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

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

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

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

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

folytatás a 3. oldalon

A TARTALOMBÓL

English Articles - pages 8-9.
Meghívó lelkipásztor beiktatásra

és ifjúsági találkozóra
Beszámoló a kolorádói családi

táborozásról
Távol és mégis közel: hírek

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

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

bennünket meghalni? Mit tettél velünk,
miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?!
12 Nem megmondtuk neked még Egyip-
tomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd
szolgáljuk az egyiptomiakat?! Mert jobb
nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk,
mint ha a pusztában halunk meg! 13 De
Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek!
Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan
szabadít meg ma az ÚR benneteket! Mert
ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat,
úgy soha többé nem fogjátok látni õket. 14
Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok
veszteg!
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106. közgyűlés, 53. tábori konferencia
Hangozhatott az ének, harsoghattak a 

fúvós hangszerek, szólhatott a bizony-
ságtétel, a vers, az igehirdetés – mert 
az 53-dik nyári konferenciára felkészült 
az 1960 óta kapuit minden nyáron meg-
nyitó Ráma Tábor. Hűséges Istenünk 
kegyelme ez! Az is jó, hogy útra keltek 
és újra eljöttek a tábor hűséges látogatói 
– nagyobbrészt a közeli és távoli gyü-
lekezeteinkből. Repülővel és főleg autó-
val érkeztek testvéreink – csütörtökön, 
pénteken és legtöbben szombaton. Akik 
pénteken hajnalban, vagy reggel indul-
tak útnak, zuhogó esőben és novembert 
idéző ködben haladtak, órák hosszán át. 
Isten hűségében nem kételkedtek, de a 
táborozáshoz szükséges jó időben már 
nem reménykedhettek. Ráma előtt vagy 
fél órával azonban abbamaradt az eső, 
eltűntek a felhők. Mind a három napon 
mosolygott ránk az ég. Örültünk, hogy 
nem esőt, hanem az áldások árját ontot-
ta ránk Urunk.

Az utóbbi években szövetségünk hi-
vatalos, évi közgyűléseit e nyár eleji ta-
lálkozókon tartjuk. Bibliai konferencia 
és közgyűlés együtt? Igen. Úgy tapasz-
taljuk, hogy a kettő jól megvan egyszer-

re, sőt, a kettő talán egy is. A péntek 
délutáni rövid bizottsági gyűlések és a 
szombat délelőtti „közgyűlés” ugyan 
a hivatalos alkalma a szövetségi mun-
kánknak, de az istentiszteletekben „él” 
és szolgál a szövetségünk testvérisége 
– együtt az idősebb és fiatal testvérek, 
valamint a gyermekeink. 

Az egész hétvége az előre elkészített, 
és az előző számunkban megjelent prog-
ram szerint zajlott. A program azonban 
csak egy keret – a testvérek és az Úr je-
lenléte elevenítette meg azt és tette áldá-
sok forrásává. 

Péntek este hagyományosan a Nőszö-
vetség estéje. Torma Irénke elnök testvér 
állította össze és vezette a szolgálatokat, 
melyek a „Hűség a családban” cím köré 
csoportosultak. minden gyülekezetünk-
ből hangzott el egy-egy szolgálat – vers, 
bizonyságtétel, vagy pl. a torontói nő-
testvérek részéről ének. Az óhazából is 
voltak vendégeink ezen az estén. Steiner 
József debreceni lelkipásztor és családja 
éppen michiganban tartózkodott azok-
ban a hetekben és meghívásunkra el-

folytatás a 4. oldalon

Hűség. Ez volt a témája az Észak 
Amerikai magyar Baptista Szövetség 
106-dik közgyűlésének és az 53-dik 
tábori/bibliai konferenciának. mennyei 
Atyánk hűségéről szóltak az énekeink 
és szolgálataink, valamint a mi hűsé-
günkről és annak a hiányosságairól.

HűségeD Végtelen!
Hűséged végtelen, Atyám, nagy Isten, 
Elhat a mélybe s az egek fölé, 
Irgalmad nem fogy a múló idővel, 
Ki voltál, az maradsz mindörökké. 
Refrén:
   Hűséged végtelen, hűséged végtelen, 
   Mindennap új áldás árad reám, 
   Hiányom pótolod hatalmas kézzel, 
   Hűséged végtelen, Uram, hozzám!

A tél, a nyár, az ősz, a feslő tavasz, 
A nap, a hold s a nagy csillagsereg,
Ezt zengi szüntelen együttes karban: 
Te vagy az irgalom, a szeretet. Refr.

Eltörlöd bűnömet, békéd vesz körül, 
Velem vagy, lényed úgy megvidámít; 
Erőt adsz mára, s a holnapra reményt, 
Áldásod ontja rám bő árjait. Refr. (296)
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyip-
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris páni-
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

Házasok konferenciáJa 
ráMában

Augusztus 30 - szeptember 2.
Meghívott előadó: Novák József lp. 
A hétvégét megelőző napokban a 

tábort családi üdülésre tartjuk fenn.
Jelentkezés szükséges, Püsök Dániel 

vagy Balla Sándor testvérnél. 

ifJúsági találkozó 
neW york

2012. október 11-13.
Jelentkezési határidő: szept 15.

Reméljük örömöt okozunk a július-
augusztusi kettős számmal olvasóink-
nak. Oldalaink nagyobb részét a nyár 
eleji rámai tábori alkalmainkról szóló 
fényképes beszámolók töltik be. Gyü-
lekezeteink, fiataljaink és szövetségünk 
életének szép napjai voltak ezek.  

Sok fénykép közül válogattam, a 
következő számba is maradt néhány 
nagyszerű felvétel. Köszönöm, hogy 
elkészítettétek és rendelkezésemre bo-
csátottátok a képeket. (fotó: László Fa-
zekas Petra, Balla Zsigmond és a szer-
kesztő.) mivel a lap számára hamarosan 
indítunk az Interneten egy FB-os oldalt, 
oda szívesen fogadok még további képe-
ket is. 

Megemlítem még a többi írás közül a 
Spurgeon prédikációt – melynek most a 
második részét közöljük, s a következő 
számban pedig a befejezését. Számomra 
nem csak a prédikáció rendkívüli, ha-
nem jól esik jó fordításban olvasni azt; 
köszönjük az Angliában élő fordítónak! 

Rejtvényünkben is egy Spurgeon gon-
dolat húzódik meg – ezt pedig Meleg 
Dávidnak köszönjük. 

Ne feledkezzünk meg imádságaink-
kal kísérni Cserepka Barnát és fiata-
lokból álló csoportját, akik augusztus 
elején indulnak az áprilisi számunkban 
hirdetett újabb bolíviai missziós útra 
(Bethesda Project). 

Szintén augusztus elején költözik 
floridába Kulcsár Attila lelkipásztor 
testvér, hogy ott gyülekezetplántálást 
végezzen. Imádkozzunk rendszeresen 
szolgálatáért!

Hosszú idő után újra tettünk jelent-
kezési szelvényt lapunkba. Szeretettel 
kérjük olvasóinkat, hogy újítsák meg 

elnöki Jelentés a 106. 
közgyűlésen *

„És hálát adok annak, aki engem 
megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi 
Urunknak, hogy hűnek ítélt, és szolgá-
latra rendelt.” 1Tim 1,12

Kedves testvérek, ugyan Pál írta ezt 
Timóteusnak, engedjétek meg, hogy 
most a sajátomként idézzem: Hálát adok 
a mi Urunknak, hogy hűnek ítélt – az új 
fordítás azt mondja: megbízhatónak tar-
tott -, és szolgálatra rendelt. Az elnök-
ség nevében is így gondolom: hálásak 
vagyunk az Úrnak ezért a bizalomért.  

De hálás vagyok a testvéreknek is, 
hogy úgy tekintettek ránk, mint az Ő 
szolgáira. Kérem is, hogy így tegyék 
a továbbiakban is. Nem sikerül ugyan 
mindig, de igyekszünk megtenni, amit 
csak tehetünk. 

Jelentésemben először a múltra te-
kintek vissza, röviden, hiszen utánam 
következik a titkár testvér, meg a misz-
szióbizottságot vezető alelnök testvér 
jelentése.

a gyülekezeteink életéről 
Gyülekezeteink élnek - hála Néki! 

Hangzik az evangélium, Isten igéje szól, 
lelkipásztora van minden gyülekeze-
tünknek, és vannak szolgálattevőink- 

beMerítkezések
a ráMa táborban

Az első bemerítésre 1969-ben került 
sor. Bemerítkezők: Pass Imre és Mezei 
János testvér. A bemerítést Balla B. 
György, korábbi torontói lelkipásztor 
végezte.

1972-ben Csobolya Józsefnét merítet-
te be a Couchiching tó vizébe dr. Ha-
raszti Sándor. 

Újabb 3 év múlva, 1975-ben Jéger Pál 
testvér bemerítésének tanúi lehettek a 
táborozók. Ekkor Viczián János volt a 
gyülekezet pásztora, ő végezte a beme-
rítést.

A mostanira 38 évet vártunk. Kiss 
Sándort és feleségét Évát Püsök Dániel 
testvér részesítette a hitvalló keresztség-
ben.   

* rövidítve

előfizetésüket, s ha lehet, fizessenek elő 
olyan ismerőseiknek, akik szívesen ol-
vasnák, s esetleg később maguk is meg-
rendelnék lapunkat. (szerk) 



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)

2013. július-augusztus 3. oldal

fiatalok és idősek, diakónusok, elöljá-
rók, megbízott szolgálattevők.

Vannak gyermekbemutatások, volt 
bemerítés is több gyülekezetünkben – 
örömünk van az új megtértekben, test-
vérekben. Hálásak vagyunk azért, mert 
gyülekezeteink nem zsugorodnak – is-
merve szövetségünk történelmét, nem 
kis dolog ez, hanem az Úr kegyelme.

Új lelkipásztort kapott ebben az esz-
tendőben egy gyülekezet: a kelownai. 
Ez a közösség szoros értelemben véve 
nem tagjai a szövetségünknek, de rég-
óta együttműködnek velünk. Lelkipász-
toruk Kulcsár Sándor testvér (szövetsé-
günk tiszteletbeli elnöke), feleségével 
együtt itt van közöttünk. missziónk 
egyik gyümölcse ez, mely Kulcsár test-
vérék hűsége és szolgálatkészsége révén 
érlelődik.

Egy gyülekezet plántálást is beterve-
zett az Úr, úgy érezzük. Kulcsár Attila 
testvér florida felé tekint, ott munkál-
kodik majd, gyülekezetplántálóként. 
Kulcsár testvér lelkipásztori avatására 
néhány hónapja került sor, amiről az 
Evangéliumi Hírnökben is számot ad-
tunk.  

Bákai István testvér, a torontói gyü-
lekezetünk gyermeke, meghívást kapott 
egy torontói baptista gyülekezetbe, be-
iktatására februárban került sor. Jólle-
het kanadai gyülekezetben szolgál, a 
magyar baptista misszió gyümölcse ő 
is. Teológiai tanulmányait egy kis mér-
tékben támogattuk is. 

Egyik gyülekezetünk, a torontói, ima-
ház építésbe kezd. Csak ott lehet ima-
házat építeni, ahol arra szükség van, és 
ahol a testvérek szolgálatkészek.

A Ráma Tábor is él, korszerűsödik; 
most is folyik egy nagyobb munka, a tá-
borház felújítása.

szövetségi munka 
Nem sokszor gondolunk rá, hogy ah-

hoz, hogy a szövetségünk működjön és 
azt a munkát végezze, amit elvárunk 
tőle, sok mindenre szükség van. Például 
ilyen emberekre, akik most is itt vannak 
mellettem. 

Balla Zsigmond testvér egész éven 
keresztül végzi a szövetség pénzügye-
it. Nem gondolunk ugyan rá, de ahhoz, 
hogy megvalósítsuk a szövetség által 
meghatározott célokat, vagy pl. lebo-
nyolítsunk egy célgyűjtést, a pénztáros 
testvér rendszeres és pontos szakmun-
kája szükséges. 

Vagy olyan, mint Szabó István test-
vér, aki az egyik legrégibb munkatár-
sam. Hűséggel végzi a munkát, amit pl. 
a misszióbizottság tagjai jól ismernek. 
A szövetségi munka jó működéséhez az 
ő évtizedeket átölelő perspektivikus lá-
tására nagy szükség van. 

Aztán ez a fiatalember – Püsök Dáni-
el szolgatársam - pedig hűségesen végzi 
azt a szolgálatot, amit egy éve fiatalsá-
gára hivatkozva próbált elkerülni. Néha 
fölhívja tanácsért Novák testvért, aki 
szívesen segít neki. Köszönöm ezeknek 
a testvéreknek, hogy hűségesen végzik 
munkájukat.

Aztán a szövetségi munkához tartozik 
az is, hogy a Nőszövetség, a Férfiszö-
vetség, az Ifjúsági szövetség és a Lelki-
pásztor szövetség is működik.  Köszö-
nöm, és áldást kívánunk munkájukra – a 
férfiszövetséget külön is megemlítem, 
mert új elnökük van dr. Szenohradszki 
János tv. személyében. 

Hadd szóljak néhány szót a Lelkipász-
tor szövetségről. Hálásak vagyunk azért, 
hogy lehetővé teszitek, hogy évente ta-
lálkozzunk néhány napra. Sajnos ez na-
gyon ritkán sikerül. Tavasszal azonban 
létrejött egy ilyen alkalom. Örülünk, 
hogy Kulcsár Sándor testvér vezeti a 
lelkipásztor közösséget. Két meghívott 
vendégünk is volt ez alkalommal. Az 
egyik a Déli Baptista Szövetség etnikus 
vezetője, Mark Hobafcovich, valamint 
Kulcsár Attila testvér. Örültünk annak, 
hogy személyesen hallhattuk Attila be-
számolóját a felavatásáról és a missziós 
terveiről, melyekre az Úr áldását kérjük. 

Lapunk, az Evangéliumi Hírnök is 
végzi küldetését, amiről később majd 
többet is szólunk.

külföldi kapcsolataink
A mABAVISz-on belül testvérszö-

vetségnek tartjuk egymást. Több terü-
leten is együtt működünk. A rendszeres 
támogatáson kívül mostanában célgyűj-
tések formájában segítettek gyülekeze-
teink az óhazai testvéreknek. Az elmúlt 
évben Kisdobronyban (Kárpátalja), 
Szilágykrasznán (Erdély) és a felvidéki 
Szentpéteren imaházépítésnél-vásárlás-
nál segítettünk. De megnyílt a szívünk 
Nyúl Zoltán testvérék megsegítésére is. 

A szolgatársi kapcsolatok erősítése 
régi cél a világszövetségen belül (leg-
alábbis a részünkről mindig is az volt). 
Örömmel vettük, hogy a legutóbbi ta-

lálkozásunk során az erdélyi testvérek 
meghívták Novák testvért meg engem 
egy erdélyi lelkipásztor találkozóra. 
Igazán sajnáljuk, hogy nem tudunk el-
menni.

A májusi mABAVISz tanácsülésen 
(amit a mi kezdeményezésünkre és tá-
mogatásunkkal tartottunk ezúttal a 
felvidéken) az Erdélyi Szövetség veze-
tői elmondták, hogy bár világtalálkozó 
megszervezését nem tudják vállalni, 
készek arra, hogy a következő esztendő-
ben rendezzenek egy össz-magyar lelki-
pásztor találkozót, a Hargitán. Várjuk 
s magyarországi testvérek döntését, s 
amennyiben ez a terv megvalósul, ak-
kor a ti segítségetekkel mi is részt ve-
szünk majd ezen a lp. találkozón. 

2017-re a Magyarországi Baptista 
Egyház szervezésében tervbe vettünk 
egy világtalálkozót, debreceni helyszín-
nel.

Füredi Kamilla testvér hetedik éve 
végzi hűségesen, Sierra Leonéban, 
misszionáriusi szolgálatát. Imádkozunk 
érte, és rendszeresen támogatjuk mun-
kájában. Füredi testvérnő köszöntését és 
köszönetét továbbítom a testvérek felé. 

Végül egy rövidke előre tekintés 
Azt mondja az ige: „Minden reggel 

meg-megújul, nagy a Te hűséged.” (Jer 
Sir 3,23)  Mi is tapasztaltuk, hogy így 
van, s remélhetjük, hogy holnap is ve-
lünk marad Urunk hűsége.

Mit várok a következő időszaktól?
Legközelebb azt, hogy a jövő héten az 

itt lévő 60 gyermek számára áldással tel-
jen a gyermek-hét – imádkozunk értük. 

Két ifjúsági találkozó előtt állunk 
ebben az esztendőben: New Yorkban, 
majd Detroitban – imádkozzunk értük! 

A torontói imaház építése lassan el-
kezdődik. Azt várom, hogy a  gyüleke-
zeteink testvériségének a szíve együtt 
dobbanjon az övékével és például a há-
laadónapi gyűjtésünkben ez meg is mu-
tatkozzon.

Várom, hogy a Floridai missziós kez-
deményezés meggyökerezzen, gyüleke-
zet induljon el floridában – imádkoz-
zunk is ezért!       folytatás a 6. oldalon 

Püsök Dániel, Herjeczki Géza és  
Szabó István a közgyűlésen
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

4. oldal 2013. július-augusztus 

témánk egyik fontos láncszemét: Hű-
ség a gyülekezeti életben (Jel 2,18-29) 
Novák József testvér interpretálásában 
kaptuk ajándékba.    

Ha a krónikásnak az éjszakáról is 
számot kellene adni, azt írná: igazán jót 
aludtunk. Nem volt se hideg, se meleg. 
A táborban minden szállóhely megtelt, 
néhány lakókocsit is láttam a fenyőfák 
alatt; a környező szállodákba is jutott a 
magyar baptistákból. Kipihenten ébred-
tünk, örömmel köszöntöttük egymást a 
reggeliző asztaloknál. 

a vasárnap reggeli imaórát két lel-
kipásztor testvér tartotta: Lukács János 
és Veress Imre – Hűség és Ige volt a té-
májuk, ugyancsak a Jelenések könyvé-
ből vett igék alapján. Az imaóra alatt a 
gyerekekkel is foglalkozott néhány va-
sárnapi iskola vezető. A padok megtel-
tek imádkozó és igére váró testvérekkel. 
Az igei üzenetet ezúttal Pintér Zoltán 
lelkipásztor testvértől hallottuk. Hűség 
a próbákban – erre ösztönözte egykor a 
feltámadott Krisztus a Filadelfiai gyü-
lekezetet, most meg bennünket. A va-
sárnapi istentisztelet egy felejthetetlen 
bemerítéssel zárult. A táborozó gyü-
lekezet 38 év után újra tanúja lehetett 
annak, hogy az evangélium nem hiába 
hangzik, vannak megtérők, akik hitük-
ről nyilvánosan is készek bizonyságot 
tenni – követve megváltónk példáját – a 
bemerítésben is. Az istentisztelet részt-
vevői átvonultak a tóhoz, ahol a fúvós-
zenekar várt már bennünket, s kísérte 
énekeinket. Nem csak a gyülekezet, 
hanem a szomszédok is figyelemmel 
kísérték, amint Kiss Sándor és felesége 
Éva követték Püsök Dániel lelkipásztort 
a Couchiching tó vizébe, ahol néhány 
ige és kérdés után a torontói lelkipász-
tor -hitük vallomására- bemerítette őket 
az Atyának, a fiúnak és a Szentléleknek 
nevében.

A bemerítettek fölötti áldáskérő 
imádságra az esti, közgyűlést és a tábori 

106. közgyűlés
folytatás az 1. oldalról

Az egyik ilyen közösségi alkalom so-
rán köszöntötte Püsök testvér Kúti Ani-
cát abból az alkalomból, hogy a több 
évtizeden át hűségesen végzett tábori 
szakácskodást abbahagyta, s átadta ezt 
a fiatalabbaknak – Bákai Olgának és 
munkatársainak. 

a szombat délután nem csak a für-
désre, szabadidős foglalkozásokra ad le-
hetőséget, hanem arra is, hogy egy-egy 
órát együtt töltsenek, csoportos (szövet-
ségi) programjaikkal a lelkipásztorok, a 
nőtestvérek és a férfiak, meg a fiatalok. 
(Ezek az alegységek léteznek a szövet-
ségünkön belül.) 

A lelkipásztorok Kulcsár Sándor test-
vér vezetésével voltak együtt. A közös-
ségükbe a jelenleg Ukrajnában (Kár-
pátalján) munkálkodó és most éppen 
szabadságukat „itthon” töltő László Imre 
misszionárius testvért is meghívták, 
valamint a magyarországról itt tartóz-
kodó Veress Imre lelkipásztort. Áldás, 
békesség és öröm volt együttlétükön. 
A férfiszövetség alkalmát a tavaly vá-
lasztott elnök, Dr. Szenohradszki János 
testvér vezette. Az együttlét súlypont-
jában a bolíviai Bethesda Program leg-
utóbbi fázisáról tartott vetített képek-
kel kísért beszámolót Cserepka Barna, 
amibe bekapcsolódott a csoport szakmai 
vezetője, Bákai István tv. is. mint meg-
tudtuk, a missziós vállalkozás folyta-
tódik, legközelebb most augusztusban 
indul újra útra Cserepka testvér, néhány 
fiatallal. A Férfiszövetség Urunk áldását 
kérte szolgálatukra. 

a szombat esti istentiszteleten első-
sorban a fiatalok szolgáltak, Gerstner 
Kornél ifjúsági elnök vezetésével. A 
fiatalok énekein és szolgálatain túl a 
változatos programba belefért még a 
(chicagóiakkal bővített) detroiti kórus 
szolgálata is. Ezen az estén is az igehir-
detés volt a középpontban. folytattuk a 
Jelenések könyve tanulmányozását. A 

jöttek a táborba. A szolgálatok sorában 
Steiner Csilla személyes bizonyságtéte-
lét hallgattuk meg, az igehirdetést pedig 
ezúttal férje, a debreceni Trinity Bap-
tista Gyülekezet lelkipásztora tartotta, 
Kitartásunk és hűségünk alapja Jézus 
címmel (Jel 1,1-9. 17-20). (Igehirdetését 
a következő számban elolvashatjuk.)

szombaton délelőtt a tábori kápolna 
az énekkel és áhítattal kezdődő és vég-
ződő 106-dik közgyűlés színhelye volt. 
Negyven egy-néhányan voltunk: gyü-
lekezeteink képviselői és a szövetségi 
munkánkat figyelemmel, imádsággal kí-
sérő testvérek. Gergely István valamint 
Kulcsár Sándor lelkipásztor testvér tar-
totta a kezdő és a záró áhítatot: Hűség 
az új életben, illetve Hűség a halálig 
címmel (Jel 2,1-7 és 8-10). Az igei kere-
tek között az Úr népéhez méltó módon 
végeztük el a szövetségünk hivatalos 
dolgait: meghallgattuk a tisztségviselők 
jelentéseit, beszámolókat és áttekintet-
tük és elfogadtuk az új költségvetést. 
Szövetségünk vezetői jó reménységgel 
néztek előre – az Úr hűségére építve és a 
testvériség hűségében is bizakodva. 

Ebéd előtt megtartottuk a „Tábor-
nyitót” - a jól felkészült összevont fú-
vószenekar eljátszotta a nemzeti him-
nuszokat, miközben Jurás Pali bácsi 
közreműködésével megtörtént a zászló-
felvonás, majd a hálaadó imádság után 
körbejártuk a tábort (zászlós-felvonu-
lás). Az idén ennek során készítettük a 
közös fényképfelvételt. 

az ebéd a táborban nem csak a ven-
dégsereg közös étkezése – annál sokkal 
több. Nem csak a torontói testvérek, s 
az őket szervezetten kisegítő gyüleke-
zeti csoportok fáradságos munkája. A 
szolgálók és a kiszolgáltak szeretetkö-
zössége, a nagy, kerek asztalok körüli 
beszélgetések, közösségépítések ideje. 
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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)

2013. július-augusztus 5. oldal

konferenciát bezáró istentisztelet kere-
tében került sor. A helyi lelkipásztor és 
tiszteletbeli elnökünk, Kulcsár Sándor 
testvér imádkozott értük, amit az ének-
kar és néhány köszöntés követett. 

Ennek az estének volt egy másik kü-
lönlegessége is. Az estét a férfiszövetség 
elnöke, Szenohradszki János testvér ve-
zette, és a szolgálatokat a férfi testvérek 
végezték. Persze, máskor is a legtöbb 
szolgálat az övéké, de nem ilyen kon-
centrációban. Férfikar, fúvószenekar 
és egy vetített képekkel kísért missziós 
beszámoló, Szántó Ottó testvér részéről. 
Testvérünk Irakban végzett szolgálatát 
ismertette, később pedig a Kárpátaljai 
útjairól szólt, melyek során az európai 
gyermek-evangélizáció munkatársaként 
szolgált az ottani magyar gyermekek 
között. A képek közelebb hozták a távoli 
misszió-mezőt, s testvérünk arra buzdí-
tott bennünket, hogy amíg tehetjük, ad-
dig vigyük az evangéliumot az arra váró 
világnak. 

A meglehetősen későn kezdődő rövid 
igehirdetésében Herjeczki Géza test-
vér még egyszer a Jelenések könyvénél 
nyitotta meg a Bibliát (17,12-18) és arra 
szólított föl bennünket, hogy legyünk 
hűségesek Krisztushoz! A kijelentés 
szerint a győzelmes Báránnyal vannak 
(lesznek) a hűségesek. (17,14)

Herjeczki testvér végül bezárta a 106. 
közgyűlést és az 53. konferenciát, kö-
nyörögve egyúttal a másnap kezdődő 
gyermektáborozásért.  

Hosszú lett a beszámoló? Milyen sok 
minden kimaradt még belőle, például a 
tábortűz, s a mellette elhangzó énekek. 
Köszönjük a torontóiaknak és Balla 
Sándor táborvezető, Püsök Dániel tábo-
rozásvezető testvéreknek a konferencia 
zökkenőmentes lebonyolítását!   Máté 

A fényképek a beszámolót illusztrálják.  
A 7. képen Steiner Csilla,  

a 8.-on Szántó Ottó testvér - ők először  
jártak és szolgáltak a táborban.



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

6. oldal 2013. július-augusztus 

miszerint anyósával marad a halálig, 
meghökkentő és elgondolkodtató. Ész-
szerűtlen, logikátlan, érzelmi felindult-
ságban, elhamarkodottan hozott dön-
tésnek tűnik első olvasatra a Ruthé.  
Házastársat illik és kell ilyen szenvedé-
lyes hűséggel követni! 

mit látott, kit ismert meg elhunyt férje 
idősödő, fizikailag gyengülő édesany-
jában Ruth? De jó volna pontosan tud-
nunk! Az egyértelműen kiderül a foga-
dalmából, hogy megismerte és Istenévé 
fogadta Naomi Istenét, azt viszont csak 
sejtjük, hogy Naomi jelleme, egyénisé-
ge, családjához való viszonyulása (me-
nyeihez is!) kimagaslóan példaértékű 
lehetett. 

"Járnak-e ketten együtt, ha nem 
egyeztek meg?" (Ám 3:3) Együtt járni, 
együtt élni csak megegyezéses alapon 
lehet (tágabb, társadalmi szinten is), 
felelősségteljesen kitartani, ragaszkod-
ni valakihez, vagyis hűségesnek lenni, 
csak akkor ha az életcélok, értékek, hit 
és az elkötelezettség mértéke is egyez-
nek. 

A hűség erény. Tanuljuk/tanítjuk, fej-
lesztjük, személyiségünk - és reménye-
ink szerint gyermekeink személyiségé-
nek - alappillérévé tesszük. Az adott szó, 
fogadalom becsületes betartását Isten 
maga várja el tőlünk. Hogyan teljesíthet-
nénk a felségesnek tett fogadásainkat, 
ha a szeretteinknek, embertársainknak 
tett ígéreteink betöltetlenül maradnak, 
kikezdve becsületünket? Szemfülesek 
ám a körülöttünk élők, elsősorban há-
zastársunk, gyermekeink, rokonaink. 
Tiszteletet, ragaszkodást és kitartást 
kierőszakolni, megvásárolni hosszú 
távon lehetetlen. Ha nem keverednek 
folyton össze igenjeink és nemjeink, 
ha értékeink időtállóak, ha egymáshoz 
való szeretetteljes kötődésünk irigylés-
re méltó, akkor joggal várhatjuk, hogy 
mások is hűségesek lesznek hozzánk 
és támaszkodhatunk majd bizalommal 
adott szavukra. Minden hűséges Ruth 
mellett ott áll egy-egy jellemes, megbíz-
ható, istenfélő Naomi, akit követni lehet 
akár a világ végére is. Sőt, a ragaszkodó 
Ruthokból lesznek a hűséget kiérdemlő 
Naomik!

Köszöntjük a rámai táborba évről évre 
hűségesen visszatérő nőtestvéreket és 
azokat is, akik csak most ismerkednek 
szövetségünk értékeivel, hagyománya-
ival, vagyis a leendő hűséges táborba 
járókat! Ezévi tábornyitó közgyűlésünk 
igehirdetései a hűségről tanítanak majd. 
Legyünk nyitottak, taníthatók, hogy 
majd hazatérve hiteles legyen a mi taní-
tásunk, hűségről adott példánk is!
                                  Kerekes Irénke

"így Mentek egyÜtt 
ketten..." (ruth 1:19a)

Szokatlan, már-már rendhagyónak 
is méltán nevezhető párban vándorol a 
megtört szívű anyós, Naomi, és a fiata-
lon özvegységre jutott meny, Ruth, Bet-
lehem felé. Jövőjük ködös, bizonytalan. 
Naomi a rokonok, régi ismerősök és a 
Mindenható kegyeiben bízva tér vissza 
ősei földjére, de a moábi születésű/ne-
veltetésű Ruth döntése és hűségesküje, 

106. 
közgyűlés

Gyönyörű jeligénk ezen a közgyűlé-
sen egy egyszerű, de annál szebb szó: 
„HűSÉG.” A hűség fogalma önvizsgá-
latra, odaszánásra, készséggel végzett 
szolgálatra és kitartásra ösztönözhet 
bennünket. Hiszem, hogy lelkipásztor 
testvéreink szolgálataiban a Szentlélek 
ezt fogja munkálni bennünk!

Az 1Korinthus 4:2-t így olvassuk az 
Újszövetség modern fordításában: „Aki-
re pedig rábíztak valamit, attól elvárják, 
hogy hűséges és megbízható legyen.” 
Pál apostol ezt így értette és élte meg: 
”…még az életem sem drága, csakhogy 
elvégezhessem pályafutásomat és azt a 
szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kap-
tam, hogy bizonyságot tegyek az Isten 
kegyelmének evangéliumáról” (ApCsel 
20:24). Vagyis, az elhívatásunkhoz vagy 
küldetésünkhöz hűségesnek lenni több 
az életnél. A komfort-zónánkon kívülre 
indít minket Isten hűsége. Elhívatásunk 
teljesítését vállalva, bizony, le kell mon-
danunk a kényelmes életmódról.

Egyikeként azoknak, akiket szövet-
ségünk szolgálatával megbíztatok, úgy 
állok én is előttetek, mint akit ez az 
elhívás és felelősség terhel. Elsősorban 
az Úrnak szolgálunk. Előtte, és az evan-
gélium ügyéért végezzük feladatainkat. 
Hálás vagyok testvéreimért, akikkel a 
Misszió - és Jótékonysági Bizottságban 
szolgálhatok, akik idejüket és tehetsé-
güket az Úr ügyének szánják. Becsüle-
tesen, mély felelősségérzettel és kitartón 

szolgálnak. Gyülekezeteink megbízot-
tai ők, akik a testvériséget képviselve 
tárgyalnak és döntenek szövetségünk 
missziójáról és anyagi javaink bölcs fel-
használásáról.  

...
Az a szívem vágya, hogy testvéreim-

mel együtt hűségesen szolgálva erősít-
sük a jövőben is szövetségünket, és így 
legyünk készen a ránk váró feladatok 
végzésére. Az Úr áldja és jutalmazza 
meg hűséges szolgáit!

Részletek  
Szabó István  alelnök jelentéséből
Misszió és Jótékonysági Bizottság

106.
közgyűlés

Szövetségünkhöz 9 aktív gyülekezet 
tartozik (Alhambra, Chicago, Cleve-
land, Detroit, Melbourne, New York, 
Palm Bay, Santa monica és Torontó) 

Ezekben a gyülekezetekben kb. 400 
aktív tag van. Azonban gyermekek-
kel, hozzátartozókkal és barátkozókkal 
együtt kb. 550-600 személy felé szolgá-
lunk.

Az elmúlt évben gyülekezeteinkben 
15 személy vallotta meg hitét hitval-
ló alámerítkezés által. A lelki születés 
mellett, Isten 7 kisbabával áldotta meg 
gyülekezeteinket. Míg egyesek szület-
tek, mások elmentek. Kilenc személy 
költözött az Úrhoz az elmúlt szövetsé-
gi évben. Istennek hálát adva említem 
meg, hogy 5 házasság is köttetett szö-
vetségünk gyülekezeteiben. 

Míg egyrészt hálát adunk a múltért, 
másrészt buzdítom a testvéreket, hogy 
imádkozzunk gyülekezeteink vezetői-
nek és testvériségének megújulásáért, 
hogy még jobban betölthessük missziós 
küldetésünket az előttünk álló időszak-
ban.

Részlet Püsök Dániel titkári 
jelentéséből

elnöki Jelentés
folytatás a 3. oldalról

Kulcsár Dániel testvér (Chicagó) né- 
hány éve elvégezte már a teológiát – 
imádkozzunk azért, hogy missziós 
meghívást kapjon Dániel, és elkezdhes-
se a szolgálatot, amire felkészült.

Azt is várom, hogy a költségveté-
sünkben lévő, szórványban élő magyar 
baptista lelkipásztorok támogatása pá-
rosuljon azzal, hogy tudatosan mellet-
tük állunk, és rendszeresen imádkozunk 
szolgálataikért.    

Azért imádkozom végül, hogy Urunk 
áldása kísérje szövetségünket.

Szeretnék és szeretnénk úgy szolgál-
ni, hogy elmondhassa rólunk majd az 
Úr: Jól van, jó és hű szolgám, hű voltál 
a kevesen, sokra bízlak ezután, menj be 
a te uradnak örömébe.  (mt 25,21)

     Herjeczki Géza szövetségi elnök



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2013. július-augusztus 7. oldal

A prédikáció első része a júniusi 
számban jelent meg.

Miért akarsz jelt?  Hiszen maga az 
evangélium a legnagyobb a jelek és 
csodák közül! mit akarhatnál még ezen 
felül?  Vannak közöttetek olyanok, 
akiknek rokonai vannak, fiaik, lányaik, 
akik már hitre jutottak, és megtalálták a 
megváltást. Tanúja lehetsz annak, hogy 
mit tett a kegyelem az ő életükben! Hát 
milyen bizonyítékát akarnád még Isten 
megmentő hatalmának és kegyelmé-
nek? Nyilvánvaló, hogy a kegyelem cso-
dákat tett életükben! mit akarsz még, 
hogy végre meggyőződjél?

Ráadásul haszontalan jeleket kí-
vánsz! Azt mondod, hogy azt szeretnéd, 
hogy valami mélységes bűntudat legyen 
benned… vagy éppenséggel nagy, is-
teni öröm! De hogy segíthetne ez hitre 
téged? Örömöd vagy szomorúságod ta-
lán nem lenne több, mint amit a világfi-
ak éreznek, ha gazdagságuk növekszik 
vagy éppenséggel megfogyatkozik! Ta-
lán csak valamiféle izgalomba jönnél… 
és ha nem igazi, akkor becsapnád saját 
magadat – csalódás érne, és a kárhozat-
ban kötnél ki! Igen, Krisztus méltó a bi-
zalmunkra – de a hangulatunk, legyen 
az akár öröm, akár bánat, nem megbíz-
ható! Lehet, hogy jók, lehet, hogy nem. 
Lehet, hogy reményre adnak okot, de 
lehetnek megtévesztőek is. Miért akarsz 
hát ilyesmit? Ha ilyeneket keresel, akkor 
mást keresel, mint az Isten által lefekte-
tett egyetlen alap! Az érzelmeid szeszé-
lyesek, változékonyak! De: „Higgy – és 
élj!”

Ezenkívül teljesen ésszerűtlen az, 
amit akarsz! Jelt kérni Istentől, aki sa-
ját jószántából szavát adta, elkötelezte 
magát Neked? Aki ésszerűen gondolko-
zik, az ilyesmit nem tenne! Ne felejtsd 
el: Isten előtt mi ágról szakadt koldusok 
vagyunk, és egy régi közmondás szerint 
a koldus nem lehet válogatós. finnyás! 
Hogy van mersze egy koldusnak jelt 
követelni, mielőtt elfogadna egy aján-
dékot? Hogy jut eszébe ilyesmi egyál-
talán?

Képzeld csak el: egy utcán mész vé-
gig, és egyszer csak odaszegődik hoz-
zád egy éhes ember. Ha felajánlasz neki 
egy cipó kenyeret, mit szólnál hozzá, ha 
azt mondaná Neked, hogy jó, de előbb 
pördülj egyet a levegőben, vagy vál-
toztass egy követ kenyérré? Nem azt 
mondanád, hogy ha ilyen félkegyelmű, 
akkor csak éhezzen? Ha ennyire nincs 

másoknak sem adattak meg! Hadd adjak 
erre egy-két példát!

A tékozló fiú etette a disznókat, és 
olyan éhes volt, hogy szívesen evett 
volna ő maga is a moslékból! Erre fel-
vetődött benne a gondolat: „Felkelek, és 
elmegyek az én atyámhoz!” – Ő milyen 
jelt kapott? Elindult, hogy keresse atyja 
orcáját. Milyen jelt kapott, kérdezem én? 
Úgy néz ki, hogy semmiféle hír vagy hí-
vás nem érkezett hazulról. De elindult, 
hogy megkeresse apját – és bocsánatot 
talált! ...

Az a szegény beteg asszony, aki meg-
érintette Jézus ruhájának a szegélyét, 
ott, a tömeg kellős közepén, ő milyen jelt 
kapott, hogy Jézus kész segíteni rajta? 
Egyedül a saját hite indította arra, hogy 
megérintse Jézus ruhájának a szegélyét, 
amiből erő áradt! Ne várj tehát jelekre, 
amikor mások sem kaptak jelt! Ehelyett 
kövesd mások példáját, akik nem kaptak 
jelt, és kapd meg Te is ugyanazt az ál-
dást!

Most szeretnék rávilágítani a kétke-
dés bűnére, mert igazság szerint ez rej-
lik amögött a vágy mögött, hogy jeleket 
lássunk. Hitetlenkedésed által tudod, 
mit teszel? Istent hazugnak állítod! Hát 
nem azt mondja a Szentlélek: „Aki nem 
hisz az Istennek, hazuggá tette őt.”? – 
Hogy kezeljük a hazug embereket? Ha 
mondanak nekünk valamit, azt feleljük, 
hogy „Kétlem, amit mondasz!” – és bi-
zonyítékot kérünk. – Nos, az örök Isten 
kijelentette, hogy mindazok, akik hisz-
nek az Ő Fiában, megtartatnak! És te azt 
feleld neki, hogy te ebben kételkedsz. 
Azt mondod: „Ezt én nem tudom elhin-
ni, nem is hiszem el, és nekem további 
bizonyítékokra van szükségem! Jelet és 
csodát akarok!” – De ezáltal hazuggá 
teszed Istent!

Ezenkívül pedig megsérted Isten szu-
verén, mindenható voltát! Neki joga van 
ahhoz, hogy adjon jeleket, vagy ne ad-
jon – ahogy akarja! De te ezt mondod: 
„Jelt kell adnod nekem most, mert kü-
lönben elveszek! Nekem nem is kell a 
kegyelem, ha nem kaphatom meg a saját 
feltételeim mellett! Nagy Isten, én nem 
akarom az üdvösséget, ha nem érezhe-
tem magam úgy, ahogy érezni szeret-
ném magam! Nekem van egy elképzelé-
sem arról, hogy hogyan kell működnie a 
kegyelemnek, és ha nem úgy kezdődik, 
ahogy azt én jónak látom, akkor inkább 
a pokolban vetek magamnak ágyat, 

józan esze, és jelt kíván, mielőtt elfo-
gadná kezedből az ajándékot?

Pedig te is pontosan ilyen vagy! Nem 
fogadod el az ingyen felkínált kegyel-
met, amiről Isten még parancsolja is, 
hogy fogadd el, hanem ragaszkodsz 
ahhoz, hogy valami jel vagy csoda tör-
ténjen a szemed láttára, vagy tebenned! 
És még nyilvánvalóbb lesz butaságod, 
ha rámutatok arra, hogy olyasmit kérsz, 
amire sehol sem kaptunk ígéretet! Is-
ten megígérte, hogy mindazok, akik 
hisznek az Úr Jézus Krisztusban, élni 
fognak. Megígérte, hogy meghallgatja 
az imádságot. De olyan ígéretet soha 
senkinek nem tett, hogy jelt vagy csodát 
tenne kérésére! Jelt kívánsz Tőle, amire 
Ő soha nem tett ígéretet, de nem kéred 
Tőle az örök életet, amit megígért! Mi-
csoda balgaság!

Vannak azután, akik ártalmas jele-
ket kívánnak. Az a lehangoltság, szinte 
depresszió, amit egyesek várnak, amiről 
azt gondolják, olyan bátorítást jelentene 
nekik! Pedig a lélek lehangoltsága még 
bűnös is! 

Olyasmit kérjek Istentől, ami bűn? 
Azt, hogy olyan lelkiállapotba kerüljek, 
olyan depressziós és melankolikus le-
gyek, hogy nyomorulttá tegyem ne csak 
saját magamat, hanem mindenkit, aki a 
közelemben él? Hát jó dolog lenne ez? 
Ilyeneket kérjek Istentől, hogy így „se-
gítsen” nekem „hinni”?

Voltak olyanok, akik egyenesen azt 
kérték, hogy legyenek öngyilkossági 
gondolataik! Pedig ezek rettenetesek, és 
nem lenne szabad engedni, hogy ural-
ják a lelket! Te skorpiót kérsz! Követ! 
Kígyót! És azt hiszed, hogy ha ezeket 
megkapod, akkor majd inkább el tudod 
fogadni Isten áldását, a mennyei kenye-
ret, az Élet kenyerét! Isten meg fogja 
tőled tagadni, amit így, ilyen balgán kí-
vánsz! Biztos vagyok benne! Légy meg-
elégedve azzal, hogy szelídebb úton-
módon találd meg Krisztust! Engedd, 
hogy az enyhe déli szél fújja be életed 
hajóját Krisztus kikötőjébe! Ne imád-
kozz viharokért! Elégedj meg azzal, ha 
Isten a szeretet kötelékeivel von magá-
hoz, a megváltó vonzásával! Ne követelj 
korbácsot és láncokat! Ne keresd a Sí-
nai-hegynél tapasztalt villámlásokat és 
mennydörgéseket! Halld meg helyette a 
Golgota hegyéről hangzó hívást!

Azok, akik úgy érzik, ők jelek és 
csodák nélkül nem tudnak bízni Krisz-
tusban, vagy álmok és érzések nélkül, 
olyan jeleket hajkurásznak, amelyek 

akik csoDákra és Jelekre Várnak - c.H. spurgeon (2. rész) 

folytatás a 14. oldalon
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

8. oldal 2013. július-augusztus 

többen bekapcsolódtak. Nagyon örül-
tem, amikor hallottam őszinte imáikat 
és láttam, hogy mennyire odafigyelnek 
a foglalkozás alatt. 

A hét során délutánonként, amikor 
az idő engedte, a tóban fürödhettek a 
gyerekek. Volt idő bőven a szabadtéri 
sportolásra is, valamint gyöngyfűzés-
re és más kézműves tevékenységekre. 
Vacsora után a kápolnában gyűltünk 
össze, ahol Püsök Dániel torontói lp. 
tv. nagyon tanulságos videó-klippeket 
játszott be, és rövid összefoglaló után 
imával fejeztük be az estét. Péntek este 
Püsök testvér felszólította a gyerekeket, 
tiniket, hogy jelezzék, ha úgy gondol-
ják, hogy megújulásra van szükségük, 
vagy oda akarják adni életüket Jézus-
nak. Örömmel tudtam meg később, 
hogy a csoportomból is felállt egy fiú, 

aki a New York-i gyülekezetbe jár, és el-
határozta, hogy odaadja életét Jézusnak. 
Jó látni, hogy munkánk nem hiába való, 
és Isten rajtunk keresztül megszólít fia-
talokat, gyerekeket. 

Továbbra is imádkozzunk fiataljain-
kért, gyermekeinkért hogy az a kicsi 

Kilenc évvel ezelőtt vittem először 
Rámába, a gyerektáborba lányunkat, és 
egy év kivételével minden évben vissza-
jöttünk, hogy részt vegyünk a táboro-
záson. múlt évben, amikor a táborozás 
befejeződött, már előre jeleztem, hogy 
jövőre bizonyos elfoglaltságok miatt 
nem tudok majd itt lenni, és ne számít-
sanak rám. Azonban a betervezett prog-
ram úgy alakult, hogy a gyerektáboro-
zás hetében mégis szabad lettem, de még 
mindig az volt az elhatározásom, hogy 
nem fogok tanítani. Végül Dr. Gergely 
István lelkipásztorunk egyik prédikáci-
ója alatt meggondoltam magam. Az Is-
tennek való szolgálatról volt szó, és úgy 
határoztam, hogyha csak rajtam múlik, 
akkor igenis el fogom vállalni a csopor-
tot, és ott leszek Rámába. Istennek való 
szolgálatban nincs vakáció. 

A heti programunk a követ-
kezőképpen alakult: Reggel 
ébresztő után Juhász Robi gon-
doskodott, hogy a gyerekek fel-
ébredjenek, megtornáztatta őket 
reggeli előtt. Reggeli után cso-
portos foglalkozásra került sor. 
Csoportomban 6 lány és 8 fiú 
volt. Nagyon aranyos, engedel-
mes gyerekek voltak, öröm volt 
velük lenni. Öt témánk volt: az 
ajándékozó szeretet, bizalom, 
imádság, isten mindenhatósá-
ga és az élet könyve. Délelőtt a 
témáknak megfelelő történeteket 
olvastam a bibliából és délután 
(kiadós ebéd után) a témához 
kapcsolódó missziós történtet olvastam 
a gyerekeknek. Volt egy munkafüze-
tünk is, amiben délelőtt dolgoztunk és 
játékokkal próbáltam színesebbé tenni 
a tanulást. A foglalkozás végén a gye-
rekek önkéntesen imádkoztak, eleinte 
félénkebben, a hét vége felé már egyre 

gyerMek és tini tábor - ráMa, július 1-7. mag, amit elszórtunk szívükbe, kikel-
jen, és meghozza gyümölcsét Isten se-
gítségével. 

Itt szeretném megköszönni a torontói 
gyülekezetnek, hogy fáradtságos mun-
kájuk eredményét élvezhettük ezen a 
héten is. Köszönjük a sok finom ételt, 
amiről Bákai Olga testvérnő, segítőivel 
együtt gondoskodott, és mindenkinek 
köszönjük, akik ezen a héten bekapcso-
lódtak a munkába, ott ahol kellett, és se-
gítettek, hogy minden szép rendben és 
ékesen folyjon.

                            Kulcsár Szilvia

"báránykák" csoPortJa
Az 5-7 éves gyermekek 10 fős cso-

portját Püsök Adinával együtt vezettük.  
A hetünk témája: Jézus, a jó pásztor 
volt.  

minden nap megtanultunk egy ige-
verset, és egy éneket. Egy-egy történe-

tet is hallhattak a gyerekek a Jó 
Pásztorról. 

Emellett kézimunkáztunk, ját-
szottunk együtt. A jó időt kihasz-
náltuk sok kinti játékra, és persze 
fürdésre is.

A 10 gyermekből volt kettő, 
akik először voltak keresztény 
közösségben. Örömmel és hálával 
figyelhettük, ahogy összebarát-
koztak már első nap a csoporttár-
saikkal, és ahogy a hét folyamán 
ők is teljes mértékben részt vettek a 
közös programokban. A hétvégén 
együtt szolgált a csoport énekkel 
és igeversekkel. Reménységünk, 

hogy a „báránykák” minden gyermekén 
építő hatással voltak a foglalkozások, és 
minden, ami történt a héten.

Hálás szívvel gondolunk vissza a tá-
borban töltött hétre, a testi és lelki fel-
üdülésre.

                          Csercsa Bernadett
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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)

2013. július-augusztus 9. oldal

gyereket című gyermekénekek is szól-
tak foglalkozásaink alatt. Készítettünk: 
Noé bárkájának állataiból montázst, 
színes szélforgót, koronát, gyöngy kar-
kötőket, mozgó szemes pillangókat, só-
liszt gyurma figurákat, pólót festettünk, 

rajzoltunk, színeztünk, ragasztgattunk. 
Tanultunk körjátékot, fújtunk habbu-
borékokat, lufiztunk, fogócskáztunk, 
pancsoltunk, halásztunk, festettünk, 
labdáztunk, de a hintázás, a homokozás 
és a mászókázás sem maradhatott ki. mi 
így nyári táboroztunk.

A záró alkalomra mini kiállítást csi-
náltunk csoportunk munkáiból, és több-
kevesebb sikerrel megosztottuk a tábori 
gyülekezettel azt, amit tanultunk. 
Az esti áhítatok adták a napok lezárását, 
ahol gyermekek, tinik, fiatalok és felnőt-
tek együtt énekeltek, együtt dicsőítették 
az Urat, együtt keresték a válaszokat. 
Hálás szívvel, nagy kegyelemként élem 
meg, hogy én is részese lehettem ennek 
a hétnek.

Hála Istennek az emberi kapcsolatok 
szeretetben való mélyüléséért, új barát-
ságokért, a gyermekszájakból elhangzó 
imákért, a tinik és fiatalok között mun-
kálkodó Szent Lélekért, ami által történ-
tek megtérések, megújulások! 
                                   Csővári Zsófia

3-4 éVesek csoPortJa
Gyermekekkel, tinikkel, fiatalokkal és 

felnőttekkel tölthettük július első hetét a 
Ráma táborban. A mi csoportunk tagjai 
a 3-4 évesek voltak. Kisded Erzsébettel 
közösen igyekeztünk terelgetni a 
ránk bízott apróságokat. Áldásos 
volt ez a hét mindenki számára, 
mind az emberi kapcsolataink 
alakulásában, mind pedig Istennel 
való létezésünk szempontjából. 
Egész héten nagy segítségünkre 
voltak a táborban szolgáló fel-
nőttek, az ő alázatos munkájuk 
nélkül, nekünk sem sikerülhetett 
volna ilyen élményekben gazdag-
ra ez a hét. 

A gyerekek által több, kézzel 
nem fogható ajándékot kaptunk a 
héten. Nincs annál izgalmasabb és 
érdekesebb, mint figyelni, ahogy 
irányításunk alatt ügyesedik ke-

zük, nyílik értelműk, bővül szókincsük. 
A csillogó szemek, a közös nevetések, 
a mosolyok, a jókedvű kézimunka, az 
együtt játszás öröme, a közös éneklések, 
a gyermekszájból elhangzó imák, a sza-
badfoglalkozás idején is aranymondást 
ismételgető gyermek az igazi fizetség 
egy tanító számára, és mi ezeket meg-
tapasztalhattuk. Hisszük hogy tanultak 
is tőlünk valamit. Valamit, amit Isten 
helyezett a szívünkre, és az Ő segítsé-
gével sikerült ezt átadnunk a ránk bízott 
gyermekeknek. 

Erzsike nénivel remek csapatmunká-
ban valósítottuk meg az addig csak pa-
píron létező feladatokat. Heti célunk az 
volt, hogy a gyermekek megtanuljanak 
néhány aranymondást és gyermekéne-
ket. Vezér mondataink voltak: Jézus 
szeret téged! és szeretem az Urat! 
zsoltárok könyve 116:1

Énekeltünk is minden nap: a Kicsi ka-
ticabogár lett a kedvenc, de a Kiterem-
tette… és a Jézus szeret minden kicsi 

a 13+ éVesek 
csoPortJa

Ebben az évben 8. alkalommal men-
tem a Rámai Táborba. Minden évben 
van új tanulnivaló, és Oláh Márta néni  

Püsök Dániel lelkipásztor testvér-
rel, akik a 13-16 éves csoport veze-
tői voltak, nagyon sokat tanítottak 
nekünk. minden reggel 5 percet 
kaptunk  arra hogy keressünk egy 
csendes helyet és ott magunknak  
megtartsuk az áhítatot abból a 
könyvből amit kaptunk a csoport-
vezetőnktől. Utána két  órát vol-
tunk az imaházban, és mindennap 
más témáról  beszéltünk. Például 
hétfőn arról tanultunk, hogy tölt-
sünk időt Istennel, kedden, hogy 
meg kell szóról szóra érteni a Bib-
liát. A foglalkozás után volt egy 
óra szünet, azután ebédeltünk, 

majd visszamentünk az imaházba, ahol 
volt még egy óra foglalkozás. 

A foglalkozás  után, lementünk a tó-
hoz, ezután  még volt két óra szabad-
időnk, és utána vacsoráztunk. Juhász 
Robi valamilyen sporttal mindig kész 
volt lefoglalni minket, és mindig volt 
valaki a röplabda pályán. Vacsora után 
volt az esti áhítat az összes táborozóval. 
Miután vége volt az áhítatnak, a kisebb 
táborozók elmentek lefeküdni, de a tini 
csoportnak volt még szabadideje, ami-
kor azt csináltunk, amit akartunk. mire 
9 óra lett, legtöbb része az ifi csoportnak  
vagy a kápolnában vagy az ebédlőben 
gyűlt össze, ahol csoport játékokat ját-
szottunk.

Ezen a héten közelebb kerültem  az 
Úrhoz, mert jobban odafigyeltem a fog-
lalkozásokon, és nagyon érdekesek vol-
tak a témák. Remélem, hogy még más-
kor is eljöhetek a táborba.
                               Bridget Kulcsár
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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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Joyce  
fielD 

Molnar

1921 - 2013

God called Joyce to her heavenly home 
on may 14th. She was born on January 
22, 1921 in Canada. God blessed her 
with 92 years of a fruitful life. Her 
parents were devout Christians, thus 
she grew up in a Christian home. They 
had two daughters. Her sister, Shirley 
Knight was a missionary in India. Joyce 
was a pastor's wife for 60 years to the 
late Rev. William Balazs Molnar, who 
predeceased her. As a pastor's wife she 
was his helpmate with her soft spoken, 
kind and loving manner.

Joyce met her husband while he 
attended mcmaster University in To-
ronto and they were married. After his 
graduation they served at the Hungarian 
Baptist Church in WeIland and Toronto. 
Joyce was not of Hungarian heritage, but 
she learned the language well enough 
to communicate with the folks in the 
church. She learned to cook Hungarian 
as well.

They moved to the United States when 
they were called to serve at the Silliman 
Memorial Baptist Church in Bridgeport, 
Connecticut. The church services were 
bi-lingual and they were perfect for the 
transition. This change in church life 
was not easy and Joyce's quiet, gentle 
manner helped smooth over the fears of 
the elderly members and encourage the 
younger ones.

Joyce sang in the choir, taught Sun-
day School and was advisor for the 
Hungarian Ladies Aid (Női Egylet) and 
the English mission Guild.

Later, they moved to Palm Bay, flo-
rida and she was co-administrator at 
the Bethesda Baptist Retirement Home. 
Joyce was "mother" to the family of 
Hungarian and English elderly folks. 
She ministered to them with tender 
loving care and they loved her.

When her husband decided that God 
laid on his heart to be a pastor and preach 
the Gospel, they moved to New York 
City as pastor of the First Hungarian 
Baptist Church.

In retirement, they settled in Cary, 
North Carolina and were faithful 
members of the Westwood Baptist 
Church. A beautiful celebration of 
Joyce's life was held on Saturday, May 
18th by the Rev. Mike Eddinger. Her 
three favorite hymns were sung: Hymn 

The kids camp in Rama was a very 
good one. A week of amazing weather 
and times with one another and it also 
helps when your team in the soccer 
match wins on the weekend before 
the camp. Of course, this year was 
America’s year with a 5-2 win over the 
Canadians, so for the Canadians, the 
week was not that awesome as it could 
have been. 

But the soccer match aside, there 
were great topics discussed during the 
week like watching what you say, being 
discipline, and the most popular being 
about relationships. Go figure. 

I was in charge of the games and 
exercises, and it was a blast with the 
children and teenagers. They really 
made me think about doing it again next 
year and if it’s God’s will then I will do 
it again next year. I was also in charge 
of having the boys go to sleep and let 
me tell you, they listened to me. I was 
surprised because I remember when I 
was around their age and I wasn’t that 
good of a boy, but they really changed 
my views on what I thought would 
happen. 

It was a blessing to see these young 
adults and children grow up in God’s 
love and to see them enjoy their time 
during the camp. Thank you for all 
your prayers and continue to pray for 
the youth. It’s a tough world out there 
and every bit of strength helps out these 
kids. Thank you and God bless
                                   Robert Juhasz

groUP 13+ 
This year at camp was most definitely 

a blessing for each and every one of us. 
from the morning exercise to the church 
service at night and everything in 
between, we always had opportunities 
to build and strengthen our friendships 
and relationship with Christ. 

The small group teachings from 
Tuesday and Wednesday stuck out to me 
the most. The focus on these two days 
was learning how to read the bible 
and understand what you are reading 
and disciplining yourself throughout.

The topic of our first devotion was 
"Time for God - are you a pleaser or 
a squeezer?" Being a pleaser means to 
set aside a designated amount of time 
each day to spend with God; a squeezer 
is someone who fits in small prayers 
whenever they remember, which is not 
often. We should all strive to be pleasers 
of God and spend time with Him each 
and every day. This message was very 
important to my life because often times 
I struggle with being a squeezer rather 
than being a pleaser. Now I know if I set 
aside time and discipline myself more, I 
will grow spiritually and become closer 
to God.
                                  Laura Lakatos

Rama 2013 Kids/Teen Camp was an 
absolute blessed week. We learned a lot 
about the Word, played fun games, and 
enjoyed the company of our friends. The 
topics for the spiritual-growing week 
were, Finding ways to spend with God, 
Being wise and obtaining wisdom from 
God, Obedience, Knowing when to say 
no in regards to our relationships, and 
Obeying our Lord because even when 
nobody is watching, our Lord still is. 

One of the things that I sought most 
interesting this week were the ABC's 
of Repentance. A stands for Admit. You 
have to admit you have sinned. B stands 
for Believe. After you admitted of your 

sins, you have to Believe in our Lord 
Jesus Christ and that He died on the 
cross for our sins. C stands for Commit. 
Once you Admitted and Believed that 
you have sinned, you have to commit 
that you will not commit that sin again.

I would like to thank everyone for 
your prayers about this amazing week. 
I am sure everyone will remember this 
week and it's message in the long run.

                       Zsigmond Balla Jr. 
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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)

2013. július-augusztus 11. oldal

of Praise "How Great Thou Art", Hymn 
of faith "It Is Well With my Soul", and 
Hymn of Victory "Because He Lives.” 
Her Daughter-in-Law, Shirley read the 
well known "Parable of Motherhood" 
written by Temple Bailey.  Interment was 
in the Pine forest memorial Gardens in 
Wake Forest, N.C. next to her husband.

Those of us who had the privilege of 
knowing her will remember her as a 
dedicated Christian Pastor's wife. She 
lived her life as a faithful servant to her 
Lord Jesus Christ whom she loved. She 
ran her race, completed her course and 
is now with her Heavenly Father.

Joyce was a mother to her three 
sons: Leslie, Larry and to David who 
predeceased her; a mother-in-law to 
three daughters-in-law; A Grandmother 
to 4 grandchildren; and a Great 
Grandmother to 5 great grandchildren.

"For I am persuaded, that neither 
death, nor life, nor angels, nor 
principalities, nor powers, nor things 
present, nor things to come, nor height, 
nor death, nor any other creature, shall 
be able to separate us from the love of 
God, which is in Christ Jesus our Lord." 
Romans 8: 38-39 (KJV)

Let us all, remember Joyce with love.
                         Ethel Petre Kish

unokája Vivien és férje és két lányuk; 
testvérei: Berta, Erzsike és családja 
Erdélyből, Cserepka Jánosné, dr. Ilon-
ka Margit Kelowna BC-ből és családja. 
Közeli és távolabbi rokonok, barátok és 
ismerősök az ó és az új hazából. Vala-
mint a Kelowna BC Magyar Keresztyén 
Misszió közössége.

Áldott emlékét szívünkben kegyelet-
tel őrizzük!

                             Kulcsár Sándor

gyümölcsöző lett, mint a többi tíz fel-
nőttkort megért gyermekük életében is, 
melynek eredményeként Eszter is átadta 
szívét Megváltó Urának, szent szövet-
séget kötött Véle, és  hitét megvallva 
bemerítkezett. Ez a döntése elkísérte őt 
hosszú,  olykor kemény földi életútján,  
mely Homoródszentmártonból, miskolc 
(magyarország), Brassó, Torontón át 
Kelownába (Kanada, British Columbia) 
vezette, ahol földi vándorútja véget ért.

mint hajadon, megismerkedett 
Künsztler Mihállyal, kivel házasságot 
kötöttek. Isten két lány gyermekkel ál-
dotta meg őket, Eszter (Csöpike) és Ildi-
kóval. Utolsó éveiket Idősek Otthonában 
töltötte, férjével együtt. Itt érte kedves 
férjét 64 évi békés házasság után, 2006-
ban a hazahívó szó. Kedves lányai és 
unokája rendszeresen látogatták. Húga, 
Cserepkáné, dr. Ilonka Margit hetente 
látogatta, nagy türelemmel és szeretettel 
foglalkozott vele. Nővéréhez való külö-
nös ragaszkodásának egyik titka, hogy 
amikor az Úr elszólította a népes Ilonka 
család oszlopát, az édesapát, ő az alig 
12 éves margitkát családjába fogadta, 
biztatta és támogatta középiskolai, majd 
pedig az orvosi tanulmányainak elvég-
zésére. Általa készítette Isten Margitot a 
bolíviai külmisszióban végzett embert-
próbáló munkájára, amit férjével, az 
áldott emlékű Cserepka János testvér-
rel együtt hosszú éveken át oly kitartó 
hűséggel és áldozatos mentő szeretettel, 
eredményesen végezett.

Egyre gyengülő  egészségi állapotá-
ban végül már az is örömet jelentett, ha 
minket tudomásul vett, amit arcán egy 
pillanatra megjelenő mosolyával  jel-
zett. A 93. születésnapját családi körben 
ünnepeltük 2012 decemberében. Láto-
gatásaink során igyekeztünk, hogy a 
nagy családi Bibliájából olvassunk, amit 
ő legtöbbször felismert. Az utolsó úr-
vacsoravételkor meglepően boldognak 
láttuk, ami minket is örömmel töltött el. 
Elköltözése előtti napokban meghatóan 
elbúcsúztunk tőle, gondviselő Istenünk 
karjaira bízva őt, érezve, hogy földi pá-
lyafutása mihamar véget ér. Alig három 
nap múlva érett gyümölcsként, csende-
sen, megbékülve elszenderedett az Úr-
ban.

földi porsátorát 2013. április 16-án 
helyeztük a sírba, kedves férje mellé, 
Jób 8:21c és János 11:23-26 felolvasása, 
rövid elmélkedés és ima kíséretében. 
megváltónk mindannyiunkat megkér-
dezett, hogy Benne vetett élő hittel él-
jük-e hátralevő napjainkat?

megszomorodva ugyan, de Terem-
tő Istenünk akaratában megnyugodva 
búcsúztunk a kedves Esztike nénitől a 
dicső feltámadás reményében – gyer-
mekei: Eszter és férje, Ildikó és férje, 

kÜnsztler 
MiHályné 

ilonka 
eszter

1919 - 2013

Egy áldozatos szeretettel szolgáló nő-
testvérünktől búcsúztunk 2013. március 
elsején Kelowna BC-ben. Közel 60 sze-
mély jött el, hogy a gyászoló családdal 
együtt emlékezve ünnepeljük Esztike 
néni földi életét. Teremtő Urunk 2013. 
február 25-én hívta őt haza. Isten üze-
nete máté Evangéliuma 25:21-es verse 
alapján szólt a végtisztességtevő, figyel-
mes gyülekezethez, Kulcsár Sándor 
lelkipásztor által. Az istentisztelet kere-
tében Esztike néni lánya Ildikó, és uno-
kája Vivien, könnyek között emlékeztek 
az Úr karjaiban immár megpihent hűsé-
ges édesanyára, illetve nagymamára.

A kedves Esztike néni az áldott 
emlékű Ilonka Mihály baptista úttö-
rő lelkimunkás 12 gyermekes csa-
ládjába született 5-ik gyermekként, 
Homoródszentmártonban (Udvarhely 
megye), 1919. december 19-én. A példás 
életű hívő szülők imádásága és nevelése 

aranyMenyegzŐ
osVátH laJos és Jolánka

május elsején ünnepelte 50. házas-
sági évfordulóját az Osváth házaspár 
Clevelandban. Lajos Érszőlősön szüle-
tett, Jolánka pedig Zilahon. 1980-ban 
vándoroltak ki az Egyesült Államokba a 
zilahi gyülekezetből. Azóta a clevelandi 
Magyar Bethánia Baptista Gyülekezet-
nek a tagjai.

Az ünneplő gyülekezet nagy szeretet-
tel köszöntötte őket, közel 150 testvér 
és barát jött el a vacsorára. Dr. Fazekas 
László igével és imádsággal nyitotta meg 
az alkalmat, majd jókedvű társaságban 
ünnepeltünk együtt. A család régi bará-
tai is eljöttek, akikkel több évtizedes jó 
barátságok alakultak ki. Endrei Ferenc 
nyugalmazott református lelkipásztor 
testvér, Botánszky Igor nyugalmazott 
hetednapos adventista lelkipásztor test-
vér igével köszöntötték az ünnepelteket, 
majd Lakatos Éva, Lakatos Barnabás, 
Papp Jolánka, dr. László Péter, Boda 
Ferenc, Nagy Sándor, Reckl Ferenc, 
Kovács Erzsébet, dr. Fazekasné Kele-
men Erzsébet igével, verssel és nagyon 
sok kedves szóval tették emlékezetessé 
ezt az alkalmat.

Szeretettel gondoltunk azokra is, aki-
ket az óhazában hagytunk. Hiányzott a 
család többi része. Köszönjük a sok sok 
üdvözletet, amit a facebook-on küldtek 
kedves barátaink. felolvastuk a köszön-
téseket a világ minden tájáról. Hálásak 
vagyunk Istennek az elmúlt 50+ évért, 
és azokért a lelki alkalmakért, amiket 
testvérekkel tölthettünk úgy az óhazá-
ban mint itt az Egyesült Államokban.

                                Osváth Judith



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)

12. oldal 2013. július-augusztus 

Gyermekeink életük első éveiben a 
család és a gyülekezeti közösség óvó vé-
delme alatt növekednek. Szüleik, nagy-
szüleik már születésük előtt imádkoz-
nak értük és egészen kicsiny koruktól 
kezdve résztvevőik a közös családi bib-
liaolvasásnak és imádkozásnak. min-
dennapjuk szerves részévé válik a kö-
zösségi élet gyakorlása, természetesen 
gyermeki szinten, de őszintén, képmu-
tatástól mentesen. A gyermekbibliaköri 
foglalkozásokon gazdagodik biblia-
ismeretük és kibeszélhetetlen öröm 
az, amikor az ő ajkukról is megszólal 
az imádság, vagy amikor maguktól is 
rendszeresen olvassák az Igét.

Előbb-utóbb azután gyermekközössé-
gekbe, iskolába, baráti társaságokba is 
járnak és eközben gyakran találkoznak 
olyan dolgokkal is, amik eltérnek a ko-
rábban tanultaktól. Ezek a „másságok” 
hatással vannak rájuk és természetes, ha 
ők is kiviszik otthonról a beléjük oltott 
ismereteket, szokásokat, magatartást.

Nagy szükség van az őszinte, szere-
tetteljes szülő-gyermek kapcsolatra, az 
odafigyelő beszélgetésekre, amelyek 
felszínre hozzák az idegen befolyásokat 
és a gyermekekben kiváltott hatásokat.

Krisztus így imádkozott főpapi imá-
jában: „Nem azt kérem, hogy vedd ki 
őket e világból, hanem hogy őrizd meg 
őket a gonosztól.” (János 17:15)

Mi szülők, nagyszülők kell, hogy foly-
tassuk gyermekeinkért és unokáinkért 
ezt a megtartásért esdeklő imádságot.

Ha nem keresztyén óvodába, iskolá-
ba járnak a kisgyermekek, sajnos még 
pogány istenek imádatával is talál-
kozhatnak, mint pl. a mi unokáink is, 
akik idegenkedve mondták el, hogy a 
„földanya”, a víz, a hold és egyéb iste-

nagy fa DŐlt ki 
sierra leonében

Este még talpon volt de reggel már 
nem kelt fel többet. Bár a halál hirtelen 
érte, de nem  felkészületlenül, hiszen 
már 95 éves volt. Ezzel az eseménnyel 
lezárult a sierra leonei egyháztörténe-
lem egyik jelentős szakasza.

Rev. Dr. Joseph Saidu Mans 1918-
ban született egy mohamedán család 
gyermekeként. Édesapja halála után egy 
Wesleyánus misszionáriusnőnél kapott 
munkát, akin keresztül megismerte a 
keresztyén hitet. munka mellett tanult, 
előbb általános iskolai tanító, majd pe-
dig iskolaigazgató lett. Tovább képez-
te magát, lelkipásztorrá a Wesleyanus 
misszió egyik gyülekezetében avatták 
fel. Amikor jobban megismerte a bibliai 
igazságokat bemerítkezett és csatlako-
zott a baptistákhoz.

A hetvenes évek elején az Európai 
Baptista misszió szeretett volna misz-
szió munkát kezdeni Sierra Leonéban. 
Szükségük volt egy tehetséges vezető 
egyéniségre, hogy összetartsa a külön-
böző háttérrel rendelkező és egymástól 
függetlenül élő baptista gyülekezeteket. 
Ezt a személyt mans testvérben talál-
ták meg. 1987-ben, amikor elkezdtem 
a missziói szolgálatomat, még mindig ő 
volt az egyházvezető. Bár sok misszio-
nárius nagyon félt tőle, nekem csak jó 
emlékeim vannak vele kapcsolatban, át-
segített az első évek nehézségein. Talán 
azért kedvelt, mert emlékeztettem arra 
a misszionáriusra, akin keresztül meg-
ismerte az evangéliumot.

Nyugdíjba vonulása után sem volt 
tétlen, ajtaja mindig nyitva állt a látoga-
tók előtt. Nagy együttérzéssel hallgatta 
a lelkipásztorok problémáit, tanácsot 
adott, de aztán hallgatott. Tudtuk, hogy 
amit elmondtunk neki, nem fogja to-
vábbadni, vagy felhasználni ellenünk. 
Én körülbelül egy hónappal ezelőtt lá-
togattam meg. Beszéde, gondolkozása 
nem árulta el, hogy utoljára látom. A ko-
rához képest jó egészségnek örvendett.

Temetésén közel 150 lelkipásztor volt 
jelen, baptisták is és más felekezetek-
ből is. Egy 100 tagú összevont énekkar  
énekelte Handel messiásából a Halleluja 
kórust. Ilyet még Sierra Leonéban sem 
nem láttam, sem nem hallottam. A sír-
hoz csak a családtagokat, kivételes ven-

dégeket és egyházvezetőket engedték, 
talán azért is, mert az államelnök is részt 
vett a temetésen. Végigülte az istentisz-
teletet és a családdal együtt gyalog kísér-
te a koporsót a hosszú úton a sírhelyhez. 

Hála legyen az Úrnak, hogy ilyen ál-
lamelnökünk van. Vezetése alatt békes-
ségben élünk és fellendült a gazdasági 
élet. Egyre több külföldi befektető érke-
zik az országba, kemény valutát hozva 
magával. Itt a környékünkön főként a 
vasérc és bauxit bányászat teremt ambi-
ciózus fiataloknak jó munkalehetőséget. 
A mezőgazdasági termékek (pl. cukor-
nád, pálmaolaj, kakaó, kókusz) iránt is 
nagy a kereslet, és természetesen a kí-
naiak Sierra Leonet is elárasztották min-
denféle termékeikkel.

Ennek a nagy fellendülésnek viszont 
az a hátrányos következménye, hogy 
nincs elég bérbe adható lakás, és a ház-
tulajdonosok annyit kérnek sok esetben 
víz és áram nélküli lakásaikért a külföl-
diektől, amennyit csak nem szégyellnek. 
Az én házinénim is megháromszorozta 
már a lakbéremet...

Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy 
átvészeltem a különösen forró száraz év-
szakot súlyosabb betegség nélkül. most 
majdnem mindennap esik az eső, ez jó 
nemcsak a növényeknek, hanem nekem 
is, mert hűvösebb van. Ám ha kisüt a 
nap, a talaj gőzölög a párától, és úgy ér-
zem magam, mintha állandóan szauná-
ban lennék. Ezenkívül a szúnyogok és 
mindenféle apró bogarak állandóan kel-
lemetlenkednek...

mindemellett nagy öröm, hogy nem-
sokára megnyitjuk a gyülekezet általá-
nos iskoláját. Máris nagy az érdeklődés, 
és hisszük, hogy az Úr sok drága lelket 
fog magához vezetni a baptista iskolá-
ban. Talán a következő generáció Mans 
bácsija ebben az iskolában fog írni-ol-
vasni tanulni. 

A Baptista Teológia Szemináriumban 
is szépen halad a munka, éppen most 
kezdtünk makeniben egy újabb tanfo-
lyamot. Ebben a szemeszterben Ószövet-
ségi bevezetést tanítok, kérlek imádkoz-
zatok ezért a munkáért is. Nem könnyű 
az Ószövetség sok sok könyvét olyanok-
kal megismertetni, akik még soha sem 
olvasták az egész Bibliát. Miért nem? 
megtudom, ha a bizonyságtételüket hall-
gatom és mindig fellelkesedem.  Van a 
hallgatók között egy fiatal, akit kitaga-
dott az apja, amikor keresztyén lett, de 
mégis boldogan követi Krisztust. Koráb-
ban nem volt lehetősége, hogy a Bibliát 
olvassa.

Köszönöm, hogy továbbra is imádkoz-
tok értem és köszönöm az anyagi támo-

gatást is. Bár nem vagyok fiatal, szeret-
ném itt tovább folytatni a szolgálatot, de 
ez csak a Ti segítségetekkel lehetséges. 
Ha szeretnétek anyagiakkal támogatni, 
küldjetek egy csekket Balla Zsigmond 
pénztáros testvérnek, megjelölve a szö-
vetség nevére kiállított csekken, hogy 
nekem külditek azt. A pénztáros test-
vér címét megtaláljátok az Evangéliumi 
Hírnök második oldalán.

Életetekre és szolgálatotokra az Úr 
gazdag áldását kívánom, testvéri üdvöz-
lettel, 
                                 Füredi Kamilla
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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)

2013. július-augusztus 13. oldal

nek tisztelőivel ülnek egy iskolapadban. 
Egyszer tanítójuk őket is beállította a 
körbe, amikor egy pogány imádság be-
mutatására került sor. 

A szülőknek kellett kérni, hogy a kis-
fiúkat mentsék fel ezek alól a „foglalko-
zások” alól. (Ezt az engedményt meg-
kapták és a szülők elvitték őket ebből az 
iskolából).

A Biblia tanításán felnövő, őszinte 
gyermekszíveknek nem tudtak ártani, 
érezték, elmondták az idegen befolyást 
és lehetett rajtuk segíteni.

A maguk módján a mi gyermekeink 
is kinyilvánították, megélték a család-
ban tanultakat. Kis tanítványként, bi-
zonyságtevőként nyilvánultak meg kör-
nyezetükben, amikor ennek szükségét 
érezték.

Tádéka nem mindig érezte jól magát 
az óvodában. Egyszer-kétszer szólt is a 
gondozónak, hogy szeretnek a sarokba 
menni.  

- Mit akarsz ott csinálni? – kérdezték.
- Imádkozni fogok, hogy minél hama-

rabb küldjön az Úr Jézus valakit értem, 
mert haza szeretnék menni.

Isten kegyelme az, ha az ördögi hatá-
sok nem vonják befolyásuk alá a gyer-
mekeket, hanem ők lehetnek a bennük 
lévő gazdagság osztogatói.

Az esti beszélgetés közben tudtuk 
meg, hogy amikor a 7 éves Lilike édes-
apja orvos missziós szolgálaton volt In-
diában, az első osztályos kislány lement 
a tanári szobába és elmondta, hogy apu-
kája nemcsak gyógyítja a betegeket, ha-
nem azt is elmondja nekik, hogy az Úr 
Jézus szereti őket és meghalt a bűnein-
kért.

Az azonos korú Tádéka az imaházba 
hívta a szomszéd kisfiút és a következő 
vasárnap a háromgyermekes család ott 
volt az istentiszteleten. (A szülők több-
szöri hívására addig nem jöttek).

A 4 éves Markó, aki látta, hogy vasár-
nap imádkoztak a betegekért, másnap a 
bevásárlóközpontban odatérdelt a for-
gókerekes székben ülő idős bácsi mellé 
és imádkozott, kérte, hogy az Úr Jézus 
gyógyítsa meg (- ha olyanok nem lesz-
tek, mint a kisgyermekek). 

A 10 éven felüli gyermekeink, uno-
káink barátai, iskolatársai már önálló 
számítógép használók  és mindenféle 
elektromos játékot megkaphatnak, játsz-
hatnak. (Sokszor ellenőrizetlenül, kor-
látlanul, éjszakába nyúlóan is).

- Nekem miért nem szabad? 
– Az osztálytársaimat talán jobban 

megértik, jobban szeretik a szüleik? 
– Mi a rossz abba, ha ezekkel a játé-

kokkal játszom?

Azt tapasztaltuk, hogy a megvonás, 
korlátozás keserűsége odáig fajult, hogy 
a szülők engedékenységéért fohász-
kodott. Amennyiben a gyermek életé-
ben már fontos helye van az úrral való 
kapcsolatnak és az imádságnak, együtt 
imádkozásra, könyörgésre van lehető-
ség a konfliktusok megoldásában. A 
harc még folytatódik… Századszor is 
elhangzanak a meggyőzni akaró érvek 
és a könyörgő imádságok.

A szülőknek, nagyszülőknek sem 
könnyű nemet mondani és a gyermeki 
engedelmesség ellen dolgozik a környe-
zet mintája.

Legutóbb egy egyszerű, életből vett 
példával sikerült elgondolkodásra, meg-
csendesedésre bírni az „engem talán 
nem szeretnek annyira a szüleim, mint a 
barátaimat” gondolattal vergődő unokát.

Egyszer egy fiú puskát kért a szüleitől 
születésnapjára, csak azért mert a szom-
széd fiúnak már teljesítették a szülei 
ugyanezt a kívánságát. Nagyon fájlalta a 
szülők ellenállását, de csak addig, amíg 
a barátja, a szomszédfiú ki nem lőtte az 
egyik szemét. Vitathatatlan, hogy az 
a szülő szerette jobban és okosabban a 
gyermekét, aki nem teljesítette fia kí-
vánságát.

A gyermekek még nem értenék, de a 
szülőknek, nagyszülőknek sokat mond-
hat Balog Miklós lelkipásztor testvérünk 
verse:
„Kiránduláson vagy piciny fiaddal,
hol erdő árnya hűsen hívogat, 
s ijedten iszkol őz s a csöppnyi vad, 
ha fölvered nyugtából akaratlan.
S ha panaszt formál kis barátod szája;
„Fáradt vagyok!”- máris ölben viszed.
„Éhes vagyok!” – nyújtod a szendvicset.
„Félek” –nyafog, s a vigaszt tőled várja.
Lám, bármit is kér tőled gyermeked, 
miért ne tennéd meg, hisz szereted!
De most megugrik, ám te nem hagyod.
Toporzékolva kéri, hogy levedd 
a pettyes gombát, azt a jó nagyot. 
De nem teszed meg! Miért? Mert szere-
ted…” (Ünneprontás – versek 1984).

A mi igenünk vagy nemünk által  is 
meg akarja óvni Isten gyermekeinket a 
lelki kártól. Kérjük az ő bölcsességét, a 
bölcs döntések megvalósításához pedig 
Atyánk szeretetét a ránk bízott gyerme-
kek nevelésében. Miközben tanítunk, 
tanácsolunk, alázatosan kérjük meste-
rünket, hogy vezessen, tanítson minket 
is.

„Vezess engem… és taníts engem…. 
Minden nap várlak téged.” (zsolt 25:5)

                    Fazekas Erzsébet

nagy Ház
„Az én Atyámnak házában sok la-

kóhely van.” (Jn 14,2) Ötvennyolc évi 
lelkipásztori szolgálatom alatt több-
ször olvastam, idéztem és prédikáltam 
ez igéről. Ezek azért is biztató szavak, 
mert számomra a ház családot is jelent. 
Isten családját együtt az örökkévalóság-
ban. Nagyon szeretem a mennynek ezt a 
képét, mert a találkozókat, a visszaem-
lékezéseket juttatja eszembe. Valami be-
lül mégis azt mondja: Várj csak, örökre 
együtt.

Bár tudom, hogy az Úr azt parancsol-
ta, hogy szeressük egymást, de vannak 
emberek körülöttem, akiket nagyon ne-
héz szeretni, és biztos vagyok benne, 
hogy ők ugyanúgy gondolnak rám, de 
Jézus szavai reménységgel töltenek el. 
A „sok hajlék”, mégis csak egy családot 
jelent. A családtagok nem mindig tar-
tózkodnak ugyanabban a helyiségben, 
sőt, előfordulnak súrlódások, de akkor 
is összetartoznak. 

Miért várnánk a mennyig? Most kell 
egymást úgy szeretnünk, mint páratlan 
teremtményei ugyanannak az Atyának, 
aki mindnyájunkat szeret. ma, ha talál-
kozom valakivel, emlékeztetem magam, 
hogy Isten szereti ezt az embert annyira, 
hogy neki is otthont készít az örökkéva-
lóságban. Éppen ezért kérjük az Urat, 
hogy tudjuk szeretni az embereket, mint 
ahogy Isten is szereti őket. És valószí-
nű ők is az életüket az örökkévalóság-
ban akarják tölteni. Ezért az Úr segítsen 
arra, hogy szeressük azokat is, akiket 
nehezünkre esik szeretni. Hiszen együtt 
leszünk abban a nagy házban, örökre.
                  Dr. Viczián János ny. lp.

     Végig MegállD
Végig megálld a nagy tusát! 
Erőt Urad, a Krisztus ád. 
Nyerd el, mit félretett neked, 
A koronát, az életet!

A célra fuss, hogy mennybe juss, 
Ott vár reád az égi juss!
Az út oda bizton vezérl, 
Krisztus az út, Krisztus a cél.

Ne csüggedj el, Ő felemel, 
Új erőt ád, csak bíznod kell!
Ha gondodat mind ráveted, 
Segíti vinni terhedet. 

Bízzál, ne félj, a Krisztus él! 
Ő hűn szeret és megsegél: 
Csak higgy, és Ő lesz Mestered, 
Urad s mindenben mindened! 
                                         (HH 757)



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

14. oldal 2013. július-augusztus 

hogy meghaltál a kereszten! Hiszem, 
hogy véred el tudja törölni a bűnöket. De 
a magam részéről nem bízok Benned, 
hogy megmentesz engem! Nem tudok 
bizalommal fordulni hozzád, megbízni 
Benned! Nem tudok, és nem is fogok! 
Bízok a férjemben, a feleségemben, de 
a Megváltóban képtelen vagyok bízni! 
Megbízok bizonyos emberekben – de 
nem tudok bízni Istenemben, Isten Fiá-
ban, aki fölmagasztaltatott az egek fölé! 

Ez viszont egyenlő azzal, hogy meg-
feszíted Őt! Nem tudom, mi lehetne 
ennél rosszabb! A kezébe vert szögek 
nem lehettek kegyetlenebbek, mint ez a 
bizalmatlanság Őiránta, ami kétli az Ő 
mélységes, felfoghatatlan szeretetét és 
isteni hatalmát!

Ha már megtaláltad, ne keress to-
vább! Spurgeon Lk 11,29-en alapuló 
prédikációja, 2. rész. folytatjuk. ford. 
Williams Alexanderné (sz. Kmethy 
Anikó)

semmint hogy elfogadjam Krisztust!” 
– Akárki vagy, kedves olvasóm, hajítsd 
el magadtól messzire büszkeségedet és 
hajolj meg a mindenható Isten jogara 
előtt és mondd neki inkább ezt: „Uram, 
ments meg engem, ahogy Te akarod! Hi-
szek, Uram! Légy segítségül az én hitet-
lenségemnek!”

meg kell mondanom továbbá azt is, 
hogy ha jelt követelsz, akkor a bálvány-
imádó szerepébe jutottál! mit tesz egy 
bálványimádó? Így szól: „Én nem tudok 
egy láthatatlan Istenben hinni! Nekem 
kell egy aranyborjú, vagy egy kép, vagy 
szobor, amelyet látok a szememmel, és 
tapintani tudok a kezemmel!” És Te is 
ugyanezt mondod! Képtelen vagy el-
hinni Isten puszta szavát! Azt mondod, 
hogy Neked kell valami, amit érzel és 
látsz. Pedig ez nem más, mint merő bál-
ványimádás! A saját álmaidat, érzései-

det, lelki rezdüléseidet vagy furcsa be-
nyomásaidat megbízhatóbbnak tartod, 
mint magát Istent! Isten helyébe teszed 
őket – így bálványt csináltál belőlük! 
Amennyire rajtad áll, megfosztod Istent 
isteni mivoltától! Hát nem kellene resz-
ketned ilyen bűn elkövetése miatt?

És nem veszed észre, hogy hitetlensé-
geddel megfeszíted a Megváltót? Azok, 
akik a fához szegezték kezeit, nem vol-
tak nagyobb bűnösök mint Te, aki ezt 
mondod neki: „Vérző Megváltó, hiszem, 

Rejtvényünk (skandi) számokkal jelzett fősoraiban Charles Haddon Spurgeon angol lelkész, baptista  
prédikátor (1834-1892) egyik gondolatát rejtettük el. Ezt kérjük beküldeni legkésőbb 2013. szeptember 30-ig!

akik csoDákra Várnak...
folytatás a 7. oldalról
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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)

2013. július-augusztus 15. oldal

és istentiszteletek, gyülekezetek? Vagy 
csak otthon, ha kedvünk tartja, meg-
hallgatunk a neten egy igehirdetést, kó-
rust, utalunk némi pénzt jótékony szer-
vezeteknek, bebarangoljuk a világhálót 
gyülekezeti honlapot vagy virtuális kö-
zösséget keresve, és már nem hiányzik, 
mert nem is emlékszünk rá, milyen a 
testvéri kézfogás, a gyerekzsivajos is-
tentisztelet, a padok ülése, az énekórák 
dallamcsiszolása, a szolgálatok teher-
vállalása... maradunk magunknak.

Hűségesek kerestetnek, mert oszlo-
pok nélkül nincs közösség. Csak az jut 
el húsvét öröméig, aki nem spórolja ki 
belőle nagyszombat kitartását se.

      Szommer Hajnalka (Békehírnök)

iMáDkozzUnk 
egyMásért

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

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

kedden a romániában élő magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, dr. Simon József elnökért és 
munkatársaiért.

szerdán az észak-amerikában 
és ausztráliában élő magyar baptista 
testvérekért  és a szövetség  vezetőiért, 
dr. Herjeczki Géza elnökért és munka-
társaiért. 

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

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

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

úJra kellett nyoMni a 
MoDernizált károlit
A tavalyi év egyik könyvsikereként 

beharangozott újonnan revideált Károli-
Biblia a várakozásokat felülmúló fogad-
tatásra talált: év elejére a neves szakér-
tők tízéves munkájával közérthetőbbé 
tett verzió első szériás nyomása mind 
elkelt.

A máig legnépszerűbb bibliafordítás 
modernizált változatának forgalma-
zásában a nagy hazai könyvterjesztők 
mellett pünkösdtől az ünnep missziós 
üzenetéhez kapcsolódva a Tesco-Global 
Áruházak Zrt. is részt vesz. A „színes 
bibliaként” közismertté vált kiadás az 
ősztől induló iskolai hittanoktatásban is 
komoly szerepet kaphat.

Csütörtök délelőtt a Váci úti Tesco 
Extra áruházban tartott rendhagyó saj-
tóeseményen többek között Lackfi Já-
nos költő, író, műfordító olvasott fel a 
Károli-Biblia kiadásainak történetében 
komoly mérföldkőnek számító „moder-
nizált” Károliból, illetve beszélt a pün-
kösd üzenetéről.

„A kereszténység küldetéséből adó-
dóan minden ember felé felelősséggel 
tartozik. Pünkösd valójában annak az 
ünnepe, hogy az apostolok egykor Is-
ten Szentlelke által erőt és bátorságot 
kapva megkezdték e misszió betöltését, 
hirdetve szerte a világban a Krisztus 
feltámadásáról szóló reményteli öröm-
üzenetet. Az elődök nyomán járva a mi 
célunk is az, hogy a jó hírt tartalmazó 
„Élet Kézikönyvét”eljuttassuk a hétköz-
napok színtereire is. Ezért van különle-
ges jelentősége annak, hogy most egy 
áruházlánc polcaira is kerülhet a Ká-
roli-féle Szentírásból” – erősítette meg 
az elhangzottakat a Bibliát megjelentető 
Veritas Kiadó képviseletében Győri Ta-
más József evangélikus lelkész, teológus.

„Kínálatunk kialakításában mindig 
is törekedtünk a sokszínűségre, és arra, 
hogy a lehető legszélesebb áruválaszté-

Hűségesek  
kerestetnek

Vannak-e még hűségesek, akik bevég-
zik, amit elvállaltak?

Elnézem idős testvéreinket a gyüle-
kezetben. Jönnek hóban, hőségben, hét-
köznap és vasárnap. Akkor is, ha már 
nem hallják vagy nem értik az igehirde-
tést, az énekeket. Jönnek, mert ez az Is-
ten háza, ez az Isten népe, és ők ide tet-
ték le az életüket, ehhez a közösséghez 
tartoznak. Ha már nem tudnak kimoz-
dulni, hálásak, ha valaki elhozza őket.

Szolgálataikat évtizedek óta végzik 
pontosan, lankadatlanul. Nem panasz-
kodnak és nem válogatnak a szolgálatok 
közt. Nem terveznek egyéni programot 

az istentiszteleti napokon, gondolva, 
hogy majd megoldják mások a felada-
tokat, inkább ők oldják meg dolgaikat 
máshogy, mert nekik az istentiszteleten 
szolgálatuk van!

Így váltak oszlopokká. Teherviselők. 
megingathatatlanok. Ki fog beállni a 
helyükre? A munka marad, a szolgálat 
szolgálót igényel. Nem kalandort, aki 
belekóstol ebbe is, abba is, de nem teszi 
rá semmire az életét, mert az unalmas, 
elköteleződést kíván, pontosságot, ki-
tartást, fegyelmet és temérdek munkát. 
Hűséget.

Amikor mi leszünk nyolcvanévesek 
(maholnap itt van az is), vajon lesznek-e 
még ajtónállók, perselyezők, énekórák, 
kottatárosok, harmonisták, gondnokok 

kot biztosítsuk vásárlóinknak. Nincs ez 
másképp a könyvekkel sem, polcainkon 
a szórakoztató irodalom mellett megje-
lentek már az irodalom klasszikusai, és 
most a Károli-Biblia aktualizált kiadá-
sa. Célunk, hogy a „modern kori piacté-
ren” a szellemi táplálékot is megtalálják 
vásárlóink. A kezdeti készleteken túl, az 
ősztől induló iskolai hitoktatásban je-
lentkező megnövekedett igényekre való 
tekintettel a Tesco és a kiadó felkészült 
a folyamatos utánpótlás biztosítására” – 
mondta Varró Balázs, a Tesco kommu-
nikációs vezetője.

mint ismeretes, több mint 100 év után 
vállalkozott újra egy szakértőkből álló 
csoport arra, hogy a Károli-szöveget az 
adott kor igényeinek megfelelően felül-
vizsgálja. A Protestáns Média Alapít-
vány megbízásából elvégzett tudomá-
nyos munka eredményeként a Veritas 
Kiadó gondozásában megjelentetett 
kötettel az alapvető cél az volt, hogy a 
magyar nyelv fennmaradásában és ala-
kulásában egyedülálló szerepet betöltő, 
első teljes, magyar nyelvű Szentírás ért-
hetőbb olvasatban még közelebb kerül-
hessen a mai generációhoz – úgy, hogy a 
lelkisége megmaradjon, és megtarthas-
sa nemzeti kulturális örökség jellegét.

A revízió sikere az érthetőbb nyelve-
zeten túl a hagyományos bibliakiadási 
formával szakító színes megjelenésnek 
is köszönhető, amellyel szerettek volna 
a fiatalok körében is nagyobb kedvet 
csinálni a Károli-Biblia olvasásához. 
Ahogyan a divatban a „Gombold újra!” 
kortárs újraértelmezés aratott elisme-
rést, a mai kor igényeinek megfelelő 
átgondolás úgy látszik más területeken 
is érvényes. Az újabb nyomási szériá-
ban a visszajelzésekre alapozva a kiadó 
nemcsak nagyobb méretben, hanem a 
meglévő színváltozatokon túl például 
rózsaszín, lila és türkiz színekben is for-
galmazza majd a „modernizált” Károlit.

                                       baptist.hu
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a Vak szeMeM 
életem (41)

Konkrétan sosem kértem az Úrtól, 
hogy gyógyítsa meg a vak szememet, 
vagy fedezze be valahogy. De gondolat-
ban többször is felvetettem, hogy nem 
tudna-e valamit tenni? Olyan remény 
féle volt a szívemben, hogy ez egyszer 
megtörténik.

Nem túl gyakran, de időnként elmen-
tem a szemorvoshoz. Egyikük azt állí-
totta, hogy majd megreped a szemgo-
lyó, és kifolyik, jobb ha kivetetem. Ezt 
azért soha sem hittem el. megmaradtam 
amellett, amit apa mondott, hogy a bal 
szemem így is működik, és segíti az 
egészséges szememet a látásban. még 
ma is csodálkozom, hogy hogy látok 
én ilyen jól egy szemmel? Isten kegyel-
mének tartom. Egy monofokális szem-
üveggel mindent jól látok. mondjuk 
látom, fordítás közben, a gyülekezetet, 
olvasom az igét és a kottát, míg kísérem 
az éneket.

Akkoriban olvastam a szaruhártya 
átültetésről, gondoltam hátha ez nálam 
lehetséges. Bár voltak kételyeim, mert 

fehér protézisnek valót, mint a fél dió-
héj, és kezdte alakítani a szemüregem-
hez. Aprólékos és sok türelmet igénylő 
munka. Olyan székben ültem, mint a 
fogorvosi. A fejtartón nyugodott a fe-
jem. Velem szemben a falon egy felirat 
volt: ha nem dolgozol, azt ne itt tegyed, 
hangozna a fordítása. Majd egy másik 
szakemberhez küldött át, aki az elkészí-
tett protézisre festette a szemem színét. 
Hogy hogyan lesz ugyan olyan a szem-
golyó színe, azt tényleg nem tudom, 
de az. Nem lehet megkülönböztetni! A 
szemgolyóm mozgatja a protézist, és 
olyan mintha igazi lenne. Olyan is, csak 
nem lát. Aki nem ismer, nem is hiszi el, 
hogy ez mű szem.

Azután öt évenként újítottam. Így 
többször is találkoztam az orvossal. mi-
kor látta az egészségügyi könyvecském 
pecsétjében a keresztet, mert a Baptista 
szövetség alkalmazottja voltam, meg-
kérdezte: hol volt az Isten, amikor a bal-
esete történt? Akkor is velem volt, mint 
most is, felhasználva magát, hogy elvé-
gezze a korrekciót.

Bár már negyvenen túl voltam, na-
gyon hálás voltam az Úrnak! Úgy érez-
tem, mintha ezt a technikát csak miat-
tam, nekem találták volna fel. Az Úr 
sohasem késik, és csodálatos a megol-
dásaiban! Nem volt könnyű megszokni. 
Sokszor begyulladt a szemem, megda-
gadt, amíg megszokta az idegen anya-
got. Olyan óriásinak éreztem. De mikor 
beilleszkedett, olyan lett, mintha nem is 
volna! Ismét átölelt az Isten szeretete. 
Ez a bővölködő kegyelem.

De az az imádságom, hogy: "világo-
sítsa meg lelki szemeteket, hogy meg-
lássátok: milyen reménységre hívott el 
minket, milyen gazdag az ő örökségének 
dicsősége a szentek között." (Ef 1,18)
                              Nagyajtai Eszter

a balesetemkor műtötték a szemem, és 
vágva van. No, de gondoltam, nézze 
meg a szakember! El is mentem a kór-
ház szemészeti osztályára. Idős orvos-
nőhöz kerültem. Mondtam, hogy mi a 
kérdésem, de ő meg sem várva azt, rám 
nézett, és elég ingerülten, azt mondta: 
vetesse ki! Három kilométerről látszik! 
Én pedig feltettem a kérdést. Az orvos-
nő elővette a nagyítóját, belenézett a 
szemembe, és még mindég ingerülten 
azt mondta, hogy nem lehet, mert a sza-
ruhártyám keresztbe van vágva. Köszö-
nöm, mondtam, de mit gondol kit kér-
dezhettem volna meg? Magamat nem 
tudom megvizsgálni.

Nyugodt voltam és ő is megnyugo-
dott, és mintha most jutott volna az 
eszébe, azt mondta: tudja mit? Lehet 
"sel". Akkor nem tudtam, hogy ez mit 
jelent. Nem mertem megkérdezni se, 
nehogy felidegesítsem. Hála az Úrnak, 
hogy nyugodt tudtam maradni, mert ha 
megsértődöm, ezt talán soha sem tudom 
meg.

Így kerültem a belgrádi "Rudo" kli-
nikára, ahova beutalt a doktornő. Ma-
gyarul is lehet mondani, hogy a klinika 
neve "Rud", egészségügyi segédeszkö-
zök klinikája. Jelentkeztem, és időpon-
tot kaptam. Míg várakoztam a folyosón, 
láthattam a műkézre, műlábra és egyéb 
segédeszközökre várókat és gyakorló-
kat, akiknek folyamatban volt a megfe-
lelő eszköz elkészítése.

mikor sorra kerültem, tudtam meg a 
nagyon kedves szakorvostól, hogy jó, 
hogy nem vetettem ki a sérült szemem, 
mert az egészséges, és igen jól tudom 
majd viselni az esztétikai protézist. Ezt 
üvegből nem lehetett volna megcsinálni, 
ahogy eddig csinálták, de műanyagból 
igen. Hasonló a porcelánhoz, de igen 
könnyű. Elő is vett az orvos egy tiszta 


