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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
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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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   MIT MOND JÉZUS A JÖVŐRŐL? Jel 3,14-22
Beszél az Úr Jézus. szól az Ige. Az éle-

tem egyik legnagyobb öröme ez: hallha-
tom, érthetem; hozzám is szól. (mikor 
hallottad Őt utoljára?) Beszélni akar, és 
tud is beszélni velünk. Például a jövőről. 
Igaz, nem azzal kezdi üzenetét, de ha-
marosan rátér erre is. 
A jelenről például azt mondta a reg-

geli igehirdetésben, hogy a ma az üd-
vösség napja. Legalábbis akkor, ha 
Jézus jelenlétét elégnek tartod, s nem 
gyógyulásért, csodákért kiáltasz nehéz 
helyzetedben, fájdalmaid között, hanem 
örülsz annak, hogy ott van melletted a 
Megváltó, s kérő szavadra ennyit mond: 
még ma velem leszel a paradicsomban. 
Velem leszel, hiszen máris velem vagy. 
Nekem legalábbis ezt üzente az Úr No-
vák tv. igehirdetésén keresztül. meg azt 
is, hogy Jézussal azért más a ma, mert 
az nem a múlt folytatása, hanem a jövő 
kezdete. 

Igen, megkezdődött a jövő, de még 
mindig előre nézünk rá. Örömmel, vagy 
néha szorongva figyeljük, mint mond 
a jövőről a Mester; Jézus, aki kezében 
tartja és egy kicsit meg is mutatja gyer-
mekeinek a holnapot. Sok mindent nem 
értünk belőle, de a lényeges dolgokat 
igen. 
A jövőről azt mondja Jézus, hogy győz-

ni fogunk és az ő királyi székében fo-
gunk ülni, vele!
De mielőtt odáig jutunk, meghalljuk, 

s folyamatosan kell hallanunk üzenetét, 
igéit, mint például ezt a Laodíciabeli 
gyülekezetnek írt levelét.
A laodíceai gyülekezetnek azt üzeni  

Jézus, aki tudja a gyülekezet dolgait, 
hogy lágymeleg, öntelt és beképzelt, és 
hogy igen nagy baj, hogy ezt nem tudja, 
vagy nem akarja tudomásul venni. Ez 
igen veszélyes állapot. Sokan azért nem 

szeretnek szembenézni a valósággal, ön-
magukkal, mert sejtik, hogy ott baj van; 
s nem akarnak még kétségbe is esni. De 
azért, mert nem nézünk a tükörbe, még 
mindig ugyan olyan rettenetes lehet a 
frizuránk, vagy az öltözetünk. 
Az Úr Jézus, amikor a jövőről beszél, 

nem csupán tükröt tart elénk, nem lelep-
lezni akar, vagy megszégyeníteni – ezt 
még akár mi is meg tudjuk tenni egy-
mással. Nem a jelenről, hanem a jövőről 
beszél, s azt üzeni: te, meg én: mi, akik 
lágymelegek, önteltek és beképzeltek 
vagyunk és lettünk: bennünket ki tud 
vezetni és ki akar vezetni ebből a lelki 
állapotból. Elhiszed? Érdekel? Akarsz-e 
győzni, ha egyszer lehet? Akarod-e, 
hogy győzelmes holnapba vezessen a 
siralmas mából?
Ha nem hiszed, hogy tudja dolgaidat, 

ha nem hiszed és nem akarod elismerni, 
folytatás a 2. oldalon

Ráma, 2011. július 3.



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)

2. oldal 2011. július 

hogy lágymeleg vagy, ha nem hiszed, 
hogy öntelt és beképzelt vagy, ha nem 
hiszed, hogy nyomorult, nyavalyás, vak 
és szegény vagy – lelkileg, akkor nem 
fogod meghallani és megérteni az Úr 
Jézus csodálatos, neked szóló, a sza-
badulás lehetőségéről szóló üzenetét. 
Persze, azért itt ülsz majd továbbra is, 
mosolyogsz is egyszer-egyszer (ha még 
nem alszol), énekelni is fogsz a végén – 
de nem hallod meg, mit mond Jézus a 
jövőről – vagyis a lehetséges győzelmes 
jövő helyett a jövőd a ma folytatása lesz 
– ahogy Jézus nélkül a jövő mindig csak 
a ma folytatása. 
Ha érdekel, hogy hogyan vezet győze-

lemre, hogy hogyan ülhetsz majd te is 
Jézus Krisztus királyi székébe – Ővele 
együtt, legyen akkor füled a hallásra. 
Akinek van füle a hallásra, meghallja, 
mit mond a Lélek a gyülekezetnek és a 
gyülekezet tagjainak.
Azt mondja, hogy az ajtó előtt áll és 

zörget. Nem belül; kívül. De nem ment 
még el, hanem zörget és szól, neveden 
szólít, s be akar térni hozzád. Azt mond-
ja, hogy akiket szeret, azokat megfeddi, 
megdorgálja, azokat nem hagyja, hogy 
becsapják magukat, nem hagyja, hogy 
vakságuk miatt tovább haladjanak az 
önmegtévesztés útján. 
Azt mondja nekünk, hogy az igazi ér-

ték az, amit Ő tud és akar adni. Nem az 
autód, a házad, az ékszereid, az egészsé-
ged, hanem a fehér ruha, a látó szemek, 
a maradandó, mennyei kincsek. 
Azt mondja a jövőről, hogy azt nekünk 

készítette, hogy lesz jövőnk! Legyen hát 
a miénk, s ne engedjük, hogy becsapjon 
ez a világ, vagy becsapjuk önmagunkat! 
Hiszed, hogy csodálatos jövőt készí-

tett, s hiszed, hogy oda el is tud vezetni? 
Figyelj hát Rá, fogadd el folyamatos se-
gítségét! S e hosszú mában, e csalóka, 
próbákkal teljes mában az Úr Jézusra 
figyelve, szavára figyelve haladj tovább! 
Van szava, van üzenete. mindazok, 

akik folyamatosan figyelnek arra, hogy 
mit mond Jézus, legyőznek minden aka-
dályt.  Laodíceiabeli, vagy akármilyen 
nevű gyülekezetének és az őt követők-
nek egyenként is azt mondja Jézus a 
holnap felől, hogy győzni lehet és győz-
ni is fogunk Ővele – mert Ő győzött a 
Golgotán.    
                            Herjeczki Géza

szövetségünk élete, szolgálata a gyüle-
kezeteinkben zajlik. Gyülekezeteink él-
nek, munkálkodnak a maguk helyén. De 
az egymástól elég távol eső gyülekeze-
tek összefogása, közös feladatok, közös 
programok szervezése, lebonyolítása, a 
testvérek egymással való közösségének 
tudatos építése a közgyűléseinken törté-
nik és azok előkészítő alkalmain, az év-
közi gyűléseken. Ebben a szolgálatban 
nem vesz részt mindenki, csak az, aki 
fontosnak tartja, és azonkívül felhatal-
mazást is kap rá az Úrtól meg a helyi 
gyülekezettől is. Hála az Úrnak, vannak 
ilyen testvérek közöttünk!
A legutóbbi, a 104-dik közgyűlésre 

július elején került sor. A következő ol-
dalakon elég sokat olvashatunk e fontos 
hétvégéről. A képek segítségével azt is 
láthatjuk, hogy konferenciázó testvére-
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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)

A RÁMA TÁBOR 
további alkalmai

Házasok Hétvégéje
augusztus 25-28 között.

Előadók: 
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folytatás az 1. oldalról
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A Misszió és Jótékonysági Bizottság jelentése
ről gondolkozzunk közösen! 

szövetségünket taggyülekezetek al-
kotják. A gyülekezetek testvériségét 
kiegészítik – közös szolgálatunkban, 
beleértve az áldozatvállalást is – a szór-
ványban élők. Közösségeink jólétén és 
a szórványban élőkkel való kapcsola-
tunkon múlik, hogy mi történik Szövet-
ségünkben a jövő évben és azután. Az 
újszövetségi Szentírásban bőven talá-
lunk arról tanítást, hogy milyen felté-
telei vannak az egészséges gyülekezeti 
életnek, de példák sorát látjuk arról is, 
ahogy „távolban élő” testvéreikről gon-
doskodtak az őskeresztyének. A techni-
ka modern vívmányai is a rendelkezé-
sünkre állnak, hogy a kapcsolatainkat 
vigyázzuk, sőt erősítsük. 

Ezeken gondolkodva jutottunk arra a 
meglátásra a misszió - és Jótékonysági 
Bizottság évközi gyűlésén, hogy egy 
régen bevált gyakorlatot felelevenítve, 
u.n. „utazó misszionáriust” állítunk 
szolgálatba. A választás során arról a 
javaslatunkról is dönt majd a Közgyű-
lés, hogy Kulcsár Sándor nyugalmazott 
New York-i lelkipásztor testvért bíz-
nánk meg evvel a szolgálattal. Kulcsár 
testvér rengeteg tapasztalatra és tudásra 
tett szert több évtizedes lelkipásztori 
szolgálata során. 

Szövetségünk megbízása és a gyü-
lekezetek igénye szerint látogatva a 
közösségeket és a szórványban élőket, 
Kulcsár sándor testvér egy hiány terü-
letet töltene be, a képviseletünkben is 
szolgálva Igével és tanácsaival. Az utób-
bi években megfigyelhető mozgás a déli 
államok irányába, elsősorban is Texas 
és Arizona államokba, is szükségessé 
teszi, hogy oda költöző testvéreinkkel 
és az ott letelepedő magyarsággal kap-
csolatban legyünk. 

A kapcsolattartásnak egy másik, 
hasznos módja a gyülekezetek közti 
csere-látogatás. Nagy távolságban élünk 
egymástól, de amennyiben lehetséges, 
rendezzünk közös alkalmakat! fiatal-
jaink negyedévenként találkoznak egy-
mással, és örömmel látjuk ennek áldott 
következményeit. Ismerik egymást és 
összetartanak. 

A szórványban élők feltérképezése 
is fontos feladat. A személyes beszél-
getések során szokott kiderülni, hogy 
szinte minden gyülekezetben tudnak 
magyar származású hívő testvérekről, 
akik a magyar közösségektől távolra ke-
rültek. Van olyan is, hogy csak néhány 
utcányi „távolságra” élnek valamelyik 

gyülekezetünktől ezek a családok. Akár 
a közelünkben, akár távol legyenek tő-
lünk, fontos lenne megosztani ezeket az 
információkat a MJB-al, hogy a lehető 
legcélravezetőbb módon megkereshes-
sük őket. 

A szórványban élőket szolgáló cso-
portokkal szeretnénk felkeresni. Több 
gyülekezetünk is tett már ebben az 
irányban lépést. Ha tudunk olyan lehe-
tőségről, ahova valamelyik lelkipászto-
runk vezetésével szolgálati útra küld-
hetnénk például egy fiatalokból álló 
együttest, a jobb szervezés és szélesebb 
körű támogatás reményében tekintsük 
ezt közös missziós feladatnak, amiért 
imádkozunk, és amit együtt végzünk!   

Fiataljaink engedelmessége a Misz-
szió Parancsnak olyan öröm, amit nem 
szabad a “véka alá rejteni”. Örömmel 
hallgattuk Cserepka Barna testvér bi-
zonyságtételét Torontóban, aki a fiával 
Nicaraguában járt. A clevelandi gyüle-
kezetből Kasja Pintér és Lakatos Gab-
riella néhány napja tértek haza Peruból. 
Annie Herjeczki Kínába ment tanítani, 
Novák Eszter pedig Tokió mellé, Japán-
ba. Für Noémi Dél-Afrikába készül, 
hogy „booster shot”-ot adjon pusztító 
járványok sújtotta térségekben a gye-
rekeknek, immunrendszerük felerősíté-
sére. Herjeczki Ádám zenekart vezet, és 
a zenei szolgálatokban segít magyar és 
amerikai gyülekezetekben. Novák Ben-
jámin és a torontói Katona lányok, Carol 
és Eszter, sikeres jótékonysági hangver-
senyt szerveztek Budapesten, aminek 
célja a Magyar Hospice Alapítvány tá-
mogatása volt. Nagy számban utaznak 
ezen a nyáron Európába fiatal testvére-
ink, és örömmel látjuk, hogy szolgálatra 
is készen ismerkednek az óhazával. 

A legutóbbi, az Evangéliumi Hírnök-
ben olvasható híradás a detroiti ifjúsági 
találkozóról, betekintést nyújt Szövet-
ségünk jövőjébe is. Milyen jó azt látni, 
hogy a gyakran rettegett “nyelvi kér-
dést” bölcsen és ezért problémamente-
sen megoldják az ifjaink! Angolul job-
ban értve, igénylik az angol nyelvű igei 
szolgálatokat, de csakolyan figyelemmel 
hallgatják a magyarul elhangzókat is. 
Ne feledkezzünk meg teológiailag is 
képzett ifjainkról: Mikó István, Bákai 
István és Kulcsár Dániel testvérekről - 
az utóbbi kettő lelkipásztori szolgálatra 
készül.  

A Misszió – és Jótékonysági Bizottság 
javaslatait, köztük a jövő évi költségve-
tés-tervezetet később terjeszti a Köz-
gyűlés elé Novák testvér, szavazásra.

Szabó István szövetségi alelnök,  
a MJB vezetője

szeretett Testvéreim az Úr Jézus 
Krisztusban! 

A Korinthusiakhoz írt első levélben 
olvassuk: „Úgy tekintsen minket min-
den ember, mint Krisztus szolgáit és 
Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sá-
fároktól elsősorban azt követelik, hogy 
mindegyikük hűségesnek bizonyuljon” 
(1Kor 4,1-2). Bár mi, a szövetség vá-
lasztott szolgái nem apostoli megbízást 
végzünk, de tőlünk is joggal követeli 
meg a testvériség, hogy hűségesen áll-
junk helyt a munkában, aminek elvég-
zésével megbíztak bennünket, és amit 
elvállaltunk. Mi ezekben a napokban 
székelyföldön tartózkodunk, a Józsa 
család találkozóján. A testvériség meg-
értését kérem, hogy idén, a családi kö-
telékek „húzásának” engedve inkább, 
megragadtuk ezt a lehetőséget, hogy a 
kiterjedt rokonság időseivel és fiataljai-
val együtt legyünk a világ sok részéről. 
Gondolatban a testvérekkel vagyunk, 
és bár jó itt lenni, alig várjuk, hogy újra 
együtt lehessünk az amerikai magyar 
baptista testvériséggel - együtt a szolgá-
latban és Urunk dicsőítésében. 

Az imént idézett igeszakaszban ez áll: 
„követelik, hogy mindegyikük hűséges-
nek bizonyuljon”. A testvériség jogán 
lehetnek ilyen elvárásaink egymástól, 
és azért, mert Isten szolgálatában ál-
lunk. Az újjászületett embert a hálája és 
az öröme indítja a hűséggel végzett szol-
gálatra. A Mindenható Isten hívására is 
válaszolunk, aki tud rólunk mindent. 
Méltó, hogy hűséges szolgái legyünk. 
félve gondolok arra, hogy Isten elvá-
rásainak kell megfelelnem; de éppen 
ilyenkor, segítségemre jönnek a jó pél-
dák. Nem lehetetlen dolog hűségesnek 
lenni: hűnek maradni az elhíváshoz, a 
gyülekezethez, a házastárshoz, a nem-
zethez. Azért is szeretek veletek lenni, 
mert a hűséggel végzett szolgálat szép 
megnyilvánulásaival gazdagszom min-
dig. A bizottsági gyűléseinken és a Köz-
gyűlés előtt elhangzó beszámolók erről 
szólnak. Azt kívánom, hogy a testvéri 
találkozás áldásai és a hétvégén hirde-
tett igék minden résztvevőt indítsanak 
még elkötelezettebb szolgálatra! 

Ez évi jelentésemre másképpen ké-
szültem, mint az elmúlt évek során el-
mondottakra. A Jegyzőkönyvben olvas-
hattok szövetségünk és gyülekezeteink 
elmúlt évéről, a legfontosabb helyi és 
közös eseményekről. Mivel Novák test-
vér jelentése is az elmúlt 12 hónapról 
szól, engedjétek meg, hogy most a jövő-
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

4. oldal 2011. július 

Az Efézusiakhoz írt levél 2. 
fejezetéből vett idézettel kérem 
Istenünk áldását a közgyűlés munkájára 
és az egész hétvégére: „De Isten, 
gazdag lévén irgalomban, az ő nagy 
szeretetéért, amellyel minket szeretett, 
minket is, akik halottak voltunk a vétkek 
miatt, életre keltett a Krisztussal együtt 
– kegyelemből van üdvösségetek! – és 
vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek 
világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy 
megmutassa az eljövendő korszakokban 
kegyelmének mérhetetlen gazdagságát 
irántunk való jóságából Krisztus 
Jézusban.” (Ef 2,4-7). 

Az a feltámadás, amiről itt Pál 
apostol ír nem az idők végén vár ránk, 
hanem megtörtént, amikor üdvösséget 
nyertünk. Egy lelki történésről van 
tehát itt szó, mint ahogy az üdvösség 
örömeiben való részesedésünk, 
helyfoglalásunk a mennyeiek világában 
is az. mindennek a következménye  
azonban már kell hogy érzékelhető 
legyen, mert Istennek az a szándéka 
mindezzel, hogy „megmutassa az 
eljövendő korszakokban kegyelmének 
mérhetetlen gazdagságát irántunk való 
jóságából a Krisztus Jézusban.” Isten 
az ő kegyelmességét bennünk és velünk 
mutatja be a világban. Az elmúlt hónapok 
nagy természeti katasztrófái és a világot 
átszövő gonoszság, a gyilkos bűnök 
láttán sokan megkérdőjelezik Isten 
jóságosságát. Hogyan engedheti meg 
mindezt egy jó Isten? – kérdezik, vagy 
tüntetően deklarálják, hogy ha lenne 
Isten, akkor mindez nem történhetne 
meg. Nincs módunkban a kétkedőknek 
és a vádlóknak, mindnek válaszolnunk, 
de nem is ez a feladatunk. Az a dolgunk, 
hogy megváltott életünkkel bemutassuk 
az Isten kegyelmének mérhetetlen 
gazdagságát. Nem az a dolgunk, hogy 
kivárjuk itt a feltámadást, és várjuk 
a megdicsőülést, hanem, ha valóban 
újjászülettünk, valóban meghaltunk 
a Krisztussal és feltámadtunk vele, 
ha valóban van üdvösségünk, akkor 
éljünk ezt bizonyítva. Az életszentség, 
a tisztaság, a hívők szeretet-közössége 
és áldozatokat is vállaló összefogásunk 
embertársainkért, ezek tanúsítják, hogy 
az övéi vagyunk. Csakis ilyen életre 
készen számíthatunk Urunk segítségére 
személyesen, gyülekezeteinkben, és 
mint szövetség is. 

Hálával tartozunk Istennek azért, 
hogy gondoskodott New Yorki 
testvéreinkről, és megajándékozta őket 
Dr. Gergely István testvérrel. Az új 
lelkipásztor és családja 2011 októberétől 
végzik a szolgálatot hivatalosan is, 

miután a gyülekezet előző lelkipásztora, 
Kulcsár Sándor testvér nyugdíjba vonult. 
Köszönjük Kulcsár testvérnek, hogy a 
lelkipásztori szolgálatban eltöltött több 
mint negyven esztendőt megkoronázta 
azzal, ahogyan a gyülekezetet 
felkészítette a váltásra. Gergely testvér 
eljött Kolorádóba is a családjával az 
augusztusi családi hétre, és azóta 
szolgált már több gyülekezetünkben. 
Családi okokból nincs most velünk, de 
szeretetteljes köszöntését küldi. 

A kolorádói családi hét nagyon jól 
sikerült. Az Estees Park-i tábor sajnos 
megváltozott, és valószínű, hogy nem 
tervezünk már közös programot ott, de 
ami a több mint 150 résztvevőt illeti, 
élmény dús, lelkiekben is gazdag hetet 
tölthettünk együtt. Köszönjük Szabó 
István és Gerstner Kornél testvérnek, 
hogy ezúttal is mindent megtettek azért, 
hogy jól érezzük magunkat. 

Januártól Kaliforniában nyomtattat-
juk az Evangéliumi Hírnököt. Többektől 
kaptunk visszajelzést, hogy Őri István 
és Ibolya testvérek munkáját dicsérik, 
mert szebb lett a lapunk. Jogos a 
kritika, hogy késik a kikézbesítés. Ezt 
úgy fogjuk korrigálni, hogy korábban 
átadjuk az anyagot nyomtatásra. Kérjük 
viszont a testvérek támogatását is. Csak 
úgy jelenhet meg a lap időben, ha a 
megígért írások Herjeczki testvérnél 
vannak időben. 

A Pécsett megrendezett MABAVISZ 
tanácskozáson Herjeczki testvérrel 
képviseltem szövetségünket. Az elnök 
testvér megosztotta a tapasztalatait 
az EH olvasóival. Én kritikusabban 
fogalmaztam volna, de látva, hogy az 
elcsatolt területeken élők mennyire 
rászorulnak a támogatásunkra, örülök 
annak, hogy a két nagy szövetség 
furcsa érdektelensége még nem vonta 
el teljesen a levegőt ettől a nemes 
kezdeményezéstől. 

A mögöttünk lévő szövetségi évben 
két célgyűjtési akciót hirdettünk, és így 
a berettyóújfalui és az érmihályfalvi 
gyülekezetnek jelentős anyagi segítséget 
küldhettünk. Köszönjük, hogy a 
gyülekezetek többsége pozitívan reagált 
ezekre a felhívásokra, és reméljük, hogy 
a következő hasonló célú projektek is 
sikeresek lesznek. 

Jelentem a közgyűlésnek, hogy az 
év során minden kötelezettségünknek 
eleget tettünk az állami hatóságok 
felé. Az elnökség felelősséggel és az 
Alapszabály előírásainak megfelelően 
intézte a szövetség ügyeit. A gyülekezetek 
delegátusai, akik az évközi gyűlésen 

és tegnap a Misszió – és Jótékonysági 
Bizottságban szolgáltak nagy 
körültekintéssel látták el a feladatot, 
amivel a gyülekezetek megbízták 
őket. Ők a mi szövetségünk vezetői. 
Igyekeztünk, hogy a magyar, amerikai 
és nemzetközi testvérszövetségekkel a jó 
kapcsolatot ápoljuk. Pl. tagjai vagyunk a 
Baptista Világszövetségnek is. 

Jelentésemet, szokásunkhoz híven a 
hozzám eljuttatott adatok felsorolásával 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2011. július 5. oldal

Péntek este (a rámai táborban) a Nő-
szövetség ünnepi estjének vezérgondo-
lata ez volt: "Én pedig azt mondom nék-
tek...", a Nőszövetség szombati gyűlésén 
pedig a bibliatanulmány címe: "Bármit 
mond nektek, tegyétek meg!".

Ez a mondat egy menyegzőn hang-
zott el. Krízishelyzet az "öröm napján" 
is kialakulhat, de áldott az a menyegző, 
ahova a legdrágább vendég hivatalos! A 
krízishelyzeteket senki más nem tudja 
megoldani, csak a mi drága megváltónk.

Mária ajkáról hangzottak el ezek 
a szavak, aki a harminc év alatt sok-
szor megforgatta szívében azokat az 
igéket, amiket hallott és megtartott. 
Többször lehetett alkalma rácsodál-
kozni fiára, arra a többletre, amit csak 
Benne látott. mária nem sokszor szó-
lal meg. Ő egy befele forduló, szem-
lélődő, gondolkodó személyiség, aki 
csak akkor szól, ha arra szükség van.  

mária mondatában minden szónak ko-
moly jelentése, súlya van. 

"Bármit" (valamit) - akármit, min-
dent, úgy ahogy mondja. Egészen, tel-
jesen, nem részlegesen, nem másképpen 
és nem máskor, hanem akkor és épp 
úgy, ahogyan mondja!

Lehet, hogy az adott pillanatban nem 
értjük, hogy miért kell éppen azt és úgy 
tennünk. János sem értette, ezért pa-
rancsként kellett hallja Megváltónk aj-
káról: "Engedj most...".

Amit Ő mond, azt azonnal kell ten-
nem. Nem holnap, holnapután, valami-
kor máskor és nem másképpen, nem úgy 
ahogy majd én gondolom.

Az asszonyok sietve, futva vitték az 
örömhírt, a rájuk bízottakat. Nem ráérő-
sen, hanyagul, hanem azonnal!

"Mond nektek" - Ő mindig személye-
sen szól, mond valamit. Amit nekem 
mond, amit rám bíz, azt nekem kell 
tennem, nem várhatom, hogy mások te-
gyék helyettem. Amit pedig másoknak 
mond, azt kell hagynom, hogy mások 
tegyék. Ne fontoskodjam, ne gondoljam 
azt, hogy én mindenre alkalmas(-abb) 

vagyok. Az az igazi szolgai lelkület, ha 
akkor és úgy teszek ahogy és amikor Ő 
mondja nekem.

"Tegyétek meg" - nem félig, hiányo-
san, hanyagul, hanem mindent úgy, 
ahogyan mondja.

Lehet, hogy én úgy gondolom, hogy 
túl nagy vagy túl kicsi az a feladat, amit 
végeznem kell, vagy épp másként kép-
zeltem el, mint Naámán a gyógyulást. 
Súlyos következményekkel járhat, ha 
másként teszem, nem úgy, ahogy Ő 
mondja. Lót felesége vagy pl. Saul más-
ként tették, s nem maradt el a büntetés. 
Nóé nem gondolta és akarta máskép-
pen, s engedelmessége áldásul szolgált 
egész családjának.

Vannak élethelyzetek, amikor ta-
nácstalanok vagyunk. Jósafát (2Krón 
20,12) tanácstalanul áll, amikor rájuk 
tör a hatalmas ellenség, és ezt mondja: 
"Nem tudjuk mit tegyünk, csak reád te-

kintünk." Az Úr elé álltak feleségeikkel, 
fiaikkal együtt, s várták az útbaigazítást, 
segítséget. Ha szorult, tanácstalan hely-
zetünkben az Úr elé állunk imatársaink-
kal együtt, akkor nem marad el a felelet, 
segítség.

Mit tegyek, ha nem mond semmit? 
Várnom kell csendben, amíg szól. Sokat 
rontok azzal, ha akkor is tenni akarok, 
amikor Ő nem kér rá. Lehet, hogy csak 
azt várja, hogy üljek le az Ő lábaihoz, 
legyek csendben, töltődjem fel, mert  

kiégtem, megfáradtam, nem vagyok 
épp alkalmas a munkavégzésre. Kell 

gyakorolnom néha azt is, amit egy vers-
író így fogalmazott meg: "Most nem te-
szek semmit sem, csak engedem, hogy 
szeressen az Isten."

Ha tettem valamit Isten akarata ellen, 
utasítása nélkül, azt nem elég csak meg-
bánnom, hanem el kell döntenem, hogy 
többé nem teszek így. "Te taníts arra, 
amit én át nem látok. Ha álnokságot kö-
vettem el, nem teszem többé."  Jób 34:32

Ahhoz, hogy meghalljam, amit Ő 
mond, ott kell lennem a közelében, szol-
gai lelkülettel. Ő nem különös tehetsé-
gű, mindenre alkalmas zseniket keres, 
hanem szolgákat, akik nem kérdezget-
nek, kifogásolnak, hanem végrehajtják 
a rájuk bízottakat alázattal, engedelme-
sen.

Az ítéletkor jobbkéz felől állók nem is 
tudtak róla, hogy kivel, mikor tettek jót. 
ezt kérdezték: "Uram mikor láttunk té-
ged...?" Ők meghallották az utasítást és 
végezték a feladatukat. 

Ez a feltétele annak, hogy majd 
jobbkéz felől álljunk: "Bármit mond 
nektek, tegyétek meg!"

      Torma Irénke (Ráma, 2011. júl. 2) 

"BárMIt MOnd néKteK, tegyéteK Meg!"   Jn 2:5
 A Nőszövetség alkalmai

A MÁSODIK MÉRFÖLD
Máté 5:41

"Ha valaki egymérföldre hív el,
menj vele kettőre!"
Amikor Jézus ezt mondja néked,
nem a te erődre épít.
Nem a te lelkesedésedre,
hitedre, erődre.
Nem számol emberi mértékkel,
mert a második mérföldet
sokan nem érték el!
A második mérföld, jaj, nagyon nehéz!
Sokszor a lélek bármennyire kész,
az elsőt is nehezen teszi meg,
mert a teste leroskad, erőtelen.
Jézus nem emberi erőre gondol, csak 
arra építhet, amit Ő ad neked
természetfeletti, isteni erőket.

Megvan-e a szoros kapcsolatod Vele?
érzed-e, hogy árad az Ő ereje?
Akkor indulj bátran!
engedj embertársad kérő szavának,
lesz elég erőd a második mérföldre!
                              Oláh Gabriella

Torma Irénke nőszövetségi elnök 
a szombat délutáni gyűlésen 

       Kish Ethelka                 Vadász Márta               Oláh Gabriella              Herjeczki Éva
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ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

6. oldal 2011. július 

A nagyszerű tábori hétvége a legtöbb 
távolról érkező vendég számára nehe-
zen indult. Az utolsó másfél órás sza-
kaszt legtöbben 4 óra alatt tettük meg a 
hatalmas forgalom miatt. (Canada Day 
volt ugyanis az a péntek). Hamar elfelej-
tettük azonban az utazás gyötrelmeit a 
testvérekkel való találkozás, a táborban 
tapasztalható kellemes, nyári időjárás, a 
békességes és ezúttal rövid két bizottsá-
gi gyűlés, majd a bőséges vacsora követ-
keztében. 

Az esti istentiszteletre szépen megtelt 
a 31 éves és tavaly felújított tábori ká-
polna. A szövetségünk elnöke néhány 
gondolattal és imádsággal megnyitotta a 
104-dik közgyűlést, majd átadta a szó-
széket Torma Irénke nőszövetségi elnök 
testvérnőnek. A megnyitó, ünnepi esten 
szépen összeállított program fogadta a 
testvéreket, melynek során minden je-
lenlévő gyülekezet képviseletéből volt 

tott program szerint, békességben és jó 
hangulatban telt a közgyűlésnek ez a 
„hivatalos” ülése is. A táborozók másik 
része a tóparton talált kedvének megfe-
lelő kikapcsolódást.   

egy-egy szolgálat: vers, bizonyságtétel 
vagy ének. Az est befejezéseként Püsök 
Dániel torontói lelkipásztor hirdette az 
igét, Törvény és kegyelem – Krisztustól 
címen. 

A közgyűlés és az azzal egybefonó-
dó bibliai konferencia főtémája ez volt: 
Mit mond Jézus? Ezt a témát fejtette ki 
a hétvégén hallható igehirdetések, áhíta-
tok sora. 

Szombaton délelőtt a táborozók 
egy része – azok, akik a szövetségünk 
missziómunkáját figyelemmel kísérik – 
közöttük természetesen a gyülekezeti 
küldöttek, képviselők – részt vettek a 
közgyűlés hivatalos ülésén. A nyomta-

RÁMA 2011. JúLIUS 1-3. FÉNyKÉPES BESZÁMOLó 
a 104. közgyűlésről és az 51. nyári konferenciáról

Képszöveg:  A közgyűlést Kulcsár Sándor testvér áhítatával kezdtük.  
Novák József és Herjeczki Géza a közgyűlés végén.  Lelkipásztoraink.   

Tálalva!  Kúti Jánost és Máriát 55 éves házassági évfordulójukon köszöntjük.  
Jövendő űrhajósok.  Az énekkar, a fúvósok és a fiatalok szolgálata. 



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2011. július 7. oldal

Az ebéd és általában az étel magyaros 
és bőséges volt. A jól szervezett konyhai 
munkába  a torontói testvérek mellett 
egy kicsit besegítettek a többi gyüleke-
zet nőtestvérei is. 

A szombat és a vasárnap délután le-
hetőséget adott a találkozásokra, beszél-
getésekre, napozásra, fürdésre. Sokan 
megcsodálták a tábor legújabb fejlesz-
tését: a gyerekek számára készült több 
elemes játszóteret. A gyerekek inkább 
azonnal kipróbálták; használatba vették 
a csúszdát, homokozót, többféle hintát. 
Úgy láttam, hogy mindegyik tetszett ne-
kik. 

A nőszövetség konferenciájára a ká-
polnában, a lelkipásztorok találkozójá-
ra pedig a tárgyalóteremben került sor 
szombat délután. Feltűnő és jó volt, hogy 
valahogy most senki sem sietett. 

Szombat este a fiatalok szolgálatát 
Gerstner Kornél ifjúsági elnök vezette, 
amit Vadász János testvér igehirdetése 
követett. A tisztelet utánra hatalmas tá-
bortüzet készítettek elő a torontóiak. Jól 

lemben a kanadaiak 5:3-ra legyőzték a 
déli szomszédaikat.  Gratulálunk nekik - 
annál is inkább, mert ott ezt elfelejtettük 
szóvá tenni. 

Az esti istentiszteleten arra figyeltünk, 
mint mond Jézus a jövőről. A szolgála-
tokat Novák testvér vezette, Herjeczki 
testvér hirdette az igét. 

A vendégek nagyobb része hétfő reg-
gel indult haza. Akik ottmaradtak, azok 
számára délelőtt volt még egy záró áhí-
tat. A tábor munkásai pedig már teljes 
igyekezettel a gyermek-táborozásra ké-
szültek. Erről a következő számban ol-
vashatunk majd beszámolót. Ennyit már 
most is: szép  és áldásos hetet kapott a 
35 gyermek és a velük foglalkozó test-
vériség. 

Köszönjük a tábor vezetőinek, mun-
kásainak, a torontói testvéreknek a fi-
gyelmes vendéglátást!        Máté

indult, szépen égett, de a szúnyog invá-
zió olyan mértékű volt, hogy a fúvósa-
ink feladták egy idő után a velük való 
hadakozást. Így a szokásos tábortűz 
melletti éneklés nagyon rövidre sikerült. 
Zárt helyen, a tágas étkezőben folytató-
dott a fiatalok és az idősebbek beszélge-
tése, játéka. 

Vasárnapunk is áldásosan telt.  Az 
imaórát Torma János nyugalmazott lel-
kipásztor vezette Veres Imre, magyar-
országi lelkipásztorral. Az istentisztelet 
egy kedves alkalommal bővült: Kulcsár 
Leventéék elsőszülött gyermekének be-
mutatásával - amiről külön is beszámo-
lunk.  Az igehirdetésben Novák József 
testvér tolmácsolásában Jézus a máról 
tanította az üzenetre vágyókat. Az úrva-
csorát a helyi lelkipásztor és a szövetség 
elnöke négy elöljáró testvér segítségével 
osztotta szét a mintegy 150 résztvevő-
nek. 

A délután csúcspontja – legalább-
is a kanadaiaknak – a hagyományos 
amerika-kanada meccs volt.  Jó küzde-

Gyermekek szolgálata a vasárnapi 
tisztelet elején.  Az énekkar szolgál.  

Tízen először voltak a táborban.   
5:3 a kanadaiak javára. 



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)

8. oldal 2011. július 

gyerek használta, nagy örömmel az új 
játszóterünket. 

Megemlítem még azokat a dolgokat 
is, amelyek nem olyan látványosak, 
de nagyon fontosak, és költségesek is.   
 Beszereltünk egy új víz tisztító 
rendszert, ami lehetővé teszi a tábor 
területén a víz fogyasztását, azon kívül 
még új gáz vezeték rendszert is hoztunk 
be a tábor területére, hogy több épületben 
is tudjunk gáz fűtést biztosítani. 
 Ebben az évben tervezzük még a 
farmház lebontását, és egy új gondnoki 
lakás kiépítését, irodával és egy 
mosóhelyiséggel.  Jó visszatekinteni az 
elmúlt évekre és látni azt, hogy terveink 
megvalósítása, a tábor fejlesztése mások 
örömét és kényelmét szolgálja.

Egyébként a hétvégén több mint 150 
felnőtt és 25 gyerek volt a táborban. 
Hisszük, hogy jövőre kétszer ennyien 
leszünk, és időben jelenkezünk, mert 
nagyon nehéz utolsó pillanatban  szállást 
és étkezést biztosítani. A tábor befogadó 
képessége szállásra 100 fő, étkezésre 250 
személy.  Tehát jelentkezzünk időben és 
tervezzük a jövő évi Rama tábort .

Programjaink erre az évre: 
Gyermektábor - július 4-10,
Romatábor - augusztus 15-20,
Házasok hétvégéje - augusztus 26-28,
Bibliai Konferencia - szeptember 2-4 
és Halásztábor - szeptember 23-25.
Közvetlen a konvenció után 

kezdődik a gyermek tábor. Sajnáljuk, 
hogy a szövetségünkhöz tartozó 
gyülekezetekből nem sok gyermek vesz 
részt ebben az évben, de hisszük, hogy 
jövőre többen lesznek.  Várjuk időben 
a gyerekek és a tanítók jelentkezését, 
hogy emlékezetessé tudjuk tenni 
gyermekeink számára a tábort.

35 gyermekkel kezdjük a táborozást, 
nagyon kellemes az idő, alkalmas 
a fürdésre és testi-lelki felüdülésre, 
focira és lovaglásra, amit a gyerekek 
ki is fognak használni.  Imádkozzatok 
értünk!

                                 Balla Sándor 

A ráma tábor vezetőjét Balla Sándor 
testvért kérdezem a konferencia után. 
Az évek telnek, s a tábor nem öregszik, 
inkább fiatalodik. A táborozók között 
sok a gyermek és a fiatalt.  Új játszótéri 
elemeket: hintát, csúszdát stb. látok. 
Szeretnék tőle hallani valamit a 
táborról, jelenéről,  programjairól. 

Nagy öröm számomra, hogy a tábor 
csak években öregszik - most az 51-dik 
nyár tábori alkalmait tartjuk. A torontói 
testvérek összefogásával évről-évre 
tudunk olyan dolgokat megvalósítani, 
ami a tábort kényelmessé teszi és a mai 
kornak megfelelő lehetőséget  biztosít 
az észak-amerikai gyülekezeteknek. 
Öröm számomra, hogy ez így volt 
ebben az évben is, annak ellenére, 
hogy az elmúlt hetekben nagyon sokat 
eset az eső, ami a kinti munkákat 
akadályozta. Sikerült mégis felállítani 
egy új játszóteret - csúszdával, hintával 
és egyéb gyermekek számára készült 
tornaszerekkel.  Jó volt látni a hét 
végén, hogy egyszerre több mint húsz 

GyERMEKBEMUTATÁS A 
RAMA TÁBORBAN

Július 3-án, közel kétszázan gyűltünk 
össze  a Rama táborban. A testvéri ta-
lálkozás örömét növelte az, hogy bemu-
tathattuk az Úrnak és a jelenlevő gyü-
lekezetnek Kulcsár Levente és Ibolya 
elsőszülött fiát, Bálint Kálebet.

Püsök Dániel lelkipásztor testvér fel-
olvasta Józsué 14:6-15 igeszakaszt, me-
lyet követően ismertette a bibliai Káleb 
egyes tulajdonságait: Káleb vezető em-
ber volt, lehetett rá számítni, betartotta a 
szavát, nem a tömeg hatása alatt élt, azt 
mondta, ami a szívében volt, teljes szív-
vel követte Istenét, az Urat, nem kereste 
a könnyű megoldásokat, nem a saját ere-
jében bízott, vállalta a harcot és meg lett 
jutalmazva Isten által.   

Kívánságunk és imánk, hogy a kis 
Káleb hasonlítson e bibliai személyhez.

Az igei magyarázat után egy képes 
összeállítást néztünk meg a kisgyer-
mek mindössze 6 hetes életéről. Majd 
a szülők megköszönték Istennek ezt az 
értékes ajándékot, és kérték az Ő segít-
ségét gyermekük neveléséhez. Kulcsár 
Sándor lelkipásztor testvér kezeibe vette 
a gyermeket, és áldást kért életére. Az 
összevont énekkar az „Áldjad meg…” 
című énekkel folytatta az imák sorát.

Az Ároni Áldás elmondása után a 
helyi lelkipásztor körbe vitte Kálebet a 
gyülekezeti teremben, hogy mindenki 
közelről láthassa.

Ezek után a gyerekek köszöntését 
hallgattuk meg. Nagy Viktória verset 
mondott, majd Pintér Béla Gyermekszív 
című énekével dicsérték az Urat. Balla 
mária a rokonság és a gyülekezet nevé-
ben bátorító szavakkal és a következő 
verssel köszöntötte a Kulcsár családot:

Kulcsár Sándor testvér imádkozik 
 a kis Kulcsár Káleb Bálintért

úJ SZIKRÁCSKA
Egy tavaszi napon 
valaki megérkezett,

Selyem sima kis markából, 
örömmagot hinteget.

Eggyel több van a világon, 
akit szeretni lehet.

Amikor két szívet Isten 
szeretettel teletölt,

S két egymásba olvadt élet 
boldogsága testet ölt,

Fényesebb lesz, melegebb lesz 
egy szikrányit ez a föld.
Meghatottan nézem e 
kicsiny életkezdetet,

Eggyel több van a világon, 
kiért Krisztus szenvedett.
Egy lélekkel több van, aki 

a menny lakója lehet.
Komoly, súlyos felelősség, 

boldog drága állapot,
Kezünkbe tett emberélet, 
büntetés vagy jutalom,

Ha majd egykor számon kéri 
az utolsó nagy napon.
Életterhes napjainkban 

meggörnyedve dolgozunk,
Mától kezdve egy új, fényes, 

csepp lángocskát gondozunk,
Eggyel több van a világon, 
kit imánkban hordozunk. 

Kérésünk, hogy az Úr tartsa meg ezt a 
kis életet és formálja az Ő dicsőségére.
                                   Püsök Adina



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.
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éjszaka az Úré volt.
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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
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2011. július 9. oldal

The Relentless Call of God
 An incredible mission’s trip to 

Nicaragua, Chinandega,  
El viejo 2011.

Many times speaking with my children 
through the years, I've mentioned the 
incredible life experiences I've had as 
a child in Bolivia under the ministry of 
my parents Rev. Janos & Dr. Margret 
Cserepka. All I knew was that I had 
grown up and found myself with children 
and a life full of responsibilities. During 
this period they had grown up and I was 
calling them to a closer relationship with 
their father in heaven and Jesus Christ. 

Off and on within our church 
community we would hear the incredible 
mission trips that different people took 
to go serve the Lord in other countries. 
As a cause of this, conversations 
occurred between my children and me 
questioning why I hadn't gone on one of 
these trips. I felt challenged through the 
request and constant questioning. One 
day my son Janos Cserepka had asked if 
I would be willing to just look and think 
of going on a trip. My heart jumped with 
excitement and I said "Lord I'd love to go 
with my son". But like a typical parent I 
found many excuses of why not to go. 
Thank God that he works through our 
children and insists on us listening to 
his word, his request of us to serve him 
within our homes, within our schools, 
within our work and even as far as Ni-
caragua.  

After a Sunday service Janos spoke 
to me and said "Why don't we pick 
up an informational package to look 
over? If it’s God's will he will give us 
a sign." So we went to the table and 
the informational person handed us a 
package and our assumption was that 
it would be information on the mission 
trip so that we could take it home, pray 
about it and think it over. To our surprise 
sitting in the car Janos turns and says 

to me "It looks like we’re going!" and I 
said with surprise "What do you mean?” 
"Remember you said that if God gave 
us a sign you would go" Janos Replied. 
Again I asked "What do you mean?" 
Instead of receiving an informational 
package we received two applications 
to go to Nicaragua. WOW! Was that 
ever an amazing start to our Journey to 
getting to know how to trust fully our 
father in heaven, with every need for our 
mission trip to Nicaragua. 

faith is an understatement in the life of 
a Christian. We need to listen even when 
it comes from the mouth of a child, even 
when Satan tries to put doubt in what 
we’re doing.  We prayed, we worked, we 
expressed our needs both to our father 
in heaven and our brothers in Christ and 
I had the greatest opportunity to let my 
son see the Faith of Christian’s coming 
together by supporting us in prayer and 
monetarily so that we could go and serve 
and build a school for the community of 
El viejo. 

I want to thank all those who 
supported us in every way because they 
truly taught my son and me, how God 
works through His people. 

Arriving in the capital of the country, 
managua, Nicaragua we were greeted 
by beautiful Christian people who were 
taking us to a missionary complex. A 
couple of days in the city and we moved 
on by mini vans to drive to the count-
ry side to arrive in Chinandega in a 
beautiful 35-40 degree climate. We 
unpacked our vans, got equated with 
the hotel people, had our lunch and went 
out to the construction site. There were 
many women and children waiting for 
our arrival with excitement. We jumped 
out of the van had a chance to see the 
materials, the property where we were 
going to start building a 2 room school 
for the children. The next morning, 
arriving hot and sweaty even before we 
started our work we were designated to 
different jobs. Such as moving cement 
blocks, sifting sand, mixing cement and 
tying rebar by our foreman mauricio. 

During the morning we noticed the 
incredible desire for the women and 
children of the community wanting to 
support and help us. It was incredible 
to watch a row of mothers lead by mira 
and little girls bring water in buckets on 
their heads because they did not have 
running water. During our two weeks 
we had the chance to create friends 
and get to know the community better. 
We painted the local hospital, built the 
school and also provided vacation bible 
school to encourage the community to 
get to know their father in heaven and 
their Saviour Jesus Christ. 

To see Janos intermingled with the 
youth and the women whom brought 
food and drink, he was so down to 
earth he blended in as if he was a 
part of their families. He was such an 
encouragement. This brought incredible 
memories of how his grandfather Rev. 
Janos Cserepka who also had that 
down to earth, loving nature. We are 
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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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Patience
Patience is the willingness to respond 

to irritating circumstances with love, 
grace and kindness as you wait on the 
Lord to guide you in how to handle a 
situation.

Problems in life will always try your 
patience. However, these problems are 
meant to build you up and develop you 
into becoming a better person. We often 
have to deal with difficult people who 
test our nerves. The best way to deal 
with these people is by being slow to 
anger and quick to forgive. 

The reason why God allows difficult 
people and demanding problems to 
come into our lives is so that we can 
grow in our faith and become mature.

                                            Internet

The BWA hopes that current events 
will be "an opportunity for peaceful 
positive changes in the societies there."

In another resolution, the BWA 
expressed concern on conflicts in the 
eastern part of the Democratic Republic 
of Congo (DRC) due to "the struggle for 
access to and control of the region's vast 
mineral resources."

DRC supplies 70 percent of the 
minerals used to make cell phones, 
laptops, and other popular electronic 
devices. In the last 15 years, an estimated 
5.4 million have died as a result of wars 
in eastern Congo with hunger and 
diseases claiming some 45,000 persons 
each month. Women and young girls are 
at special risk. Eastern Congo has been 
described as "the most dangerous place 
in the world to be a woman or a girl" 
due to widespread rape and other forms 
of violent assaults. The BWA deplores 
"rape as a tool of war in eastern Congo."

There is need, the BWA says, for 
"companies and individuals trading in 
minerals from eastern Congo to work 
for peace and promote justice in the 
region" and for Baptists to advocate 
with companies "to create conflict-free 
supply chains and a conflict-free mining 
sector in Congo."

These resolutions were presented 
when 300 Baptist leaders and delegates 
gathered in Kuala Lumpur from July 
4-9 for the BWA Annual Gathering. The 
yearly meetings involve a number of BWA 
groups, including the General Council 
and the Executive Committee; executive 
sub-committees and divisional advisory 
committees; women's, men's, and youth 
departments; regional groupings; and 
commissions of the divisions of freedom 
& Justice, and Mission, Evangelism & 
Theological Reflection, and others.

                                         bwanet.org 

your pastor cares... when 
you or someone you love needs help.

If you have the idea that I should be 
called only when someone is critically 
ill or there is a death in the family, let me 
help you change your mind.

I have no greater urge in my work 
than to be the "shepherd of my sheep" 
that I ought to be. so never, never 
hesitate to call me when you or someone 
you know needs help. I do not want you 
to carry burdens alone when I can be of 
assistance.

Call me... before you go to the 
hospital.

If there is to be surgery, I would like to 
visit you either at home or in the hospital 
before the operation. I want to express 
to you and with you to God our Chris-
tian confidence and quiet trust in Him. 
Even if it is just for a checkup or for 
tests, I want to see you during your stay. 
Every minister has had the experience 
of having a parishioner say to someone, 
"When I was in the hospital, the minister 
never came to call." I can visit you only 
if I know you are to be hospitalized. Tell 
me the dates you will be there. Tell me 
when a friend or another member of 
your family will be hospitalized.

asked by our father in Heaven to create 
relationships with those whom we come 
in contact with, to love them and serve 
them so that they may see Christ’s love 
in action. 

One thing I learned was that not 
only was I there to serve them but God 
uses them to make a change in me! It 
is humbling knowing that God can use 
some one as broken and simple as me. 

When people look at you, do they 
see you putting others first? Do they 
see your love for God? As you live 
your life, remember to be sure you are 
lighting a light rather than just cursing 
the darkness.

“You are the light of the world. A city 
set on a hill cannot be hidden.” matt 5:14
                        Barney Cserepka

CALL 
ME...

 by Arthur Zahniser

BWA condemns violence in the 
Middle East, urges Christians  

to remain in the region 
Washington, DC (BWA)   

The Baptist World Alliance (BWA) 
has condemned the violence that is 
currently taking place in sections of the 
Middle East and is calling on Baptists to 
be engaged in "informed and persistent 
prayer for the whole region," and to be 
involved in "active solidarity with all the 
Baptist communities there."

In a resolution passed during a 
meeting of the General Council of the 
BWA in Kuala Lumpur, Malaysia, 
the international Baptist organization 
denounced "all forms of violent 
protests" and "violent repression of 
peaceful demonstrations" that have 
occurred in the region over the past 
several months.  The BWA expressed 
particular concern about "recent 
violent attacks made on Christians and 
Christian churches by extremist groups, 
especially in Egypt and Iraq."

The resolution commends the 
faithfulness of Middle Eastern Baptists, 
such as those in Lebanon and Gaza, "who 
are reaching out with humanitarian aid 
to meet the needs of their communities, 
including refugees," and appealed to 
"the worldwide Baptist family to support 
them in their endeavors."

The BWA believes that "a just 
resolution to the conflict between Israel 
and Palestine" is urgent. Such a solution 
should "balance Israel's need for security 
with an end to the oppressive policies 
inflicted on the Palestinian people." 
Baptists are urged to give support 
to Arab Christians in Israel and to 
Palestinian Baptists. Baptist Christians 
in the region are encouraged "to remain 
in the Middle East as a continuing 
sign and affirmation of the Christian 
presence and witness in the region."

Call me... when there is any problem 
in your home.

When you have difficulty commu-
nicating with another member of the 
family , call me. If one of the children 
needs to discuss something with 
someone outside the home, send him 
to me. Anything you bring to me will 
be held in the strictest confidence. Only 
you, your pastor, and God will know. 
As your pastor, I am not as emotionally 
involved as a member of your family. 
And I am concerned to bring healing 
to you in what otherwise might develop 
into a complicated situation.
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2011. július 11. oldal

Akik 
ELMENTEK

IMÁDKOZZUNK 
EGyMÁSÉRT

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

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

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

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

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

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

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

TÁVOL ÉS MÉGIS KÖZEL
ládban nevelkedtek. Szabó Alizt szülei 
istenfélelemre nevelték, de csak hosszas 
keresgélés után találta meg gyülekeze-
tünket, ahol bizonyságtétele szerint lel-
ki közösségre talált. 

Papp Szilvia 2004-ben ismerte meg 
az Úr Jézust, amikor munkaadója, Bal-
la Attila elvitte őt a kolorádói YMCA 
táborba. Az Észak-Amerikai Magyar 

Baptista Szövetség ifjúsá-
gi hetén  elhangzott taní-
tások és a többször eléne-
kelt - Mike Sámuel által írt 
- “A versenypálya” című 
dal vezették őt arra, hogy 
elkötelezze magát Jézus 
Krisztus követése mellett.

Németh Ferenc egy 
szenvedélybetegségből 
való megszabadulás örö-
mével adhatta át életét Jé-
zusnak.

A bemerítést és az ige-
hirdetést Dr. Almási Mi-

hály, gyülekezetünk lel-
kipásztora végezte. Prédikációjában 
összekötötte a húsvéti üzenetet a meg-
térés jelentőségével: a hit fontosságát 
hangsúlyozta prédikációjában, melynek 
egyik első cselekedete a bemerítkezés. 
Gyülekezetünk új tagjait énekekkel és 
bizonyságtétellel köszöntöttük, ezúton 
pedig a következő igével szeretnénk bá-
torítani őket: „Áldjon meg téged az Úr 
és őrizzen meg téged!”

            Taligásné Rákosi Márta

Bemerítés Pesterzsébeten
A Húsvét vasárnap kettős ünnep 

volt idén gyülekezetünkben! Nem csak 
Krisztus föltámadására emlékezhet-
tünk, hanem hat új testvérünk bemerí-
tésére is sor került. Hálásak vagyunk 
Istennek, hogy újabb hat fiatal ismerte 
föl, hogy Nagypénteken Jézus értük is 
vállalta a keresztutat.

Hitüket, Jézus parancsa szerint, be-
merítéssel pecsételték meg a zsúfolásig 
megtelt imaházban. A bizonyságtevők 
sorát a három legfiatalabb bemerítkező 
kezdte: Kovács Ákos, Baka Flóra és 
Lovász Petra. mindhárman gyülekeze-
tünkben nevelkedtek, a bibliaköri taní-
tások, prédikációk és nem utolsó sorban 
szüleik, nagyszüleik példája buzdította 
őket megtérésre. A másik három fehér 
ruhás már felnőttként döntött Krisztus 
mellett. Gyermekként nem baptista csa-

Pesterzsébeti bemerítkezők és dr. Almási Mihály lp.

A Pacséri Gyülekezetben az év ele-
jén két testvért is váratlanul hazahívott 
az Úr. Az egyik Bertalan János testvér 
volt, aki elég hosszú és súlyos szenvedés 
után távozott e létből. Temetésére janu-
ár 4-én került sor. Akkor még nagyon 
hideg, havas idő volt, így a temetés egy 
óra alatt lezajlott. 

Két héttel azután a pacséri gyülekezet 
hosszú időn át volt presbiterének, Jaksa 
Géza testvérnek a felesége Jaksa Te-
réz testvérnő halt meg. Teréz testvérnő 
csendes, hallgatag asszony volt, az első, 
akivel megismerkedtünk  idejövetelünk 
után. Agyvérzés miatt szabadkára vit-
ték, a kórházba. Hazakerült, kicsit job-
ban lett. meglátogattuk, beszélgettünk, 

imádkoztunk együtt. Majd vasárnap, 
amikor mi Csantavéren, imaházban 
voltunk, az Úr hazaszólította csendes 
szolgálóleányát. Temetésén magyarul 
és horvátul szólt Isten vigasztaló igéje. 
Imádkozunk a hátramaradt gyerme-
kekért, unokákért, hogy mindannyian 
kövessék azt, Akit édesanyjuk követett. 

Gyászolja testvére, Kuti Mária Toron-
tóban, gyermekei Los Angelesben, Bu-
dapesten és otthon. 
                      Tóth Zoltán és Irénke

új egyházi törvény   
Magyarországon

Kik kerültek be a "történelmi egyház" 
kategóriába? 

Magyarországi Katolikus Egyház,
Magyarországi Református Egyház,
Magyarországi Evangélikus Egyház,
magyarországi zsidó Hitközségek 

Szövetsége, Egységes Magyarországi 
Izraelita Hitközség, magyarországi Au-
tonóm Orthodox Izraelita Hitközség,

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye,  
Konstantinápolyi Egyetemes Patriar-
chátus - Magyarországi Ortodox Exar-
chátus, Magyarországi Bolgár Ortodox 
Egyház, Magyarországi Román Orto-
dox Egyházmegye, Orosz Ortodox Egy-
ház Magyar Egyházmegyéje,

Magyar Unitárius Egyház Magyaror-
szági Egyházkerülete,

Magyarországi Baptista Egyház,
Hit Gyülekezete.
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A protekció (18)
Befejeződött az 53/54-es iskolaév. Az 

első munkaévem. Eredményes volt. Egy 
tanítványom sem bukott a záróvizsgán. 
Elégedett és boldog voltam. A szünidő-
re hazajöttem Szabadkára. Találkoztam 
kollégákkal és kolléganőimmel a zene-
déből. Megtudtam, hogy szolfézsszakos 
előadót keresnek az alsófokúba. Meg-
örültem a lehetőségnek és elhatároztam, 
hogy megpályázom az állást. Meg is tet-
tem. Sok szempontból előnyösebb lenne, 
ha itthon dolgozhatnék.

Viszont az egyik, szintén pályázó kollé-
ga értésemre adta, hogy ne reménykedjek, 
mert neki jó összeköttetései vannak. Ő 
kint tanított az általános iskolában és ezt 
senki sem kedvelte. Jobb volt válogatott 
gyerekeket tanítani a zenedében. Vala-
hogy nem zavart ez meg túlságosan. Úgy 
voltam vele, mint mindég, ha az Úr úgy 
akarja, akkor meglesz és haza jöhetek.

Megkaptam az állást. Hogy hogyan, 
azt két év múlva tudtam meg, úgymond, 
véletlenül. Akkor kisegítettem a kö-
zépfokúban és karvezetést tanítottam. 
Ehhez megszerveztem az alsófokúak 
kiskórusát. A karvezető vizsga végez-
tével az új igazgatóval együtt jöttünk ki 
az épületből, és egy darabon együtt jött 
velem és a korábban említett kolléga-
nőmmel. Útközben elmondta, hogy na-
gyon kellemes volt a vizsga és most már 
tudja, mért kellett neki miattam kétszer 
is Zentára utaznia, hogy elengedjenek. A 
volt igazgatónő, a Cora néni hívta fel a 
figyelmét, hogy engem vegyen fel. Hát 
ennyit a protekcióról.

Itthon voltam és az ismerőseim között 
dolgozhattam. Sok órám volt. Még a fi-
atalok javító-intézetébe is elküldött az 
igazgató, zenei nevelés címén. Nagyon 
jól fizettek, és a pénzre a családomnak is 
nagy szüksége volt. mama mindinkább 
segítségre szorult a növekvő családunk-
ban. Apa munkásai voltunk a műhely-
ben. Ezek mellett itt volt a gyülekezet a 
házunkban. Lassan szűk lett a helység, 

meg alacsony is volt. Lyubo testvér, aki 
asztalos volt, csinált támlás padokat. 
Szűkek voltak vagy inkább keskenyek, 
de azért megtette; térdeplő is volt a pa-
dokon. Apa vett egy jobb harmóniumot. 
A gangot beépítette és így lett egy tágas 
nappalink. Mindez deszka-padlós volt, 
és szombaton fel kellett súrolni. Sok-
szor már érkeztek a fiúk meg a lányok 
az ifi- és ének-órára és kénytelenek vol-
tak engem "átlépni," mert éppen sietve 
végzelődtem. Megmostam a kezem és a 
harmóniumhoz ültem a mindig vidám 
társasággal.

Utána még sütöttünk-főztünk, va-
sárnapra. Nyáron a kútba engedtük az 
ételt, az volt a frizsiderünk. Vasárnap 
leginkább itt "felejtették" a vendégeket. 
mivel sokan voltunk, mi gyerekek min-
dig a "második váltásban" ebédeltünk. 
Öcséim, négyen voltak már, sokszor 
zúgolódtak ezért. Hála az Úrnak, az Ő 
áldásával mindig elég volt az étel.

Az úrvacsora előtti szombaton mindig  
felkészítő imaóra volt. Nagyon szeret-
tem ezeket a készülődéseket az ünnepre. 
számomra, és hiszem sokaknak, min-
dég ünnep volt - és az ma is -, amikor 
leülhetek egy asztalhoz az Úr Jézussal! 
Apa íróasztala a munka-asztala volt.  
Sokszor ott érte az éjjel, Bibliára hajol-
va, körülvéve könyveivel. munka után 
rakta ki őket és készült a vasárnapi ige-
szolgálatra. Egy szarajevoi Cseh testvér 
német bibliai kommentárokat, konkor-
danciát ajándékozott apának, de apa ren-
delt is ilyeneket Kasszelből.

A húgom, Márta is munkába lépett. 
Egyenlőre minden szép, békés és re-
ményt keltő volt. "A veréb is otthont 
talál magának, s a fecske fészket, hogy 
kicsinyeit oda rejtse, oltáraidnál, Sere-
gek Ura, Istenem és királyom! Boldogok, 
akik házadban laknak, téged örökké ma-
gasztalnak. Boldog az ember, akinek 
ereje benned gyökerezik." Zsolt 84,4-6.

                               Nagyajtai Eszter

De mit mond Jézus?
1. Én pedig azt mondom néktek: Szeres-

sétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik 
titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik 
titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, 
akik háborgatnak és kergetnek titeket. 

2. Azért azt mondom néktek: Ne aggodal-
maskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és 
mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltöz-
ködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az 
eledel, és a test hogynem az öltözet? 

3. ... ha meg nem tértek és olyanok nem 
lesztek mint a kis gyermekek, semmiképen 
nem mentek be a mennyeknek országába. 

4. Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten 
közületek egy akaraton lesznek a földön 
minden dolog felől, amit csak kérnek, 
megadja nékik az én mennyei Atyám. 

5. Teremjetek azért megtéréshez méltó 
gyümölcsöket, és ne mondogassátok 
magatokban: ábrahám a mi atyánk! mert 
mondom néktek, hogy az Isten ezekből a 
kövekből is támaszthat fiakat ábrahámnak. 

6. Én is mondom néktek: Kérjetek és 
megadatik néktek; keressetek és találtok; 
zörgessetek és megnyittatik néktek. 

7. Ezenképen, mondom néktek, örven-
dezés van az Isten angyalainak színe előtt 
egy bűnös ember megtérésén. 

8. … mindenkinek, akinek van, adatik; 
akinek pedig nincs, még amije van is, 
elvétetik tőle. 

9. ... aki az én beszédemet hallja és hisz 
annak, aki engem elbocsátott, örök élete 
van; és nem megy a kárhozatra, hanem 
általment a halálból az életre. 

10. Bizony, bizony mondom néktek: Aki én 
bennem hisz, örök élete van annak. 

11. ... mindaz, aki bűnt cselekszik, szol-
gája a bűnnek. 

12. ... ha valaki megtartja az én beszé-
demet, nem lát halált soha örökké. 

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

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

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

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

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

Nagyajtai Eszter

Életem (10)
Irénke néni és a
Teddy gombja

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

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

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

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

AZ ÚR AZ ISTEN!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nagyajtai Eszter

Életem (10)
Irénke néni és a
Teddy gombja

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

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

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

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

AZ ÚR AZ ISTEN!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A megfejtéseket november végéig
várjuk.
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