
109. közgyűlés - RÁMA TÁBOR
Ha a közgyűlés 2-3 napja szorosabb-

ra fűzi a testvéri közösséget, formájától 
függetlenül már betöltötte feladatát. De 
természetesen van egy néhány kötött 
alkalom is, melyen az Észak-Amerikai 
Magyar Baptista Szövetség hivatalos 
ügyeinek is a végére járunk. Péntek 
délután a szövetség két bizottsága ülé-
sezett, melyen előkészítettük a szombat 
délelőtti szövetségi gyűlésünket.  

A péntek esti istentisztelet a Nőszövet-
ség estje – így volt ez most is. Lukács 
Erzsébet nőszövetségi elnök testvérnő 
vezetésével szolgálatokban gazdag is-
tentiszteleten vehettünk részt – melyről 
máris olvashatunk beszámolót, s az ak-
kor elhangzott igehirdetést pedig a kö-
vetkező számban közöljük. 

Tábortűz és mellette sokáig tartó 
éneklés követte a tiszteletet. 

Szombat délelőtt került sor a közgyű-
lés hivatalos részére. Az előre nyomta-
tott program szerint végeztük a gyü-
lekeztek küldötteiből és a szövetségi 
munka iránt érdeklődő testvérekből álló 
gyülekezet előtt a szövetségi munkát. 
Elnökünk, dr. Gergely István vezette a 

békességesen folyt együttlétet, melynek 
során beszámolókat hallgattunk meg 
és pénzügyi dolgaink áttekintése után 
a MJB által kidolgozott következő évi 
budgetet tekintettük át és fogadtuk el. 

Ebéd előtt imádsággal, a himnuszok 
eléneklésével, köszöntő szavakkal, zász-
lós-felvonulással és -felvonással „nyi-
tottuk meg” a már folyamatban lévő 109. 
Közgyűlést és az 56. Bibliai Konferenciát. 

A hétvége igei mottóját: Krisztus 
központú élet, a Filippi levél alapján 
tanulmányoztuk – ehhez kapcsolódott 
szinte minden szolgálat. Ezek egy részét 
igyekszünk elérhetővé tenni az olvasók 
számára is. 

Szombat délutánonként kerül sor a 
női-, férfi- és lelkipásztor-szövetség éves 
alkalmaira. A fiatalok most nem gyűlé-
seztek – de sokan voltak, s készültek az 
esti szolgálatokra. A szombat este ugyan-
is az övéké volt. A sok és színes szolgá-
lat első felében egy angol igehirdetést is 
hallottunk (Kulcsár Attila), a végén pedig 
egyet magyarul (Püsök Dániel). 

A vasárnap délelőtti istentisztelet na-
gyon gazdag volt, s mégsem tűnt zsúfolt-

Az Észak-Amerikai Magyar Baptisták 
az idén is a rámai táborban tartották meg 
szokásos, évi közgyűlésüket. Nem csak 
a hely, de az alkalom fölépítése, rendje 
is az utóbbi évtizedek hagyományai sze-
rint alakult. Azt gondoljuk, hogy a jót 
nem érdemes se elhagyni, se lecserélni. 

Péntek koradélután érkeztünk hosz-
szú, az utolsó 50 mérföldet araszolva 
megtett út után. A tábor már majdnem 
tele volt nagy országunk egymástól elég 
távol eső magyar baptista gyülekezete-
iből érkezett testvérekkel. A közgyűlés 
tulajdonképpen a legtöbb testvér számá-
ra ezt jelenti: találkozni a régen látott, 
de szeretett testvérekkel, vagy éppen 
találkozni az ilyenkor gyakran előfor-
duló óhazai vendégekkel, talán éppen 
egy falubelivel. (Nem is tudom hányan 
voltak például a Zilahi, vagy Zilahról el-
származott testvérek csoportképén – de 
azt hiszem 30-nál is többen.)

A találkozás nem csak az egymás lá-
tását, beszélgetéseket jelenti ilyenkor, 
hanem a közösen egy-felé figyelés, az 
istentiszteleteken való részvétel, sőt az 
azokon való szolgálat örömét. 

Hungarian Baptist Convention of North America Since 1908 Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

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

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

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

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

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

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

folytatás a 3. oldalon

A TARTALOMBÓL

English Articles - pages 8-9.
Meghívó lelkipásztor beiktatásra

és ifjúsági találkozóra
Beszámoló a kolorádói családi

táborozásról
Távol és mégis közel: hírek

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

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

bennünket meghalni? Mit tettél velünk,
miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?!
12 Nem megmondtuk neked még Egyip-
tomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd
szolgáljuk az egyiptomiakat?! Mert jobb
nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk,
mint ha a pusztában halunk meg! 13 De
Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek!
Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan
szabadít meg ma az ÚR benneteket! Mert
ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat,
úgy soha többé nem fogjátok látni õket. 14
Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok
veszteg!
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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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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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Szeptember 2-4.
Meghívott előadó: Novák József lp. 
Jelentkezés szükséges, Püsök Dániel 

vagy Balla Sándor testvérnél. 
+  +  +
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nak. Imaóra, szolgálatok, igehirdetés, 
úrvacsora, s mindezek után, mintegy az 
alkalom koronája: a torontói testvérek 
bemerítése a Couchiching tóban. 

A tábori kápolna kicsinek bizonyult. 
Gyermekeink, fiatalok és felnőttek – 
mindenkinek volt üzenet - akinek a füle, 
meg a szíve nyitva volt. Sok fénykép is 
készült a szolgálatokról, és természete-
sen a bemerítésről – ezek egy részét a 
Facebookon is láthattuk már, itt az új-
ságban is helyet kapott néhány. Ígéretet 
kaptam több fényképre is, de nem futot-
tak be hozzám. 

A következő havi számban is lesz még 
beszámoló és fényképek. 

Ha több lenne a hely, szívesen írnék 
az asztalok körüli közösségről, ételek-
ről, a vasárnapi foci-meccsről (amit ez-
úttal a kanadaiak nyertek meg, nem is 
kis különbséggel). Köszönjük a torontói 
és más testvérek önzetlen szolgálatát. A 
tábor szépsége, rendje a gondnok házas-

pár, Veres Imre testvérék fáradhatatlan 
munkáját dicsérte. 

A vasárnap esti istentisztelet Szabó 
István férfiszövetségi elnök ötletének és 
szervező munkájának, valamint a New 
York-i zenei vezető, Bákai Joe és éne-
kes-zenés társai fáradságának köszön-
hetően új színt hozott a tábori alkalma-
ink sorába. Dr. Szenohradszki János 
testvér kezdeményezésére vezettük be 
néhány éve, hogy több alkalmat adunk 
a férfitestvéreknek is a szolgálatra. En-
nek a kezdeményezésnek jó folytatása 
volt ez a gyülekezeti ének-zene est. Egy 
beszámolót máris olvashatunk erről a 7. 
oldalon, az egyik magyarországi vendé-
günk (dr. Szabó István testvér) tollából. 

Az egész hétvégét és az azt követő 
gyermek és ifjúsági hetet a torontói lel-
kipásztor, Püsök Dániel testvér vezette. 
Köszönjük az ő fáradságot nem ismerő 
helytállását, szolgálatait. Várjuk a gye-
rek/ifi táborozásról is a beszámolókat!

Szomorú szívvel tudatom olvasóink-
kal, hogy két hűséges munkást is elve-
szítettünk július hónapban – majdnem 
egy időben. A mi veszteségünk azonban 
a mennyország nyeresége. Vadász Már-
ta nőtestvér, az egykori Hunter Vadász 
János lelkipásztor testvér özvegye július 
15-én ment el az Úrhoz, férje után keve-
sebb, mint két évvel. 

Július 19-én pedig Füredi Kamilla 
misszionárius testvérnőt hívta haza vá-
ratlanul a kül- és bel-misszió Ura. 

Füredi testvérnőt a MABAVISz saját 
halottjának tekinti, temetésén szövetsé-
günket Herjeczki testvér képviseli majd.  

Emléküket kegyelettel őrizzük! 
                             Herjeczki Géza
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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)

2016. július-augusztus 3. oldal

Cleveland: A tavaly nyáron még bi-
zonytalan volt a Cleveland-i testvérek 
pásztorkérdésének megoldása, de örven-
dünk annak, hogy Kulcsár Sándor lelki-
pásztortestvér feleségével együtt fölvál-
lalta ennek a gyülekezetnek a gondját és 
2015 decemberétől hűségesen végzik a 
szolgálatot. Hisszük, hogy segítségük 
révén az Úr majd hosszabb távon is ad 
kegyelmet a lelkipásztor kérdés megol-
dásában.  

Detroit: A detroiti testvérek, miután 
Herjeczki testvér elérte a nyugdíjkort, 
még a tavaly nyáron döntöttek arról, 
hogy meghívják Huli Sándor magyar-
országi lelkipásztort és feleségét.  Bár 
az erre vonatkozó  kérvényt november 
elején beadták az USA megfelelő hiva-
talába, döntés még nem született. Remé-
nyeik szerint testvéreink még ebben az 
évben elfoglalhatják szolgálati helyüket. 
Imádságban mi is támogassuk őket. 

Palm Bay: Alexander Denczel testvér 
szolgálata után, 2015 tavaszán egy fia-
tal angol nyelvű lelkipásztor Joel Sathe 
testvér vállalta a gyülekezet pásztor-
lását. Már akkor jelezte, ha meghívást 
kap angol nyelvű gyülekezet részéről, 
elmegy, de helyette édesapja, aki nyug-
díjas lelkipásztor, tovább végzi a szolgá-
latot. Folyó év május végén Joel testvér 
befejezte a szolgálatot a Palm Bay-i gyü-
lekezetben, mivel Portlanból (Oregon) 
meghívást kapott egy nagyobb gyüleke-
zet részéről. Mivel szülei is vele mentek, 
a korábbi ígéret nem volt tartható. Azon-
ban az Úr gondoskodott a Palm Bay-i 
gyülekezetről James Waddell nyugdíjas 
lelkipásztor testvér személyében, aki 
a környéken lakik. Testvérünk vállalta 
a gyülekezet pásztorlását, sőt kiterjedt 
családjával együtt látogatja a gyülekeze-
tet, és az otthonnál is ellátja a lelki gon-
dozói szolgálatot. Hálásak vagyunk az 
Úr gondoskodásáért, Isten áldását kér-

jük a gyülekezetre és új lelkipásztorára.  
Toronto: Torontói testvéreink 2013-

ben kezdték az új imaház építését, még 
nem sikerült befejezni, de már a vége 
felé járnak. Mint általában építkezések-
nél történni szokott, az építkezés a ter-
vezetnél több időbe és pénzbe kerül. A 
testvérek esetében is közbejöttek olyan 
munkálatok és olyan engedélyek beszer-
zése, amire nem számítottak, ezért a be-
fejezés még várat magára. Az elhúzódó 
építkezés ellenére testvéreink példásan 
összetartanak, az új imaházzal együtt a 
lelki ház is épül. Imádságban és anyagi-
akban továbbra is támogassuk testvére-
ink fáradozását.  

Kelowna: Kulcsár testvérék szolgála-
tának befejezése után, az ő közbenjárá-
sukkal is, tavaly júniustól Dr. Vass Ger-
gely lelkipásztor végzi a szolgálatot a 
Kelowna-i testvérek között. Vass testvér 

családjával együtt hűsé-
gesen szolgál Kelowna-i 
magyar közösségben, a 
lelkipásztoroknak rend-
szeresen elküldi a gyüle-
kezeti értesítőt. Hálásak 
vagyunk Vass testvér és 
családja szolgálatáért, to-
vábbra is hordozzuk őket 
imakarjainkon. 

Venice: Lassan három 
éve, hogy Kulcsár Attila 
testvérünk gyülekezet-
plántálási missziót kez-
dett Sarasota vidékén 
Floridában. Attilának 
sikerült jó kapcsolatot 
kiépíteni a Venece-i Ma-
gyar Házzal, ahol mind e 
mai napig rendszeres is-

tentiszteleteket tart. Beszámolóit olvas-
va azt is látjuk, hogy családjával együtt 
igyekszik megragadni minden magyar 
rendezvényt, hogy embereket elérjen az 
evangélium igazságával. Minden nyáron 
vakációs bibliahetet szervez gyermekek 
számára, akiken keresztül a szülőket is 
eléri. Ebben az évben gyülekezeteink fi-
ataljai is bekapcsolódtak ebbe a munká-
ba, hisszük, hogy fáradozásuk meghoz-
za a várt eredményt. Örvendünk, hogy 
ezen a közgyűlésen Attila testvérünk 
is velünk lehet, kívánunk számára sok 
erőt, felülről jövő bölcsességet a vállalt 
misszió teljesítésében.  

 
II. Jelentősebb szövetségi  

események
Kolorádó-i családi hét: A tavalyi köz-

gyűlésünk után, július 25 és augusztus 1 
között ismét családi táborozást szervez-
tünk a kolorádói Estates Parkban.  Mind-
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megjelent testvéreket, akik jelenlétük-
kel is bizonyítják, hogy komolyan érde-
keltek szövetségünk ügyeiben. Mivel ez 
az első közgyűlés, amit vezetek, szeret-
ném megköszönni újból a testvérek bi-
zalmát, ugyanakkor előre elnézést kérek 
az esetleges hibák miatt. Úgy érzem, 
még sokat kell tanulnom, egészen más 
szervezeti rendszerben szolgáltam Er-
délyben, azonban vezető testvéreim se-
gítségével remélem, itt is sikerül pozitív 
módon hozzájárulni közösségi életünk 
fejlődéséhez.  

Ezen a hétvégén a Krisztus közpon-
tú életről hallunk tanítást. Az az ige 
jutott eszembe, amikor Jézus feltáma-
dása után a zárt ajtók mögött megjelent 
tanítványinak és megállt a középen Jn 
20: 19-21. Szeretném, ha ez a közgyű-
lés Krisztus központú közgyűlés lenne, 
és azért imádkozom, hogy egész éle-
tünket Krisztus központúság jellemez-
ze. Ez akkor valósul meg, ha egyéni és 
gyülekezeti életünkben, terveinkben, 
gondolkozásunkban, istentiszteletein-
ken mindig Ő lesz a középen. Ha ezt 
vállaljuk, az általa kínált békesség kíséri 
életünket, az érette végzett szolgálatunk 
és missziós küldetésünk pedig nem lesz 
eredménytelen. 

Az elmúlt közgyűlési év folyamán 
Isten kegyelmes gondoskodását tapasz-
taltuk mind e mai napig. Szövetségünk 
életében nagyon sok említésre méltó 
esemény történt, az idő rövidsége miatt 
csak néhány dolgot szeretnék megemlí-
teni: gyülekezeteink helyzetéről, a fon-
tosabb szövetségi eseményekről, illetve 
azokról a tervekről szeretnék szólni, 
amelyeket fontosnak látok az előttünk 
álló időszakban.

I. gyülekezeteink helyzete
Az Úr kegyelméből, jelenleg 8 aktív 

gyülekezet tartozik szövetségünkhöz 
(Alhambra, Chicago, Cleveland, Detro-
it, Melbourne, New York, Palm Bay, To-
ronto) és két misszióállomás (Kelowna, 
BC; Venice, FL). Hála Istennek jelenleg 
mindegyik gyülekezetben aktív lelki-
pásztor szolgál. A kongresszusi füzet-
ben is közölt gyülekezeti beszámolók 
alapján látható, hogy mindegyik gyü-
lekezet lehetőségéhez képest, igyekszik 
fönntartani, a magyar baptista missziót, 
és törekszik arra, hogy ez a misszió nö-
vekedjen. Az idő és hely rövidsége miatt 
csak azokat említem, ahol jelentősebb 
események vagy változások történtek. 
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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 2016. július-augusztus 

vezve Debrecen környékén. Részlete-
ket ezzel kapcsolatosan a közeljövőben 
fogunk közölni. Bár időben és pénzben 
nekünk kerül ez legnagyobb áldozatba, 
bátorítom a testvéreket, aki csak teheti, 
vegyen részt ezen a rendkívüli magyar 
baptista rendezvényen. 

b. Családi hét a rámai táborban:  A si-
keres Colorádó-i táborozás után voltak, 
akik azt javasolták, hogy szervezzünk 
gyakrabban családi heteket. A veze-
tőségben szóvá tettük ezt, de idő és az 
anyagiak miatt nem látjuk kivitelezhe-
tőnek a Colorádó-i családi hét gyako-
ribb megszervezését. Azonban, hasonló 
jellegű tábori hetet lehet szervezni itt 
a Ráma táborban. A jövőre tervezett 
MaBaVit miatt, legközelebb 2018-ban 
lehetne megszervezni egy ilyen hetet. 
Ezt időben fogjuk közölni, és amennyi-
ben lesz érdeklődés, a következő családi 
hetet itt a táborban fogjuk megtartani, 
valószínű az évi közgyűlést megelőző 
héten. 

2. Missziós lehetőségek, bel és kül-
misszió

a. Ifjúsági munka: Hála Istennek szép 
számban vannak fiatalok és gyermekek 
gyülekezeteinkben. Ezeknek nagyobb 
része már itt született az újföldön, olya-
nok, akik szívesebben beszélik az angol 
nyelvet. Hogy az igét jobban megértsék, 
egyre inkább szükség lesz angol nyelvű 
szolgálatokra, legyünk rugalmasak eb-
ben a kérdésben. Az elmúlt évben törté-
nő bemerítések, azt igazolják, hogy fia-
taljaink ragaszkodnak a magyar baptista 
közösséghez, ezért gyülekezetileg és 
szövetségileg is próbáljunk egyre több 
olyan programot szervezni, ahol fiatalja-
ink jól érzik magukat, támogassuk misz-
sziós kezdeményezéseiket. 

b. Testvéri látogatások: Ebben az or-
szágban, a távolság és a szorgos munka 
nagy akadály a gyülekezetek kölcsönös 
látogatásában. Azonban, a közös alkal-
mak és találkozások más módon el nem 
nyerhető lelki áldások forrásai. Szeret-
ném javasolni, hogy azok a gyülekeze-
tek, amelyek kocsival egynapos járó-
földre vannak egymástól, szervezzenek 
évente legalább egy-egy hétvégét, ami-
kor kölcsönösen meglátogatják egymást. 
Kívánatos lenne ezeket a hétvégéket 
evangelizációs alkalmakként megszer-
vezni, ahová nem gyülekezeti tagokat is 
meghívhatunk.

c. Az itt élő magyarok elérése: Az 
Észak Amerika-i Magyar Baptista kö-
zösség olyan fázisba érkezett, amikor 
a kívül valók elérése elengedhetetlen 
szükség. Torontó kivételével, elenyésző 
azoknak az új tagoknak a száma, akik 
az utóbbi években az óhazából érkeztek. 

től, aki hosszú ideig hűségesen vezette 
az ifjúsági munkát, Dr. Kulcsár Zsolt 
testvér vette át a vezetést. Az elnök-
ség tagjai még: Juhász Róbert, Gergely 
Ruthie alelnökök, Fodor István pénz-
táros. Örvendünk, hogy megválasztott 
testvéreink új lendülettel és készséggel 
végzik a megbízatást. 

A tavaszi ifi találkozóra Torontóban 
került sor 2016. május 27-29 között. 
Különlegessége abban volt, hogy a ta-
lálkozót a testvérek az új imaház egyik 
melléktermében tartották. Az előadók 
az Önzetlen élet témáját boncolgatták. A 
hazatérő fiatalok részéről jó volt halla-
ni a bizonyságtételeket, amelyben arról 
tettek vallást, hogy Isten megszólította 
őket, azzal a vággyal jöttek haza, hogy 
Krisztus példáját követve, önzetlen, 
szolgálatkész életet éljenek.   

Évközi gyűlés: Április 8-9-én itt a 
táborban tartottuk meg évközi gyűlé-
sünket. A végrehajtó és a missziós bi-
zottságban a megbeszélések testvéri 
szeretetben és a békesség légkörében 
történtek. A megbeszélt témákat most 
nem sorolom, azokról bőven hallunk 
még az alelnöki, titkári, illetve pénztári 
beszámolókban. Nagyon remélem, hogy 
közösen megbeszélt terveinket, illetve 
döntéseinket a közgyűlés is jóváhagyja. 

Szövetségi gyűjtések: 2011 óta minden 
évben két célgyűjtést tartunk gyüleke-
zeteinkben. Örömmel és hálával a szí-
vemben mondom el, hogy eddig minden 
célgyűjtés eredményes volt, gyülekeze-
teink testvérisége reménységünkön felül 
adakozott. A tavalyi hálaadási gyűjtés 
a torontói új imaház építésre ment, az 
idén pedig pünkösdkor A Cleveland-i 
testvérek számára gyűjtöttünk, akik új 
lelkipásztori lakást vásároltak. Nagyon 
hálásak vagyunk a testvérek adakozó 
készségéért, és továbbra is bátorítjuk a 
gyülekezeteket, hogy vállaljanak részt 
ezekben az áldozatokban. Meggyőződé-
sünk szerint ezek a célgyűjtések jelen-
tősen hozzájárulnak a magyar baptista 
misszió fejlődéséhez, sokat jelent azok-
nak a testvéreknek, akik anyagilag sok-
kal nehezebb helyzetben élnek.  

III. Tervek és javaslatok jövőre
1. közösségi rendezvények
a. MaBaVisz 2017: Isten kegyelméből 

Május 5-7 között Szövetségünket kép-
viselhettem az idei MaBaVisz tanács-
ülésen. A megbeszélések középpontjá-
ban egy újabb MaBaVit megszervezése 
volt. Ha az Úr akarja és élünk debreceni 
helyszínnel, 2017. augusztus 4-6 kö-
zött lesz megtartva a negyedik magyar 
baptista világtalálkozó. Ezt megelőzően 
július 30 és augusztus 4 között az ifjak 
számára lesz nemzetközi táborhét szer-

nyájunk örömére több mint 170 volt a 
résztvevők száma, (eddig a legnagyobb 
létszám), annak ellenére, hogy az igény-
lők közül sokan nem tudtak eljönni. Ki-
váló alkalom volt a kikapcsolódásra és a 
testvéri közösség építésére. A hét témája 
alapján legfontosabb kapcsolatainkkal 
foglalkoztunk, igei tanítást hallgatva 
és kiscsoportos beszélgetéseket folytat-
va. A táborozás jó légkörét és pozitív 
jellegét az is igazolja, hogy a befejezés 
után többen is kérték, hogy gyakrabban 
szervezzünk ilyen alkalmakat. A csalá-
di hét sikere az Úr után azoknak is kö-
szönhető, akik a szervezésben és a szol-
gálatokban oroszlánrészt vállaltak. Ez 
úton is köszönjük Szabó István testvér 
fáradozását, illetve az ifjúsági szövetség 
részéről Gerstner Kornél és munkatársai 
odaadását. Reméljük, (és ezért imádko-
zunk), hogy az Úr a jövőben is lehetővé 
teszi hasonló alkalmak megszervezését. 

Női konferencia: 2016. március 11-13 
között az Észak Amerikai Magyar Bap-
tista Nőszövetség szervezésében Női 
Csendes-napokra került sor az Észak 
Carolinai Asheville-ben, a Billy Gra-
ham Konferencia (The Cove) központ-
ban. A konferencia mottója: Generáci-
ók tegnap, ma és holnap, avagy Jézus 
Krisztus tegnap, ma és mindörökké. A 
lányok, anyák és nagymamák számára 
szervezett konferencián közel 60 test-
vérnő vett részt. A vendég előadó Dr. 
Berszán Lidia testvérnő volt Kolozsvár-
ról, aki magas szintű szaktudását és sze-
mélyes megtapasztalásait nagyszerűen 
ötvözte. Ezeket a hazatérő testvérnőktől 
tudjuk, akik örömmel tettek bizonysá-
got a konferencián megtapasztalt áldá-
sokról. A hely szépségéről, az előadások 
minőségéről és a testvéri közösség gya-
korlásáról nőtestvéreink olyan lelkese-
déssel tettek bizonyságot, hogy bennük, 
férfiakban is felkeltették a vágyat egy 
hasonló alkalom megszervezésére. 

Ifi találkozó, New York, Toronto: Há-
lásak vagyunk, hogy ebben a kongresz-
szusi évben is meg lett tartva mind az 
őszi, mind a tavaszi ifjúsági találkozó. 
Az őszi találkozót a New Yorki gyüle-
kezetben tartottuk 2015. október 9-11 
között, amely egy bemerítéssel is ösz-
szekötött áldott hétvége volt, amikor 
három fiatal tett vallást Jézus Krisztus-
ban való hitéről. Hálásak vagyunk, hogy 
több mint 90 vendégnek biztosíthatunk 
szállást és ellátást. A találkozó témája 
Divergent Living volt, az előadásokat és 
az igehirdetéseket Novák József lelki-
pásztor testvér végezte, a szolgálatokba 
a gyülekezetek ifjúsági csoportjai is be-
kapcsolódtak. 

A NY-i találkozó alkalmával az ifi. 
szövetség, választó közgyűlését is meg-
tartotta. Gestner Kornél elnök testvér-
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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)

2016. július-augusztus 5. oldal

A jelenlegi emigrációs törvény, akár a 
jövőbeli kilátásokra gondolunk, ilyen 
szempontból nem kedvezőek. Ezért na-
gyon fontos, hogy missziós célból meg-
keressük, meghívjuk, felvegyük a kap-
csolatot az itt élő magyar emberekkel. 

d. Partneri kapcsolatok kiépítése: 
Fontosnak tartom az óhazában vagy 
szórványban élő testvéreinkkel való 
kapcsolat ápolását. Azt hiszem rendkí-
vüli segítség, hogy minden évben tatunk 
két célgyűjtést, amely által többségében 
szövetségünkön kívüli gyülekezeteket 
segítünk. Míg ennek folytatására bátorí-
tom a gyülekezeteket, azt is a testvérek 
figyelmébe ajánlanám, hogy gyüleke-
zetenként építsünk partneri kapcsolatot 
egy otthoni gyülekezettel vagy körzet-
tel. Ennek nem feltétlen anyagi vonzata 
kell legyen (úgyis segítsünk, ha tudunk), 
inkább arról lenne szó hogy tudjunk 
egymásról, lelki értékeinket, örömein-
ket és bánatainkat osszuk meg egymás-
sal. Azt hiszem egy ilyen kapcsolattar-
tásnak megelevenítő hatása lenne saját 
gyülekezetünk és a távolban élő testvé-
reink részére.  

Ezek mellett, fontos hogy folyama-
tosan imádkozzunk a magyar baptis-
ta misszióért. Herjeczki testvér az EH 
utolsó lapján minden hónapban leírja, 
hogy a hét milyen napján melyik Szö-
vetségért imádkozzunk (hétfő: Magyar-
ország, kedd: Erdély, szerda: Egyesült 
Államok, csütörtök: Délvidék, péntek: 
Felvidék, szombat: Kárpátalja), vegyük 
ez figyelembe és imádkozzunk egymá-
sért hűséggel és kitartóan. 

3. Alapszabályzat 
Tudomásom szerint 2003-ban került 

megszavazásra az az alapszabályzat, 
amely alapján gyülekezeteink és Szö-
vetségünk ma is működik. Azok a test-
vérek, akik megalkották, körültekintő-
en tették, a körülményekhez képest a 
meglévő cikkelyekben, talán a legjobb 
megoldásokat fogalmazták meg. Ha 
nem is akarunk lényegi változtatásokat, 
vannak kérdések, amelyeket pontosítani 
kell. Ennek érdekében javasolom egy 
alkotmányozó bizottság létrehozását, 
amelynek tagjai, az elmúlt évek határo-
zatait is figyelembe véve megfogalmaz-
nák a szükséges kiegészítéseket.  

Befejezésül, szeretnék hálát adni azo-
kért az eredményekért, amelyeket Isten 
kegyelméből elértünk. Mulasztásinkért, 
bocsánatát kérem. A föntiekben vázolt 
terveket és javaslatokat részletesen meg-
beszéljük még a végrehajtó és missziós 
bizottságban. Azért imádkozom, hogy 
az Úr vezessen terveinkben és adja áldá-
sát azok megvalósításában.   
                  dr. Gergely István elnök

A 109. közgyűlés, BIBlIAI kONFERENCIA és  
TORONTÓI BEMERÍTés - NéHÁNy kéPBEN
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

6. oldal 2016. július-augusztus 

Kedves Herjeczki Testvér! (Június 29)
Milyen hamar eljött a nyár és a konfe-

rencia ideje! Sajnálom, hogy most sem 
tudok részt venni a kitűnőnek ígérkező 
alkalmon. Sok áldást kívánok minden 
résztvevőre, de különösen a szolgálatte-
vőkre, azokra is, akik a konyhában se-
rénykednek.

Már nagyon készülök visszatérni Afri-
kai szolgálati helyemre, annál is inkább, 
mert szinte naponként kapok az ottani 
testvérektől beszámolót. Bár örülök, 
hogy távollétemben nem minden állt le, 
mégis nagy szükség lenne a jelenlétem-
re.

A Baptista Teológia és a Mozgó Bib-
liaiskola a lehetőségekhez mérten foly-
tatta a tanítást, bár nem minden prog-
ramot tudtak fent tartani. Éppen most 
érkezett hozzám egy kérés a szokásos 
évi továbbképző tanfolyammal kapcso-
latban.

A baptista általános iskolában most 
már három osztályban tanulhatnak a 
gyerekek és az iskola épületben össze-
jövő kis gyülekezet szépen fejlődik úgy 
számban, mint lelkiekben. Az anyagyü-
lekezet épülő imaházára pedig sikerült 
rátenni a bádogtetőt.

Az ország jelenleg Ebola mentes, azaz 
a járvány véget ért, de sajnos vannak 
még, akiknek sokat kell szenvedniük a 
következményektől. Sokan elszegényed-
tek és nagy számban vannak olyan gye-
rekek, akik elvesztették az egyik, vagy 
mindkét szüleiket. Nagy szükség lenne 
egy baptista árvaházra.

Ezért kérem a Testvéreket, hogy to-
vábbra is támogassák a missziót úgy 
imádságaikkal, mint anyagiakkal, hi-
szen ha sikerül néhány hónap múlva 
visszatérnem, minden centre nagy szük-
ség lesz.

Magamról annyit, hogy túl vagyok a 
kemoterápiás kezeléseken, és jelenleg 
nem lehet kimutatni kóros limfocitás 
sejteket a véremből. Sajnos most meg 
a kezelés mellékhatásaiból is ki kell 
gyógyulnom, de az orvos szerint jó re-
ménységem van arra, hogy akár száz 
évig is éljek, ha az Úr akarja.

Végezetül szeretném megköszönni az 
Amerikai Magyar Baptista Szövetség-
nek a folyamatos támogatást, az imád-
ságot, az együtt érző és aggódó sorokat 
úgy afrikai szolgálatom, mint betegsé-
gem ideje alatt. Még egyszer sok áldást 
kívánok a konferenciára, és minden ked-
ves testvér életére és szolgálatára.

Testvéri üdvözlettel,
                             Füredi Kamilla

hogy a tegnapi napon Kamilla rosszul lett, 
gyakorlatilag a fizikai állóképessége össze-
omlott. Bevitték a kórházba, ahol azonnal az 
intenzív osztályra került. Sajnos minden orvo-
si beavatkozás ellenére éjfél előtt nem sokkal 
szíve fölmondta a szolgálatot.

Az orvosi vélemény szerint az alapbetegsé-
ge (leukémia) következményeként a vérképzé-
se leállt, így hiába próbálták életben tartani, a 
vére már nem tudta megfelelő mennyiségben 
az éltető oxigént a szervezetébe juttatni. 

Engem is sokkolt a hír, mert Kamilla még 
vasárnap köztünk volt a gyülekezetben. Jóked-
vűnek és békességgel teljesnek láttuk. Utána 
még az ige személyes üzenetéről is szót vált-
hattunk röviden. Nem gondoltuk, hogy ez lesz 
az utolsó beszélgetésünk vele. Elragadtatás 
szerű elmenetele valószínű, hogy másokat is 
meglep, de úgy gondolom, hogy Isten így lát-
ta jónak engedelmes szolgálóleányát minden 
további szenvedés elől kimenteni és Országá-
ba átköltöztetni. Mi szomorúak vagyunk, de 
hisszük, hogy odaát angyalok sokasága dia-
dallal fogadja a mindhalálig győztes hőst. 

Együtt érzünk a családdal, Isten vigasztaló 
Szentlelke adjon megnyugvást és békességet 
minden megszomorodott testvérünk számára 
a feltámadás reménységében.   

                                         Mészáros Kálmán

Mészáros testvértől, Füredi Kamilla lelki-
pásztorától kaptam ezt a megdöbbentő hírt. 
Továbbítom. Szomorúan. Az Úr döntésében 
azonban megnyugodva. Folytatta volna még 
a szolgálatát, amíg erejéből futja. Legyen ál-
dott az Úr, aki jó eszközként használta mások 
javára Kamillát. Őt pedig a tiszteletünk és kö-
szönetünk illeti.                       Herjeczki Géza

Mindnyájunkat váratlanul ért Füredi Ka-
milla testvérnő elköltözése. Örvendtünk, ami-
kor arról hallottunk, hogy egészségi állapota 
javul, valahol azt reméltük, talán ő is, hogy 
még vissza mehet szolgálati helyére. Az Úr 
másképp döntött. Fájdalommal ugyan, de 
megnyugvással vesszük tudomásul az Úrhoz 
való költözésének hírét. Emlékét, példamutató 
életét hálaadással őrizzük szívünkben. Imád-
kozunk a gyászolókért és azért, hogy az Úr 
népünk közül hívjon el még sok hozzá hasonló 
lelkületű, szolgálatra kész misszió munkást. 
                                  Gergely István ÉAMBSz

Füredi Kamilla külmisszionárius az Úrhoz 
költözött. Testvérnőnk a magyarországi és az 
észak-amerikai magyar baptista misszió jeles 
képviselőjeként több évtizedet töltött Afriká-
ban, Sierra Leonéban, ahol teológiai oktatói, 
evangelizációs és gyülekezetépítő szolgálatot 
végzett. A Sierra Leone-i Baptista Szövetség 
nagy tisztelettel és elismeréssel tekint Kamilla 
testvérnő életére és egész munkásságára.

Mennyei Atyánk vigasztalását kívánjuk a gyá-
szoló családnak, rokonságnak és testvériségnek, 
valamint imádkozunk azért is, hogy Kamilla test-
vérnőnk szolgálatának legyen áldott folytatása. 

A Magyarországi Baptista Egyház Elnöksége

Füredi kamilla testvérnőtől a 
közgyűlésünk előtti napokban levél ér-
kezett, melyből ott csak idéztem, most a 
teljes levelet is közöljük: 

Akik 
ElmEntEk

FÜREDI kAMIllA  
AFRIkAI MIsszIONÁRIUs 

(1951-2016)
Egy szomorú hírt kell közölnöm: 

Füredi Kamilla afrikai misszi-
onárius testvérünket, a Kispes-
ti Baptista Gyülekezet tagját az 
elmúlt éjszaka az Úr hazahívta a 
Mennyei Hajlékba.

Testvérétől Attilától úgy tudjuk, 
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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)

2016. július-augusztus 7. oldal

A FéRFIszöVETség  EsTJE
Magyarországról  érkező vendégként 

nagy érdeklődéssel vártam, hogy milyen 
lesz/milyen üzenetet ad a Férfiszövetség 
esti programja.

A szombat este a “Gyülekezeti ének-
zenei est” megnevezéssel került az 
Észak-Amerikai Magyar Baptista Szö-
vetség 109. Közgyűlésének záró esti 
programjába. Az előkészítést és a prog-
ram vezetését Szabó István testvér, a 
Férfiszövetség elnöke végezte.

Szabó testvér  bevezetőjében örömmel 
hallottam amikor arról szólt, hogy nagy 
és maradandó értékeink vannak a “Hit 
hangjai” című énekes könyvünkben. 
Az énekek az Isten dicsőítésére hango-
lás mellett, evangéliumi üzeneteket, bá-
torításokat, megerősítéseket hordoznak. 
A mai kor szelleme szerint ezek nem 
eléggé “modern” hangzásúak, ezért a 
fiatalabb korosztály szívesebben énekli 
a “kortárs” dallamú, szövegű, hangzású 
zenét.

Szabó testvér, hozzáértő zenészek 
felkérésével kísérletet tett arra, hogy 
bemutassa a hitelődeinktől örökségül 
kapott énekek értékeit, ami igen jól si-
került! A három blokkba szerkesztett, 
mintegy 12 régi éneket a teltházas gyü-
lekezet lelkesen énekelte a zenészek kí-
séretével, magyar és angol nyelven. Az 
énekek éneklését színesítette az egyes 
blokkokba szervezett énekek ihletése 
körülményeinek rövid ismertetése, va-
lamint egyes énekversek duett, kvartett 
formában történő éneklése.

Szabó testvér ajánlotta, hogy a kor-
társ zenét nem elhagyva, gyakoroljuk 
az örök értékeket hordozó  énekek “kor-
társ” hangzású éneklését is. Ez énekek 
szövegei már több mint 100 évesek, és 
üzenetük ma is aktuális, mert az örök 
evangéliumot hordozzák.

Az est záró igehirdetésében dr. Ger-
gely István lelkipásztor megismétel-
ve az egész közgyűlés alap gondolatát 
- “Krisztus központú hívő élet”- újból 
figyelmünkbe ajánlotta a Filippi levél 
üzenetét, kiemelve “Örüljetek az Úrban 
mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. 
A ti szelídségetek legyen ismert minden 
ember előtt. Az Úr közel.” (Fil 4:4-5) Az 
Úrban való örömre még akkor is hango-
lódjunk rá, ha veszteség ért bennünket, 
mert az Úr a mi gondviselőnk.

Nagyon nagy hála van a szívünkben 
azért, hogy részt vehettünk feleségem-
mel együtt ezen a 109. Közgyűlésen és 
felbátorítva, gazdag közösségi élmé-
nyekkel térhetünk vissza Magyaror-
szágra, a saját gyülekezetünkbe. 

              Szabó István, Rákospalota

tunk, akkor lesz részünk belőle bőven! 
Ha viszont a mások nemes bátorsága, 
jó szíve, őszintesége, szeretete számít, 
akkor abból lesz bőven részünk. Ha a 
Jézus Krisztus örömhírének terjesztése 
számít leginkább, akkor azt is tudni fog-
juk, hogy kihez miként viszonyuljunk! 
Ugyanakkor ebből nyerünk gazdag osz-
tályrészt! Hálát adhatunk az aratás nagy 
Urának különböző munkatársainkért. 
Az evangélium ügye nem magán ügy! 
Az élet különböző kihívásai között kér-
jük, hogy újból és újból az örömhír sorsa 
és terjedése kösse le figyelmünk és ener-
giánk legjavát.

Ismételten foglalkoznunk kell azzal, 
hogy életünk hangosabban beszél, mint 
a szánk! Tehát éljünk méltóan Krisztus 
evangéliumához! Ezt látni és hallani 
lehet közelről, de távolról is. Ha az lesz 
nyilvánvaló felőlünk, hogy erősek va-
gyunk az Úrban, egyesítjük sorainkat 
és küzdünk az örömhírből származó hit 
gyümölcsözéséért, akkor Isten népe uj-
jongani fog. Ha bátrak, határozottak és 
következetesek vagyunk a jó hír meg-
élésében és terjesztésében, akkor Elhí-
vónk fog gyönyörködni bennünk.

Viszont a Sátán dühöng, amikor az 
evangélium terjed. Ezért is fel kell ké-
szülnünk a próbákra és szenvedésekre. 
Elsősorban szellemi és lelki síkon jelent-
keznek azok, de előfordulhat a fizikai 
bántalmazottság is. Mesterünk beszélt 
ezek bekövetkeztéről. Szava megáll e 
tekintetben is. Ilyenkor különösen szá-
míthatunk az Úr bátorítására, erősítő 
jelenlétére és oltalmára. Az előbbiek is-
meretében imádkozzunk rendszeresen 
testvéreinkért, kiváltképpen azokért, 
akikről tudjuk, hogy komoly fenyegeté-
seknek, szenvedéseknek, a családjuktól 
való elszakítottságnak vannak kitéve. 
Jussanak eszünkbe azok a megtértek, 
akik a családjuk és rokonságuk részéről 
kapják a csúfolást, lenézést, megvetést, 
mellőzést Jézusért. Az Úr szemében fel-
becsülhetetlenül értékesek az Érte vál-
lalt áldozatok és szenvedések! A legra-
gyogóbb koronákat adja értük.

                 dr. Vass Gergely, Kelowna

"Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, 
hogy az én helyzetem inkább az evangé-
lium terjedését szolgálja, mert ismertté 
lett az egész testőrségben, és mindenki 
más előtt is, hogy Krisztusért viselem bi-
lincseimet, úgyhogy az Úrban testvére-
ink többsége fogságom körülményeiből 
bizalmat merítve félelem nélkül, bátran 
szólják Isten igéjét." (Fil 1,12-13)

Nemrég olvastam a Jelenések könyvé-
ből a harmadik trombitálásról. (Jel 8,10-
11) Ott szó van egy Üröm nevű óriási 
csillagról, ami a folyók és vízforrások 
egyharmadára zuhant. Ezért olyan ke-
serű lett azok vize, mint az üröm. So-
kan meghaltak azok közül az emberek 
közül, akik abból ittak. Olyan sok a 
kétségbeesés, a reménytelenség körülöt-
tünk, csak úgy záporoznak a pletykák, 
rágalmak, rossz hírek, ítélkezések és vá-
daskodások, hogy ha beengedjük azokat 
lelkünkbe, mi is szerfölött megkesered-
hetünk, sőt bele is pusztulhatunk!

Az előbbiekkel ellentétes hatást vált ki 
az Úr Jézus Krisztus örömhíre, az evan-
gélium elfogadása, megélése. Bővelkedő 
életet, örök üdvösséget szerez nekünk! 
Rajtunk áll, hogy tesszük magunkévá, 
és mit adunk tovább!

Istennek tetszik az örömhír szerinti 
élet és annak megosztása. Áldások özö-
nét adja arra! Így lehetünk Krisztus köz-
pontúak. Legyünk azok!

Megváltónk mennybemenetele után 
Pál apostol volt az evangélium terjesz-
tésének bajnoka. Nemcsak a filippi, ha-
nem a római börtönben is az foglalkoz-
tatta, hogy miként lehet mások javára. 
Ezért írta a Filippieknek címzett levelét 
is. Amikor pedig szabadon közlekedhe-
tett, az érdekelte, hogy hová küldi őt az 
Úr az örömhírrel.

A továbbiakban szeretnék a Fil 1,12-
18.27-30-al foglalkozni, azzal, ami en-
gem is megragadott.

Így felmerült bennem az a kérdés, 
hogy ami eddig velünk történt, segíti 
vagy gátolja az evangélium terjedését? 
Pálról hallhatták, hogy van a római bör-
tönben egy olyan „bolond fogoly”, aki 
életét sem kíméli ha Jézusról beszélhet. 
Egész lényét áthatja a Vele kapcsolatos 
lelkesedés. Másokat is arra bátorít, hogy 
bízzák Rá magukat terheikkel együtt. 
Ezért él, hal. Mit tudhat meg rólunk kör-
nyezetünk? Milyen hatással vagyunk a 
nem hívőkre, hát lelki testvéreinkre? Pál 
élete és tanítása kétségen kívül nagy hul-
lámverést okozott. Mi is hálát adhatunk 
Istennek minden körülményért, amibe 
helyez. Bármilyenek legyenek azok, 
amíg élünk, mindig lesz lehetőségünk 
az örömhír terjesztésére valamilyen mó-
don. Kérjük Urunkat, hogy ismerjük fel 
ilyen irányú lehetőségeinket és használ-
juk is fel azokat az Ő vezetése szerint. 

Továbbá az a kérdés is szembe jött 
velem, hogy mi az, ami nekünk számít? 
Ha leginkább a mások által tanúsított 
ellenségeskedés, irigység, önzés, rossz 
akarat számít, vagyis arra összpontosí-

A kRIszTUs közPONTú EMBER szAVAI és CsElEkEDETEI 
ÁlTAl Az EVANgélIUMOT TERJEszTI
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

8. oldal 2016. július-augusztus 

A detroitiak nevében Herjeczki Éva 
testvérnő köszöntötte a Nőszövetségi est 
résztvevőit, és átadta azok köszöntését is 
akik, bár szerettek volna velünk lenni, 
nem tehették munkahelyi elfoglaltság, 
betegség vagy idős koruk miatt. Többek 

között Jakab Maggy és Magduska üd-
vözletét is átadta. Herjeczki testvérnő, 
Bódás János: Győzelem, című versével 
zárta köszöntését.

A new yorki testvérnők részéről Kul-
csár Szilvia mondott verset: Maradj a 
helyeden, címmel, és a vers főgondolatát 
folytatva arra buzdította a gyülekezetet, 
hogy az Istentől kijelölt helyünkön ma-
radva éljünk Krisztus központú életet. 
Szabó Erika egy kérdést intézett a fiata-
lok felé: Vannak-e a teremben húsz éve-
sek? Ketten jelentkeztek. Megkérdezte 
tőlük, hogy mi a legfontosabb egy húsz 
éves életében? A következő válaszok 
hangzottak el: A jövőm megalapozása... 
Hogy sikerüljön az egyetemet befejez-
ni... Erika elmondta, hogy valamikor 
régen egy húsz éves fiatal a következő 
éneket kapta az Úrtól: Nekem többet ér 
Jézus, mint ezüst, arany... Ez a valaki 

George Beverly Shea volt. Arra buzdí-
tott, hogy számunkra is Jézus legyen a 
legnagyobb érték. Ezután következett az 
ének Szabó Évike, Szabó Erika és lánya 
Zsuzsi előadásában. 

Kish Ethel testvérnő, a Nőszövetség 
jelenleg legidősebb tagja, levélben kö-
szöntötte a jelenlévőket. A levelet Szabó 
Zsuzsi olvasta fel. Levelében utalt arra, 
hogy nagyon szeretne közöttünk len-

Július 1-3. között került megrendezés-
re az Észak-Amerikai Magyar Baptista 
Szövetség 109. közgyűlése és 56. tábo-
ri konferenciája, melynek keretében az 
Észak-Amerikai Magyar Baptista Nő-
szövetség is megtartotta 102. közgyűlé-
sét. 

A Ráma tábor ezúttal is tárt kapuk-
kal fogadta a hűségesen visszatérő kül-
dötteket, testvéreket, családtagokat és 
barátokat. A torontói nőtestvérek most 
is, mint mindig meleg szeretettel és fi-
nom étellel várták a fáradtan, de annál 
nagyobb örömmel érkezőket  a közeli és 
távoli gyülekezetekből. Kérve, és átélve 
Urunk oltalmát az utazásban, már pén-
tek este szép számban lehettünk együtt 
a Nőszövetség ünnepi estjén. Lelkesen 
énekeltük: Mily üdvös tudnom Jézus 
enyém, kezdetű éneket.

Dr. Gergely István, Szövetségünk 
elnöke imádkozott és köszöntötte a je-
lenlevőket a 147. Zsoltár 1-3 versével, és 
megnyitotta a tábori konferenciát. 

Ezt követően Lukács Erzsike, a Nő-
szövetség elnöke köszöntötte a nőtest-
véreket és minden kedves résztvevőt. 

Bevezető gondolataiban kihangsúlyozta 
a következőket:

„A konferencia igehirdetései a Krisz-
tus központú életről szólnak a Filippi-
beliekhez írt levél alapján. Ez a téma 
aktuálisnak bizonyul, mert érinti hívő 
életünk legfontosabb területeit, mint 
például a személyes lelki állapotunk, 
kapcsolataink, a gyülekezeti forgolódá-
sunk, stb. A saját életünkben tapasztal-
juk, hogy a Krisztus központú élet hom-
lokegyenest szemben áll az énközpontú 
élettel. A hívő életünk megélése gyak-
ran elárulja, hogy hol tartunk a  Krisz-
tus követésében. Alkalomadtán ez azt is 
jelentheti, hogy hajlandó vagyok-e félre 
tenni a sérelmeimet, kibékülni, megbo-
csátani vagy bocsánatot kérni. A Filippi-
beliekhez írt levél 2. rész 3-5 verseiben 
azt olvassuk, hogy ,,Semmit ne tegyetek 

önzésből, vagy hiú dicsőségvágyból, ha-
nem alázatban különbnek tartsátok egy-
mást magatoknál. Senki se a maga hasz-
nát nézze, hanem mindenki a másokét is. 
Az az indulat legyen bennetek amely a 
Krisztus Jézusban is megvolt.”

Legyen ez a hétvége egy betekintés 
a szívünkbe, egy „nem”-et mondás az 
énnek, és egy megújult elköteleződés 
Krisztusban!”

A Krisztus központú élet témájához 
kapcsolódva készültek a nőtestvérek is 
szép szolgálati csokorral gyülekezeten-
ként. 

Torma Irénke testvérnő köszöntő sza-
vaiban megemlékezett férjéről, Torma 
János lelkipásztorról, aki még a múlt 
évben felesége által küldte a köszöntését 

a rámai közgyűlésnek. Azóta ő már az 
üdvözültek mennyei közösségében van. 

Irénke testvérnő idézte azt az igeverset 
is, amivel indította kettőjük közös életét 
az Úr. Mindenre van erőm a Krisztus-
ban, aki engem megerősít. Fil 4:13. Majd 
arra buzdította a jelenlévőket, hogy le-
gyen a konferenciai hétvége egy befele 
tekintés mindnyájunk számára. Tegyük 
fel magunknak a kérdést: Mi van életem 
központjában? Mit igazol az életem? Se-
gítsen az igére figyelésünk tisztázni ezt, 
és az Úrral indulni tovább.

Ezután a clevelandi testvérnők éne-
keltek két éneket: Jézus szíve megbo-
csát... és E zord időben felcsendül egy 
drága üzenet... Az énekek között elhang-
zott egy vers Lakatos Melinda részéről. 

A NŐszöVETség ÜNNEPI EsTJE
Ráma Tábor, 2016. július 1.
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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)

2016. július-augusztus 9. oldal

TO THE HUNgARIAN 
BAPTIsT CONVENTION

My special greetings to you all!
I am all alone sitting quietly in my 

living room. No human being is here. 
However, as it is written in the Bible, 
God is here with me. He promised to be 
be with me always. How comforting this 
is.

During my quiet moments, I often 
think about past events I enjoyed during 
my lifetime. Of course, this includes 
the Hungarian Baptist 
Convention and the 
Women's Convention 
especially when I pick 
up my copy of the 
Gospel Messenger. It 
was, and still is, a very 
important part of my 
life. The precious times 
spent together was a real 
blessing to me.

I have been unable to 
attend convention the 
past few years because 
of distance, Florida is 
too far from Rama, and 
my advanced age. I am 
so sorry I cannot be with 
you this year also but be 
assured that you will be 
in my thoughts and prayers. 

Some of you don't know me. I am a Past 
President of the Women's Convention 
and the daughter of Mrs. Gabriel Petre, 
who was a Past President also. Both of us 
enjoyed serving our Lord with Christian 
women from member churches through 
its meetings and mission outreach.

When God created woman (Eve) He 
created a woman to be a helpmate for 
Adam. She was created to help Adam 
whenever and wherever needed. Times 
have not changed. It is the same today.

In the past, our Women's Convention 
was a time Christian women from our 
churches took time out to meditate on 
the scriptures, pray together, fellowship 
with one another and seek new ways to 
better serve and praise God. Our women 
did that. They were aware of the needs 
of others. With limited resources helped 
lift the heavy load of others.

When God created the world, it was 
a perfect world until sin crept in. What 
a mess it is now and it is getting worse 

ni, de az idős kora és a távolság miatt 
nem teheti. Felidézte azokat az időket, 
amikor ő is szolgálhatott a Nőszövetség 
vezetőjeként. Megemlékezett az elődök 
odaadó szolgálatáról, és arra buzdította 
a nőtestvéreket, hogy folytassák a szol-
gálatot, ne legyenek túl elfoglaltak a 
saját dolgaikkal hanem vegyék észre a 
szükségben lévőket és legyenek készek 
a segítségnyújtásra. (Levél a 9. oldalon.)

A torontói testvérnők következtek. 
Bákai Olga elmondta Varga Gyuláné: 
A kereszt, című versét. Püsök Adina 
személyes hangvételű bizonyságtéte-
lét azzal kezdte, hogy az utóbbi időben 

inkább feladat központú lett az élete, és 
ezen szeretne változtatni, hiszen Jézust 
illeti meg a központi hely az életünkben. 
A torontói nőtestvérek az Áldott szavad 
által, kezdetű énekkel fejezték be a szol-
gálatukat.

A szolgálatok sorát egy tanulságos 
történet zárta. „Egy édesanya palacsin-
tát sütött a két kisfiának. A gyermekek 
alig várták a palacsintát, és azon kezd-
tek vitatkozni, hogy kié lesz az első? Az 
anyuka azt találta mondani a türelmetlen 
fiúknak, hogy ha Jézus itt lenne, ő a test-
vérének adná az első palacsintát. Rövid 
csend után megszólalt a nagyobbik, és 
azt mondta a kistestvérének: Akkor most 
te leszel az Úr Jézus!” Gyakran elvár-
nánk a testvéreinktől, hogy ők legyenek 
az Úr Jézus. Ezen a hétvégén arra figyel-
jünk, hogy a mi életünkben legyen Jézus 
a központban. Legyen ez mindenkinek a 
személyes elvárása önmaga felé.    

Miután elénekeltük a ,,Csak Krisz-
tusban kaptam reményt” című éneket, 
következett Lukács János lelkipásztor 
szolgálata: Kegyelem, békesség... és ren-
deznivalók címmel - szolgálatát a követ-
kező hónapban itt is olvashatjuk. 

A Nőszövetség istentisztelete ha-
gyományosan a konferencia első estjén 
szokott lenni. Szinte természetesnek 
vesszük ha ezen a kezdő istentiszteleten 
kisebb létszámú hallgatóság van jelen, 
hiszen aznap érkeznek meg a testvérek, 
sokan nagy távolságokról. Mégis ez al-
kalommal több vezető testvér öröm-
mel jegyezte meg, hogy „a kápolnában 
teltház volt péntek este.”... és ez egyre 

daily. It was a much better world when 
I was growing up. I think you can say 
the same. Today women are not safe 
in many places. They are frightened. 
They need to be aware of others around 
them. In our world, there are people with 
emotional problems, spiritual problems, 
physical problems, financial problems, 
and others too. You name it, we have 
it! Nevertheless, God wants us to reach 
out to them with Christian love taking 
God's message to them, and offer help. 
Be a help mate.

My dear ladies, don't be too busy in 
your own world. Look around and find 
the persons crying for help and attention. 
Offer them a helping hand. Don't forget 
our precious children, little ones and 
teenagers they need a lot of help in this 
mixed world. Also the hospitalized and 
the house bound elderly. Sometimes a 
phone call, a kind word, a prayer is all 
that is needed to show you care and 
lift their spirits. Many of you do that, 
continue this service I am sure it is 
appreciated.

We are thankful for the aid given to 
many in the past years, but I believe the 
need is greater today. Reach out, the 
blessing will be two-fold.

Do whatever you can to build God's 
Kingdom here on earth. God needs 
devoted workers. Do whatever you can 
as a worker. God gave each one of us 
a special talent. If you can't serve as 
an officer in the women's convention 
or a spiritual leader, you can support 
missions financially. If you can't do 
either of those mentioned, you certainly 
can do this - PRAY! Pray and pray for 
the Lord's work in the Convention, the-
Women's Convention, your church, 
family and many others. God answers, 
but in His own time. He wants everyone 
to remain faithful workers to build His 
Kingdom on earth. You will receive a 
special blessing. God bless you all.

With Christian Love,
     Ethel Petre Kish, Kish Ernőné

inkább igaz volt a többi alkalomra is a 
hétvégén.

Kívánom mindannyiunk számára, 
hogy amit a konferencián átvettünk és 
hallottunk, azt tudjuk megtenni és meg-
élni a hétköznapokban. 

Isten békessége kísérje életünket!
Lukács Erzsike nőszövetségi elnök

Hungarian ladies of the Palm Bay Bethesda Church: 
Ethel kish, Jolan Selpal, Janka Biro, kato Biro
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2016. július-augusztus 

MIssIONARy FUND
The purpose: supporting the 

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

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

TORONTO yOUTH 
CONFERENCE sPRINg 2016

The Youth conference for Spring 
2016 was hosted by the First Hungarian 
Baptist Church in Toronto, Ontario. 
On Friday night, Pastor Pusok Daniel 
started off by explaining that the theme 
“ Selfless Living in a #Selfie World ” was 
chosen because these days, everyone 
is primarily concerned with their own 
gain in life and their image in the social 
setting. Daniel shared with us that our 
savior Jesus Christ came selflessly 
in order to save us, selfish humans. 
Moreover, we learned that a selfish 
attitude will destroy our relationships, 

but that choosing to follow the example 
of Christ, a selfless heart allows our 
relationships to flourish and grow. 

Saturday evening, Pastor Jani Csoke 
from Ajax, spoke to the youth about 
the sacrifice required in order to live 
a selfless life. Pastor Jani mentioned 
that “You don’t need a reason to help 
people”. This is made clear in that 
Christ calls us to help others and 
willingly put them first, even if we 
won’t gain anything out of that situation. 
Ultimately, all our selfless acts should 
be for the glory of God and not because 
we want someone to repay us for our 
selflessness. Therefore, selfless living 
is not restricted to those that are easy 
to serve and love, but also includes our 
“enemies”, such as a rude co-worker or a 
classmate that acts arrogantly. 

Sunday morning, Pastor Steve Bakai 
used the phrase “Less is More!”, to show 
that selfless living is about being selfless 
in the little things of daily life, and not 
just about making giant sacrifices that 
everyone can see. Finally, the only way 
to live out a selfless life is to give control 
over our lives to Christ, who is the guide 
and helper that sees all of our struggles. 

During the weekend, the youth also 
spent time together on trampolines 
at Vaughn SkyZone and exploring 
downtown Toronto where we toured 
the CN tower and the close-by Ripley’s 
Aquarium as well as having the 
opportunity to play Beach volley ball 
and soccer on the Toronto Island. 

                               Viktoria Weisz

Selfless living. This was the 
meaningful topic that was explored at 
this years spring youth conference in To-
ronto, Canada. As we arrived into land 
of loonies and toonies, we were quickly 
emerged into the selfless acts of the First 
Hungarian Baptist Church in Toron-
to. The demonstration of selfless living 
was shown all throughout the weekend 
throughout all the outstanding Hungarian 
meals and the astonishing hospitality of 
all the hosts. However, what was most 

meaningful this weekend, was being 
in the presence of the newest church in 
the North American Hungarian Baptist 
Convention. Not having had a new 
church building for as far as I can recall, 
being at the new church was amazing. 
Walking into the sanctuary, we were 
overwhelmed by the size of the church 
and how wonderful it was and will be. 
The area that was complete at the time 
was where our services were held on 
Friday, Saturday, and Sunday. Here is 
where I was introduced to what touched 
me the most on Friday night in the idea 
of selfless living. As Reverend Pusok 
Daniel preached, he emphasized the 
main idea of an altruistic christian life 
through 2nd Corinthians 5:15, “And he 
died for all, that those who live should 
no longer live for themselves but for him 
who died for them and was raised aga-
in.” . This self-denying life means, “Less 
of me and more of You”. In this case, the 
You means our Lord and Savior Jesus 
Christ. By denying ourselves just like 
Jesus did on the cross, we are ultimately 
bringing glory to the Kingdom of God. 
As we deny ourselves, people will seek 
example through us and can therefor see 
the light of God in us. However, you can 
also mean anyone that you encounter in 
life. If you regularly put others before 

you, they will see a special something 
in you.

What is that special something? That 
is the love and joy of God within you. 
This idea of selflessness was especially 
noted by me in the fact that the Toronto 
Church allowed the first service of their 
new church to be held by the Youth of 
the Convention, the future. This was 
especially meaningful to me because 
it showed that the older members of 
the Convention truly recognize that 

their is hope in our Hungarian Baptist 
Congregations. As the future of our 
Convention comes closer, we as the 
youth are committed to continuing 
what we grew up in. I personally see 
it ever important to not only grow our 
community as a cultural group, but 
mainly as a group of God’s children. 
No matter what comes our way, we seek 
to bring glory to Lord’s Name in our 
English-Hungarian Baptist communities 
whether it be through the new mission 
projects we have in the Youth or through 
our every day lives. This weekend in To-
ronto was very impactful in my life for 
finding a compassion-led life based on 
God’s teaching.

                       Zsigmond Balla Jr.
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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This VBS week in Florida was the 
first VBS week I’ve ever participated 
in. I enjoyed working with Kati, Krisz-
ti, Rebi, Laura, Viki, Pisti, Gabor, and 
the Kulcsar family every day. When I 

say work, I don’t mean it like a job, but I 
mean it like accomplishing a task, God’s 
work. The week was such a blessing to 
me because it helped me realize how 
important it is to reach out to kids. I love 
to be around with kids and spending time 
with them but I didn’t think much about 
spreading the gospel to them before this 
week. I would think that they would be 
too young to understand or that they 
were only interested in playing games 
and doing certain activities, not hearing 
the word of God. Boy was I wrong. Sure 
we had activities for the kids during the 
day, but what I realized is how much the 
kids liked to hear about Jesus. It was 
amazing for me. 

There would be times where we 
allowed the kids 
to ask questions 
and they would 
have some very 
interesting and 
deep questions. 
Sometimes they 
caught me off guard. 
It made me realize 
to be ready at all 
times and with all 
people when it 
comes to talking 
about the love of 
Jesus. This week 
totally changed at 
how I should spread 
the gospel. God’s 
word is for everyone no matter age, 
size, race, gender, or history. The story 
in the Bible that comes to mind, which 
is a story we talked about during the 
week, was where Jesus had the young 
children come to him (Mark 10:13-16). 
The disciples rebuked them. Maybe 
they were thinking the same way as 

I was before I was helping during the 
week. But then Jesus told them to let 
the kids come and that the Kingdom of 
God belongs to those who are like these 
children. BAM! What an eye opener. 

The things I took back with me from 
that week in Florida were 
great memories and an 
experience that can’t be 
replaced with anything in 
this world. I still remember 
the glow in the children’s 
eyes and the energy they 
had whenever we greeted 
them in the morning or 
talked about Jesus. During 
the week, the helpers made 
some personal connections 
with the kids, including me. 
I know that this means we 
have to go back again. 

I personally feel like this 
can’t be a one-and-done event. I believe 
that I got to continue this work that 
God has put in my heart, the work to 
spread out the gospel to all nations and 
people. I’d like to thank everyone who 
prayed for us and for this week. We plan 
to bring more youth in the future. So 
continue supporting us in prayer. Thank 
you and God bless.

                Robi Juhasz

Recently, I've been praying with an 
open heart for God to use me in ways 
that would bring glory to his name and 
that would accomplish his will. Over the 
past 6 months, I have begun to see that a 
heart of love, sacrifice and service where 
we put others before ourselves, and God 

first is the most pleasing to him. 
When the opportunity of helping the 

Kulcsar Family with their Vacation 
Bible School in Sarasota came up, it fit 
perfectly into my busy schedule, so I 
knew that was where I had to be. With 
some prayer and encouragement I set 
out on this trip, which has changed the 

VACATION BIBlE sCHOOl
I had the privilege of going to Flori-

da for the second year in a row to help 
the Kulcsar family with VBS. Last year, 
only my sisters and I were able to go 
help out, with our mom so it was such 
a blessing this year to have members 
of the youth join us. This year's theme 
was Submerged and the children 
learned bible stories such as the story of 
Zacchaeus, the woman at the well, and 
other stories that showed the kids who 
Jesus was.

Almost every single kid from last year 
came back this year and brought friends 
so they multiplied! It was amazing to see 
how much they've grown in a year, and 
that they remembered us! It was such a 
blessing to be able to get close to a ten-
year-old girl who had such a curiosity 
to know who Jesus is. She asked me 
questions throughout the week such 
as “Why does God allow bad things to 
happen?”, “What is heaven like?”, and 
“How do I get to heaven?” This girl is 
the oldest of three and I watched her help 
her little sister understand who Jesus is 
as well. I watched her get fed with the 
word and feed her siblings as well. A 
few days ago I heard from Atti that their 
mother has accepted Christ! I am going 
to keep their family in my prayers and I 
urge you to as well!

Another blessing was to be able to 
spend time with each other during 
VBS with the kids, but also after VBS, 
as we prepared for the next day. It was 
truly amazing to be able to serve God 
alongside Robi, Laura, Pisti, Nikki, 
Gabor, Viki, Laura, Kriszti, Rebi, and of 
course Atti and Ibi. I not only got closer 
to them, but we were able to grow and 
experience the love and grace of Jesus 
side by side that week. The conversations 
we had were spiritually restoring and so 
encouraging. We had a great team and 
hopefully we do it again next year, with 
an even bigger team!

I would like to thank everyone who 
supported us, and everyone who came 
to Florida to serve! I would also like 
to give a big thank you to the Kulcsar 
family in Florida! Thank you for your 
generous hospitality! Thank you for 
your work you're doing in Florida, we 
saw that week how much you mean to 
the community in Florida, and what 
great work you have started there. We're 
praying for you!
                    Katherine Kulcsar



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

12. oldal 2016. július-augusztus 

that Jesus knows who we really are. The 
second day, we had the story of when 
Jesus saw the woman at the well, as we 
used this story to teach the kids that 
Jesus knows our worth. The next day, 
we went over the story of when Jesus 
saw Nicodemus to illustrate the idea that 
Jesus knows we need a savior. The fourth 
day, we learned about the story of when 
Jesus saw a blind man to emphasize 
how Jesus knows our purpose. On the 
last day, we concluded with the story of 
when Jesus saw the children, as we used 
this story to demonstrate the concept 
of how Jesus loves us and accepts us. 
All in all, this VBS week was truly 
outstanding with unforgettable group 
discussions, lessons, and experiences 
that only brought me closer to God. 

With a multitude of memorable 
moments locked away in my heart, the 
one memory that really stood out from 
that week had to have happened on the 
last day of VBS. After going over the 
biblical story for the day, another one of 
the leaders, who happened to be Gabor, 
and I took six boys, who were the oldest 
out of the group, aside in a separate room 
to discuss what the story of the children 
coming to Jesus means to themselves 
personally. During the conversation, 
I had the opportunity to share my 

testimony of how I got 
saved and came to the 
realization that Jesus 
knows me personally, 
accepts me for who 
I am, and loves me 
unconditionally. After 
this, Gabor went on to 
explain the concept of 
salvation to the boys 
and shared that by 
believing in Jesus and 
knowing He died for 
us, we gain access to 
the Father and to the 
gift of eternal life. We 
then had a moment of 

prayer, where we confessed that we are 
sinners and are in a desperate need for a 
perfect Savior Jesus, who is the way, the 
truth, the life, and is the one that died for 
us, while we were still sinners. With our 
eyes still shut, Gabor asked our group 
who genuinely and honestly prayed this 
prayer, and Glory be to God that all six 
of these boys we took aside had raised 
their hand declaring their faith in God. 

Later in the same day, I remember 
being at the beach, floating on the 
water, and looking up at the sky, while 
contemplating about the entire VBS 
week. I recall having a feeling of 
satisfaction of what was accomplished 
during the VBS. Just knowing that God 

had been with us each day, watching 
over us, helping us, and guiding us as 
leaders to take part in this mission of 
drawing more people closer to Him. 
Whatever God wanted to do through 
this VBS,  I felt like His will and plan 
had been done. 

With all that being said, I hope God 
can continue to "lead me in the way 
everlasting" and God willing, bring me 
back to Florida next year for another 
VBS, so I can continue with my efforts 
of expanding the Kingdom of Heaven. 

                              Pisti Szabo

Idén júliusban abban a kiváltságban 
volt részem, hogy 7 társammal együtt 
Venice, Floridában tölthettem egy fan-
tasztikus hetet, ahol a Nyitott Biblia 
Gyülekezettel szolgálva egy Vakációs 
Biblia Hetet tartottunk helybeli magyar 
gyermekeknek. A hét során különböző 
zenés, táncos játékokon keresztül, kéz-
műves foglalkozásokkal és Biblia törté-
netek felolvasásával, illetve átbeszélésé-
vel  tudtuk az evangéliumot elmondani.

Fantasztikus élmény volt, ahogy a 
gyermekekkel tölthettük ezt az időt, 
amely során rengeteget tanulhattunk tő-
lük arról a lelkületről, amelyet az Igében 
olvashatunk, „Legyetek olyanok, mint a 
gyermekek...” (Mt 18:3). Minden egyes 
tánc, minden egyes dal és Bibliai törté-
net meséléskor a gyermekek rohantak, 
hogy leülhessenek és elkezdhessük a 
foglalkozásokat. Arra vágytak, hogy 
több és több történetet hallhassanak a 
Bibliából. 

A kedvenc napjaim csütörtök és pén-
tek voltak, mert több segítő javaslatára, 
az idősebb fiúkat Szabó Pistivel elvittük 
külön kiscsoportos beszélgetésre. Pén-
teken a csoportos beszélgetés idejére a 
kapcsolatunk a srácokkal megerősödött, 
s egy korábbi beszélgetés következmé-
nyeképp az egyik fiatal (Ádi) megkért, 
hogy megnézhetnénk-e közösen azt 
a videót, amit velem látott a héten. Ez 
a kis videó egy projekt volt, amit egy 
nagyon kedves barátommal készítet-
tünk, azzal a céllal, hogy az evangé-
lium üzenetét össze foglaljuk néhány 
percben és egy átfogó képet adhassunk 
azoknak, akik még nem ismerik Istent. 
Ahogy elkezdtük a videót, a fiúk hihe-
tetlen csendben követték figyelemmel, 
ahogy az animációs videónk elmondja, 
hogyan állhat helyre Istennel való kap-
csolatunk. Amikor befejeztük, a fiúknak 
sok kérdése volt, amelyeket igyekeztünk 
Pistivel megválaszolni. Amikor kezd-
tek kifogyni a kérdésekből, megkértem 
a fiúkat hogy csukják be a szemüket és 
ne nyissák ki, ameddig nem mondjuk 
azt. Akkor hangosan imádkoztam egy 

way I view God's work in a child's heart. 
As I spent time each day with some 
of the children, I saw their hunger for 
knowledge about God, which I didn't 
expect to see. They were open, friendly 
and very honest in prayer when we sat 
down with each of them individually. 
All of this brought to my attention, that 
God is actively working in the lives of 
children and that sharing the word of 
God and forgiveness of sins through 
Christ with those under 10, is sometimes 
more effective than sharing the same 
message with adults. 

Personally, this week has taught me 
how to serve others selflessly, and has 
equipped me with eyes to see the needs 
of others. I pray that I will be molded 
through this experience and others like 
it, to become more like Jesus. 
                          Viktoria Weisz

During the Toronto Youth Conference 
in May, I was presented with an 
opportunity to travel to Florida to 
participate in the VBS that would take 
place there, so I decided that I wanted to 
be involved in God's work and help out 
in any way that I could. As days went by 
and the week of VBS got closer, I prayed 
for our group that God would utilize us 

and bring us out from our comfort zones 
in efforts of completing the mission of 
expanding the Kingdom of Heaven by 
drawing more people closer to Him. The 
magnitude of this mission really hit me 
when I was sitting by myself with my 
thoughts at O'Hare Airport, reading the 
scripture laid out for the VBS week. 

Throughout the week, we tried to 
explain to the kids attending the VBS the 
concept of who Jesus is and what He did 
while He was on Earth through the use 
of songs and crafts, while submerging 
and diving deeper into the word of God 
by taking a story from the Gospel each 
day. The first day, we took the story of 
when Jesus saw Zacchaeus to indicate 
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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)

2016. július-augusztus 13. oldal

Vakációs Biblia Hét - 2016
Nyitott Biblia gyülekezet

Június 20-26 között immár harmadjá-
ra tartottuk meg a Vakációs Biblia Hetet 
(VBH) a Nyitott Biblia Gyülekezet szer-
vezésében, itt a napsütéses Florida nyu-
gati partján. A gyermekek nagy lelkese-
déssel fogadták a különböző városokból 
érkezett fiatalokat, akik jelenlétükkel 
és segítségükkel meggazdagították és 
felejthetetlenné tették az egész hetet, 
mindenki számára. Bár nem tudtuk, 
hogy milyen segítségre számíthatunk a 
VBH alatt, hittel elindultunk, és ima-
meghallgatásként jött a hír Dr. Kulcsár 
Zsolt által, hogy a különböző Magyar 
Baptista Gyülekezetek fiataljai segíte-
nek nekünk a VBH alatt. Különösen 
nagy segítség volt számunkra Juhász 
Róbert, aki megszervezte és koordinálta 
a fiatalok érkezését, valamint Kukucska 
Gábor, aki ugyancsak kulcs ember volt 
és munkájával és lelkesedésével óriá-
si segítség volt az egész hét alatt. Igazi 
lelki munkatársakká lettünk velük a hét 
folyamán. Isten jóvoltából, nagyszerű 
hetet töltöttünk együtt úgy azokkal a 
gyermekekkel, akik a korábbi években 
résztvettek már a VBH-en, mint azokkal 
is, akik ebben az évben tapasztalták meg 
először ezt a nagyszerű élményt. 

Célunk, ebben az évben is az volt, 
hogy a gyermekek szívében kialakul-
jon egy radikális szeretet Jézus felé, és 
Isten Igéje, a Biblia felé. Minden ezt a 
célt szolgálta, és örömmel tapasztaltuk, 
hogy napról napra fokozódott ez a sze-
retet. 

megtérő imádságot, s megkértem őket, 
hogy aki elmondta velem magában ezt 
az imádságot, az emelje fel a kezét. Isten 
kegyelméből mind a 6 fiatal felemelte a 
kezét, hogy ott velünk befogadták az Úr 
Jézust a szívükbe és kérték Istent, hogy 
a kapcsolat, amelyre teremtve lettünk 
elkezdhessen újra épülni. 

Nem sokkal a cikk megírása előtt 
kaptam az információt, hogy az egyik 
fiú, Sam, aki döntést hozott ott velünk 
a kiscsoportos beszélgetés után, most a 
bemerítkezésére készül. Hihetetlen él-
mény látni, ahogy egy ember -függetle-
nül a korától- döntést hoz Isten mellett, 
és követni akarja Őt mindenben. 

Azért imádkozom, hogy mások is 
megismerhessék ezt a fantasztikus él-
ményt, amelyet mi idén nyáron meg-
tapasztaltunk a Kulcsár családdal és 
a segítőkkel, ahogyan láthattuk Istent 
munkálkodni a gyermekek életében. Hi-
szem, hogy ez csak a kezdet volt a Nyi-
tott Biblia Gyülekezet számára, és még 
fogunk látni megtérő és bemerítkező 
gyermekeket és felnőtteket a floridai 
magyarság köreiben. 

                           Kukucska Gábor

a jót, és mindazt a rosszat is, amit eddig 
elkövettünk, de mégis szeret és elfogad 
bennünket, úgy ahogy vagyunk. Ha be-
hívjuk Őt családunkba, házunkba, ak-
kor megment, és az Ő segítségével egy 
új életet tudunk kezdeni, és mindenki 
aki csak körülöttünk él, meg fogja ta-
pasztalni, hogy Jézussal megváltozik az 
életünk.

A második nap egy kicsit mélyebbre 
merültünk a Biblia tanulmányozásában 
és megláttuk, hogy Jézus tudja az érté-
kemet! A Samaritánus asszony történe-
tén keresztül (János 4:1-42) megláttuk, 
hogy bár az emberek sokszor különc-
ködve kezelnek bizonyos embereket, 
attól függően, hogy valakinek milyen 
múltja vagy háttere van, Jézus mindig 
többet lát bennünk, mint az emberek, 
értékel bennünket - úgy ahogy vagyunk. 
Azt akarja, hogy felismerjük Őt mint 
Megváltónkat! Amikor ez megtörténik, 
a mi életünk is megváltozik, és mások-
nak is elmondjuk majd, hogy mit tett ve-
lünk Jézus. 

A harmadik napon, a Nikodémus tör-
ténetén keresztül (János 31:21; 19:38-42) 
rájöttünk arra, hogy Jézus tudja, hogy 
nekem szükségem van egy Megvál-
tóra! Mint Nikodémus, ha elkezdjük 
keresni Jézust, akkor Jézus megjelenik 

nekünk, válaszol kérdéseinkre, megma-
gyarázza számunkra az élet nehéz kér-
déseit, és rámutat arra, hogy az életünk 
legnagyobb kérdésére, az örök életre, Ő 
a megoldás. Jézus örül, amikor kérdése-
inkkel megkeressük Őt.

A negyedik nap, a vak ember meg-
gyógyításának a történetéből (János 9) 
megtanultuk, hogy, Jézus tudja az éle-
tem célját! Néha úgy tűnik, hogy éle-
tünknek nincs célja és nem úgy éljük 
életünket sem, mint akik tudjuk, hogy 
miért is élünk. Miután a vak ember ta-
lálkozott Jézussal, és csodálatos módon 
meggyógyult, rájött arra, hogy életével, 
bizonyságtevésével és mindennel amit 

A hetünk témája: "Submerged" volt, 
ami azt jelenti, hogy "alámerülve." Min-
den nap üzenete arra biztatott, hogy 
mint kincskereső búvárok, merüljünk 
egyre mélyebbre a Bibliában, és talál-
junk rá arra a kincsre, az örök életre, 
amelyet Jézusban találhatunk meg. 

A hetünk mottója: Jézus lát! Jézus 
ismer! Jézus megment! 

A hetünk igeverse: Zsoltárok 139:23-
24 volt: "Vizsgálj meg, Istenem, vilá-
gítsd át szívem! Próbálj meg, és vizs-
gáld meg gondolataimat! Nézd meg, 
van-e bennem gonosz szándék! Vezess 
engem az örök élet ösvényén!"

Minden napnak az aktivitásai alátá-
masztották a nap témáját, valamint az 
egész hét üzenetét. A bibliai történetek, 
a kézimunkák, a játékok, az uzsonnázás, 

a csoportos beszélgetések, a videó üze-
netek, a meleg ebéd és még a misszioná-
riusok történetei is mind arra hangolták 
a szíveinket, hogy érdemes kutatni és 
keresni Jézust, mert aki Öt megtalál-
ja, az a legnagyobb kincsre bukkan rá, 
amely az ember életét csodálatosan és 
radikálisan átformálja. A gyermekek jó-
kedvétől és kacajától hangos lett újból a 
Magyar Ház terme és udvara ebben az 
évben is.

Az első nap rábukkantunk arra, hogy 
Jézus valóban tudja hogy én ki va-
gyok! Mint Zákeus (Lukács 19:1-10), mi 
is észrevettük, hogy Isten mindent tud 
rólunk. Tudja a nevünket, a hátterünket, 
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lálból az életbe.

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

14. oldal 2016. július-augusztus 

jó sáfár helyesen bánik a rá bízottakkal. 
Értékbeli, de minőségi különbség is le-
het a sáfárságunkra adott dolgok között, 
ám szolgálatunkkal – Jézus tanítása sze-
rint – Istennek fogunk „elszámolni.” 

Anyagi javainkkal úgy bánjunk tehát, 
hogy abban is kifejeződjön az Úr iránti 
szeretetünk és készségünk az Ő szolgá-
latára! Mindig voltak, akik abban a hie-
delemben éltek, hogy a gazdagság, vagy 
a szegénység Isten jó tetszésének, vagy 
ítéletének a jelei. Helyesebb úgy gon-
dolkodni ezekről a pillanatnyi anyagi 
állapotokról, hogy nem ezek definiálják 
az embert. Próbás helyzet mindkettő, 
amikben az Úr gondviselésébe vetett hi-
tünkről vallunk. A Szentírás arra neve-
li a hívőt, hogy szorgalmas, becsületes 
munkával járuljon hozzá mások boldo-
gulásához is, sáfárságát Isten-szolgála-
taként megélve. 

Mi az “anyagiasság”? Nem „csak” a 
pénz szerelme, de figyelmetlen hitetlen-
ségünk is a világban, ahol a gondoskodó 
Isten szolgálatára lehetnénk. 

Valljuk meg a Krisztus-követésünket 
meghiúsító anyagiasságot, és térjünk 
meg belőle!
                               Novák József

Az IgAzsÁg kORONÁJA 
2Tim 4,6–8 

Utolsó levelében Pál minden bizony-
talankodás nélkül ír arról a jutalomról, 
arról a dicsőségről, amit az Úr, az igaz 
bíró készít és ad majd neki. Ez az igazi 
üdvbizonyosság! Bár nem a „teljesítmé-
nye” alapján kapja és várja a koronát, a 
jutalom és az elvégzett szolgálata, élete 
szoros összefüggésben vannak egymás-
sal. Megharcoltam... elvégeztem... meg-
tartottam – Krisztussal, Krisztusban és 
Krisztus által. Aki itt úgy véli, hogy Pál 
arról beszél, hogy kiérdemelte az üdvös-
séget, az félreérti ezt az igét, s nem érti 
Pál apostol egyik legfontosabb tanítását, 
a kegyelemből való üdvösséget („...nem 
cselekedetekért, hogy senki se dicseked-
jék” – Ef 2,8–9). 

Pál az igazság koronáját nemcsak a sa-
ját fején látja, hanem mindazokén, akik 
várva várják az ő megjelenését; sőt, 
nemcsak várják azt, hanem az evangé-
lium hirdetőiként másokat is meghívnak 
az ő országába. 

A héten a koronákról olvastunk, gon-
dolkodtunk. Az ő koronája után a mi-
enk, pontosabban a saját koronánk a leg-
fontosabb. Hamarosan odaérünk, ahol a 
koronákat osztják. „Hallod-e majd a ne-
ved?” S tudod-e, hogy úgy lesz, ahogy 
énekelni szoktuk: „azután megkapom 
csillagos koronám angyalok és a sok 
szent előtt.” 
   Herjeczki Géza (Áhítat '16. július 23.)

retik Jézust, szeretik a gyermekeket és 
szeretnek szolgálni! Hálásan köszönöm 
a testvéreim (Zsolt, Sándor és Erika) és 
családjaik anyagi támogatását is, amivel 
támogatták a VBH költségeit. Mindenek 
felett pedig hálás vagyok Istennek azért, 
mert Szent Lelke ma is dolgozik közöt-
tünk, ma is hívja az embereket, gyerme-
keket a megtérésre és az Ő szolgálatába. 
Legyen az Övé minden dicsőség!

                                Kulcsár Attila

csak tesz, Istent fogja dicsőíteni. Hitt és 
engedelmeskedett Jézusnak, és az éle-
te megváltozott. Ezután már felismerte 
élete célját és élete Istent dicsérte min-
denki számára. Amint mélyebbre me-
rültünk a Biblia tanulmányozásában, 
rájöttünk arra, hogy milyen csodálatos 
dolog Jézussal találkozni!

Az ötödik nap, egy kicsit mélyebbre 
merülve, búvárkodásunk közben rá-
bukkantunk arra, hogy Jézus szeret és 
elfogad engem! A bibliai történetben a 
szülők Jézushoz hozták a gyermekeket, 
hogy megáldja őket (Márk 10:13-16), 
de a tanítványok azt gondolták, hogy a 
gyermekek nem olyan fontosak Jézus-
nak, mint a felnőttek. Jézus számára 
azonban mindenki egyformán értékes 
– a gyermek, a fiatal és az idős is. Sőt! 
Isten országát úgy kell befogadni, mint 
amilyen örömmel és őszintén a gyer-
mekek teszik azt. Tehát Jézus szereti a 
gyermekeket, és még a felnőttek is ta-
nulhatnak valamit a gyermekektől!

A szombati napot a segítőkkel 
Sarasotában töltöttük. A hosszú heti 
munkáért, amelyet értünk és a gyer-
mekekért olyan példásan végeztek, há-
lánk jeléül, a Lido szigeten található 
"Mangove fák alagútjai" közötti kayak 
túrával töltöttük. Nagyon jó volt látni, 
hogy bár különböző városokból va-
gyunk, mint Isten gyermekei, tudunk 
egymással együtt munkálkodni, együtt 
örülni és együtt szórakozni is.

A befejező napot ebben az évben va-
sárnap tartottuk meg. A gyermekek a 
vasárnapi istentisztelet keretén belül mu-
tatták be a szülőknek, nagyszülőknek és 
a rokonoknak azt, amit a hét folyamán 
tanultak. A fiatalok által vezetett dicső-
ítő énekek és a rövidített prédikáció után 
elénekeltük a magyar és az angol éne-
keket, amelyeket megtanultunk, a mu-
togatásokkal együtt, óriási sikerrel! Ezt 
követően mindenkit meghívtunk egy 
szeretet vendégségre, és együtt töltöttük 
az egész délutánt. Nem maradt ki ebben 
az évben sem a felfújható ugrálóház/
csúszda és vattacukor. Sőt, kiegészítet-
tük az ünneplést pattogatott kukoricával 
és fagyival is.

A szívem tele van hálával azért, mert 
ezalatt a hét alatt több gyermek is eldön-
tötte, hogy Jézust akarja követni. Cé-
lunk valóra vált! Egész héten hangzott 
az Evangélium, a Jézusról szóló jó hír, 
és a szívekben befogadást talált. Újból 
és újból hálát adok Istennek azért, hogy 
családommal együtt eszközök lehetünk 
mi is az Evangélium terjesztésében, 
itt Florida csodálatos nyugati partján, 
Venice-ban. Ugyanakkor hálás vagyok 
azért a nyolc fiatalért is, aki eljött -New 
York, Chicago, Detroit, Cleveland és 
Torontóból, hogy segítsen nekünk a 
VBH alatt, vállalva anyagi áldozatot is, 
s a családi kirándulás helyett inkább a 
szolgálatot. Láttam bennük, hogy sze-

„Senki sem szolgálhat két úrnak, mert 
vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat 
szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, 
s a másikat megveti: nem szolgálhattok 
Istennek és a mammonnak.” Máté 6,24 

A „mammon” jelentését Jézus tanítá-
sára figyelve közelítsük meg! A Hegyi 
Beszédnek ebben a szakaszában (Máté 
6:19-34) a Gondviselésről tanulnak az 
Úr hallgatói. Mennyei Atyánk ismeri a 
szükségeinket. Tudja rólunk, hogy haj-
lamosak vagyunk az aggodalmaskodás-
ra. A Gondviselés érthető, emberközeli 
példáival telitűzdelte a környezetünket, 
hogy azokban gyönyörködve felismer-
jük a szándékait és a hatalmát. A gyö-
nyörködésre kész értelem alázatos és 
tanítható. Így mutat új célokat Jézus 
az akaratunkat; így világosítja fel az 
értelmünket, hogy készséggel átadjuk 
magunkat az Ő uralmának („keressé-
tek először az ő országát és igazságát” 
– 33.v.). Kijelenti azt is, hogy lehetetlen 
egymással ellenkező elvárásoknak meg-
felelni, illetve ugyanolyan kötődéssel 
lennünk azokhoz. 

A „mammon szolgálata” az említet-
teknek ellentmond. Az Istenbe vetett 
bizalom hiánya rossz látáshoz és helyte-
len értékítélethez vezet. „Ahol a kincsed 
van, ott lesz a szíved is” (21.v.). 

A „mammon” arám szó; egyesek az 
“ámen”-nel közös eredetűnek tulajdo-
nítják. A „Hamis sáfár” példázatában 
negatív jelzővel használja Jézus, ott el-
lentéte az “igazi” értéknek („Ha tehát a 
hamis mammonon nem voltatok hűek, 
ki bízza rátok az igazit” Luk 16,11). 
“Gazdagság”, “gazdagodás”, “pénz” 
lehet a jelentése, és mindig a szöveg-
környezet árulja el, hogy negatív, illet-
ve pozitív értelemben kell vennünk. A 
Példabeszédek 3:9 szerint – például - az 
Urat tiszteljük a mammonnal, míg má-
sutt a nyerészkedés eszköze (Jer 6,13). 
Az újszövetségi Szentírásban négyszer 
fordul elő (háromszor az említett példá-
zatban, illetve a Hegyi Beszédből idé-
zett mondatban). 

A sáfár értékekkel foglalkozik, még-
pedig a megbízója szándéka szerint. A 
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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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higgyétek el, Isten  néha sokkal többet 
kell, hogy elviseljen tőlünk.

Persze komoly, hetenkénti lelki mun-
ka előzi meg a tábort: rendszeres fog-
lalkozás egy éven át a gyerekekkel. És 
az eredmény: egy hat bemerített tagból 
álló pici gyülekezet "Napsugár Örömhír 
Klubjába" tizen-egynéhány gyerek jár 
egy évig, hogy aztán a nyári tábor le-
gyen a "hab a tortán ..." - ahová húszan, 
vagy többen is eljönnek, és többen "ott 
is ragadnak."

                       Dr. László Imre 

A kÁRPÁTAlJAI gyEREkTÁBOROk MARgÓJÁRA 
Jézus, a gyermekbarát ...

Nem tudom előszedni azt az ősrégi kis 
éneket, aminek refrénje a címben idézett 
mondat ... De igaz: Jézus – többek kö-
zött – a gyermekek barátja is. Ezt olyan 
módon is kimutatta, ami a mai világban 
meghökkentené a keresztyén hallgató-
kat, főleg akkor, ha némi farizeusi vér is 
csorog az ereikben. Gondoljuk csak el a 
jelenetet: Jézus ott ül a sokaság között, 
és nagy, nagy teológiai kérdéseket tesz-
nek fel neki, például olyanokat, hogy 
szabad-e az embernek – mármint az is-
tenfélő embernek – elválni ... És maga 
a Testté lett IGE válaszol, abszolút hite-
les módon. Aztán  ezt a félelmetes ige-
hirdetést egyszer csak megzavarja egy 
gyereksereg ... És a szülők nem hogy 
csitítanák őket, de még ráadásul ők hoz-
zák oda Jézushoz, hogy áldja meg őket. 
Hallatlan, nemde? Valljuk be őszintén: 
ennél már csak az a „hallatlanabb”, ha 
az „ÉN” igehirdetésemre, vagy bizony-
ságtételemre nem lehet odafigyelni a 
gyerekek mocorgása miatt ... 

Aztán jön a még nagyobb döbbenet: 
Jézus, az Isten Fia abbahagyja az ige-

hirdetést, és nem hogy megdorgálja a 
gyerekeket, meg a pedagógiailag lám, 
képzetlen szülőket, hanem ölibe veszi a 
nyüzsgő apróságokat, megáldja őket ... 
és talán még mosolyog is közben rájuk. 
Van persze szigorú szava is, de ez a ta-
nítványokhoz szól: „engedjétek hozzám 
... ne tiltsátok ... ha olyanok nem lesztek 
mint ezek ...! Hát nem megbotránkozta-
tó?

Félre ne értse a Kedves Olvasó azt, 
amit írok: nem az a jó istentisztelet, 
ahol alig lehet odafigyelni az igére, mert 
Mári néni cukrot oszt a gyerkőcöknek, 
az „ebadta Pistike” pedig olyan „mű-
sort” csap, hogy az már tényleg felhá-
borító. Nevelni kell a gyerkőcöt, az ő 
útjának „mértéke szerint”, ahogy bölcs 
Salamon írta. De otthon, kérem szépen, 
és nem az imaházban. És jaj annak a 
gyülekezetnek, ahol „templomi csend” 
van ... Mert attól félek, hogy ahol nin-

csenek mocorgó gyerekek, ott a temp-
lomi csend hamarosan „síri csenddé” 
változik, ami tudvalevőleg a halottak 
szép, virágdíszes kertjének, a temető-
nek a sajátja. Istentiszteleteinkre is kér-
jük ama bizonyos „erőnek, szeretetnek 
és józanságnak lelkét és ez a kettő nincs 
feltétlenül ellentétben egymással. 

Ugorjunk át a mai Kárpátaljára. Jelen 
sorok írója be kell hogy vallja: néha bi-
zony „több volt az elégnél” a gyerekzsi-
vaj, mert sokszor a roma gyülekezetben 
több volt a gyerek, mint a felnőtt. És rá-
adásul ezekre a lurkókra nem figyeltek 
mindig oda a szüleik... Az igehirdető 
meg arra figyelt, hogy arcizmai ne na-
gyon rángatózzanak a méregtől. Aztán 
jött egy gyerektábor meg ifitábor Gá-
ton a cigányoknál, húsz meg huszonöt 
gyerekkel, ifjúval. Meg jött egy 3 napos 
hétvégi tábor Beregújfalun a magya-
roknál – bográcsgulyással, szalonna-

sütéssel. Többen az amerikai magyar 
baptista testvérek közül is támogat-
ták ezen táborok létrejöttét. És sokan 
ezeken a táborokon fogadták el Jézus 
Krisztust Megváltójuknak! A vezető – a 
„csendesnapok” paródiájára – így hir-
dette meg: „hangos napok ...” Szívesen 
jöttek a gyerekek, hiszen összeráncolt 
„Jézus-szemöldök” helyett áldó „Jézus-
kéz” fogadja őket. És megértik, hogy Is-
ten szereti őket, meg az övéi, az „Isten 
gyermekei” is örülnek nekik. Egyenlőre 
játékkal, némi csokival várják őket ... 
meg igével. És később jönnek a felnőt-
tek is ... Aztán eljön az a nap, amikor a 
huncut nebuló megérti, hogy Isten halá-
losan komoly szeretete az egekig hat... 
A gyülekezet-építés ugyanis nem csak 
„alkalmi” evangélizációkkal történik – 
azzal is – hanem a gyerekek „beszere-
tésével” is.  Szeressük őket, mert Isten 
is ezt teszi. És hordozzuk el őket, mert 

IMÁDkOzzUNk 
EgyMÁséRT

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

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

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

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

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

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

szombaton a kárpátaljai magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, Nehra Bálint lelkipásztorért 
és munkatársaiért.

A MABAVIsz elnöksége:
Elnök: Papp János (Magyarország) 

Alelnökök: Pardi Félix (Erdély)
dr. Gergely István (Amerika)

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)

Játék Gáton, roma ifjúsági hét;  
Szalonnasütés Beregújfalun;  
Kicsikből lesznek a nagyok
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BOlDOgOk 1
"Boldogok a lelki szegények, mert 

övéké a mennyek országa." Mt 5,3.
Nem az, hogy élek, hanem miért?  

Dosztojevszkij

A boldogságot úgy élem meg, mint a 
gyermek, aki ártatlanságában tejesen a 
szüleire hagyatkozik. A gyermek mi-
helyt megszületik teljes figyelmet igé-
nyel. Nem lehet otthagyni, elhagyni, 
hanyagolni, mert nem marad életben. 
Viszont egy csecsemő, egy gyermek 
váltja ki belőlünk legjobban a szeretetet. 
Az elhagyott, az árva pedig a szánal-
mat. Ilyen az ember Isten nélkül: lelki 
szegény, árva, mert nélkülözi a legtisz-
tább, a legszentebb szeretetet. Az ember 
nem is tudja mi a szeretet, míg meg nem 
ismeri Isten szeretetét. A legnagyobb 
emberi szeretet is csak árnyéka Isten 
szeretetének.

Amikor az Úr Jézus megszólítja 
Zákeust, és ő megérti, hogy lelki vágya 
teljesül, mindenét szétosztja mint egy 
gyermek, és Jézus kijelenti: "Ma lett 
üdvössége e háznak, mert ő is Ábrahám 
fia." Lk 19,9. Hiszen Ábrahám is elha-
gyott mindent, szegény lett, és elindult 
az engedelmesség útján, és megörököl-
te az ígéreteket: "Mert várja vala az 
alapokkal bíró várost, melynek építője 
és alkotója az Isten." Zsid 11,10. Maga 
Isten biztosította, hogy bár előfordul 
egy anyával: "És ha elfelejtkeznének is 
ezek: én terólad el nem felejtkezem." Ézs 
49,15.

Ahogy a gyermek nem tud magáról 
gondoskodni, mert gyenge és védtelen, 
az ember sem tudja magát boldogíta-
ni. Vannak boldogító eszközök, mint 
mondjuk a cigaretta, melynek füstje bol-
dogság érzetet kelt. Nem régen mondta 
nekem egy gyülekezetünkbe látogató, 
hogy ő szereti a cigarettát; igen, mond-
tam, boldogít, csak mindég több és több 
kell belőle, és önpusztító. Manapság el-
árasztanak a boldogító eszközök, módo-
zatok kínálatával, hogy hogyan tudjuk 
megvédeni magunkat a gonosztól, a 
rossztól. Az Úr Jézus pedig azt mond-
ja, hogy boldogok azok, akik megértik, 
hogy lehetetlen! Mikor ezt megértjük, 
érezzük lelki szegénységünket, hogy 
nem tudjuk magunkat boldogítani, pe-
dig nagyon kell a boldogság.

Azt állítják ennek tudói, hogy az em-
beri elme a mérleg, mely le tudja mér-
ni, felismerni, hogy mi a jó, és mi nem. 
Csakhogy a mérleg nem tudja önmagát 
mérni! A gazdag ifjú lemérte magát, 
de azt is, hogy boldogságához Jézus, 
a Mester jóváhagyása is jó lenne. De 
amikor találkozott az IGAZSÁGGAL, 
az pedig maga Jézus, boldogtalan lett. 

Úr Jézus a hegyen ül, tanítványai, és 
sok ember körében, és tanít. Azt mond-
ja, hogy boldogok, mert tanulhatnak. 
Szívük, elméjük megtelik az Ige vilá-
gosságával, hogy az Ő országa valós; 
van és eljövendő. Ehhez kell az Ő sze-
lídsége, az Ő alázata, az Ő igája, mely 
könnyű és gyönyörűséges. Így tudunk 
boldogok lenni és maradni.

"Az Úr az én pásztorom, nem szűköl-
ködöm." A bárány nem alkalmas önál-
ló életre. A nyájat mindig a nyugodt, 
boldog élet példájának tartjuk. De ez a 
nyugalom csak azért lehetséges, mert 
velük van a pásztor. A pásztor véd a 
farkastól, hidegtől, melegtől, a mérge-
ző növényektől, az elkóborlástól. Ez a 
zsoltár az élet út: kezdődik a biztos tö-
rődéssel, folytatódik a halál völgyén át, 
és megérkezik az Úr házába. Nekem a 
zsoltár első sora sokat segített, amikor 
úgy éreztem, hogy ez meg az hiányzik. 
Mert ha így van, akkor nem az Úr az 
én pásztorom. Egy leány megkérdez-
te lelkipásztorától, hogy hogy tudhatja 
meg, ki az élete igazi párja? Gondold el, 
mondta a lelkész, hogy hosszú sivatagi 
útra mentek. Elég társaság lesz ő neked, 
vagy kell még valaki?

Jézus Krisztus elégséges a boldogsá-
gomhoz, vagy kell még valaki és vala-
mi? Hosszú hívőségem idején boldog-
ságom mindég abban volt: "Minden, 
minden nékem Jézus", és átjöttünk, 
együtt, a halál völgyén is, amely csak 
árnyéka az igazinak, és megéltem, hogy 
asztalt terített nékem az én ellenségeim 
szeme láttára, és csordultig van a po-
haram, és az Úr házában lakozom már 
most.

"Mert ismeritek a mi Urunk Jézus 
Krisztus jótéteményét, hogy gazdag lé-
vén szegénnyé lett érettetek, hogy ti az 
Ő szegénysége által meggazdagodja-
tok." 2Kor 8,9.    

                            Nagyajtai Eszter

Inkább az az igazság, hogy elménk az 
a KAPU, melyen beléphet az igazság, 
hogy Nála nélkül semmit sem cseleked-
hetünk! Ő nem tör be, hanem kopog, és 
bebocsájtást kért, hogy elmondja BOL-
DOGÍTÓ tervét életünkre. Ebben van 
a mi szegénységünk, hogy mi nem is-
merhetjük meg Istent, csak ha ő kijelenti 
magát nekünk, mert "Nem abban van 
a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, 
hanem, hogy ő szeretett minket, és el-
küldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a 
mi bűneinkért." 1Ján 4,10. Az Úr Jézus 
mondja Filepnek: Aki lát engem látja az 
Atyát.

Az Úr Jézus földi életében megélte 
ezt a gyermeki bizalmat Mennyei Aty-
ja iránt. Nagyon figyelt, hogy pontosan 
teljesítse Atyja akaratát.

Ha sikerül is elérni e földi boldogsá-
got - vannak ilyenek -, mégis, senki sem 
kerülheti el a halált, és ezzel a kárhoza-
tot. Még mint kicsi lányka hallottam, 
hogyan felelt apa a vele beszélő ember 
kérdésére: Mi lesz, Ajtai úr, ha nem úgy 
lesz, ahogy maga hiszi? Ha nem lesz hi-
tem szerint, felelt apám, én nem veszítek 
semmit, de ha úgy lesz, ahogy hiszem, 
maga sokat veszít; elveszt mindent, és 
kárhozatra jut, ez pedig az Isten nélküli 
élet, a végtelen örök szenvedés, a pokol!

A földi születésünket nem határozhat-
juk meg, se azt, hogy mikor, se azt, hogy 
hová szülessünk. Nem választhatjuk 
meg szüleinket. Bejövünk ebbe az élet-
be egy kis kapun, nagy élni-akarással, 
nem tudva róla semmit! De íme, Krisz-
tus Urunk szélesre tárja a meny kapu-
ját, és felkínálja a bejutás lehetőségét a 
mennyei királyságba. Bárki, aki belátta, 
szegénységét, az boldogan kiállt fel Já-
nos apostollal együtt: "Lássátok milyen 
szeretetet adott nekünk az Atya, hogy 
Isten fiainak neveztetünk! A világ azért 
nem ismer minket, mert nem ismerte 
meg Őt." 1Ján 3,1.


