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

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

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

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

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

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

folytatás a 3. oldalon

A TARTALOMBÓL

English Articles - pages 8-9.
Meghívó lelkipásztor beiktatásra

és ifjúsági találkozóra
Beszámoló a kolorádói családi

táborozásról
Távol és mégis közel: hírek

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

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

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

a tartósabb időzést kívánó szolgálatra 
kötelezte volna a Pünkösdkor vett len-
dület. A „pogányok apostola” már járt 
itt; akkor „nem volt hajlandó” tovább 
maradni, pedig marasztalták (ApCsel 
18:19-21). Egy évvel később ( Kr.u. 54-
ben) találjuk ismét az akkor jelentős 

városban. Evangelizált, és a zsidókkal 
vitázott. Lelkipásztorként gondoskodott 
a „nyájról.”  A kor és a kultúra elvárása-
inak is megfelelő intézetet működtetett, 
ahol a térség lelki munkásait képezte.  
Keresetéből a rászorulóknak is jutta-
tott; megmutatva, hogy „milyen kemény 
munkával kell az erőtlenekről gon-
doskodni, megemlékezve az Úr Jézus 
szavairól – mert ő mondta – ’nagyobb 
boldogság adni, mint kapni’” (ApCsel 
20:18-35). Harcba szállt a város lakóit 
rabságban tartó idegen szellemiséggel. 
Hűséges testvérekre és befolyásos ba-
rátokra tett szert, akik nem engedték a 
„színházba” bemenni, ahol az oktalan-
ságában háborgó nép gyűlésezett. 

Elképzelem, Lukács nagyon figyelhe-
tett Pálra, a szemtanúkra és a Megbízó-
jára, hogy csak azokat az eseményeket 
írja le, amelyeket Teofilusnak feltétlenül 
tudnia kellett Krisztus országlásáról a 
mennybemenetel után.  Így került a Bib-
liánkba ez a történet a 12 efézusi tanít-
ványról:

„Kaptatok-e Szentlelket, amikor hí-
vőkké lettetek?” – kérdezte tőlük Pál… 
„Ők pedig azt mondták neki: Hiszen 
még azt sem hallottuk, hogy van Szent-
lélek! Mire azt kérdezte: Akkor hát mire 
keresztelkedtetek meg? Ők pedig azt 
mondták: a János keresztségére. Pál 
pedig így folytatta: János a megtérés 
keresztségével keresztelt, azt mondva a 
népnek, hogy aki utána jön, abban higy-
gyenek, tudniillik a Krisztus Jézusban. 
Amikor ezt hallották, megkeresztel-
kedtek az Úr Jézus nevére. Amikor Pál 
rájuk tette a kezét, a Szentlélek rájuk 
szállt, és nyelveken szóltak, és prófétál-
tak” (ApCsel 19:2-6).

Károly bácsira várva a repülőtéren, 
felkészültem a kérdésére is. Figyelmez-
tettek, hogy ez a szokása. És tényleg, 
Amerikában is megkérdezte a hívőket  

A TARTALOMBÓL
English section - pages 8-9.
Pünkösdi és apáknapi írások
Fényképes beszámoló a detroiti 
     ifjúsági találkozóról
Interjú a Kvint együttessel
Távol és mégis közel: Felház
Nagyajtai Eszter: Életem (51)

folytatás a 3. oldalon

JöVEL, SzEnTLÉLEK  
ÚR ISTEN! 

Jövel, Szentlélek Úr Isten! 
Töltsd be szíveinket épen
Mennyei szent ajándékkal, 
Szívbéli szent buzgósággal; 
Melynek szentséges ereje 
Nyelveket egyező hitre 
Egybegyűjte sok népeket, 
Kik mondván így énekeljenek: 
Halleluja! Halleluja!
Te, szentségnek új világa, 
Igédnek vezess útjára, 
Taníts Téged megismernünk, 
Istent Atyánknak neveznünk!
Őrizz hamis tudománytól, 
Hogy mi ne tanuljunk mástól;
És ne légyen több más senki, 
Hanem Krisztus, kiben kell bízni!
Halleluja! Halleluja!
Ó, mi édes Vigasztalónk, 
Légy kegyes megoltalmazónk, 
Hogy maradjunk utaidban, 
Ne csüggedjünk háborúnkban!
Erőddel elménket készítsd, 
Gyenge hitünket erősítsd, 
Hogy halál és élet által 
Hozzád siessünk hamarsággal!
Halleluja! Halleluja! 

          BGyÉ. 159. A hit hangjai:  409

Pál apostol harmadik missziós útjá-
nak igen fontos állomása volt Efézus, 
ahol közel három éven át szolgált. A 
korai keresztyénség történelmében 
egyedülálló kiváltságnak tekinthető ez, 
hiszen a szűk apostoli körnek csupán 
néhány tagjáról tudjuk (a bibliai beszá-
molók alapján), hogy a misszió-parancs-
nak engedelmeskedve ilyen távolra ke-
rült volna Jeruzsálemtől, illetve, hogy 
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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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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)

Örömteljes pünkösdi ünnepeket kí-
vánunk kedves olvasóinknak! Végez-
zük szolgálatunkat a Szentlélek erejével 
és segítségével, mint akik tudjuk, hogy 
máshogy nem is megy! Erőlködni lehet, 
de eredményes lelki munkát végezni, 
nem. Sem itt, sem az óhazában, se gyü-
lekezeti, se szövetségi szinten. 

Egészséges lelki élet - ez lesz a konfe-
renciánk központi gondolata. Jöjjetek el, 
s éljük át együtt, amint Urunk formálja, 
tisztogatja megváltott népét, hogy gyü-
mölcstermő, egészséges életet élhessen; 
élhessünk!

Júniusi számunk jelentős részét a má-
jus végi ifjúsági találkozóról szóló be-
számolók adják. Rendkívüli öröm volt 
számomra is ez az ifjúsági. Jó volt látni, 
hogy él, és örömmel, ereje felett is "tel-
jesít" a vendéglátó gyülekezet; hallani, 
hogy jól felkészülten, megbízásuknak 
megfelelően szolgálnak az igével az 
erre felkért fiatalok; tapasztalni, hogy 
mindeközben az Úr előttünk jár, áldása-
it osztogatja. Az átlagon fölüli létszám 
bizonyára a Kvint együttes vendégszol-
gálatának is köszönhető. Meghívásuk 
költséges volt ugyan, de szolgálatuk ál-
dásosnak bizonyult. Az Úr áldása kísér-
je őket továbbra is!

Néhány sorban hadd hívjam fel olva-
sóink figyelmét Füredi Kamilla misszio-
nárius testvérnőre. Most nem a szolgála-
tára, hanem őrá. Szüksége van fokozott 
imatámogatásunkra, sőt, aki megteheti, 
anyagilag is segíthetné. 

Muzulmán szomszédai részéről olyan 
durva támadások érték az utóbbi idő-
ben, hogy tanácsosnak látszik, ha új 
helyre költözik. A szolgálatára továbbra 
is nagy szükség van Sierra Leonéban és 
azon belül is Makeni-ben. Úgy tűnik, 
hogy a jelenlegi házától nem túl messzi-
re fog bérelni egy másik lakást. 

Kísérjük imádságos figyelemmel Ka-
milla testvérnőt e nehéznek ígérkező 
költözködési fázisban!  (szerk) 

KözGyűLÉS ÉS TáBORI 
KOnFEREnCIA

2014. július 4-6 között kerül 
megrendezésre Rámában a 

szövetségünk 107. közgyűlése  
és az 54. tábori konferencia. 

Szeretettel hívunk mindenkit! (A 
szombat délelőtti hivatalos gyűlésen 
szavazati joggal csak a szövetségünk-
höz tartozó gyülekeztek testvérisége 
rendelkezik.)

A táborozás költségei:
Szállás a táborban: fejenként napi 

$25.00
Étkezés: reggeli $9.00, ebéd $11.00, 

Vacsora $10.00 (gyermekeknek 4 
évig ingyenes, 5-12 év között fél ár, 
12 év fölött pedig teljes ár)

Előzetes jelentkezés szükséges, mi-
vel a táborban a szálláslehetőség kor-
látozott.

Jelentkezni Balla Sándor táborve-
zető testvérnél lehet a következő tele-
fonszámon vagy email címen: 1-416-
991-6636; bsandor@bellnet.ca illetve 
Püsök Dániel lelkipásztornál.

Aki a közeli szállodákban szeretne 
szobát foglalni, azt egyénileg intézze!

További alkalmaink:
Gyermek és tini tábor Rámában

Dátum: július 7-13.
A táborozás díja a teljes hétre 200 

dollár gyermekenként. Az őket elkí-
sérő szülők táborozása 250 dollárba 
kerül. Ebben az évben is van ígére-
tünk arra, hogy a szövetség gyüle-
kezeteihez tartozó gyermekek ked-
vezményt kapnak (remélhetőleg 100 
dollárt gyermekenként).
        Püsök Dániel titkár, ÉAMBSz

AzUTán
(Pünkösdre)

"Nem erővel, sem hatalommal,  
hanem az én Lelkemmel, azt mondja 

a Seregeknek Ura."  (Zakariás 4:6)

azután rádöbbenünk
hogy kár volt

a legnagyobbat
legerősebbet s legokosabbat

játszani

kinek volt is ereje
nem tartott örökké

s végül
helyet adunk az Úrnak is 

- fölemelve hozzá
egyszerűbbé

alázatossá vált szívünket -
s szólunk

és imádkozunk:
segíts előre

Lelked által Urunk
most már Rád hagyatkozunk

                           Herjeczki Géza



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2014. június 3. oldal

KAPTATOK-E SzEnTLELKET? Mivel tudom, hogy milyen az, amikor 
feketének vagy fehérnek, de leginkább 
feketének látja valaki a világot (bányá-
szok között nőttem fel, és tanultam tőlük 
rosszat is), Billy-nek az excentrikusság 
határát súroló örvendezéseit, az Úrtól 
kapott öröm tartósságát egész életén 
át, ugyanolyan csodásan jó ajándéknak 
tartom, mint a nyelveken szólást, vagy a 
Szentlélek más ajándékait. Higgyük bát-
ran, hogy több van belőlük még annál is, 
amit a Szentírás említ. Minimum annyi, 
ahányféle rosszat tüntet el bennünk a 
minden jóra képes Szentlélek az újjá-
születésben. Én ezt hiszem, mégpedig 
úgy, mint aki tanult a 12 efézusi testvér 
esetéből. 

                               Novák József 

az üdvbizonyosságuk felől. „Szent 
csalódással” ment haza, pedig jól vá-
laszoltam…  Pál – mint látjuk – úgy 
kérdezett, hogy ez a férfiakból álló ta-
nítványi csoport nem csak a rájuk nézve 
elmarasztaló válaszadásra bátorkodott, 
de készséggel elfogadta, majd követte 
az apostol tanítását Jézus Krisztusról, 
a Megváltóról. Úgy tűnik, nem fontos 
tudnunk, hogy milyen konkrét okból 
tette fel a kérdést az apostol. Miután a 
megkérdezettek az Úr Krisztussal való 
kapcsolatukat megpecsételték, úgy mint 
Jeruzsálemben, és később Samáriában, 
itt, a távoli Efézusban élők is a Gyüle-
kezet élő tagjaivá lettek  – a Lélek által.

Vajon, ma is vannak, akik „hívőkké 
lettek” ugyan, de a Szentlélek létéről 
és velünk létéről nem tudnak? Bizony, 
vannak. A hívőség „jelei” közül sok el-
sajátítható. Megtanulhatunk a kérdések-
re helyesen válaszolni. A hívők szokásai 
is elsajátíthatók. Ha igyekszik az ember 
az elvárásoknak megfelelni, még önma-
gát is becsapná, ha…

Akármilyen jó hinni, és a hitünk 
kapcsán másokkal közösséget alkotni, 
üdvösségünk dolgában az számít, akik 
vagyunk. Akik lettünk.  Az újjászüle-
tésben nyert másságunk ismerői is mi 
vagyunk. Ismerheti-e más úgy az új élet 
hiányát, mint az, aki bűntudatra ébredt 
már, de a változásra képtelen? Bemerítő 
János az életmódjával és bátor igehirde-
tésével lángra lobbantotta ugyan kortár-
saiban a vágyódást a lelki megújulásra, 
de többre ő nem volt képes. Vele, és 
bárki más „tanítványaiként” csak eddig 
a pontig juthatunk el mi is. Ami a bűn-
tudatot és a bűnbánatot követheti Isten 
kegyelmes szándéka szerint, azt a jót 
csak Attól kaphatjuk meg, aki a Beme-
rítő „után” jött, de előbb volt, mint ő. A 
próféta Jézusra mutatott, Isten Fiára, a 
Megváltóra, „aki hordozza a világ bű-
nét” és „aki Szentlélekkel keresztel” 
(Ján 1:29-34). Pál apostol is ezt tette itt, 
az efézusi férfiaknak szolgálva.

Már a tanítványi kör készségében 
(„amikor ezt hallották, megkeresztel-
kedtek a Jézus nevére”) felismerjük a 
Szentlélek munkáját.  Nem könnyebb a  
„hívőknek” feladni a status quo-t, mint 
bárki másnak. A közösség belső dina-
mikája is gyakran fékként hat az egyén 
készségére. A kis efézusi csoport együtt 
lépését az engedelmességben már a 
Szentlélek segítette, aki Jézust dicsőí-
ti mindig (Ján 16:13-15) – lám, ez egy 
Pünkösd utáni történet már! A Szentlé-

lek a „mindenek fölé” magasztalt Jézus 
Krisztushoz vezette a Bemerítő tanítvá-
nyait, mint ahogy ezt teszi velünk is (Fil 
2:9-11).

„Leszállt rájuk a Szentlélek” – olvas-
suk, és ennek az azonnal érzékelhető 
jelei - ebben az esetben - a nyelveken 
szólás és a prófétálás voltak. Az Üdvtör-
ténet nagy eseményei (Megváltónk föld-
re jövetele, halála, feltámadása, menny-
bemenetele, a Szentlélek kiáradása) 
nem ismétlődnek meg többé, de minden 
újjászületés a Szentlélek által történik 
(Ján 3:8). Minden esetben a prófétálás 
és a nyelveken szólás lesz az új élet első 
jele? Az Apostolok Cselekedetei és az 
apostoli levelek tanúsága szerint, nem. 
Legalábbis, nem így. Mindkettő már a 
Lélek által megszólaló lélek első „gőgi-
cséléseiben” hallható újra, isteni eredetű 
másságra utal. A nyelveken szólás, ami-
kor „hatalmukba keríti őket a lalláció…, 
hogy már az ima is összefolyik a száj-
ban, összefüggéstelen szavakkal dicsőí-
tik Istent, valami hallatlan ujjongással” 
(Gyökössy Endre: Amikor erősen fújt a 
Lélek), és Isten kijelentett akaratának 
a továbbadása (prófécia) talán éppen 
válaszul adattak nekik arra az érzékelt 
hiányra, amit a korábban közéjük lépő 
apostol azonnal felismert. Ha így volt, 
akkor már új életük első perceiben meg-
tapasztalták az Úrtól nyert szabadítás 
örömét az olyan „fajta” hívőségből, ami 
a Jézus Krisztusban való élet szabadsá-
gát nem ismerte. 

Spurgeon egyik kis könyvében 
(Eccentric Preachers) jó humorral és 
mély örömmel ír a szolgatársáról, a 
Conwall-i Billy Bray-ről.  Amikor a 29 
éves mindig részeg bányász megtért, az 
Úrtól olyan túláradó örömet kapott, ami 
élete végéig elkísérte.  „Olyan váratla-
nul nagy öröm töltött el, amit szóban ki-
fejezni nem is lehet” – idézi Billy-t. „Ki-
áltoztam örömömben. Mindent másnak 
láttam, mint azelőtt – az embereket, a 
mezőséget… mintha csak egy új világba 
léptem volna.” Mesélték róla, hogy már 
prédikátorként, az örömében felkapott 
egy testvért, aki megtért, és pörgött 
vele. „Megyek az úton, és egyszer csak 
mintha azt mondaná a bal lábam, hogy 
’Glória!’, mire indul a másik, és feleli, 
hogy ’Ámen!’ Hát csak nem fogom leál-
lítani őket?!” Amikor az orvosa tudatta 
vele, hogy halálosan beteg, a válasza ez 
volt: „Dicsőség az Úrnak! Hamarosan 
a Mennyben leszek!” – aztán kedvesen 
az orvoshoz fordult: „Ugye, doktor úr, 
átadhatom nekik az üdvözletét, és meg-
ígérhetem, hogy jön utánam hamaro-
san?”

TÜzES nyELVű LÉLEK

Ó, Te zúgó szélben
Alászálló Lélek,

Jöjj el közénk újból,
Mutasd meg erődet!

Töltsd be szívünk, házunk,
Tisztítsd meg érzetünk,

Segíts, hogy megszentelt
Templomaid legyünk!

Hordja ki szívünkből
E mennyből jövő szél
Mindazt, mi salakos,

Mi szép, de mégsem él.
E széltől fűtött tűz

Izzón égesse fel
Azt, mi nem egyezik

Isteni terveddel!

Tüzes nyelvű Lélek,
Használd gyarló ajkunk,

Legyen élet abban,
Mit Jézusról mondunk!
Hogy bűn-terhelt szívek

Megkeseredjenek,
S kik Hozzád kiáltnak,

Életet nyerjenek.

Tüzes nyelvet adj,
Mely mindent felhevít,

Szavára szívekben
Szülessen élő hit.

Nagyságos dolgaid
Akkor is zengje el,
Ha hitetlen tömeg

Gúnyol megvetéssel.

Megihletett szavunk
Sziklákat repesszen,

Csüggedtnek, fáradtnak
Vigasztalást vigyen.

Hogy tisztuljon lelkünk,
Szűnjön bűn és vétek,
Ó, szállj le ránk újból,

Tüzes nyelvű Lélek!
                    Gergely István

folytatás az 1. 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)

4. oldal 2014. június 

Az országnak azon a részén a legala-
csonyabb a rendszeresen gyülekezetbe 
járó hívők száma. Néhány év és már tí-
zezres tömeg hallgatta, egyszerre több 
helyen is tartottak istentiszteleteket. A 
gyülekezete még a nevében is azt hir-
dette, hogy ott nem a szokásos módon 
folynak a dolgok. A könyveit tanították; 
konferenciát őnélküle már nem tartot-
tak. A külvilág is felfigyelt rá: a modern 
evangéliumi keresztyénség olyan kép-
viselőjének tartották, aki az egyháziak 
kiszámítható vélekedéseit maga is elveti 
– a kor embere. Aztán, egyszer csak ter-
jengeni kezdtek róla a hírek…  

„Mindig is sejtettem” – mondja az 
egyik; „az ilyeneket jobban támadja 
a Sátán” – felel rá a másik. „A lelkek 
megvizsgálása maradt el megint” – vé-
lekedik a harmadik, mintha bárkinek 
a viselkedését, hajlamait befolyásolni 
tudnánk a vizsgálódásainkkal. Mégis, 
valahol itt van a kulcsa annak, hogy 
elkerüljük a kárt, amit egy ismert sze-
mélyiség nyilvános bukása a keresztyén 
közösségre mérhet. Hogyan vizsgáljuk 
meg a lelkeket? János apostol tanítását 
ajánlom olvasóim figyelmébe ezekről 
(1Ján 4:16).

1. A lelkek vizsgálata önvizsgálattal 
kezdődjön - és végződjön! „Mi Istentől 
valók vagyunk” – írja János apostol – 
„aki ismeri Istent, az hallgat ránk, aki 
nem Istentől van, az nem hallgat ránk. 
Erről ismerjük meg az igazság Lelkét 
és a tévelygés lelkét” (1Ján 4:6). Saját 
készségem az engedelmességre, Isten 
kijelentett akaratának az elsőbbsége 
sem tesz mások avatott bírájává, de ha 
fogalmam sincs az Úrnak való engedel-
messég ízeiről, áldásairól és az azzal 
járó kihívásokról, akkor mások jóirányú 
elkötelezettségére semmiféle rálátásom 
nem lehet.

2. Ne lepődjem meg azon, amit már 
régen tudnom kéne! „Vizsgáljátok meg a 
lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, 
mert sok hamis próféta jött el a világ-
ba” (1Ján 4,1). A tapasztalt, idős apostol 
a tévtanítások veszélyeiről szólva, a ha-
misság terjesztésében szorgoskodókra 
irányítja a figyelmünket. Mint a régiek, 
mi is először tanítókat követünk, és csak 
azután hatnak ránk a tanaik.  Ne feled-
jük soha, hogy igényt tartanak a bizal-
munkra nem kevesen, akik kárunkra is 
lehetnek. Tetszetős, de téves tanítások-
kal környékeznek meg bennünket („a 
világ szerint beszélnek, és a világ rájuk 
hallgat” (5.v.). A hit kérdéseiben megkí-
vánt óvatosság nem hitetlenség. Hívő-
nek lenni nem azt jelenti, hogy bármit, 

és akárki kínálatát elfogadom. Ameny-
nyiben az Úr Jézus követője vagyok, a 
Megváltó hangját keresem másokéban 
is. Idegennek hat minden, ami az Ő is-
mert szándékaitól elüt (Ján 10:4-5).

3. Különösen is befolyásolható va-
gyok azokban az élethelyzetekben, me-
lyekben a szükséges döntés fontosságát 
és annak lehetséges következményeit 
latolgatva szembesülök a ténnyel, hogy 
milyen keveset tudok, és mennyire se-
gítségre szorulok.  A reális önismeret 
és a segítségre szorultság nem szük-
ségszerű, hogy kiszolgáltatottá tegye az 
embert. A hívő közösséget, a gyülekezet 
és az igazi barátok biztonságot nyújtó 
közelségét jó ilyenkor is igénybe venni 
– igen, még a biztonságom érdekében is. 
Farkastörvények uralkodnak a világban 
– aki a kiszolgáltatottságával óvatlanul 
él, az hamis lehetőségek és veszélyek 
felé sodródik.

4.  Problémás helyzetekből tévútra 
vezető tanáccsal nem lehet kilépni. Mi-
nél kibogozhatatlanabbnak tűnik egy 
élethelyzet, annál fontosabb, hogy Isten 
akarata felől megbizonyosodjam.  Ez 
nem időhúzás, vagy tétlenség. „Ti Isten-
től valók vagytok, testvéreim” – bátorít 
az apostol: a hit bátran ellene áll azok-
nak a sürgetéseknek is, melyek nem Is-
tentől valók.

5.  Mégis, miután önvizsgálatot végez-
tünk, milyen szempontok szerint vizs-
gálódjunk másokról? Elsősorban most 
tanítókra, igehirdetőkre gondoljunk, 
akiknek a tevékenysége nagy hatással 
van sokakra. Véleményem szerint, ezek 
a legfontosabb kérdések, amiket – nem 
az ítélkezés lelkületével, de józan mér-
legeléssel – érdekünkben áll megvála-
szolni:

Nyilvánvaló Isten Lelkének a jelen-
léte abban, ahogyan Jézus Krisztust 
Megváltójának, Istennek vallja a tanító?

A Krisztusról szóló vallástétel az 
első, azonnal érthető üzenete, vagy va-
lami más?

Népszerűségre törekvés, vagy az Ige 
szolgálata fémjelzi a munkásságát?

Egyezik a tanítása az apostoloké-
val?

Megfigyelhető az életvitelén is az Ige 
iránti engedelmesség?

A túlzó óvatosság beteges bizalmat-
lansággá fajulhat. A taníthatóság, a ve-
zethetőség azt is jelenti, hogy nyitottak 
vagyunk a segítség elfogadására. Igye-
kezzünk a Bibliát minél jobban megis-
merni, és engedelmeskedjünk az Ige ta-
nításának! Az Úr Jézus nyája vagyunk; 
Ő gondoskodik a védelmünkről, ha mi 
az Ő pásztorságát választjuk – valóban.

                        Novák József

A detroiti ifjúsági találkozó zenei 
szolgálataira meghívtuk a Kvint együt-
test. Örömünkre meg is érkeztek, és 
szép szolgálatot végeztek a találkozó 
minden istentiszteletén. A szombat esti 
alkalom egy Kvint koncert volt. Az 
együttes tagjai a szolgálatok során sze-
mélyes bizonyságtételekkel is szolgáltak 
a fiataloknak. Olvasóink is bizonyára 
szívesen veszik, ha itt is bemutatkoz-
nak, és válaszolnak néhány kérdésünk-
re. Egy riport készítésére Patka Sándor 
mutatott készséget, ezért őt kértem a vá-
laszok megfogalmazására, először is az 
együttes bemutatására. 

A nevünk Kvint, kb. 9 éve éneklünk 
együtt. Az első időszakban 2-3 énekkel 
kezdtünk el foglalkozni, a-capella stí-
lusban, ezeket csiszolgattuk, próbálgat-
tuk, keresgéltük a szólamokat. Később 
majd, ahogy ki-ki megvette hangszerét, 
az egyre bővülő énekrepertoárhoz már 
zenei kíséretet is hozzáadtunk. 

Az együttes jelenlegi tagjai: 
- Domokos Efraim, aki legtöbbször 

a főszólamot énekli, esetenként tenort. 
Jónéhány ének zenei kíséretét ő készítet-
te el, az egyik billentyűs hangszeren ő 
zenél. Van néhány saját éneke is, amiket 
feldolgoztunk. Őt elkísérte felesége, Do-
mokos Andrea és fiuk, Márk, rajta kívül 
még van egy kislányuk, Teodóra, aki az 
egyik nagymama gondoskodását élvezte 
távollétünk alatt.

- Patka Sándor-Krisztián, az ő szó-
lama a tenor, ritkábban főszólamot is 
énekel. A másik billentyűs hangszeren 
ő játszik, a zenei kíséretek másik részét 
ő készítette el. Neki is van néhány saját 
dala, ezenkívül fordított is egy pár éne-
ket. Felesége, Patka Brigitte Noémi, és 
kisfia, Patka Krisztián Roland, otthon 
várták a híreket Amerikából. 

- Vajas Tihamér György a csapatunk 
igazi mélynyomója, az ő szólama a basz-
szus. Hangszere a keverőpult, a koncer-
teken, esküvőkön ő kezeli a hangosítást, 
Isten rendkívüli tehetséget adott neki 
ezen a téren. Más technikai feladato-
kat is elvállalt, például az amerikai-
kanadai fellépéseinkre elkészített zenei 
háttérkíséretet is ő vette fel és dolgozta 
egybe egy programmal, hogy ne kelljen 
hangszerekkel együtt jönni.

- Vincze-Anok Csaba együttesünk 
baritonja, az alt szólamokat szokta leg-
többször elvállalni, énekel még főszóla-
mot, néha pedig beszáll a basszusba is. 
Az ő hangszere a gitár, nagyon színessé 
és széppé tudja tenni az elektronikus ze-
nei kíséreteket. A legtöbb magyarra for-
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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)

2014. június 5. oldal

dított énekünket neki köszönhetjük. Je-
gyese Dombi Anita, augusztusban össze 
is fognak házasodni Isten kegyelméből.

Mindnyájan a kolozsvári gyüleke-
zetnek vagyunk a tagjai. Volt még egy 
ötödik társunk is, Vrannai Dániel, aki 
jelenleg nem énekel velünk, neki újjá-
születésre van még szüksége, még nem 
találkozott személyesen Istennel, és 
ezért egy idő után teher volt számára az 
evangélizációkon való bizonyságtétel. 
Szeretetben váltunk el és örömmel vár-
juk őt vissza a csapatba.

Mondjatok valamit a gyülekezetetek-
ről, s otthoni szolgálatotokról.

A kolozsvári gyülekezet egy közel 
kétszáz tagú gyülekezet, jelenlegi lel-
kipásztora Kis-Juhász Vilmos. A meg-
szokott istentiszteleti alkalmakon kí-
vül a hétfő esti ifjúsági-egyetemista 
istentiszteletnek is otthont nyújt, illetve 
évente egyszer megrendezésre kerül 
a Tizenkettedikes Konfi is, amelyik a 
leendő egyetemistáknak szeretne bete-
kintést nyújtani a kolozsvári életbe, né-
hány választási lehetőséget is nyújtva az 
egyetem kiválasztása kapcsán. Ebben a 
gyülekezetben szoktunk, noha nem túl 
sűrűn, de örömmel szolgálni, többnyire 
2-3 énekkel. Furcsamód koncertet még 
nem sikerült rendezzünk, de idén Kará-
csonyra tervezzük. 

Remélem szívesen jöttetek közénk. 
Hogyan telt az utatok?

Igen, szívesen, izgalommal és öröm-
mel készülődtünk, majd pedig jöttünk el 
ide hozzátok. Hála az Úrnak, zökkenő-
mentes volt az utunk, megőrzött minket 
a szárazon és a levegőben is. Az ittlétünk 
alatt sok érdekes dologgal találkoztunk, 
amivel otthon nem lett volna alkalmunk 
– nagyon élveztük a városnézéseket is.

Az ifjúságival kapcsolatban nem csak 

Vajon a Fearless Living / Élni – féle-
lem nélkül téma az otthoni fiatalok kö-
zött is aktuális?

Mindenképpen, hiszen itthon is vá-
gyunk arra, hogy Isten békességét és ol-
talmát élvezzük, legyen szó a legkisebb 
vizsgáról vagy a pályaválasztással, pár-
választással kapcsolatos félelmekről.

Milyen tanácsot adnátok az itt élő fi-
ataloknak?

Nem mondhatjuk azt, hogy több év-
tizedes élettapasztalattal rendelkező 
bölcs pátriárkák lennénk, egy dologgal 
viszont szeretnénk bátorítani a fiatalo-
kat – akik között mi is ott vagyunk: ha 
a félelmekről van szó, ne emberi erővel, 
egyedül birkózzatok, hanem tegyétek 
azokat Isten kezébe. Jézus szembenézett 
már az összes félelmünkkel a kereszten 
és legyőzte azokat, miért vennénk ma-
gunkra azokat ismét? 

Milyen terveitek vannak? Két CD-te-
ket nem bővítitek egy harmadikkal?

Már van egy harmadik CD-re való 
énekanyagunk, amin persze még dol-
gozni kell, van néhány saját dal és for-
dítás, amint alkalom adódik rá, szeret-
nénk megjelentetni ezeket is. Régóta 
készülünk már egy karácsonyi album 
kiadására is, reméljük eljön majd annak 
is az ideje.

Van valami, amiről szívesen szólná-
tok még?

Szeretnénk megköszönni nektek a 
kedvességeteket, vendégszereteteteket, 
amit irántunk tanúsítottatok, és hálásak 
vagyunk Istennek is, amiért Ő formálta 
ezeket ki bennetek az Ő Szelleme által. 
Szívesen viszonozzuk ezt majd azoknak, 
akik Kolozsváron járnak. Isten áldja 
meg minden tagját és hozzátartozóját a 
detroiti gyülekezetnek!  

Köszönöm, Sándor! Urunk áldása kí-
sérje életedet és a Kvint együttes továb-
bi szolgálatát!   (HG)  

Detroitba jutottunk el, hanem New 
York-ba és Torontóba is. Nagy öröm 
volt számunkra, hogy így három gyü-
lekezettel, az ott élő testvériséggel is 
megismerkedhettünk és szolgálhattunk 
is közöttük. Szeretettel gondolunk az út 
során megismert New York-i és torontói 
testvérekre is.

Otthon bizonyára sok ifjúsági talál-
kozón szolgáltatok már. Milyen benyo-
mással tekintetek vissza detroiti ifjú-
ságira – lelkületére, témájára, az itteni 
fiatalokra?

Eddig egy országos konferenciára 
voltunk hivatalosak, amit Zilahon ren-
deztek meg. Többnyire evangélizációs 
alkalmakon szolgálunk, igazából inkább 
ez jellemző ránk. Hálásak vagyunk Is-
tennek és nektek is, amiért részesei le-
hettünk ennek az ifjúsági találkozónak. 
Jó volt látni és hallani azt, hogy aktuá-
lis és gyakorlatias témát választottatok 
erre a hétvégére: rengeteg félelemmel 
kell szembesülnünk, a fiatalokra ez több-
szörösen is érvényes. Ezek ellen tényleg 
csak az Úrral való mély és egészséges 
kapcsolat lehet 
az orvosság. 
Jó volt veletek, 
köztetek énekel-
ni, feltöltődve 
megyünk to-
vább mi is. Há-
lásak vagyunk 
azokért is, akik 
a háttérmun-
kát végezték, 
az egyes prog-
ramok meg-
szer vezésé től 
a konyhán ke-
resztül egészen 
a vendégfoga-
dásig. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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gyülekezet, ahol lehetőség volt kosár-
labdázni, röplabdázni, egymással ápol-
ni a kapcsolatokat. A fiatalok egy része 
a parkban lévő medencében élvezte a 
vízi csúszdát és a vízi kosárlabdázást. 
Mire mindenki jól elfáradt, elkészült a 
grillen a vacsora!

A különleges programok mellett mind 
a fiataloknak, mind a résztvevőknek 
lelkiekben is volt része növekedni, a 
tanítások és igei üzeneteken keresztül. 
Péntek este Gerstner Kornél szolgált 
az 1János 4:18 igevers alapján -az igazi 
szeretet kiűzi a félelmet. 

Szombaton délelőtt Kulcsár Dáni-
el szolgált angolul, szombat este pedig 
Püsök Dániel testvér. Annak ellenére, 
hogy angolul voltak a tanítások, magya-
rul sokat énekeltünk, hiszen egy vendég 
csoport, a Kvint együttes érkezett Er-
délyből a hétvégére. Ők minden alka-
lommal szolgátak, néha a kiegészített 
dicsőítő csoporttal. Szombat este sze-
mélyes bizonyságtételek gazdagították 
az alkalmat, mind a Kvint együttes tag-
jaitól, mind a fiataloktól. A new yorki 
fiatalok egy színdarabot is előadtak az 
igehirdetés után.

Vasárnap még több áldásban volt ré-
sze a gyülekezetnek. Az imaórai buzdí-
tás után megint szolgálatokra került sor. 
Két fiatal arról tett bizonyságot, hogy a 

szombat esti alakalom során megszólí-
totta őket Isten, és hogy át adták neki 
életüket. 

Hálásak vagyunk mindazoknak akik 
imában hordozták ezt a hétvégét. Kü-
lön szeretnénk megköszönni a detroiti 
gyülekezetnek a vendéglátást, a szerve-
zést, a sok fáradságos munkát! Szívből 
kívánjuk Isten bőséges áldását a ven-
déglátók és a vendégek, különösen is a 
fiatalok életére!

                          Gerstner Kornél

"Félelem nélküli élet" volt a mottó-
ja a tavaszi ifjúsági találkozónak, ami 
ez alkalommal Detroitban került meg-
rendezésre május 23-25 között. Igazán 
mondhatjuk, hogy érdekességekben, 
szolgálatokban és gyümölcsökben gaz-
dag hétvégénk volt az “autógyártás” 
városában. Akik már péntek délre oda-
értek,  lehetőségük volt a Holocaust mú-
zeumot meglátogatni Juhász Ancsi ve-
zetésével. A péntek este különlegessége 
volt a görkorcsolyázás -a vacsora és a 
megnyitó istentisztelet után- mivel ilyen 
program még nem volt ifi találkozón és 
az ott lévők nagy része most próbálta 
először.  Több fiatalt lehetett alázatos 
térdelő pozícióban látni, mert nehezen 
tudtak megállni a lábukon. 

A szombati nap is izgalmasnak bi-
zonyult, hiszen a délután folyamán a 
fiatalok egy része paintball-ozni ment, 
míg a többiek a focizást választották az 
egyik parkban vagy éppen beszélgettek 
és megosztották egymással az élet örö-
meit, nehézségeit. Az esti alkalom után 
a fiatalok együtt maradtak az imaház-
nál, ahol vetélkedőkre, vidám játékok-
ra került sor.  A játékokat nemcsak a 
résztvevők, hanem a "nézők” is nagyon 
élvezték. 

Vasárnap délután a maratoni délelőt-
ti alkalom után egy parkba vonult ki a 

A detroiti találkozó keretei közé 4 if-
júsági istentisztelet fért. A fiatalok meg-
lepő figyelemmel, érdeklődéssel kísér-
ték a szolgálatokat, melyek mindegyike 
elég jól igazodott a főtémához.  

A Fearless Living / Félelem nélküli 
élet téma bevezetését az ifiszövetség el-
nöke, Gerstner Kornél tartotta "A teljes 
szeretet kiűzi a félelmet" címmel.

Szombat délelőtt Kulcsár Dániel chi-
cagói fiatal (végzett teológus) vitte to-
vább a gondolatot. Szolgálatának a Fear 
101 címet adta. (Mikor félnem kellene is, 
én bízom tebenned. Psalm 56,3.) 

Szombat este Kvint koncertet tartot-
tunk, de valahogy úgy sikerült, hogy a 
zenei élmény maga is részévé vált a ta-
lálkozó lelki üzenetének. Az együttes 
tagjainak a személyes bizonyságtételei, 
a New York-i fiatalok misztériumjátéka 
(a megváltásról) és Püsök Dániel lelki-
pásztor személyes hangvételű üzenete a 
félelemeik letételére késztette a fiatalo-
kat (akik közül 8-an személyes beszél-
getésre, imádságra is visszamaradtak).

A negyedik alkalom egy kiadós isten-
tisztelet volt, ami két fiatal szolgálatával 
kezdődött. Deák Feri (chicagói fiatal) 
magyarul, a detroiti Juhász Robi pedig 
angolul buzdította imádságra a fiata-
lokat a 2Tim 1,7 ige alapján. A sokfé-
le szolgálat után Püsök testvér Ne félj, 
mert veled az Isten! vezér gondolattal 
hirdette az igét a Rm 8,31-39 alapján. Ez 
utóbbi szolgálatot hamarosan lapunkban 
is közölni fogjuk.  
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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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SzOMBAT DÉLUTán

3.00 Lelkipásztor Szövetség - elnök: Kulcsár Sándor
4.00 Női Konferencia - elnök: Torma Irénke
        Férfi Konferencia - elnök: Dr. Szenohradszki János
        Ifjúsági Konferencia - elnök: Gerstner Kornél

6.00 Vacsora

7.00 ISTENTISZTELET

Ifjúsági szolgálatok - vezeti Gerstner Kornél
Igehirdetés: Önuralom és állhatatosság / Self-control 
and Perseverance  (2Pét 1:6) - Lukács János

Tábortűz, közös éneklés

VASáRnAP – JÚLIUS 6
8.00 Reggeli

10.00  Imaóra: Kegyesség és testvérszeretet / Brotherly 
            kindness and love   (2Pét 1:7)  - Gergely István

11.00  ISTENTISZTELET

Igehirdetés: Bizonyságtevő élet / Productive Christian 
            life  (2Pét 1:8) -- Kulcsár Sándor

Úrvacsora - Bűnvallás, lelki tisztaság / Spiritual  
           cleanliness (2Pét 1:9) - Herjeczki Géza és  
           Püsök Dániel

1.00  EBÉD

6.30 VACSORA

7.30  ISTEnTISzTELET - a Férfiszövetség estje         
A szolgálatokat  Dr. Szenohradszki János,  
            a Férfiszövetség elnöke vezeti

Igehirdetés: Igyekezzetek! /  Eagerly pursuing the call 
          (2Pét 1:10)  - Püsök Dániel

Az istentiszteletek alatt bibliaköri foglalkozásra  
várjuk a kisgyermekeket.

ÉSzAK-AMERIKAI MAGyAR BAPTISTA SzöVETSÉG
107. KözGyűLÉS  -- 2014. július 4 - 6.

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

Balla Zsigmond pénztáros, Kulcsár Sándor tiszteletbeli elnök.

Jelige: EGÉSzSÉGES LELKI ÉLET  /  HEALTHy SPIRITUAL LIFE

TáRGyREnD

PÉnTEK – JÚLIUS 4
Bizottsági ülések
3.00 - 4.00 Végrehajtó Bizottság
4.00 - 5.00 Misszió és Jótékonysági Bizottság
   6.00  vacsora / regisztrálás

7.00 ISTENTISZTELET - a nőszövetség estje
A szolgálatokat Torma Irénke, a Nőszövetségi elnöke  
             vezeti
A 107. Közgyűlés és az 54. tábori konferencia  
            megnyitása - Herjeczki Géza elnök

Igei szolgálat: Lelki egészség / Spiritual Health  
                      (2Pét 1:3-11)  - Novák József

   9.00 Tábortűz, éneklés

SzOMBAT – JÚLIUS 5
8.00 – 8.50  reggeli
   8.50  A közgyűlés énekel
   9.00 áhítat: Igaz emberség / Faith complemented with 
            good character  (2Pét 1:5)  Pintér Zoltán
   9.30  Elnöki köszöntő – Herjeczki Géza
   9.50  A tárgyrend ismertetése és elfogadása
  10.00 Titkári jelentés – Püsök Dániel
  10.20 A közgyűlés énekel
  10.30 Misszió és Jótékonysági Bizottság jelentése
            - Szabó István 
  10.50 A pénztáros jelentése – Balla Zsigmond
  11.10 Költségvetés a 2014/15 évre
  11.20 A közgyűlés énekel
  11.25 Az Evangéliumi Hírnök és a Baráti Kör  
           jelentése – Herjeczki Géza és Fűr Béla 
  11.45 Határozatok ismertetése
  11.55 záró áhítat:  megemlékezés az elhunytakról
  A megdicsőülésre készülve / Being ready to enter glory 
           (2Pét 1:11) - Herjeczki Géza
   1.00 – 2.00 EBÉD
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

8. oldal 2014. június 

We read a lot of times in the Bible 
about “not to fear”, but then other times 
we read “fear the Lord”. What do we do? 
Well, in 2 Timothy 1:7, we read that God 
has not given us a spirit of fear. What 
kind of fear is Paul talking about? Well, 
the kind of fear he is talking about is 
what’s known as “servile” fear. It’s the 
kind of fear when you get frightened 
about danger or having a sort of 
dreadful anxiety. God has not given us 
the fear and nor does he want us to have 
it because it makes us fall behind in life 
prevents us from being great. It helps us 
lose focus on what’s really important in 
our life, which is following and fearing 
God. 

But wait… I thought God didn’t give 
us a spirit of fear? Well verses like Prov. 
9:10 and Psalms 111:10, where it says 
“The fear of the Lord is the beginning 
of wisdom”, are talking about a different 
fear. This fear is what’s known as “filial” 
fear. This is the kind of fear that a child 
has to a parent. This is more like having 
incredible respect and love for someone. 
With this kind of fear, you are afraid of 
displeasing or disappointing someone, 
in this case a parent. God wants us to 
have this fear for him because it will 
help us to focus more on him and less 
on the world and fleshly wants. With 
this fear, we allow God to do marvelous 
things in our lives. 

Remember, God doesn’t want us to be 
afraid of him; instead, he wants us to 
love him. He wants us to fear him with 
filial fear, but not to have servile fear for 
anything. 

But with this fearless living we read 
about in 2 Timothy 1:7, we see that God 
has given us three kinds of spirits. With 
the spirit of power, love, and a sound 
mind, we are able to do mighty things 
through Christ and God knows that. He 
knows that with these three attributes, 
we will be victorious in our battles. 

This year’s youth conference in Det-
roit was able to fulfill and supply both 
the body as well as the soul. There 
were various activities throughout the 
weekend—such as rollerblading and 
paintballing—that made this weekend 
unforgettable. 

Aside from all the adrenaline-filled 
activities that we engaged in, and the 
entertaining concert performed by 

Kvint, the spiritual message that we 
received from all the speakers (Dani-
el Pusok, Daniel Kulcsar and Korry 
Gerstner) was influential. 

The main theme of this weekend was 
fearless living, and two main bible ver-
ses used were 2 Timothy 1:7 and Psalm 
56: 3-4. “Focus on giants and you will 
stumble. Focus on God and the giant 
will tumble”, was a valuable phrase that 
Pusok Daniel used during his lesson 
on Sunday on how to cope and free 
yourself from your fears. He pointed out 
that in order for your fear to vanish, you 
need to focus on several things. Not only 
do you need to face your fears and be 
patient, but you need to focus on God 
about your fears and completely trust 
in him. Once fear becomes a part of 
our lives, it can hurt us, but it is up to 
us if whether or not we choose to go to 
him for guidance. With his guidance, 
we are able to face our fears and know 
that the almighty God is with us during 

MISSIOnARy FUnD
The purpose: supporting the 

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

Contributions can be mailed to 
the Treasurer (address on page 2).

Even when things get tough, we will 
endure as long as we fear the Lord, put 
our other fears aside, and allow him to 
move in us. 

Nothing is impossible for God, so 
why not fear him and make that ultimate 
decision of following? I did, and it was 
the best decision of my life and I will 
never regret that choice I made with 
him. No more fear for the world, only 
fear for the Lord. 
                                     Robert Juhasz
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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)

2014. június 9. oldal

WHERE THERE IS DEATH, 
THERE IS HOPE

A message at Pentecost 2014
In his vision of the valley of dry bones, 

Ezekiel saw human beings whose quest 
for life and happiness, triumph and joy 
had come to an end. In a scene of utter 
ruin, Ezekiel was sure their vitality 
exhausted and their identity erased, they 
had encountered the death of hope.

On seeing no way out of the wretched 
situation, the prophet is arrested by a 
sense of hopelessness. He is stunned 
into silence by the scene of indescribable 
ruin. The question that inevitably arises 
is this: Is there anyone who is able to 
visit death with life and to plant hope 
anew in the wasteland of despair? 

Sometimes, we may be tempted to 
say, "Our bones are dried up and our 
hope is gone; we are cut off" (Ezekiel 
37:12).  When we face those moments, 
shall we remember the remarkable 
change that takes place when the power 
of God breaks in on human experience?

The proclamation of the word of God 
opens the way for humans, scattered 
on the wrecks of time, to find new 
life and rise from the grave of doom 
to new heights of joy. Through the 
word of truth, God rouses us from our 
despondency and enables us to shake 
off the shackles of despair. We come to 
know the transforming power of the one 
who makes all things new.

This is what happened on the Day 
of Pentecost. Amidst the jeers of those 
who did not understand what was hap-
pening, a diverse crowd heard the silent 
whispers of God's voice in the rattling 
sound of various languages. Bones came 
together again; the dead found new life 
and thousands coming to faith in Jesus 
Christ were baptized.

Pentecost reminds us that there is no 
room for hopelessness even when we are 
stranded on the stormy sea of life and 
disaster overtakes us. God has a habit of 
taking dry bones and fashioning from 
them a new people.

This year, during our observance of 
Pentecost, may the Holy Spirit breathe 
upon us and replace desperation with 
hope, sagging zeal with renewed 
enthusiasm, death with life.

The Lord whose resurrection we 
have been celebrating during Easter 
has ascended.  Yet, Jesus is alive and, 
through the Holy Spirit, he is bringing 
new life to the regions of despair. Where 
there is death, there is hope!

Neville Callam
General Secretary

Baptist world Alliance

gospel music, and the service on 
Saturday night where Pusok Daniel tv. 
talked about Hell. A big fear that may 
exist in many peoples lives who have 
not yet decided to walk with our Lord, 
is whether or not they will be in Heaven. 
The answer, as Pusok tv. explained, 
is that those people simply will not. 
It would not be appropriate to ignore 
this topic as he went on to explain. 
This is one of the most important ideas 
regarding fear. This whole message 
really had me thinking and definitely 
helped strengthen my relationship with 
The Lord. 

The weekend was also filled with 
many fun activities but one of the most 
exciting was paint balling. It was my 
first time trying, and you sure bet I will 
go back. 

It was a great time this weekend and 
once again I would like to thank all 
those in Detroit for all that they did for 
the weekend to be successful.
           Zsigmond Balla Jr. (Alhambra)

this time of struggle. This deep message 
that Pusok Daniel presented definitely 
impacted our views on how to face our 
future and fear. 

It’s safe to say that aside from the 
lively games and music that we enjoyed, 
we were able to gain spiritual tips on 
how to live a fearless life. With all this 
included, and with the incredible work 
and preparation that the members of 
the church of Detroit put in, this youth 
conference never managed to have a 
dull moment! :)  

              Noemi Liptak (New York)

The Ifusagi for the Spring of 2014 in 
Detroit was an absolute blessing. Right 
as I exited the airport on that Thursday, 
I was greeted warmly by my hosts, the 
Juhasz family. 

The weekend was filled with many 
blessings, however, I believe that 2 of 
the greatest blessings were the Kvint 
Music Group, who preformed amazing 

Detroiti fiatalok a kereszt 
alatt. Kvint a Detroit folyó 
partján. Két fúvós dara-
bot is meghallgattunk.  

A fényképész bekukkan-
tott a detroiti konyhába 
is, ahol 150 személyről 
kellett gondoskodni (a 
férfiak ezúttal a jobb 

részt választották - az 
igehirdetést hallgatták).  

Herjeczki Ádám és  
dicsőítő csoportja vasár-

nap délelőtt szolgált.  
                    (fotók: HG)
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2014. június 

TáVOL ÉS MÉGIS KözEL - FELHáz
hagyományok érdekeltek, így szóba sem 
jött közöttünk ez a mennybemenetel. 

A Felház egy kétszintes épület – a 
keresztes hadjáratok idején építették, 
vagyis ezer éve. Kétezer éves eseménye-
ket és egy háromezer éveset kívántak 
akkor megőrizni. Igyekezetük eredmé-
nyes volt, hiszen keresztyének és zsidók 
tömegei keresik fel ezt az épületet, s 
emlékeznek áhítattal azokra az esemé-
nyekre, amelyek feltehetőleg éppen ezen 

a helyen történtek. Bizonyára nem ezek 
között a falak között, hanem egy koráb-
bi, lerombolt, felgyújtott, elpusztított és 
íme, mégis újra felépült, a régi esemé-
nyeket idéző épületben. 

Ne félj, mert megváltottalak,
Neveden szólítottalak,
Karjaimba zártalak,
Örökre enyém vagy.

Viruló réteken át, hűs forrás felé 
Vezetlek, Pásztorod vagyok,
Elveszni senkit sem hagyok
Karom feléd tárom, kiárad áldásom;
Nem rejtőzöm el, szívem a szívednek  
    felel,
Amikor úgy érzed, nyomaszt az élet.

Ne félj, mert megváltottalak, 
Neveden szólítottalak,
Karjaimba zártalak, 
Örökre enyém vagy.

Nem taszítalak el, amikor vétkezel,
Irgalmat lelsz a szívemben,
Örök feléd a hűségem,
Amerre jársz védlek, nyomodba lépek.
Nem rejtőzöm el, szeretetlángom átölel,
Ne félj, ha éjben jársz, 
Hidd, hogy a fény vár rád!

Miután úrvacsoráztunk a sírkert-
ben - az üres sír közelében, újra buszra 
szálltunk és felkerestük az utolsó va-
csora színhelyét. Az óváros ellenkező 
oldalán, a Sion hegyén áll ez az épület-
komplexum - Felház vagy Cenacle -, a 
mindenfelől látható Dormitio apátsági 
templommal szinte egybeépülve. Ez 
utóbbi az elmúlt század első harmadá-
ban épült, Mária mennybemenetelének 
állít emléket. Minket természetesen a 
bibliai események és nem az egyházi 

ELSZALASZTOTT 
LEHETŐSÉGEK...

Az apa fáradtan tér haza a munka-
helyéről, és leroskad a fotelbe. Hétéves 
kisfia jön oda hozzá, és megkérdezi:

- Mondd Apa, neked mennyi az óra-
béred?

Az apja haragra gerjed:
- Miért kérded?! Csak nem valami 

hülye játékot akarsz megvetetni velem? 
Azonnal mars a szobádba!

A kisfiú szemébe könnyek jelennek 
meg, de illedelmesen felmegy a szobá-
ba, és becsukja maga mögött az ajtót.

Ahogy az apa ül a fotelben, még 
forronganak benne a nap eseményei, 
ahogy a főnöke megint újraíratta vele a 
prezentációját, ahogy a kollégája 3 nap-
pal a projekt vége előtt elment betegállo-
mányba... Kezébe temeti az arcát. "Mi-
kor lesz ennek vége?" - kérdezi magától. 
Aztán eszébe jut a gyerek. "Talán nem 
kellett volna így bánnom vele... Lehet, 
hogy csak egy ártatlan kérdés volt, és én 
értettem félre, azért mert úgy érzem, a 
környezetemben már mindenki rajtam 
élősködik." - gondolja magában, és elin-
dul felfelé a lépcsőn. Benyit a gyermek 
szobájába, ahol a fia a földön kuporogva 
játszik magában.

A fiú felnéz, és újra megkérdezi:
- Apa, neked mennyi az órabéred?
- Négy dollár fiam.
- És tudnál nekem adni két dollárt?
Az apa gyanakvó tekintettel ránéz a 

fiára, és azon töpreng: "Remélem nem 
valami játékot akar venni belőle magá-
nak..." Majd meg is kérdezi tőle:

- Mire kellene neked az a két dollár?
- Mindjárt megmutatom! - mondja a 

gyermek sejtelmes mosollyal az arcán.
Apja előveszi a két dollárt, és odaad-

ja a fiának. Mire a fiú benyúl a takarója 
alá, és előveszi a spórolt pénzét. Elkezdi 
összerakosgatni az aprót, ami összesen 
két dollárra jön ki. Hozzáteszi a most 
kapott másik két dollárt, és boldogan az 
apja felé nyújtja:

- Apa! Most, hogy kifizetem neked, 
tudsz velem is tölteni egy órát, hogy 
együtt játszunk?

Néhány évvel ezelőtt beszélgettem 
egy igazán gazdag emberrel, aki a kö-
vetkezőt mondta nekem, ami alapjaiban 
megváltoztatta a gondolkodásomat: 
"Bármit megtehetek, amit csak akarok. 
Illetve... egy dolgot mégsem: A 22 éves 
lányomat már nem tudom visszaültetni 
a hintába, hogy játszhassak vele."

Ezzel az interneten talált story-val, 
és tanulságaival kívánunk boldog 
apáknapját édesapa olvasóinknak!
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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)

2014. június 11. oldal

IMáDKOzzUnK 
EGyMáSÉRT

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

Hétfőn a magyarországi baptista 
testvérekért és az egyház vezetőiért, 
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.

Elég nagy lehetett ez a felház (felső 
szoba) 120 főnyi sokaság befogadására 
is. ApCsel 1 része alapján itt gyűltek 
össze az apostolok, az Úr Jézust követő 
asszonyokkal és a szélesebb tanítványi 
körrel; itt választották Mátyást a 11 ta-
nítvány közé (1,13-26).  

A pünkösdi esemény – a Szentlélek 
megígért kiáradása - is itt történhetett 
(ApCsel 2,1-4). Ebből a felházból vo-
nultak azután az utcára és hirdették az 
ünnepre összegyűlt nagy sokaságnak – 
a Szentlélek erejével, érthetően (külön-
féle nyelvet beszélő emberek számára 
egyaránt érthetően) a megváltás evan-

géliumát, hogy Jézus a 
Krisztus. A 3000 megtért 
és bemerítkezett lélekkel 
létrejött újszövetségi gyü-
lekezetnek ez a Felház le-
hetett az első temploma. 
Imaház – hiszen itt először 
is kitartóan imádkoztak 
(ApCsel 1,14), és templom 
– az Istennel való találko-
zás, a Szentlélek kitölteté-
sének helye (2,1-4).

Csodálatos hely ez a fel-
ház. Folyamatosan érkez-
nek a zarándokok. Sokan 
azon elmélkednek: az utol-
só vacsorának túl nagy, a 
120 személyes pünkösdi 

eseménynek meg talán kicsi ez a helyi-
ség. De legtöbben Jézus Krisztust ma-
gasztalják – énekekkel és imádságban 
– hangosan vagy méghangosabban. An-
golul, magyarul, meg minden más nyel-
ven. A Szentlélek kitöltetésének helyén 
Jézus Krisztust dicsőíteni? Igen, ennél 
nincs nagyszerűbb és igeszerűbb: „Ő 
engem fog dicsőíteni” - mondta a Szent-
lélekről a Golgotára induló Megváltó (Jn 
16,14). És úgy lett. És úgy van ma is. Én 
is Jézus Krisztust dicsőítem – a távol és 
hozzánk mégis olyan közel lévő jeruzsá-
lemi felházban, és itthon is. A Szentlé-
lek által.    

                             Herjeczki Géza  

munkálkodó lelkipásztort, feleségével 
együtt egy összmagyar lelkipásztori ta-
lálkozóra.  

A találkozóra 2014. augusztus 5-8 
között kerül sor a székelyföldi, szövet-
ségünkhöz tartozó, Hargita Táborban. 
A találkozó célja a lelki és személyes 
kapcsolatok elmélyítése, lelki-testi fel-
üdülés és közös szolgálat. A lelkipásztor 
házaspárokat szívesen látjuk a találkozó 
előtt vagy után testvéri látogatásra és 
szolgálatra az erdélyi gyülekezetekben.

Az áldott találkozás és közösség re-
ményében

                      Kovács József főtitkár

Mielőtt bementünk volna az épületbe, 
megálltunk egy pillanatra a nagy köl-
tő-zenész király nem túl régen állított 
szobránál. Az épületkomplexum alsó 
szintje Dávid király sírjának emlékhe-
lye. (Ebből is van több, mint ahogy a 
Megváltónak is két sírhelyet tartanak 
számon.) Fényképezni nem lehetett. A 
két részre osztott síremlék egyik részé-
be a nők, a másikba a férfiak mehettek 
be. A hatalmas koporsó egyik része a 
férfiak, másik része a nők számára volt 
látható. 

Az épület felső része az u.n. Felház, 
ami több szálon is kapcsolódik a Názá-

reti Jézus, a Dávid házából származó 
Messiás király személyéhez. Így talál-
kozik az ezer éves épületben a kétezer és 
a háromezer éves eseménysor. S a falak 
eredetiségénél is fontosabb a hitvallás: 
Jézus a Krisztus; az ó és az újszövetség 
összetartozik! 

János Márk háza állhatott itt. Újszö-
vetségi igék alapján az utolsó vacsora 
színhelye volt ez (Mk 14,15); a rettene-
tes nagypénteki események után félel-
mükben összetartó és bezárkózó tanít-
ványok itt találkozhattak a feltámadott 
és többször is megjelenő Mesterrel (Lk 
24,33k). 

Meghívó lelkipásztori 
találkozóra

 
A Romániai Magyar Baptista Gyüle-

kezetek Szövetsége szeretettel meghív 
minden, a MABAVISZ szövetségeiben 
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A MáSODIK  
KEGYELEM

Életem (51)
Piri élete is beleszövődött életem szö-

vetébe. Utamba került, és egy darab utat 
együtt tettünk meg. Piri hívő családba 
született. Tizenhat évesen tért meg és 
merítkezett be. Viszont hamarosan el 
kellett hagyja otthonát (apja zaklatta, de 
nem hittek neki). Egy drága hívő család 
fogadta be a szomszéd faluban. Tőlük 
tudom, ami történt vele. De hamarosan 
a család férjhez adta, igen szerencsétle-
nül. Tizenkét terhessége volt, melyből 
két gyermeket nevelt fel.

Amikor férje meghalt egy balesetben, 
Piri beköltözött a városba. A lánya elég 
fiatalon férjhez ment, és kimentek Né-
metországba dolgozni, ahol most is él-
nek. A fiú szakmát tanult, és anyjával 
lakott, nősüléséig.

Amikor Piri mamája szólt, hogy láto-
gassuk meg lányát, mert nagyon beteg, 
el is mentünk hozzá Márta húgommal. 
Úgy fogadott, mint aki várta, hogy jöj-
jön már valaki, akivel beszélni tud. El is 
kezdte mondani sok bánatát, fájdalmát, 
minden keserűségét. A megaláztatáso-
kat, megvetéseket, csecsemői halva szü-
letését, meghalását. Nem volt, aki segít-
sen neki, mert megvetették, még a hívők 
is. Most pedig itt ült, ágya közepén, le-
gyengült szívvel, betegen. Azt mondta, 
azért jött a városba, hogy megkeresse a 
boldogságot, mely neki is jár. A faluban 
a téglagyárban dolgozott, a városban pe-
dig a cipőgyárban. Két normát is kihaj-
tott egy műszak alatt. Hétvégeken hol 
Ausztriába, hol Törökországba utazott 
áruért. Kereskedett. Hajszolta a pénzt. 
De most érzi, hogy szíve leállni készül. 
Segítsünk. Imádkoztunk. Elénekeltük 
kedves énekeit, és eljöttünk.

Reggel, munkába menet Márta be-
szólt hozzám, hogy nagyon támadta 
a Sátán, és itt Pirinél ki kell tartsunk. 
Engem is támadott a Sátán, rémítgetve, 
hogy mit képzelek magamról, hogy se-
gíteni próbálok, beleavatkozom mások 
életébe? Igen, ahol ilyen aktív a Sátán, 
ki kell tartanunk, mert az Úr a nagyobb!

Vasárnap vidékre utaztam. Márta az 
imaház előtt kiszállva az autóból lát-
ja, hogy Piri jön. Nagy férficipő van a 
lábán, mert dagadtak a lábai. Figyelj, 
egész éjjel küzdöttem, mint Jákób, és 
győztem! Egy kanál méz erejével jövök, 
mondta boldogan.

E bizonysága alapján, a fiatal prédi-
kátor felvette a gyülekezetbe. Hogy Piri 
még nem volt szabad, ez hamarosan ki-
derült, mert a Sátán még tényleg nem 
engedte el!

Piri kórházba került, pészmékert ka-
pott. Vele feküdt egy hívő fiatalasszony, 

egy másik gyülekezetből. Ő hamarabb 
gyógyult és hazament, de bejárt látogat-
ni Pirit, és sok ajándékkal halmozta el. 
(Én tudtam, hogy ő kicsoda, de gondol-
tam, hogy nem lesz baj. (Rm 1,26-27) 
Mikor Piri kijött a kórházból, viszonoz-
ta e nő kedvességét és meglátogatta. 
Azokon az estéken éppen evangelizáció 
volt a gyülekezetünkben. Piri sietett, 
hogy ide érjen. Éppen a kezdő áldást 
kérő imára ért be, és azonnal keserve-
sen imádkozni kezdett, hogy Jézus, ne 
engedj engem, én nem akarok vissza-
menni a világba! Kovács Géza tv. be-
kapcsolódott az imájába és segített be-
fejezni. Mikor befejeződött az alkalom, 
Piri egyenesen apánkhoz ment: Ajtai 
testvér, hallgasson meg! Apa kiment 
vele a prédikátor lakás konyhájába, és 
meghallgatta keserves bűnvallását. Kér-
te, hogy térdeljen le, imádkozni fog sza-
badulásáért. Majd a még mindég zokogó 
Pirit kérte, hogy álljon fel és adjon hálát, 
de Piri csak addig jutott, hogy köszö-
nöm Uram, és összeesett. Apa kiszólt 
Mártának, hogy küldje be édesanyát, 
de Piri elutasította! A Lélek indítására 
megkértem Kovács testvért és a helyi 
prédikátort, hogy csatlakozzanak apá-
hoz. Másfél órát küzdöttek a Sátánnal 
és győztek! Apa csak annyit mondott 
nekünk, hogy négyféle démon tartotta 
fogva ezt az asszonyt.

Piri megszabadult. Kegyelmet kapott. 
Áldás volt számomra, és az egész gyü-
lekezetnek is. Egy fiatal a szomszédsá-
gából, ki öngyilkosságot kísérelt meg, 
nála ismerte meg Jézus szabadító hatal-
mát. Piri tanította imádkozni. Muraköz-
be nősült, és ott diakónusi minőségben 
szolgál.

Még néhány évig velünk volt. Mikor 
meghalt, sok virág borította sírhantját. 
Így szerették? - kérdezte egy nem hívő. 
Igen. Egyszerű asszony volt, de a legna-
gyobb rangot viselte: Isten gyermeke.

Ez szép csapatmunka volt. Volt, aki 
átvette a feladatot, egyszerűen, termé-
szetesen, ez volt a karizmája, így csat-
lakoztak a többiek. Ma az a fájó, hogy 
nincs, aki átvegye azt, ami nem az én 
tisztem. Nagyon hálás vagyok az Úrnak 
ezért a tapasztalatért.

                            Nagyajtai Eszter

nEVEDBEn, JÉzUS,  
BíZHATOK!

Ha ádáz had kívül-belül
Megfélemlít és ostromol,
Vesztő szándékkal vesz körül,
Rám támad bűn, világ, pokol,
Én mindig bátran szólhatok:
„Nevedben, Jézus, bízhatok!”

Egész világ, tengernyi nép
Bár lelkem ellen esküdött,
Pusztító, rontó harcra lép,
Megváltóm véd hitpajzs mögött,
És hittel újra szólhatok:
„Nevedben, Jézus, bízhatok!“

A Sátán karmai közül
Ki menthet ki? Hisz’ oly erős!
Ám Jézus az, ki lesz fölül,
Erősebb Ő, az égi Hős,
Én Tőle mindent várhatok! 
„Nevedben, Jézus, bízhatok.“

Nevedben van szabadítás!
Te győztél bűn és sír felett, 
Ó, míly nagy ez a megváltás!
Megmondhatója ki lehet!
Előtted térdet hajthatok,
Nevedben, Jézus, bízhatok!

Charles Wesley, „I dare believe in 
Jesu’s Name” (1749)

(Ford. Williams Anikó)


