektábor - Ráma 2015.
Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy 

idén részt vehettünk a Szövetség rámai 
gyermekhetén.  A tábor és a környezet 
szépsége mellett, gyönyörködhettünk 
gyermekeink hitében, és jólneveltségé-
ben. Reménységgel tölthet el bennün-
ket, hogy láthatjuk, mennyire nyitottak 
fiataljaink Isten igéje iránt és vágynak a 
közösség ápolására. 

Közel hatvan résztvevője volt a tá-
bornak, az egészen pici gyermekektől 
a tizenévesekig. A segítőkkel együtt 
pedig a teljes létszám majdnem elérte 
a nyolcvan főt. Külön köszönet illeti, a 
csoportvezetők mellett, a konyhán és a 

tábor területén segédkező kanadai és 
amerikai testvéreket és testvérnőket, 
akik áldozatos munkájának eredményét 
egész héten élvezhettük. 

Öröm volt látni, hogy minden szépen 
és jó rendben történt a táborban, amiről 
a táborvezető Püsök Dániel lelkipász-
tor testvér személyesen gondoskodott. 
A szeretetteljes, vidám légkör lehetővé 
tette, hogy a gyermekek könnyen befo-
gadják az ige üzenetét, hiszen nemcsak 
hallhatták, hanem láthatták, tapasztal-
hatták azt a felnőttek példájából. 

A délelőtti és délutáni Bibliaköri 
foglalkozások mellett, természetesen 
nem hiányozhatott a sport, a játék és a 
fürdőzés sem, igaz ez utóbbi a vártnál 
frissítőbb élményt jelentett, főként a hét 
elején, a hűvösebb időjárás miatt.

Esténként közös istentiszteletre hívott 
a tábor harangja, ahol egy-egy missziós 
történet elevenedhetett meg előttünk, 
igei gondolatokkal egybekötve. 

A 8-12 évesek között szolgálva öröm-
mel tapasztalhattuk, hogy nagyon, szor-
galmas, aktív, érdeklődő gyermekekből 
áll a csapatunk (Team Rama Camp), 
amelyben nemcsak könnyű, de élveze-
tes is volt Isten igéjéről beszélni. Igen jó 

5-8 éVEsEk CsOPORTJA
"Mi szeressük Őt mert ő előbb szere-

tett minket!"-1 János 4:19
Nagyon szép és áldásos hét volt ismét 

a táborban. fő témánk Isten szeretete 
volt, megoszthattuk a jó hírt a gyere-
kekkel! mindannyian érezzük Isten sze-



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2015. július 

zetek ezek. 
külföldi kapcsolatainkról
A magyar Baptisták Világszövetége 

legutóbbi két alkalma erre a szövetségi 
évre esett. Az egyik tavaly augusztus-
ban volt, a legutóbbi most májusban – az 
Evangéliumi Hírnökben részletes ismer-
tetéseket olvashattunk róla. Az elsőre a 
Hargitán, a másodikra a Vajdaságban 
került sor. Az össz-magyar lelkipász-
tor találkozóra szövetségünk elküldte a 
lelkipásztorokat – feleségükkel együtt, 
amiért lelkipásztor társaimmal együtt 
hálásak vagyunk. (Ott találkoztam pél-
dául Huli Sándor testvérrel is, aki szin-
tén vendégünk most ezen a konferenci-
án.)

A májusi találkozó Szerbiában, a Vaj-
daságban volt. Azért tarthattuk ott, mert 
a mi szövetségünk úgy döntött, hogy 
mind a 3 kis szövetség helyén kezdemé-
nyezi és anyagilag támogatja egy ilyen 
tanácskozás és konferencia megszerve-
zését. 

Számunkra az is különlegessé tet-
te a Délvidéki találkozót, hogy a 
mABAVISz által alapított Kornya díjat 
ez alkalommal a mi Kulcsár Sándor test-
vérünk kapta meg. A kitüntetés átadásá-
ra Szabadkán került sor. Vasárnap mi is 
köszönteni fogjuk Kulcsár testvért ebből 
az alkalomból.

Szövetségünk rendszeresen támogatja 
a szórványban élő magyar missziómun-
kásokat. Több mint 10 éve, évente több 
mint tízezer dollárral támogatjuk az 
Erdélyben, Délvidéken, Felvidéken és 
Kárpátalján nehéz körülmények között 
szolgáló lelkipásztorokat. Több éves 
tapasztalatom szerint áldásos és szük-
séges szolgálat ez. Az érintett szolgatár-
saim nevében is megköszönöm szövetsé-
günk testvériségének ezt a támogatását, s 
kérem, hogy folytassák ezt a jövőben is. 

Két célgyűjtéssel támogatunk az utób-
bi években egy-egy szórványban élő 
gyülekezetet. Ebben az esztendőben 
Nyárádszeredán és Zápszonyban segí-
tettünk imaház-építési munkában. 

Végül Füredi Kamilla misszionárius-
ról teszek említést. Levelében szeretet-
tel köszönti szövetségünk testvériségét. 
Köszöni, hogy ebben az évben is mellet-
te álltunk, s kéri, hogy továbbra is támo-
gassuk imádságban és anyagiakban is. 
makeniban általános iskolát nyitottak, a 
mozgó Biblia iskola is úton van. Jelenleg 
3 helyen is folyik a tanítás... Hálásak va-
gyunk az Úrnak, hogy a nagyon nehéz 
körülmények között is helytáll Kamilla 
testvérnő, s azért is, hogy nem kapta el 
az ebolát. Imádkozzunk érte! 

Kedves testvérek, álljatok vezetőitek 
mellett a jövőben is, támogatva őket! 
Urunk áldása kísérje továbbra is szere-
tett szövetségünket, és az észak-ameri-
kai magyar baptista missziót!
                 Dr. Herjeczki Géza elnök

letette. Ez a gyülekezet végét is jelenthet-
te volna, de az Úr kegyelmes módon egy 
fiatal lelkipásztort vezetett oda, Rev. Joel 
Sathe testvért. Adja az Úr, hogy ez a szol-
gatársunk ottmaradjon, és megmaradjon 
a Palm Bay-i gyülekezetünk. 

Pintér Zoltán testvér 14 évig szolgált 
a Clevelandi Bethánia Baptista Gyüle-
kezetben, az utóbbi években rokkant-
nyugdíjasként. A március végi bemerí-
tési ünnepélyen Pintér testvér elköszönt 
a gyülekezetétől. Püsök Dániel titkár 
testvér is jelen volt azon az alkalmon. 
Pintér testvér, köszönjük azt a szolgá-
latot, amit a gyülekezetben végeztél! 
Tudjuk, hogy a Bethániai gyülekezetben 
végzett munkának a befejezése nem a 
szolgálatod végét jelenti. Szövetségünk 
és a szolgatársak nevében azt kívánom, 
hogy az Úr áldja meg további szolgálato-
dat, életeteket!

A Bethániai gyülekezet lelkipásztort 
keres. Imádkozunk értük, s kívánjuk, 
hogy találják meg lelkipásztorukat. 

Kulcsár Sándor nyugalmazott lelki-
pásztor testvér 3 éves szolgálatot vál-
lalt feleségével együtt Kelownán, amit 
éppen most fejezett be. Úgy alakult, 
hogy amikor befejezte a szolgálatot, a 
gyülekezet addig jutott, hogy meghívta 
lelkipásztorának Dr. Vass Gergely test-
vért (akit máris megismerhetünk, hiszen 
velünk tölti ezt a néhány napot). 

Kedves Kulcsár testvér és testvérnő, 
a szövetségben örömmel nyugtázzuk, 
hogy nyugdíjas életetekből 3 évet oda 
szántatok a kelownai misszióba – ami 
nem volt könnyű feladat. Köszönjük 
ezt a szolgálatot, s az Úr gazdag áldását 
kívánjuk rátok! Örülünk annak, hogy a 
New york-i gyülekezet szeretettel vár 
vissza benneteket!

A detroiti gyülekezet lelkipásztora is 
elindította a nyugdíjaztatási folyamatot. 
A gyülekezet jó reménységgel keresi új 
lelkipásztorát. Amíg az meg nem érke-
zik tovább végzem a régi őrhelyemen a 
szolgálatot.

Kulcsár Attila testvér Floridában kez-
dett gyülekezet plántáló szolgálatot. 
Gyülekezete, a Nyitott Biblia Gyüleke-
zet Venice-ben működik, a Déli Baptis-
ta Szövetség felügyelete alatt. A szépen 
fejlődő gyülekezet elindult azon a 3 éves 
folyamaton, ami a szövetségünkhöz 
kapcsolódását eredményezheti. 

Hála az Úrnak, a következő 5 lelki-
pásztorral és gyülekezeteikkel kapcso-
latosan nem kell változásokról szólnom. 
Hűségesen végzi szolgálatát Novák Jó-
zsef testvér Alhambrában, Lukács János 
testvér Chicagóban, Püsök Dániel test-
vér Torontóban, Gergely István testvér 
New Yorkban és Horváth Ferenc testvér 
Melbourne-ban (Ausztrália). 

Jó bizonyságot tehetek személyes ta-
pasztalat alapján az imaházat építő To-
rontói gyülekezetről, és az Alhambrai-
ról, ahol az év során két alkalommal is 
jártam: élő, örömmel szolgáló gyüleke-

Elnöki jelentés a  
108. közgyűlésen

Bár a szövetségünk múlt évéről szól 
beszámolóm, hadd kezdjem azt mégis 
személyes szavakkal. Gyülekezetem ez 
év februárjában köszöntött abból az al-
kalomból, hogy elértem a nyugdíjas kort. 
A 66 mellé 2 másik számot is tettünk: 
25 éves detroiti és 40 éves lelkipásztori 
szolgálatról beszéltünk. ma hálát adok 
azért is, hogy a 40-ből 32 évet közöt-
tetek szolgálhattam, az utóbbi 6 évben, 
mint a szövetség elnöke. most, amikor 
tisztségemet leteszem, megköszönöm az 
Úrnak és nektek az Ő kegyelmét, meg 
a ti szereteteteket, amit élveztem e 32 
év alatt. Hogyha ma kezdeném, ma is 
Torontóban, meg Detroitban szeretném 
végezni a szolgálatomat. 

szövetségünk gyülekezetekben él. 
Gyülekezeteink élő gyülekezetek, a nö-
vekvéssel azonban problémáink vannak. 
A hétvége témáját éppen ezért formál-
tuk így: „Élő és növekvő gyülekezetek.”   
Szükségünk van az Úr útmutatására.

szövetségünknek van egy tábora – a 
torontói gyülekezeté és a szövetségün-
ké, és van egy lapunk, az Evangéliumi 
Hírnök. Gyülekezetek, a tábor és az új-
ság – ez a szolgálati területünk. 

szövetségünk elnöksége 4 tagú. Sza-
bó István testvér a szövetségünk alelnö-
ke – 6 éve végzi ezt a szolgálatot; Püsök 
Dániel testvér a titkári, Balla Zsigmond 
testvér a pénztárosi munkát végzi hű-
séggel – ő is 6 éve. Becsüljétek meg eze-
ket a szolgatársaimat, mert ők a szívük, 
idejük és tehetségük legjavát adták ebbe 
a munkába. megbízatásunkat jó egyet-
értésben végeztük ebben az évben is.

szövetségünk bizottságokban dol-
gozik – a Végrehajtó Bizottságban és a 
nagy jelentőségű Missziós és Jótékony-
sági Bizottságban. Ez utóbbiban formá-
lódnak közös dolgaink, a gyülekezetek 
képviselőinek döntései alapján, melyről 
Szabó testvér fog számot adni hamaro-
san - a mJB elnöke ugyanis mindig a 
szövetségi alelnök. 

szövetségünknek van 4 alszövetsége: 
Ifjúsági szövetség, Nőszövetség, fér-
fiszövetség és Lelkipásztor szövetség. 
Elnökei: Gerstner Kornél, Torma Irén-
ke, dr. Szenohradszki János és Kulcsár 
Sándor.  

A lelkipásztorokról egy kicsit bő-
vebben szólok, és velük kapcsolatosan a 
gyülekezetekről is. 

Az elmúlt évben 2 lelkipásztor is el-
ment az Úrhoz. Vadász János testvér 
elköltözésével a Santa monica-i gyüle-
kezet is megszűnt. Lőrincz István test-
vér a Chicagói Gyülekezet alapító lelki-
pásztora volt. Nekik már jobb odaát, de 
nekünk fájdalmas a veszteség.  

Denczel Alexander testvér 90 éves 
lett ebben az évben. Testvérünk a szü-
letésnapján a gyülekezeti szolgálatot is 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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IMáDkOzzUNk 
EgyMáséRT

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

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

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

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

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

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

szombaton a kárpátaljai magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, Kelemen Szabolcs lelki-
pásztorért és munkatársaiért.

TáVOl és MégIs közEl
PACséR

A mABAVISz 
legutóbbi, Délvidé-
ken rendezett kon-
ferenciáját követő 
vasárnap (május 17) 
a vendég lelkipász-
torok a Vajdaság 
magyar gyülekezete-
iben szolgáltak. Két 
kárpátaljai szolga-
társammal Pacsérra 
voltam beosztva. 
Nyúl Zoltán testvér 
gyülekezetének ima-
háza tágas, világos. 
A harmóniumon Nyúl Viktória testvér-
nő kísérte az énekeket. Az igét Kelemen 
Szabolcs lelkipásztor (Kisdobrony) hir-
dette. 

A Pacséri Gyülekezet adományt ké-
szített a kárpátaljai testvéreknek, amit 
az ottani misszióért való imádság után 
adtak át testvéreinknek. A szolgálatba 
bekapcsolódott, és a missziómunkájáról 
szólt Nagy-Kasza Dániel Kárpátalján 
szolgáló lelkipásztor és felesége. Én is 
átadtam az amerikai testvériség köszön-
tését, és ismertettem az itteni szolgála-
tainkat.

Az imaház előtt készült képen látható 
többek között az a 22 éves halmozottan 
mozgássérült lány is (tolókocsiban), akit 
évek óta támogatunk Detroitból.  

Szeretettel gondolunk a délvidéki 
testvéreinkre! (HG)

kIsPEsT
Külmissziós célzattal "Arccal a vajda-

ság felé" címmel pünkösdi jótékonysági 
koncertre került sor 2015. május 23-án a 
Kispesti Baptista Gyülekezetben. 

"Az égből mintegy sebesen zúgó szél-
nek zendülése támadt és eltöltötte az 
egész házat, ahol ültek." (Ap.cs. 2,2) 
- idézte a Szentirás szavait az ősi Je-
ruzsálemben bekövetkezett pünkösdi 
eseményekről szóló beszámolóját dr. 
Mészáros Kálmán a gyülekezet lelki-
pásztora köszöntőjében. 

Hasonló élményben lehetett része 
azoknak, akik részt vehettek a VOX 
NOVA Baptista Férfikar énekes-zenés 

pünkösdi vigiliáján. 
A férfikar szolgálata 
mellett Nyúl Zoltán és 
Nagy Tibor vajdasági 
misszionáriusok be-
számolóját és igehirde-
tését hallgattuk meg. 

Az ünnepi alkal-
mon üdvözletet adott 
át dr. Herjeczki Géza 
detroiti lelkipásztor, 
az Észak-Amerikai 
magyar Baptista Szö-
vetség elnöke.

(Kispesti Baptista  
Gyülekezet, Facebook)

Nyúl Zoltán, Mészáros Kálmán és 
Leila, Nagy Tibor és Marika,  

Herjeczki Géza és Éva.  A VOX NOVA 
férfikórus Mátyus Elvira karnaggyal.
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FIlIPPIBEN
életem (60b)

"Nappal szeretetét rendeli mellém, éj-
jel éneket ad számba az Úr: imádságot 
életem Istenéhez." zsolt 42,9.

Korán reggel indultunk busszal Filip-
pibe. Neápoliszban csak kis időt töltöt-
tünk, kicsit többet Salonikiben. Nagyon 
meleg lett, és főleg a fiatalok zúgolód-
tak, és sajnálták, hogy egyáltalán útnak 
indultak. Kevesen gondoltak arra, hogy 
az apostolok ezt az utat gyalog tették 
meg vagy jobb esetben hajóval.

filippiben ott álltunk meg, ahol szinte 
teljes épségében megvan az amfiteát-
rum, lépcsőzetes, körkörös alakjában. 
Beszéltünk és élveztük a jó akusztikát. 
Horvatek testvér oda szólt nekem, hogy 
énekeljünk, de én olyan elfogódott let-
tem, hogy nem tudtam. Lenyűgözött a 
hely, ahol Pál apostol a gomolygó tö-
megben rákiáltott a jövendőmondó lány-
ra: "Parancsolom neked Jézus Krisztus 
nevében, hogy menj ki belőle!" (ApCsel 
16,16-40) Eddig megszokott dolog volt 
a látnoki képességű leány tevékenysége, 
de hogy valaki elhallgattatta, ez nagy 
feltűnést, sőt felháborodást váltott ki. 
Az, hogy ott a folyóparton imádkoznak 
asszonyok, hogy egy asszony és családja 
más hitre tért, nem tűnt fel, de ez igen! 
Én meg most itt állok a börtön bejárata, 
jobban mondva lejárata előtt, ahová Pál 
és Sílás kerültek - a börtön legmélyére, 
mely három emelet, de lefelé a földbe! Le 
lehetne menni. 400 drahma a belépőjegy, 
az ortodox egyház gondozásában van a 
hely. Nem volt négy drahmám sem, nem 
hogy négyszáz. A cella falára - mondja 
az őr - fel van írva, hogy „nékem az élet 
Krisztus a meghalás nyereség.”

Ott álldogálok még, és vélni hallom 
a két különös rab énekét. Sebzetten a 
korbács ütésektől, kalodába szorítva na-
gyon halk lehetett az énekük. Hálát ad-
tak Istennek, hogy megtették, amit meg 
kellett tenni. Nem könnyű, nem egy-
szerű felismerni az igazságba ágyazott 
dicsérő szavakban a gonosz szándékát. 
A felismerés pedig cselekvésre kötelez. 
Jézus azért jött, hogy a sátán munkáját 
lerontsa, és Pál ezt tette. Erre a tettre 
- az apostolok énekére válaszol az Úr 
egy hatalmas ÁmENNEL! megrendül 
a föld, úgy, hogy kinyílnak a börtön aj-
tók, és megtelnek a folyosók csodálkozó 
rabokkal. Rémülten rohan a börtönőr, 
akit Pál szelíd, de határozott hangja ál-
lít meg. Sokan hitre jutottak itt, és így 
született meg Pál apostol legkedvesebb 
gyülekezete.

Szeretnénk így énekelni, de az ilyen 
ének a végén jön! A győztes ének a győ-
zelem után énekelhető. Ehhez biztos fel-
lépés kell a gonosszal szemben. Hit és 
meggyőződés, gyakorlott kard; igefor-
gató szolgái az Úrnak.

még elmentünk a Lídia folyócska 
partjára, és pihentettük lábunkat hűs 
vizében. Közben énekeltünk, és beszélt 
a prédikátor testvér az itt történtekről. 
Hálás vagyok az Úrnak, hogy ezen a 
helyszínen emlékezve valamivel többet 
érthettem meg az akkor történtekből.

                          Nagyajtai Eszter

Ha pedig jövevény valaki nálatok, vagy 
több nemzedéken át van köztetek, és ked-
ves illatú tűzáldozatot készít az ÚRnak, 
úgy készítse ő is, ahogyan ti készítitek. 
A gyülekezetben ugyanaz a rendelkezés 
vonatkozik rátok és az ott tartózkodó jö-
vevényre. Örök rendelkezés ez nálatok 
nemzedékről nemzedékre: olyan legyen a 
jövevény az ÚR előtt, mint ti! Ugyanaz a 
törvény és rendszabály vonatkozzék rátok 
és a köztetek tartózkodó jövevényre is. 
(4mózes 15:14-16)

Az áldozat bemutatására vonatkozó 
rendelkezések (4móz 15-19) kitérnek a 
jövevényekre is. Az Ígéret földjén szíve-
sen látja az Úr mindazokat, akik az Ő 
népe körében keresnek menedéket.

A választottak is jövevény nép vol-
tak. A denveri Baptista Szeminárium 
Ószövetség professzora, Dr. M. Daniel 
Carroll csoportokba foglalva sorolja fel 
„Christians at the Border. Immigration, 
the Church, and the Bible” c. könyvé-
ben a bibliai történeteket, melyek közép-
pontjában a jövevénnyel találkozunk. 
A pátriárkák nomádok voltak, akik az 
Úr utasítására, jobb élet reményében, 
olykor az éhínség elől menekülve, ván-
doroltak. Naominak el kellett hagyni a 
„kenyér házát” (Betlehemet), hogy majd 
a transzjordániai móábból férje nélkül 
térjen vissza özvegy menyével – olvas-
suk Ruth könyvében. Józsefet irigy és 
gyűlölködő testvérei rabszolgasorsra 
ítélik, ám ők is Egyiptomban találnak 
élelemre. Samária leverése után (Kr.e. 
722), az északi törzseket erőszakkal 

áHÍTATOs PERCEk

hajtják idegenbe az asszírok. A délen 
lakó két törzs pedig Babilóniába szám-
űzve él a jövevénység keserű kenyerén - 
70 éven át. Egyiptom, Asszíria, Babiló-
nia és Perzsia az ószövetségi történelem 
azon helyei, ahol Isten választott népe 
jövevényként élt.

Vessünk még egy pillantást az egyip-
tomi fogságból mózes és Áron vezeté-
se alatt menekülő tömegre! Azt olvas-
suk, hogy „keverék nép is ment velük” 
(2móz 12:38), és már az isteni szabadí-
tás emlékezetben tartását szolgáló első 
(!) rendeletben a jövevényekről is ren-
delkezett Isten (2móz 12:43-49).

Törvénye az idegenek életét is szabá-
lyozza. Nem kell a másságukat eltüntet-
niük, ám engedelmességgel tartoznak 
ők is. Az áldozatok bemutatásával Is-
tentől nyert bocsánatát és szabadságát 
ünneplő zsidóhoz hasonlóan, a jövevény 
is ünnepelheti ugyanazt – az Úr nekik 
is többet kínál a puszta létezésnél. Az 
áldozás ugyanis nem Isten kegyére ér-
demesítette a zsidót, vagy a jövevényt, 
hanem a megnyert kegyelem méltó ün-
neplése volt - mindkettőnek az. Ezékiel 
prófétai könyve - mindezeken túl – fel-
villantja azt a jövőt is, amikor Izráel tör-
zseinek az örökségében osztoznak „az 
Izráel fiaival egyenlő jogú,” köztük élő 
jövevények (47:21-23).

Mit mond a kegyelembe fogadottak-
ról, ha elzárkóznak a jövevény befo-
gadásától? Kiknek tartjuk magunkat, 
amikor nem Urunk szavát és példáját 
követjük, hanem a pogány környezet kö-
nyörtelenségéhez csatlakozunk inkább? 
Halljuk, értjük, hogy Péter apostol min-
ket is megszólít a levelében („Szerette-
im, kérlek titeket, mint jövevényeket és 
idegeneket…” – 1Pét 1:1.17; 2:11), akik 
„irgalomra találtunk” (1Pét 2:10)? 
mennyire szeretjük azokat, akikhez a 
misszionáriusainkat küldjük?

Könyörögjünk, hogy el tudjuk fogad-
ni az Úr minden gyermekére egyformán 
érvényes rendeleteket!

                                 Novák József


