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Szeretettel köszöntjük a  
Magyar Baptisták IV.  

Világtalálkozójára Debrecenbe 
érkezett testvériséget!

Magyar baptistákkal mindenütt találkoz-
hatunk, nemcsak a Kárpát medencében. 
Természetesen ott vannak a legtöbben.  

A világ másik felén, Ausztráliában, vagy az 
óceán másik oldalán, Észak-Amerikában is 

él jónéhány magyar baptista gyülekezet; 
magyar baptista szövetség is működik ott, 
több mint 100 év óta. Július elején tartotta 

az ÉAMBSZ a 110. közgyűlését a Ráma  
táborban. A kápolna előtt készült közös 

képpel köszöntjük a találkozó résztvevőit. 

Megtartotta 110. évi közgyűlését az 
Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség.  

A közgyűlés alkalmaira a Ráma Táborban került 
sor 2017. június 30-július 2-ig.  

ELNÖKI JELENTÉS
2017. július 1. Ráma Tábor

Szövetségünk 110. közgyűlése alkalmából szeretettel 
köszöntöm gyülekezeteink küldötteit, lelkipásztorait a kü-
lönböző bizottságok tagjait és vezetőit. Megkülönböztetett 
szeretettel köszöntöm Nagy Ferenc lelkipásztor testvért, aki 
az erdélyi szövetségből, a szilágycsehi körzetből van közöt-
tünk. 

Ez az év egy történelmi év számunkra, amelyben Isten 
iránti hálával emlékezünk az 500 éves Reformációra, és 
Kornya Mihály halálának 100. évfordulójára. Azért is tör-
ténelmi ez az év, mert Szövetségünk életében ez a 110. köz-
gyűlés. Nemcsak emlékezni szeretnénk a múltra, inkább 
azért beszélünk róla, hogy az események felidézésével le-
vonjuk azokat a tanulságokat, amelyek elősegítik a jelenben 
és az előttünk álló években missziónk kibontakozását. 

Emlékezünk előjáróinkra, ünnepeljük Jézus Krisztust, 
aki által ma is csodák történhetnek, lelki közösségek meg
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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

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

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

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

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

Milyen volt rabszolgának lenni
Egyiptomban? Elõbb kellemes volt.
Menet közben derült ki, hogy Jákób utódai
nem egyenrangú polgárok Egyiptomban,
hanem kényszermunkások. Szinte
észrevétlenül történt az átmenet. Mózes
idejében már a fiúgyermekeiket megölik
és a vályogvetéshez nem kapnak szalmát.
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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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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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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.
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nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
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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.
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Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
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azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
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ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

Imaházmegnyitó Torontóban!
Sok szeretettel hívjuk kedves testvéreinket és barátainkat Torontóba, az ima-

házunk megnyitására, 2017. október második hétvégéjén (október 6-8). Terveink 
szerint péntek és szombat este, illetve vasárnap két istentisztelet keretében szeret-
nénk hálát adni Istennek megtartó kegyelméért!

Igyekszünk szállást biztosítani vendégeinknek a gyülekezetünk családjainál, 
illetve a Ráma táborban, ezért kérünk mindenkit, jelezze részvételi szándékát 
Püsök Dániel lelkipásztor testvérnél, legkésőbb szeptember 18-ig. 

Mindenkit szeretettel várunk!

Dupla számot tart kezében ezúttal a 
kedves olvasó. A nyári események je-
gyében formálódtak írásaink. A szö-
vetségünk legnagyobb évi eseménye, a 
közgyűlés ezúttal is a táborban zajlott, 
július elején. A hétvége központi vezér-
igéje a zsidókhoz írt levélből: „Akikre 
nem volt méltó e világ.” Csatlakozva 
óhazai testvéreinkhez, mi is Kornya 
évnek tekintjük az ideit, Kornya Mihály 
halálának 100. évfordulóját, és szolgá-
lataink során újra és újra emlékeztünk 
a legnagyobb magyar missziómunkás 
életére, szolgálatára. Az elhangzott ige-
hirdetésekből is folyamatosan közölni 
fogunk. A közgyűlést követő gyermek-
táborozás öt csoportjából kettőről olvas-
hatunk beszámolót.  

A nyár legnagyobb eseménye két-
ségtelenül a MABAVIT IV. lesz, Deb-
recenben. Készülünk – mindannyian. 
A nagy utazásra sajnos nem tud vál-
lalkozni mindenki, de sokan megyünk 
(természetesen a „sok” a számainkhoz 
viszonyított; Detroitból például 25-en). 
Biztatjuk egymást: gyertek, minden-

ki ott lesz! Tegnap aztán újra hallot-
tam valakitől, hogy amikor arról be-
szélt egyik otthoni ismerősével, hogy 
a MABAVITON találkozhatnak, az azt 
kérdezte tőle, hogy mikor és hol lesz az? 
Megfájdult a szívem egy pillanatra. Mit 
mondhattam volna neki (meg magam-
nak)? Mindenki ott lesz magyar baptista 
testvéreink közül, akit más is érdekel 
saját magán kívül (és persze, ha meg-
teheti). Bízom benne, hogy megtelik a 
debreceni főnix csarnok az augusztus 
4-6 közötti találkozón.

Nem csak a nyár lesz mozgalmas, ha-
nem az ősz is. Három legközelebbi őszi 
alkalmunk: 1. a New York-i gyülekezet 
ad helyet szeptember elején a fiatalok-
nak egy speciális találkozóra, amiről a 
13. oldalon olvashatunk. 2. Az új detro-
iti lelkipásztor beiktatására szeptember 
17-én kerül sor, erre is szeretettel várjuk 
testvéreinket. A harmadik a következő 
sorokon olvasható meghívó a torontói 
imaház megnyitására. 

Áldott és szép nyarat, az Úr oltalmá-
ban telő utazásokat kíván a szerkesztő. 
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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)

2017. július-augusztus 3. oldal

hűséges és példamutató szolgálatát. 
Testvéreink 27 éven át vitték a gyüle-
kezet terheit, Isten áldását kívánjuk az ő 
további életükre és szolgálatukra.  

Cleveland: Örvendünk annak, hogy 
Pintér testvér nyugdíjba vonulása után, 
2015 decemberétől Kulcsár Sándor lel-
kipásztor testvér és felesége vállalták 
a gyülekezet pásztorlását. Hálásak va-
gyunk a pozitív eredményekért, hogy a 
gyülekezet békességben, testvéri egy-
ségben foglalkozik az új lelkipásztor 
meghívásával. Ennek érdekében konk-
rét lépések is történtek, májusban Deák 
Zsolt, brassói lelkipásztort vendégszol-
gálatra hívták testvéreink, azzal a nem 
titkolt céllal, hogy gondolnak rá, mint a 
gyülekezet új lelkipásztorára. Gondol-
junk szeretettel a clevelandi testvérekre, 
és imádkozzunk, hogy az Úr számukra 
is rendelje ki azt a szolgálattevőt, akit ő 
leginkább alkalmasnak lát a gyülekezet 
pásztorlására.  

Chicago: Úgy hiszem, már mindenki 
értesült arról, hogy Lukács János test-
vér és felesége Erzsike, elfogadták a bu-
dafoki gyülekezet meghívását és május 
elsejétől Budapesten végzik szolgálatu-
kat. E váratlan és viszonylag rövid idő 
alatt történő fordulat nehéz helyzetbe 
hozta a chicagói testvéreket. Egyrészt 
ez a gyülekezet is új lelkipásztort kell 
keressen, másrészt, mivel a gyülekezet-
nek nincs lelkipásztori lakása, még az új 
lelkipásztor érkezése előtt, lelkipásztori 
lakásról kell gondoskodniuk. 

Ami az új lelkipásztor meghívását 
illeti, itt is történtek konkrét lépések. 
Nagy Ferencz testvérünk részben azért 
is van itt, mert a testvérek gondolnak rá, 
mint a gyülekezet következő lelkipász-
torára. Természetesen, ez a látogatás 
még sem őt, sem a gyülekezetet nem kö-
telezi semmire, de nekünk szabad azért 
imádkozni, hogy a chicagói gyülekezet 
életében is Isten akarata nyilvánuljon 
meg az új lelkipásztor meghívásának 
kérdésében. 

A lelkipásztor lakás vásárlásában 
testvéreink a Szövetség segítségét kérik, 
erről részletesebben Herjeczki testvértől 
fogunk hallani. Mivel a felmerülő kér-
dések létfontosságú kérdések a chicagói 
gyülekezet és misszió számára, abban 
reménykedünk, és azért imádkozunk, 
hogy ez a közgyűlés olyan döntést tud 
hozni, amely elősegíti chicagói testvére-
ket mind a lelkipásztor meghívásában, 
mind a lelkipásztori lakás megvásárlá-
sában. 

II. MISSZIóáLLOMáSAINK
Venice: Nagyon hálásak vagyunk 

azért, mert Isten megtérőkkel igazolta 
Kulcsár Attila testvérünk fáradozásait 
floridában, Sarasota vidékén. Testvé-

rünk 2013-ban kezdett gyülekezet plán-
tálási missziót, és ebben az évben, Júni-
us 11-én, Isten kegyelméből megtörtént 
az első bemerítés, amikor 12 lélek tett 
vallást Jézus Krisztusban való hitéről és 
elkötelezte magát az Ő követésére. Ar-
ról értesültünk, hogy a bemerítés után, 
újabb jelentkezők vannak, akik készek 
engedelmeskedni Jézus parancsának és 
vállalják a bemerítést. Attila szeretett 
volna itt lenni, azonban ebben az év-
ben is vakációs bibliahetet szervezett a 
gyerekek számára, ez pedig épp ezen a 
héten zajlik. Miközben hálát adunk az új 
tagokért, imádkozzunk Attiláért, hogy 
az Úr továbbra is adjon erőt, és rendelje 
ki az anyagi szükségeket, hogy a Nyitott 
Biblia Gyülekezet lélekben és létszám-
ban is folyamatosan növekedjen. 

Kelowna: Már két éve, hogy Vass 
Gergely lelkipásztor testvér végzi a 
szolgálatot a kelownai magyar közös-
ségben. Testvérünk hűséggel és oda-
adással ragadja meg a kínálkozó lehe-
tőséget; örülünk, hogy Szövetségünk 
anyagiakban is támogathatja ezt a misz-
sziót. Vass testvér 2015-ben három évre 
vállalta a szolgálatot, jelenleg úgy néz 
ki, hogy nincs akadálya a vállalt mandá-
tum kitöltésének, a gyülekezet is akarja, 
és a bérelt lakás is igénybe vehető a jövő 
év júliusáig. Köszönjük Vass testvérnek 
a helytállást és imádkozunk, hogy az 
Úr továbbra is áldja meg szolgálatát és 
a kelownai magyar baptista közösséget. 

III. BELSŐ- SZÖVETSÉGEINK
Női szövetség: Lukács Erzsike test-

vérnő távozása után, megüresedett az 
elnöki tisztség a nőszövetség vezető-
ségében. Ilyen helyzetben, a következő 
választásig a szövetség alelnöke tölti 
be ezt a tisztséget, így a jelen esetben 
Herjeczki Éva testvérnőre maradt ez a 
szolgálat. Éva testvérnőnek köszönjük, 
hogy elvállalta, Urunk kegyelmét és 
áldását kívánjuk a feladatok elvégzésé-
ben. 

Ifjúsági szövetség: Kulcsár Zsolt 
testvér vezetésével, továbbra is áldásos 
és hatékony az ifjúsági szövetség mű-
ködése. Nagyon pozitív visszajelzéseket 
kaptunk a májusi, alhambrai ifjúsági 
találkozóról, ahol Kulcsár Attila testvér 
szolgált. Köszönjük az alhambrai gyüle-
kezetnek az áldozatot, a jól megszerve-
zett programokat, a szeretett különböző 
megnyilvánulásait, amellyel áldottá és 
emlékezetessé tették fiataljaink számára 
a találkozót.

A torontói imaházmegnyitás miatt, el-
marad a rendszeres őszi ifjúsági találko-
zó, azonban, New York-ban egy rendha-
gyó találkozót szervezünk középiskolás 
és pályaválasztás előtt álló fiataloknak. 
Bővebb információval az ifjúsági ve-

újulhatnak. Az ő kegyelme, szerete-
te, hatalma tegnap és ma mindörökké 
ugyanaz. zsid 13: 7-8. Azért imádko-
zunk, hogy ezen a közgyűlésen is le-
gyen megtapasztalható jelenléte és az 
ebből fakadó áldások. 

Egy áldásokban és eseményekben 
gazdag közgyűlési év áll mögöttünk, az 
idő rövidsége miatt, csak a legfontosabb 
dolgokról teszek említést: 

Mint minden évben, a VB és az MJB 
bizottságok az elmúlt évben is, hűséggel 
és odaadással végezték szolgálatukat. 
A tavaszi gyűléseket a chicagói gyüle-
kezetben tartottuk, mivel a gyülekezett 
ebben az évben ünnepelte fennállásának 
30. évfordulóját. A rutinos de eredmé-
nyes bizottsági munkák után, felemelő 
volt együtt ünnepelni a gyülekezettel. 
Ezúton is köszönjük chicagói testvérek 
vendégszeretetét és áldozatos szolgála-
tát. A bizottságok munkájáról, az elnök-
ség tagjainak beszámolóiból hallanak 
majd részletesebben a testvérek. A to-
vábbiakban öt pontban szeretném össze-
foglalni jelentésemet: 

I. GyÜLEKEZETEINK
Torontó: Hálásak vagyunk Istennek, 

hogy a 2013-ban elkezdett új gyülekeze-
ti ház építése a befejezéshez közeledik. 
Reményeink szerint folyó év október 
8-án a megnyitói ünnepségre is sor ke-
rülhet. Ezúton is köszönjük a torontói 
testvérek kitartó fáradozását, imádkoz-
zunk, hogy az Úr a munkálatok befejező 
részében is adjon erőt testvéreinknek és 
rendelje ki a szükséges anyagi forráso-
kat. 

Detroit: Együtt örülünk a detroiti 
testvérekkel, hogy a hosszas várako-
zás után, az új lelkipásztor Huli Sándor 
testvér és felesége Valéria, folyó év jú-
nius 1-én szerencsésen megérkeztek az 
új szolgálati helyre. Isten gazdag áldá-
sát kívánjuk testvéreink detroiti szol-
gálatára. Egyben itt is megköszönjük 
Herjeczki Géza testvér és felesége Éva 

ELNÖKI JELENTÉS 
folytatás az 1. oldalról
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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)

4. oldal 2017. július-augusztus 

A MAGyAR BAPTISTA 
VILáGSZÖVETSÉG  

TÖRTÉNETE 
Az ateista diktatúra kelet-európai 

bukása után, először 1992. augusztus 
22–23. között nyílt lehetőség arra, hogy 
világtalálkozót szervezzenek a magyar 
baptisták az anyaország fővárosában, 
Budapesten az Olimpiai Csarnokban, 
majd másnap a magyar baptisták Sion-
hegyén, Tahi Táborban. A találkozó 
jelmondata „A reménységben örvende-
zők legyetek!” (Róm 12,12) bibliai ige-
vers volt. Az eseményen mintegy 3100 
fő vett részt határon innen és túlról. Ez 
egy nagyszerű alkalom volt arra, hogy 
sok évtizedes elszakítottság után vég-
re egy ilyen nagy méretű konferencián 
ünnepeljék együtt a Krisztusban nyert 
reményteljes jövőt a különböző orszá-
gokban és kontinenseken élő, magyarul 
beszélő baptisták.

Dr. Viczián János, a Magyarországi 
Baptista Egyház (MBE) akkori elnö-
ke, és dr. Haraszti Sándor, az Észak-
Amerikai Magyar Baptista Szövetség 
(ÉAMBSz) tiszteletbeli elnökének kez-
deményezésére már az első világtalálko-
zó szervezése során felmerült a magyar 
baptisták világméretű, szervezettebb 
összefogásának gondolata. Többévi 
előkészítés után Nagyváradon alakult 
meg 1997. május 15-én hivatalosan a 
Magyar Baptisták Világszövetsége 
(MABAVISZ), amelynek első elnöke 
Mike Béla, a Romániai/Erdélyi Magyar 
Baptista Gyülekezetek Szövetségének 
(RMBGYSz) akkori elnöke lett.

Ekkor fogadták el a világszövetség 
alapszabályzatát és logóját. Megálla-
podtak arról is, hogy a világszövet-
ség Budapesten, Nagyváradon és New 
Yorkban tart fenn képviseletet. Ezzel 
együtt meghatározták a tagszövetségek 
választott tisztségviselőiből álló elnök-
ség tagjait, a világszövetség elnökének 
és alelnökeinek kétévenkénti váltását 
paritásos alapon. Ennek alapján az el-

zetők szolgálnak majd. A New York-i 
gyülekezet nevében, szeretettel hívjuk 
és várjuk fiataljainkat erre a rendkívüli 
alkalomra. 

A tavaszi ifjúsági találkozót a detroiti 
testvérek szervezik, imádkozzunk a ta-
vaszi találkozóért és azért, hogy fiatal-
jaink minden alkalommal megtapasz-
talják Isten közelségét, életet átformáló 
erejét és áldását.  

 
IV. RENDEZVÉNyEINK
MaBaVit: Egy szűk hónap múlva (au-

gusztus 4-6) „Valami új született” cím-
mel kezdetét veszi a MaBaVit 4 Debre-
cenben, örvendünk, hogy Szövetségünk 
részéről szép számban jelentkeztek a 
találkozóra. Az ez évi találkozó kis-
sé történelmi jellegű lesz, mivel ott is 
emlékezünk az 500 éves reformációra, 
valamint Kornya Mihály magyar bap-
tista úttörő misszionárius halálának 
100. évfordulójára. A konferenciának 4 
fő alkalma lesz: péntek este bemerítési 
istentisztelet, szombat este evangelizá-
ció, szombat délelőtt szövetségi bemu-
tatkozások illetve szekciós foglalkozá-
sok. A vasárnap délelőtti istentisztelet 
Úrvacsorával zárul. A MaBaVit 4 előtti 
napokban Ifjúsági Konferencia is lesz, 
ahol több száz fiatal találkozik és együtt 
szolgálják az Urat. A találkozókkal kap-
csolatos részletes információk www.
mabavit.hu weboldalon találhatóak. 
Amint az MJB beszámolójából látni 
fogjuk, szövetségünk 8 ezer dollárral tá-
mogatja a rendezvény megszervezését, 
illetve ugyan olyan összeggel a kisebb 
szövetségekben élő testvéreink részvé-
telét. 

Jubileumi táborozás: Jövő nyáron, 
mivel 110 éves lesz szövetségünk, csa-
ládi hetet tervezünk a közgyűlést meg-
előző hétre. Részletesebb információkat 
később közlünk, de már most bátorítunk 
mindenkit, úgy tervezze a jövő évi sza-
bad napokat, hogy tudja megragadni ezt 
az ünnepi, közösségépítő lehetőséget.

V. ALAPSZABáLyZAT
Tavalyi beszámolómban jeleztem, 

hogy jó lenne pontosításokat, kiegészí-
téseket, eszközölni alapszabályzatunk-
ban. A legutóbbi évközi gyűlésünkön 
megalakult egy alkotmányozó bizott-
ság, (tagjai: Kulcsár Sándor, Herjeczki 
Géza, Novák József, Püsök Dániel, Ger-
gely István) amelynek az a dolga, hogy 
megvizsgálja, hol van szükség kiiga-
zításra vagy változtatásra. Ha lesznek 
módosító javaslatok, azok a szövetség 
vezető bizottságai (VB, MJB) illetve a 
közgyűlés jóváhagyásával lesznek érvé-
nyesek.  

                      Dr. Gergely István 

Néhány fénykép a 110. közgyűléssel 
kapcsolatos tábori alkalmakról
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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)

2017. július-augusztus 5. oldal

örömeinket és gondjainkat, terveket ké-
szíthessünk és együtt kérjük Isten áldását 
a magyar baptista misszióra.

A rendszeres információcserét is fon-
tosnak látjuk. Ezért számolunk be lap-
jainkban – Békehírnök, Szeretet, Evan-
géliumi Hírnök – rendszeresen a hazai 
és elszakított országrészekben végzett 
missziómunka eredményeiről, gondja-
iról, felhívásokat intézve egymás meg-
segítésére. Így próbálunk segítséget 
nyújtani a szétszórtságban élő, olykor 
igen nehéz anyagi körülmények között 
szolgáló testvéreinknek. Katasztró-
fák esetén pedig, mint például a tiszai 
árvíz, a délszláv háború, nemzetiségi 
elnyomás, vallásszabadság megsértése 
esetén különösen is figyelemmel kísér-
tük testvéreink sorsát, és minden más 
– szeretetszolgálati és közegyházi – jó-
szolgálati eszközeinkkel igyekszünk 
segíteni egymást. Imaházépítés, misz-
szióközpont-felújítás, missziómunká-
sok anyagi támogatása terén is segíteni 
szeretnénk a jövőben, ahogyan ezt az 
elmúlt évtizedekben is tettük. Sőt arra 
is ígéretet tettünk, hogy a Lélek egysége 
legyen meghatározó közöttünk, szem-
ben bármiféle széthúzást kezdeményező 
erővel.

A Magyar Baptisták II. Világta-
lálkozóját az ezredforduló történelmi 
pillanatát megragadva a határon túl, 
Nagyváradra hirdettük meg 2000. 
augusztus 11–13. között. A Nagyvá-
radi Városi Sportcsarnokban mintegy 
5000 fő sereglett össze a háromnapos 

konferenciára. Nagyrészt Erdélyből és 
Magyarországról vettek részt a találko-
zón, de szép számban jöttek felvidékről, 
Kárpátaljáról, a Vajdaságból, Ameriká-
ból és Ausztráliából is. A nagyváradi 
találkozó alaptémáját az „Egy az Úr, 
egy a hit, egy a bemerítés” újszövetsé-

múlt 25 esztendőben a következő veze-
tők álltak a Magyar Baptisták Világszö-
vetségének élén 1992–2017 között:

1992-től dr. Viczián János és dr. Ha-
raszti Sándor tiszteletbeli alapítók
1997-től Mike Béla, az RMBGYSZ 

elnöke
1999-től dr. Almási Mihály, az MBE 

elnöke
2000-től Kulcsár Sándor, az ÉAMBSZ 

elnöke
2002-től dr. Simon József és dr. Borzási 

István RMBGYSZ-elnökök
2004-től dr. Mészáros Kálmán, az MBE 

elnöke
2006-tól dr. Herjeczki Géza, az 

ÉAMBSZ elnöke
2008-tól dr. Gergely István, az 

RMBGYSZ elnöke
2010-től dr. Mészáros Kálmán, az MBE 

elnöke
2012-től dr. Herjeczki Géza, az 

ÉAMBSZ elnöke
2014-től dr. Simon József és Pardi Félix 

RMBGYSZ-elnökök
2016-tól Papp János, az MBE elnöke
A következőkben a világszövetség 

alapdokumentumából idézek részlete-
ket: „Mi, magyar baptisták, arra szövet-
keztünk itt az óhazában, a határon túl 
és messze túl az óceánon, hogy ezzel 
az üzenettel az ajkunkon vigasztaljuk 
népünk megkeseredett szívét, emeljük 
fel tekintetét az örökkévaló értékek, Is-
ten országának el nem múló világa felé. 
Azzal a célkitűzéssel kötöttünk szövet-
séget a politikai határok leomlása után, 
hogy a határokon átívelve segítjük egy-
mást az üdvözítő üzenet bátor hirdetésé-
vel és megélésével.

fogadalmunk így szólt: »Mi, a világ 
minden táján élő magyar baptisták hi-
vatalosan kinyilvánítjuk, hogy meg-
alapítjuk a Magyar Baptisták Világ-
szövetségét. Jézus Krisztus egyetemes 
anyaszentegyházának részeként a tel-
jes Szentírást tekintjük hitünk és éle-
tünk zsinórmértékének, összhangban 
az egyetemes keresztény hitvallásokkal 
(apostoli hitvallás és nicea–konstanti-
nápolyi hitvallás), valamint a Baptista 
Világszövetséghez tartozó gyülekezetek 
több évszázados gyakorlatával, tanítá-
sával és szabályaival. A Magyar Bap-
tisták Világszövetségének célja: hitünk 
elmélyítése, közös missziói tevékenysé-
günk előmozdítása, összetartozásunk 
megvallása és erősítése, hitbeli és lelki 
közösségünk kifejezése.«”

Ezért tartottuk fontosnak mind ez 
ideig azt is, hogy nagy testvéri világta-
lálkozókat szervezzünk, ahová mindany-
nyian szívesen eljöhetnek a világ minden 
pontjára szétszóródott magyar baptisták. 
Ezért tartjuk fontosnak, hogy a tagszö-
vetségek vezetői rendszeresen találkoz-
zanak, hogy megoszthassuk egymással 

gi ige határozta meg. A sportcsarnoki 
rendezvénnyel párhuzamosan mintegy 
ezer magyar baptista fiatal találkozott a 
Nagyváradi Immánuel Baptista Temp-
lomban, hogy külön is áttekintsék a fia-
talabb generáció missziós kérdéseit.

A Magyar Baptisták III. Világta-
lálkozójára a magyar protestantizmus 
fellegvárában, Debrecenben került sor 
2006. augusztus 4–6. között. A város 
legújabb sportlétesítményében, a 8000 
ülőhelyes főnix Csarnokban ünnepel-
tünk együtt a „Jézus Krisztus az út, 
az igazság és az élet” bibliai üzenet fé-
nyében. Ezzel párhuzamosan a Kölcsey 
Művészeti Központban, a debreceni 
Nagytemplom előtti főtéren és a város 
különböző pontjain tartottunk énekes, 
zenés evangelizáló és hívogató alkal-
makat. Ezzel párhuzamosan a magyar 
baptista fiatalok egy héten át együtt kon-
ferenciáztak a Debrecen melletti Dorcas 
Táborban.

Ez a város a reformáció kora óta min-
dig fontos szerepet töltött be a magyar 
kereszténység megújulásában, valamint 
a nemzeti függetlenség kivívásában és 
ébren tartásában. A város földrajzi el-
helyezkedése is kedvezőnek ígérkezett 
arra, hogy itt rendezzük meg a magyar 
baptisták világtalálkozóját, hisz köze-
lebb fekszik a szomszédos országok ma-
gyarlakta vidékeihez és baptista népé-
hez. Ennek volt köszönhető, hogy ezen 
a debreceni világtalálkozón közel 6500 
magyar baptista vett részt az egész vi-
lágról.

Talán ez a tapasztalat indította a világ-
szövetség vezetőit most ismét arra, hogy 
a reformáció 500. és Kornya Mihály 
halálának 100. jubileumi évében ismét 
Debrecen legyen a Magyar Baptisták 
4. Világtalálkozójának a helyszíne. 
Hisszük, hogy ezeken a világméretű 
találkozásokon a Szentlélek egyesítő és 
megújító erejét megtapasztalva a ma-

gyar baptisták még 
o d a s z á n t a b b a n 
fogják a Jézus 
Krisztustól kapott 
nagy missziópa-
rancsot beteljesíte-
ni: „Nekem adatott 
minden hatalom 
mennyen és földön. 
Menjetek el tehát, 
tegyetek tanítvány-
nyá minden népet, 
m e g k e r e s z t e l v e 
őket az Atyának, 

a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, 
tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, 
amit én parancsoltam nektek; és íme, én 
veletek vagyok minden napon a világ vé-
gezetéig.” (Mt 28,18–20)

Legyen mindezért Istené a dicsőség! 
                   Dr. Mészáros Kálmán



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

6. oldal 2017. július-augusztus 

Városnéző programok elérhetőek a 
délután során. Jelentkezni a regisztráci-
ós pultnál személyesen lehet.

17:00 Vacsora
Az étkezés csak azok számára biztosí-

tott, akik regisztrációja ezt tartalmazza.

19:00 Esti evangelizáció
Vajdasági misszió bemutatása
Bizonyságtételek
Igehirdetés – Paul Msiza
Imaközösség és éneklés
záró ének, áldás
zenei szolgálattevő: Mike Sámuel

21:15 Főnix csarnok
Offline terasz – beszélgető tér

AUGUSZTUS 6. VASáRNAP 
Főnix csarnok 

9:00 Ünnepi záró istentisztelet
Felvidéki misszió bemutatása
Magyarországi misszió bemutatása
Meghívott vendégeink köszöntései
Igehirdetés – Paul Msiza
Anabaptista és baptista elődeink 

tanuságtétele
Úrvacsora
MABAVIT-zárás
záró ének és áldás
zenei szolgálattevő: 500 fős kórus és 

szimfonikus zenekar Dr. Almási Kornél 
vezetésével

12:00 Ebéd

AUGUSZTUS 4. PÉNTEK

figyelemfelhívó programok a város-
központban 13:00 – 15:00

főnix csarnok
15:00 Kapunyitás
16.30–17:00 fúvósok szolgálata a 

csarnok előtt

18:00 Megnyitó istentisztelet 
bemerítéssel

Megnyitó
A kárpátaljai misszió bemutatása
A MABAVISz-elnökség köszöntése 

és imája
Bemerítés
Igehirdetés – Papp János
A bemerítkezettek köszöntése és kéz-

rátételes ima
Mező Misi zenés bizonyságtétele
záróének és áldás
zenei szolgálattevő: Mike Sámuel

20:30 Ráadásprogram
Ima- és dicsőítőest  

bizonyságtételekkel
Dicsőítésvezető: Révész Dániel
Bizonyságtevők: Kéri József (siket-

misszió), Nagy Csaba (kárpátaljai misz-
szió), Novák Zsolt (romamisszió)

AUGUSZTUS 5. SZOMBAT  
Főnix csarnok 

Délelőtti program
08:30-től Erdélyi fúvósok szolgálata
Éneklés és zászlók bevonulása

Amerikai misszió bemutatása – Dr. 
Gergely István

Posztumusz Kornya-díj átadása  
Füredi Kamilla családjának

Erdélyi misszió bemutatása – Pardi 
Félix

2017-es Kornya-díj átadása
Igehirdetés – Dr. Simon József
záró közös ének
zenei szolgálattevők: Erdélyi és ame-

rikai magyar testvérek

11:00 Főnix csarnok és  
egyetemi előadók

Szekciók csoportokban
1. Lelkipásztor házaspárok találkozója

2. Kornya Mihály és gyülekezet  
plántálás

3. Reformáció – anabaptizmus  
– habán örökség

4. Baptista oktatás
5. Baptista szociális munka

6. Vállalkozók és cégvezetők fóruma
7. Világmisszió Paul Msizával és  

Tony Peckkel
8. Pályaválasztási workshop

9. Média és művészet
10. Közös kincsünk a dicsőítés

12:30 Ebéd  
Az étkezés csak azok számára biztosí-

tott, akik regisztrációja ezt tartalmazza.

Délutáni fakultatív program
14:00-17:30 Offline terasz

A szentendrei Offline Center, Bap-
tista Rádió, erdélyi fúvósok, kiállítók, 
bibliai hagyományőrzők, bemutatók, 
ugrálóvár, arcfestés, játékok stb.



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)

2017. július-augusztus 7. oldal

NEM SZÉGyELLEM AZ 
EVANGÉLIUMOT

„Mert nem szégyellem az evangéliu-
mot, hiszen Isten ereje az, minden hívő-
nek üdvösségére, elsőként zsidónak, de 
görögnek is, mert Isten a maga igazsá-
gát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, 
ahogyan meg van írva: ‘Az igaz ember 
pedig hitből fog élni.’” – Róm 1,16-17

Ha nyílnak tekinthető a Rómaiakhoz 
írt levél, akkor ez a két mondat a nyíl he-
gye. A levél üzenetét precízen összegzi 
az író. Szétrepeszti a vallásos és a hitet-
len ellenállás páncélzatát, és utat tör a 
már kijelentett igazságok mai jelentősé-
gének felismerésén túl az Újszövetség-
ben kínált valóság elfogadására. Nem 
győzködik, de mint talán sehol másutt, 
itt mind a három fajtáját használja a 
meggyőzésben hasznos bizonyítékok-
nak (ahogy erről Arisztotelész fogalma-
zott a Rétorikában); elénk tárul a szónok 
jelleme, és a tárgy fontossága a hallga-
tóságra tett hatásában ismerszik meg. 
Pál apostol nem szégyenkezve végzi az 
evangélium hirdetését (1), ami üdvözítő 
hatással van minden hívőre (2), mert hi-

SZILáNKOK (4)
De hogy megtudjátok... (Márk 2,10) 

Az írástudók mindent tudtak. Leg-
alábbis így gondolták magukról. Azt is 
jól tudták, hogy csak Isten bocsáthatja 
meg a bűnöket, s hogy istenkáromlás, 
ha valaki emberfia ilyen jogot tulajdo-
nít magának. De azt nem tudták (hon-
nan is tudhatták volna?), elfogadni meg 
nem akarták, hogy ez a názáreti Jézus 
nem egy emberfia, hanem az Emberfia, 
a Messiás, a közénk érkezett Krisztus, 
akinek van hatalma megbocsátani a 
bűnt, sőt, aki tulajdonképpen éppen 
azért jött, hogy megtartsa a bűnösöket, 
kegyelmet szerezzen a bűnösöknek – 
élete árán is.

Olyan sok mindent nem tudtunk, 
amíg Mesterünk meg nem magyarázta 
nekünk! (Vagy lehet, hogy még ma is 
azt hisszük amit, s nekünk aztán mond-
hat bárki bármit?)

SZILáNKOK (5)
De hogy megtudjátok... kelj föl, menj 

haza! (Mk 2,10-11) Először is megbo-
csátotta a béna ember bűneit. Talán 
senki sem tudott arról, hogy bűnei is 
voltak ennek a bénának (hacsak nem a 
mindent-tudó írástudók, akik bizonyára 
úgy vélték, hogy ha beteg, akkor bizony 
bűnös is). A Mester nem leleplezi a bű-
neit, hanem „csak” megbocsátja, föl-
szabadítja őt azoktól. Azután (hála az 
ott okoskodó írástudóknak) Jézus meg-
magyarázza, mi történik. Prédikál. Az 
Emberfiának van hatalma bűnöket meg-
bocsátani, mondja, s úgy folytatja, hogy 
én vagyok ez az Emberfia. Persze, ezt 
szóval nem mondhatja, hiszen azonnal 
megköveznék istenkáromlásért. Szavak 
helyett cselekedetével bizonyítja, hogy 
ő az Emberfia/Messiás/Krisztus. Hogy 
megtudjátok... kelj fel! És felkelt, és 
hazament a béna, ágyát a vállára vet-
ve. Érthető a prédikáció? Vagyis nem a 
gyógyulás volt a cél, hanem az „csak” 
a bűnbocsánat megtörténtének igazo-
lására szolgált. Mert sokkal fontosabb 
a bűnbocsánat, mint a fizikális gyógy-
ulás. Legalábbis az Úr Jézus szerint. 
Aki – megszánta és meggyógyította a 
betegeket, de már az első napokban vi-
lágossá tette tanítványai számára, hogy 
nem a gyógyítás, hanem a prédikálás (az 
evangélium hirdetése) a fő feladata (Mk 
1,38).

(Mi lett volna, ha fordított sorrendben 
tervezte volna Mesterünk ezt a kettős 
csodát: jöjjön először a gyógyulás, majd 
azután a prédikáció a bűnbocsánat fon-
tosságáról? Pál Lisztrában kipróbálta, s 
nem sikerült: ApCsel 14,8-20. Nekünk 
sem fog.) 

                               Herjeczki Géza

szen Isten ereje (3). 
Máshol maga is belátja, hogy más 

dolog bátornak és határozottnak mutat-
kozni az írásban, és ugyanígy viselked-
ni is. Akinek viszont jellemvonása a bá-
torság – amire a kettős tagadást jelentő 
„nem szégyellem” szófordulatban isme-
rünk – azt igazolja a múltja és majd jövő 
is -- „Tanúm az Isten, akinek teljes lel-
kemmel szolgálok…” (9.v), „…szívem 
szerint kész vagyok az evangéliumot 
hirdetni nektek is, akik Rómában vagy-
tok” (5.v.). Nem szégyelli a rá is bízott 
örömhírt, mert már járatos mindabban, 
amivel mások a botrányosban, vagy ép-
pen balgaságban hívőt illetik. Tudja, Ró-
mában sem lesz ez másként.

Az evangélium – folytatja - nem egy 
tan, de még az “örömhírnél” is több! 
Isten ereje, amiben „a maga igazságát 
nyilatkoztatja ki.” Mennyei Atyánk jel-
lemét, mentő szándékát jeleníti meg, 
mégpedig üdvözítő hatásában ez az 
erő.  Valószínű, hogy soha, semmiféle 
megnyilvánulásunkban nem vagyunk 
képesek többet adni önmagunknál. Az 
evangéliummal, annak a szolgálatában 
élve viszont a képességeink határán 
messze túl vagyunk. Az a Más használ 
bennünket, akinél az „alább szállásunk-
ban” veszünk jó irányt minden hozott 
kacatunkkal. Isten munkája nem a ké-
pességeink függvénye; az Ajándékozó 
Szentlélek készséggel vállal minden ri-
zikót velünk.

Az evangélium üdvösségre való - Is-
ten jól él az erejével. Sokan kifacsarják a 
lényegét, hogy toldozhassanak és foltoz-
hassanak vele mindenféle természetes 
hiányt, vagy panaszt. A keresztyénség 
legsúlyosabb vétségeit követi el az evan-
gélium színeiben ügyeskedve. Amikor 
Isten ereje helyett politikai és hatalmi 
érdekek éltetik, amikor a kihasznált hi-
székenység kalmáraként piacozik, ak-
kor Isten ereje híján van maga is.

Mi az a kapcsolódási pont, az a ka-
paszkodó, ami ennek az isteni hatás-
nak bizonyos értelemben alanyává és 
tárgyává is teszi az embert? „…hitből 
hitbe, ahogyan meg van írva…”. Az elő-
deinkre is csak úgy utaltak régen, hogy 
„azok a hívők.” Az Isten erejét befogadó 
hit ajtónyitás arra a világra, amiben Jé-
zus akarata szerint történnek a dolgok. 
A vallás mond Róla dolgokat, ha igazat 
is, az nem elég. „Isten országában” Ő 
uralkodik. A jelenléte mindent áthat. 
Mindebből annyit tapasztalunk meg, 
amennyit hitben elfogadunk. Ha hittel(!) 
megvalljuk, lesznek akik hittel fogadják 
– úgy ahogyan Kornya Mihály is hitte, 
hogy a hirdetett evangélium valakiket 
meggyőz a hallgatóságból.

Szégyelljük magunkat, amikor nem 
követjük az apostoli példát?

                                Novák József

Idén nyáron a Magyarországi Bap-
tista Ifjúsági Misszió (MABIM) Deb-
recenbe hívja a fiatalokat július 31-től 
augusztus 6-ig.

Izgalmas találkozó lesz ez, hisz han-
gulatos kávéházzal, rengeteg kiegészítő 
programmal, nagyon mély és aktuális 
tanításokkal készülnek a szervezők. 
Minden adott lesz ahhoz, hogy a tábor 
ideje alatt igazi közösségi élményben 
részesüljenek a résztvevők.

A cím alapján felmerül a kérdés: Mi 
az az új, ami meg fog születni? Néhány 
tipp, amelyeket természetesen a jelenlé-
vők majd kiegészíthetnek:

új találkozások; új döntések; új barát-
ságok; új élmények; új elhatározások; új 
életek.

Ízelítőül néhány téma, melyekről szó 
lesz a héten: a Biblia történelmi hiteles-
sége; mi Isten terve az emberrel; mik a 
megtérés, újjászületés, Lélekben járás 
gyümölcsei; milyen lesz a mennyország. 
Előadók: Bacsó Benjámin, Szabó Lász-
ló, Milánkovics Dana, Sipos Márk, 
Tóth Sándor, Paul Msiza.

A tábor utolsó napjaiban, hétvégén 
lesz a MABAVIT, ahol ötezren fogjuk 
Istent dicsőíteni a főnix Csarnokban. 
Ezt semmiképpen ne hagyd ki!

                      Muzsjai-Lízik Bence
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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 2017. július-augusztus 

DETROIT
A 2017-es Gyermektábor 

RAMA-ban, detroiti szemmel
A KÖZÉPSŐ CSOPORT AZ ÖTBŐL

A tábor hétfőjén tizennégy 7-9 éves 
gyermekkel kezdtük meg a foglalkozást. 
Volt közöttük olyan, aki még soha nem 
vett részt keresztyén táborban. A dél-
előtti foglalkozás minden nap 10 órától 
12 óráig tartott, a délutáni alkalmak 14 
órától kezdődtek.
Történeteink:
Jézus elhívja Pétert Mt 4:18-22
Jézus segít Péternek Lk 5:1-11
Jézus lecsendesíti a tengert Mt 8:23-27
Jézus megmenti Pétert Mt 14:22-33
Délutánonként hálót készítettünk, ha-

lat és hajót hajtogattunk és szélforgót ké-
szítettünk el a gyermekekkel. Emellett 
mindennap sok játékkal igyekeztünk 
emlékezetessé tenni a napi foglakozást.

A történeteket két nyelven hallgathat-
ták a gyermekek és az énekeket is így 
tanultuk.

Szombaton az esti záró alkalomra ké-
szültünk; a gyermekek nagyon ügyesen 
beszámoltak a héten tanultakról.

A heti aranymondásunk “Jöjjetek én-
hozzám és én emberhalászokká teszlek 
titeket” Mt 4:19. Nekünk, tanítóknak 
is sokat jelentett ez az igevers. főként 
amikor a csoportszobánk ajtaján észre-
vettük a halászok feliratot, és mellette 
ugyanezt az igeverset.

Hálásak vagyunk a jó időért, a jóked-
vért, az ima-meghallgatásért, a finom 
ételekért, Isten gondviseléséért, és leg-
főképpen azokért a gyermekekért, aki-
ket Ő ránk bízott a héten. Hisszük, hogy 
munkánk nem volt hiábavaló az Úrban. 

          Kovács Irén és Huli Valéria

A NAGyOK CSOPORTJA
Hálásak vagyunk Istennek, hogy sok 

tekintetben a legnagyobb csoportot adta 
nekünk a héten. Mi voltunk a legtöbben, 
27-en, mi voltunk a “fiatalok”, és a kor-
különbség is nálunk lett a legnagyobb. 
14-20 éves fiúk és leányok alkották a 
csoportunkat. A legfontosabb azonban, 
hogy ebben a körben voltak legtöbben 
olyanok, akik már elfogadták az Úr Jé-
zust. Ez alapvetően meghatározta al-
kalmaink légkörét. Azzal a vággyal ér-
keztünk, hogy akik még e döntés előtt 
állnak, talán ezen a héten meghozhassák 
azt. 

A tanítást Bákai István lelkipásztor 
végezte, míg a csoport-foglalkozásokért, 
áhítatokért a detroiti lelkipásztor felelt. 
A hét témájául a nyugalomnapot vá-
lasztottuk. Az volt a célunk, hogy szem-

Megérkezett az új detroiti  
lelkipásztor

Huli Sándor, korábbi biharugrai lelki-
pásztor, június 1-jén feleségével, Valéri-
ával együtt megérkezett Detroitba.

A gyülekezet több, mint másfél év-
vel ezelőtt hívta meg őt a lelkipásztori 
szolgálatra. A hivatalos ügyek lassan, de 
végül is megoldódtak, és lehetővé vált a 
kiutazás. 

A gyülekezet a repülőtéren, és a szol-
gálati lakásnál várta őket – közös ebéd-
del, a szolgálati lakás udvarán rendezett 
hálaadó áhítattal, énekléssel. 

Vasárnap délelőtt egy kis szolgálat-át-
adási „ünnepet” rendeztünk gyülekeze-
tünk számára. Fűr Béla gyülekezetveze-
tő testvér imájával és köszöntő szavaival 
kezdtünk. Herjeczki Géza lelkipásztor 

átadta ezután szolgálatát Huli testvér-
nek. Ezekkel a szavakkal:

Hálás vagyok az Úrnak, aki kiválasztott 
és elhívott, aki erőtlenségeim ellenére ke-
gyelmében megtartott, hogy az elmúlt 42 
év során erőt adott a lelkipásztori szol-
gálatra – az utolsó 27-re itt, közöttetek. 
Örülök, hogy azt is megadta az Úr, hogy 

nem csak letehettem 
az aktív szolgálatot a 
múlt vasárnap, hanem 
át is adhatom azt a mai 
napon Huli Sándor 
lelkipásztor testvér-
nek, akit az Úr ebbe a 
missziómezőbe hívott 
el. Örömmel tettem az 
Úr kezébe, s most a te 
kezedbe, szolgatársam, 
az én szeretett Lincoln 
Parki testvéreimet, a 
gyülekezetemet, ami 
most már -másfél évi 
várakozás után - gya-
korlatilag is a te szol-
gálati helyed. Áldja 
meg az Úr gazdagon 
munkádat, munkáto-
kat; kívánom, hogy 
feleséged, Vali ugyan-
olyan jó szolgatársad 
legyen, ahogyan ne-
kem Éva volt! Ezután 
rendszeresen azért 
fogok imádkozni, hogy 
áldja meg az Úr a veze-
tésed alatt itt folytató-
dó missziómunkát!

Testvérem, az ima-
házunkat már átadtam 
neked tegnap, most a 
benne élő népet, eze-
ket a testvéreimet, a 
gyülekezetet is átadom 
neked. Viselj gondot 
rájuk: legeltesd az Úr 
itt élő nyáját, népét!  

Ezután Huli Sándor 
testvér válaszolt a kö-
szöntésekre. 

Hálaadó és segít-
ségkérő imádságban vezetett fűr test-
vér, amit az Efézus 3,14-21-ben lévő 
imádsággal folytatott Herjeczki és Huli 
testvér. 

A virágcsokor után elmondta fűr 
testvér, hogy a hivatalos beiktató isten-
tiszteletre a nyári szabadságok után (a 
MABAVIT-ra 25-en utazunk), szeptem-
ber harmadik vasárnapján kerül majd 
sor.

Az Evangéliumi Hírnök oldalain is Is-
tenünk áldását kívánjuk a lelkipásztor és 
a gyülekezet életére! (Máté)

RáMA



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)

2017. július-augusztus 9. oldal

itteni életünket jelképezi, egyedül Jé-
zus kellene vezesse, de ez csak akkor 
lehetséges, ha teljesen befogadjuk Őt. 
Ha akarod, hogy elől, hátul, és minden 
oldalról körülvéve csak Ő vezéreljen és 
tanácsoljon, akkor biztos kezekben tud-
hatod magad, mert a Jópásztor minden-
hol megőriz. Ez csak attól függ, meny-
nyire közel engeded Jézust a szívedhez, 
és hogy őszintén eldöntötted, hogy Őt 
akarod követni egész életedben. Egye-
dül elesünk, és nincs más, aki segíteni 
tudna nekünk. A heti fő téma pedig a 
megszentelt napról, a “Sabbath”-ról 
szólt, és arról, ahogyan Isten nemzedék-
ről nemzedékre vezette népét, sok en-
gedetlensége ellenére is. Megtanultuk, 
hogy a vasárnapunkat -amit mi a nyu-
galom napjának tartunk- Isten azért al-
kotta, hogy a hétköznapi életünkből ki-
kapcsolódjunk egy kicsit, és ezt a napot 
neki szenteljük, közelebb kerülve hozzá. 
Amellett, hogy ennek a napnak meg-
szentelése benne van a Tízparancsolat-
ban, ez a legmegfelelőbb nap arra, hogy 
az Úr házában töltsük az időt, békésen, 
megpihenve a hétköznapi dolgoktól. Az 
új technikáról is beszeltünk, ami felhív-
ta a figyelmemet, hogy mennyire le tud-
ja foglalni a mostani generációt, sokszor 
rossz értelemben is; ez egyúttal hozzájá-
rulhat az egymástól és Istentől való eltá-
volodáshoz. Úgy, ahogy Jézus is kiállta 
a próbát, és a sok kísértésben ellenállt, 
úgy nekünk is tennünk kell, ahogy csak 
lehetséges! Álljunk ellent, és bízzunk 
Jézusban, mert Ő megsegít!" 

 Huli Sándor és Erdőközi Norbert
(A hét során 80 gyermekkel foglalkoz-

tak. A hozzátartozókkal együtt 130 körül 
volt az ellátottak száma. Ha később befut 
még beszámoló, közölni fogjuk.)

léltessük, mit jelentett ez Isten ószövet-
ségi népének életében, és hogyan alakul 
az újszövetségi hívők mindennapjaiban. 
Központi gondolatként szerepelt, hogy 
mennyi mindennek kell ellenállnunk 
ahhoz, hogy az Úr napjának szentségét 
igazán élvezhessük. Ennek keretében a 
fiatalok az első áhítaton kihívást kaptak, 
miszerint a következő vasárnap reggel 
nyolctól este nyolcig NEM kapcsolják 
be a telefonjukat és egyéb IT eszköze-
iket. Arról, hogy ez kinek hogyan sike-
rült, egyelőre nincs információnk, de 
hogy a hét milyen gondolatokat ébresz-
tett, azt a következőkben az egyik fiatal 
beszámolójából láthatjuk: 

„Nagyon szép alkalmaink voltak az 
idei gyermektáboron, köztük sok elgon-
dolkodtató tanítás és játékok is.  Ezért 
igazán hálás vagyok, hogy ott marad-
hattam, és részt vehettem a táborozá-
son. Szeretnék megemlíteni néhány 
gondolatot, ami engem megragadott, 
és sokat jelentett számomra a hét folya-
mán. Minden reggel tornával kezdtük a 
napot, reggeliztünk, majd személyes és 
csoportos áhítattal folytattuk a foglalko-
zást. Az egyik nap éppen az együtt olva-
sott igeszakaszból szólt hozzám az Úr. 
Mégpedig a János ev. 14. részéből, ahol 
Jézus azt mondta magáról, hogy Ő az 
út, az igazság, és az élet. Minden egyes 
versnél megálltunk, és lassan, figyel-
mesen tanulmányoztuk, mit is üzen az 
írás. Jézus azt magyarázta meg, hogy ne 
kételkedjünk, hanem higgyünk Őbenne, 
mert ha benne maradunk, egész végig, a 
helyünket is elkészíti a mennyben, aho-
vá mindenkit tárt karokkal vár. Ezt más 
szavakkal is elmondta a tanítványainak, 
hogy bízzanak benne, mert csak Őáltala 
juthatnak az Atyához. Az utat, ami az 
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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 2017. július-augusztus 

“FOLLOW Jesus.” The main question 
that I want all of you to give an answer 
to before the weekend remains the same: 
“Are you a fan of Jesus or Are you a 
fully devoted follower of Jesus?”

What does it mean to “Take up 
your cross?” Many people often use 
this phrase to describe a burden or a 
difficulty in their lives, but this is not 
the meaning that the Bible has for this 
charge. The meaning of “Take up your 
cross” is: Be ready to die! In the time of 
Jesus living on this earth, the Romans 
lined up the roads with people hanging 
on the cross for various deeds that the 
empire deemed unacceptable and worthy 
of capital punishment. The Romans also 
made the people condemned of death 
dying by crucifixion, carry their own 
crosses. The picture of a person “Taking 
up their cross” proclaimed to everyone 
that the person is ready to die. The 
person is a dead man walking! 

Let me ask you a question. What are 
you carrying? What is the most valuable 

This morning, we are continuing our 
look at Matthew 16:24-25 that states: 
“Then Jesus told his disciples, “If 
anyone would come after me, let him 
deny himself and take up his cross and 
follow me. For whoever would save his 
life will lose it, but whoever loses his 
life for my sake will find it."

Last night, we dealt with: “COME after 
Jesus” and “DENy self.” Yesterday, we 
realized that we need to START doing 
certain things, and we need to STOP 
doing some other things in our lives, 
in order to start “Winning through 
Losing.” We need to, start trusting 
Jesus, and doing what Jesus wants us to 
do. We also need to stop doing what we 
feel is right and what we feel like doing, 
knowing that our desires often are in 
direct conflict with God desires us to do.

This morning we will look at what it 
means to: “TAKE up your cross” and 

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).

7 Baptist distinctives amid 
Reformation's milieu (part 2)

by Mark H. Ballard
for us, Baptist is more than a 

traditional title, or something we are in 
name only. "Baptist" summarizes our 
beliefs and connects us to a long heritage 
of bold, New Testament believers.

There are seven distinctive reasons I 
am a Baptist and intend to remain one.

1. I am a Baptist because I believe in 
biblical authority.

2. I am a Baptist because I believe in 
believer's baptism.

3. I am a Baptist because I believe in 
a believer's church.

4. I am a Baptist because I believe in 
congregational governance.

5. I am a Baptist because I believe in 
the priesthood of the believer.

Some have misused this Baptist 
distinctive. It does not mean every 
individual Christian has the right to 
believe anything they wish. for Baptists, 
all matters of faith are under biblical 
authority. Properly understood, the 
priesthood of believers means that each 
believer has direct access to the father, 
through Jesus, in the power of the Holy 
Spirit. No believer needs a priest or 
church hierarchy to gain access to God. 
Each believer is a priest; each has direct 
access to God through prayer and His 
Word. Baptists insist on the priesthood 
of believers, so I am a Baptist.

6. I am a Baptist because I believe in 
the security of believers.

Once a person is truly saved, he/she 
is eternally secure. Baptists believe that 
the Holy Spirit securely seals every 
justified believer until final glorification. 
A believer's security is not based on his 
ability to endure faithfully but on the 
Savior's enduring faithfulness. Baptists 
affirm the Biblical doctrine of the 
believer's security, so I am a Baptist.

7. I am a Baptist because I believe in 
religious liberty.

While Baptists have been known 
for holding their doctrines firmly and 
passionately, they also insisted on the 
rights of others to do the same. The news 
of radio personality Hank Hanegraaff, 
the "Bible Answer Man," recently 
converting to Eastern Orthodoxy may 
have surprised many evangelicals, but 
Baptists support his liberty to convert. 
It was Baptists who first insisted on 
religious liberty in Rhode Island. It was 

Virginia Baptists who wrote to Thomas 
Jefferson insisting that the Constitution 
of the United States provide religious 
liberty for all. Baptists stand for religious 
liberty, so I am a Baptist.

On Jan. 5, 1527, felix Manz was 
executed by drowning. His alleged 
crime was three-fold. first, following 
his conversion, he was re-baptized as 
an adult. Second, he re-baptized others 
whom he led to Christ. Third, he refused 
to have his infant children christened.

On the way to his death, Manz would 
not be silenced. He sang praises to God 
and preached to the bystanders. Upon 
arriving at the Limmat River, Manz was 
placed in a boat, immobilized and tipped 
into the icy water. Manz gave his life for 
the convictions for which he had lived.

Manz was one of our Anabaptist 
forefathers. He lived and died for the 
Baptist distinctives of biblical authority, 
believer's baptism and a believer's 
church. Manz was one link in our 
long heritage of bold, New Testament 
believers. following our forefathers' 
examples, let us never be ashamed to 
call ourselves Baptists.

(Mark H. Ballard is the founder and 
president of Northeastern Baptist Coll-
ege in Bennington, Vt.)

 Reprinted from Baptist Press  
(www.baptistpress.com), news service 

of the Southern Baptist Convention. 

WINNING THROUGH LOSING - Matthew 16:24-25 
Alhambra youth Conference, 2017. May 27.
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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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three things that we can learn from this 
passage.  

First, Do not follow the crowd! 
Instead, follow Jesus! follow Jesus, 
because of who He is, for what he can 
provide for you. Jesus fed the 5000, but 
He is also “the bread of life!” filling 
your stomach one time with physical 
bread is no substitute for experiencing 
the bread of life that will feed you for 
eternity! 

Second, you should follow Jesus in 
such a way, that in comparison to the way 
you love them, your family would think 
that you hate them. When missionaries 
obey God’s call and move with their 
children to a far-away continent, their 
families might think that they hate them 
for taking their grandchildren away from 
them. Not seeing their grandchildren for 
many years might be viewed as a form of 

hate by some, but not for the Christians 
who picked up their crosses. 

Third, you should not pick up 
your cross based on your emotions! 
I have seen many churches conclude 
their worship services by playing soft 
music while the preacher calls for a 
commitment to follow Jesus. When that 
fails, they continue to sing 15 stanzas 
of “Just as I am” until finally someone 
comes forward and make a decision. 
Instead, people need to realize that their 
decision must be born by developing 
a love for the Lord that involves their 
heart, soul and mind! The Bible states 
in Luke 10:27 “Love the Lord your God 
with all your heart, all your soul, all your 
strength, and all your mind.” Our text 
illustrates this by depicting a man who 
desires to build a tower, and must put 
together a plan to successfully execute 
it. It also illustrates it by describing a 
King going to war with 10,000 soldiers 
against an adversary who has 20,000 
soldiers.  Our text in verse 33 concludes 
saying: “You must leave everything you 
have to follow me. If not, you cannot be 
my follower.” Are you willing to give 
everything up for Jesus? Are you willing 
to drop everything to follow Jesus? Are 
you ready to come to Jesus with empty 
hands? 

Take up your cross and realize what 
your decision means! The benefits 
of doing so will include peace, joy 
and love that only God can give to 
you! Believe me, that God’s love will 

thing that you carry? Some say; It’s my 
iphone, my car key, my valet, my house 
key or even mu boat key.  We often 
reward ourselves for accomplishing 
some great task and say: I deserve this, 
because I worked hard for it. Instead, 
we should practice the art of “denying 
ourselves” and teaching ourselves the 
value of self-denial. We often say: I’ll 
follow Jesus, I’ll walk with Jesus, I’ll 
take a stroll with Jesus, and occasionally 
I’ll even deny my desires while I walk 
with Jesus, BUT I am not ready to die to 
self. I’m not ready to pick up my cross! 
We explain to ourselves that My will 
and God’s will can coexist, as long as 
I carefully keep things in balance. My 
desires will win today, but tomorrow 
I will let God win. We will take turns, 
and everyone will be happy. I will give 

this corner of my heart to God, but I will 
keep control over the rest. Jesus woud 
never agree to such a deal and neither 
should you. Your desires and God’s 
desires cannot coexist! Are you willing 
to pick up your cross? Are you willing 
to die to self?

Galatians 2:20 says, “So I am not the 
one living now—it is Christ living in 
me. I still live in my body, but I live by 
faith in the Son of God. He is the one 
who loved me and gave himself to save 
me.” (Easy to read version) You see, the 
Apostle Paul made his decision to take 
up his cross and to die to self. When you 
do the same, you allow Christ to live 
fully in your life!

Philippians 1:21 states, “To me, the 
only important thing about living is 
Christ. And even death would be for 
my benefit.” Do you know what this 
means to Paul? It means that, I cannot 
live without Jesus! Jesus is the only 
reason why I live! It also means that he 
no longer fears death! So, let me ask you 
again. Are you ready to “Take up your 
cross?” If you are, then: Get set, Ready, 
START!.......but not so fast! The Bible 
teaches us that before you start, you 
must count the cost!

Before we continue, let us read Luke 
14:25-33 and find out What does it 
mean to “Follow Jesus?” There are 

change everything in your life! The 
liabilities will include mocking, pain 
and suffering, but the ultimate benefit, 
HEAVEN will surpass everything that 
you can even imagine. Therefore, do not 
hesitate. Take up your cross!

Now, let me share something 
interesting about Jesus’ response to 
His potential followers. Unlike many 
preachers that I know, instead of talking 
people into following Jesus, Jesus tried 
to talk people out of following Him! 
Yes, you have heard me right. Jesus tried 
to talk people out of following Him. 

Let us read Luke 9:51-62 and see what 
Jesus says about following Him.

To the man who said: “I will follow you 
wherever you go,” Jesus practically said: 

Are you willing to become homeless? 
In verse 58 Jesus said: “The foxes have 
holes to live in. The birds have nests. 
But the Son of Man has no place where 
he can rest his head.” Would you be 
willing to become homeless to follow 
Jesus?

Also notice, that Jesus will not 
accept any excuses or delay in your 
answer when He calls you to follow 
Him! When someone said that he first 
needs to bury his father (v. 59), or when 
another wanted to first say goodbye to 
his parents (v. 61), Jesus does not accept 
it. Similarly, when we say to Jesus: I’ll 
follow you on my terms, or I’ll follow 
you later, it is not acceptable to Jesus. 
He is calling you NOW, and Jesus wants 
you to follow Him NOW! How will you 
respond? Don’t give Him any excuses! 
Don’t get too attached, to your house, 
your friends, or even to your family! 
Instead, be willing to lose some of your 
closest friends that you hang out with 
for the last couple of years. Be willing 
to alienate even some of your closest 
family members. Be willing to lose your 
comfortable and well providing job. Be 
even willing to lose your life as you now 
know it!

Let me give you the action call for 
today! 

1. Be ready to die to self, and Take 
up your cross! 
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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)

12. oldal 2017. július-augusztus 

weekend. Lastly, we went to Santa 
Monica Pier like last time were I was 
able to ride on the famous ferris Wheel 
located on the pier. All in all, the trips 
were very memorable, and we made the 
best of every moment by making new 
friends and even catching up with some 
old friends we haven’t seen in years!

Kulcsar Attila, my uncle from 
Sarasota, florida, was the guest speaker 
at this youth conference. Every day, 
he delivered great sermons that God 
placed on his heart leading up to this 
conference. The theme of the conference 
was “Winning Through Losing”, which 
was derived from Matthew 16:24-25. 
As a short summary, we learned that 
the only way we can win a life with 
purpose is if we follow the steps that 
were outlined for us through the verse. 

On friday, we learned that we must 
“Come After Jesus”, and “Deny Self”. 
What this means is we take the time 
to turn to Jesus in prayer, telling him 
that we revoke all the sins that we 
have committed in the past and ask for 
forgiveness. from there, Attila talked 
about the upcoming steps, which was 
to “Take Up your Cross”, and “Follow 
Jesus”. He taught us this through the 
story of the Samaritan woman who 
had a rough past to deal with and 
didn’t feel worthy of following Jesus, 
just like many of us. However, Jesus 
encourages us to take the burdens of our 
sin and follow him while being a living 
testimony to others. Lastly, on Sunday 
we were called to “Lose Your Life” 
internally. We were encouraged to lose 
our old and sinful life COMPLETELY. 
This means that we turn 180 degrees 
from our old lives and take a completely 
new direction, a direction that leads to a 
Christ-pleasing life. Only then do we get 
to win a prosperous and a blessed life. 

We learned a simple little song 
throughout the course of the weekend 
that Attila taught us, which encouraged 
God to “Do something new in my life 
today”. 

I am certain that God worked in 
the hearts of the youth in this May’s 

This last ifi conference that was held 
in California was a memorable and fun 
experience for me. I am pleased I got 
to spend it with a faith-based group. 
The theme was “Winning through 

Losing” which means in order to follow 
Jesus you have to lose your life. Rev. 
Kulcsar Attila talked about coming 
after Jesus, denying self, taking up your 
cross, following Jesus, and losing your 
life. The theme-verse of the weekend 
was Matthew 16:25 and it says, “For 
whoever wants to save their life will lose 
it, but whoever loses their life for me will 
find it.” This means you have to leave 
all the worldly things behind in order to 
gain the ultimate gift of knowing God 
and accepting Jesus as Savior. 

The message that stood out for me the 
most was when Attila asked the question 
do we want to be a fan or follower of 
Jesus.

As a fan, you're only going to be there 
when things are good and when it's 
convenient. When you are a follower 
you chose to follow Jesus regardless of 
your mood and I choose to be a follower 
of Jesus.

My next favorite memory was 
Saturday night when we all sat by the fire 
and sang songs. On that night, Juhasz 
Robi talked about that even through the 
bad times you have to keep "KEWL” or 
Killing Evil With Love. It is important 
to love others around us so we share the 
good news of Jesus Christ with people 

California has a special place in my 
heart. Although my very first visit was 
in 2001, when I was just 4 years old, I 
remember how great it was to be in 

such a beautiful place. The people were 
extremely nice, the sun was always 
shining, and there was a playground in 
the back of the church that I indulged 
in. Since then, I had the pleasure to visit 
California 3 more times after that; my 
very first youth conference in May 2013, 
the second time for Zsigmond Balla’s 
baptism, and the third time for this past 
May’s youth conference. Although each 
time was memorable, I would like to 
speak about my time in this May’s youth 
conference. 

Leading up to the youth conference, 
zsigmond Balla Jr. kept us up to date 
on our host families for the conference 
and introduced us to various members of 
the Alhambra church through the youth 
conference’s facebook page. Once we 
got there, we experienced California and 
the unique things only California has 
offer. We went to various beaches such 
as the favored Huntington Beach, where 
we were greeted with a barbecue and 
a memorable bonfire, Laguna Beach, 
where we played some great volleyball, 
and Newport Beach. We got to venture 
in the wild side of California by taking 
a nice hike to a waterfall called Chantry 
Flats in Angels National Forest. This 
was probably my favorite trip of the 

2. Make a serious commitment 
and count the cost of following Jesus 
before you Take up your cross. 

3. Don’t delay answering Jesus 
and don’t come up with any excuses! 
Decide to follow Jesus today! Do not 
fall in the trap of entering the “Land of 
Tomorrow.” I will follow Jesus starting 
tomorrow, after I finish High School, 
after I graduate from college, after I get 
my first job, after I get married…

4. Decide that starting this day, you 
are not going to be a fan of Jesus, but 
you will be a devoted follower of Jesus!

                               Attila Kulcsár

conference and revived hearts that were 
once lost. I know that God spoke to my 
heart and I turned away from many of 
the sins I indulged in before the youth 
conference. Although we aren’t perfect, 
God wants us to come as we are to Him 
so that he can really do something new in 
our lives and shower us with blessings. 

We are very grateful for the 
wonderful hospitality that the Alhambra 
congregation gave us, and the wonderful 
messages that were given to us through 
Attila Kulcsar.

                               Samuel Szabo
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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)

2017. július-augusztus 13. oldal

Mióta hazajöttem, ez ellen a dolog el-
len harcolok, és amikor a Sátán kísért, 
akkor mindig eszembe jutnak azok a 
dolgok, amit az ifjúsági találkozón hal-
lottam. 

Meg szeretném köszönni ez úton is a 
kalifoniai testvérek vendégszeretetét és 
áldozatát, amit értünk tettek.

                 Brigi Kulcsar, New York

returns to earth the opportunity will be 
over and the chance to sit next to him in 
the kingdom of heaven will disappear. No 
excuses must be given and the decision to 
follow Jesus should be made right away. 
By surrendering all worldly things and 
focusing on the Lord we will save our 
lives and earn eternal life. 

The weekend inspired me to make 
a choice and for whoever has not yet 
chosen, I urge you to because Jesus 
Christ didn't make excuses or sidelined 
being killed on the cross but did it for 
everyone.

                    Istvan Lodi, New York

Hálás vagyok Istennek, hogy újból 
részt vehettem egy ifjúsági találkozón, 
még akkor is ha nem zökkenőmentesen 
indult az út. Indulás előtt egy pár órával 
kiderült, hogy törölték a direkt járatot. 
Szerencsére sikerült egy korábbi repü-

lővel eljutni Alhambrába. Ez a másik 
járat Bostonon keresztül ment, és talál-
koztam egy olimpiai tornász bajnokkal, 
és így egy kicsit kárpótolva volt a kelle-
metlenség.

Nagyon örülök, amikor együtt lehe-
tünk az amerikai fiatalokkal, jó együtt 
dicsőíteni az Urat és hallgatni az igei 
üzenetet. A konferencia témája „nyerés 
veszítésen keresztül" volt. Ezzel a témá-
val kapcsolatosan két fogalom volt meg-
említve - a rajongás és a követés. Ebben 
a nagyon gyorsan változó világban ne-
künk nagyon ismerős a „rajongó" de a 
„követő" fogalma teljesen más. A rajon-
gó - az nem igazán egy követő, hanem 
csak egy ideig követ, majd más után 
megy. A követő viszont kitartóan követ, 
függetlenül a körülményektől. Nekünk 
is hűséges követőinek kell lennünk az 
Úrnak, és erről egy nagyon érdekes dol-
got mondott az előadónk, Kulcsár Attila 
a Venice-i (florida) Nyitott Biblia Gyü-
lekezet lelkipásztora. El kell hagynunk 
azokat a dolgokat, amik elválasztanak 
Istentől. Ezt már nagyon sokszor hallot-
tam más üzeneteken keresztül, de most 
valahogy nagyon megérintett. Mielőtt 
elmentem az ifjúsági találkozóra, volt 
egy dolog, ami éreztem hogy eltávolít 
Istentől, de mégsem tettem semmit el-
lene. Rájöttem, hogy ez az a dolog, ami 
miatt nincsen jó kapcsolatom Istennel. 

we encounter. I felt the presence of God 
in our group that night and I love when 
we can all be together worshiping Him. 

Over all, I had a great experience at 
this conference. I cherish these moments 
together with the youth because they 
always help me grow stronger in my 
faith.

                Ashley Boda, Cleveland

The 2017 California Ifjúsági 
conference was a very important one 
not just in my life but in the lives of 
others. The weekend was filled with 
amazing moments and beautiful sights 
to see. Driving down to Santa Monica 
pier and spending an afternoon at 
the acclaimed Huntington Beach are 
examples of the fun pass times that were 
set for everyone attending. Multiple 
activities such as playing volleyball, 

swimming, tanning, and just talking to 
friends were all available at the beach. 
Shopping, walking around, and tuning 
into the talents such as violinist Da-
niel Morris could be done when in 
Santa Monica. Plus, hiking through 
California's mountains was the plan for 
friday which was very enjoyable and 
got everybody hungry making us ready 
for lunch. Despite the places we visited, 
this wasn't the important part. What we 
as Christian's learned through sermons 
and took away in our hearts is ultimately 
what matters.

 The topic of the weekend was winning 
through losing: how to lose your life for 
Jesus Christ and in turn win. The topic 
was very important, especially in my 
heart and helped me realize the way I 
must live. Many distractions face us in 
life such as technology (most commonly 
our phones and social media), friends, 
work, school, and overall other passions. 
These things while not always negative, 
push us farther away from Christ and 
many individuals are caught sidelining 
Jesus and not giving their life to him 
right away. Excuses are made causing 
our Savior to be an image in the horizon 
with us eventually handing ourselves to 
him when convenient. Although, one day 
when a person is finally ready to give 
their life up, it may be too late. Once 
the times come to an end and the Lord 

GREETINGS!

I would like to invite you to the Youth 
Conference planned for Sept 1-3rd to 
be held in NYC at the First Hungarian 
Baptist Church. 

Unlike all the other conferences you 
have attended this will be different 
due to its unique focus on career 
development. Many of you are on the 
cusp of choosing majors in college or 
applying to your first jobs with more 
questions than answers in life. Our goal 
is to expose you to Christian Young 
Professionals who have navigated this 
road already and are willing to give of 
their time to help many of you as you 
embark on these steps. 

The theme of the weekend will cen-
ter around Christianity and the "work 
as worship" along with a strong focus 
on workshops to help you become the 
strong professional you want to be. 

We ask that if you are a Junior in high 
school and above, you please consider 
attending our conference (no upper 
age limit). We have a very passionate 
keynote speaker: Pastor Don Willeman 
from New Hampshire (Dartmouth 
Church Plant) and also an amazing 
worship team from Nashville to lead 
our worship. We will have polling for 
the workshops we want to offer and 
also the bio's of the keynote speaker and 
panelists to come shortly. 

The most urgent thing for you to 
contemplate is if you can commit to 
attending which we will need to know 
by the deadline of August 20th, 2017. 
All food and housing will be provided 
as always in NYC. A broad overview of 
the program will also be coming shortly. 
I ask that you please join us for this very 
special and unique weekend in NYC.

Dr. Zsolt Kulcsar 
President of Hungarian Baptist 

Youth Convention North America



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

14. oldal 2017. július-augusztus 

letesség. Az emberek nem jó programra 
vágynak, hanem a Lélek gyümölcseire!

3. A Gyülekezet bővölködik 
Krisztus beszédében

A gyülekezetnek a kenyere Isten be-
széde. Csak akkor tud növekedni, ha 
Krisztus beszéde lakozik benne gaz-
dagon. Ahogy az ember naponta több-
ször is eszik, hasonlóképpen kell enni 
az Isten beszédét is. Kornya Mihály a 
Bibliáját mindig magánál tartotta és 
amikor ideje volt elővette és órákon át 
olvasott belőle. A gyülekezetben sok-
szor megszólta a testvéreket, ha más-
ról beszélnek, mint Isten igéjéről. Élő 
víznek folyamai áradnak azokból, akik 
bővölködnek Krisztus beszédében. Az 
ilyen ember számára, nincs alkalmatlan 
idő a bizonyságtevésre. Kornya Mihály 
sokszor hétköznapi beszélgetésekben is 
biblikusan válaszolt. Így történt ez ak-
kor is, amikor a debreceni püspök, Dr. 
Erős Lajos behívatta magához Kornya 
Mihályt:

„Kornya azt kérdezte: 
-  Miért hívat püspök Atyám?
- Mert panaszon van – mondja a püs-

pök, miért vágja a sarlóját az én búzám-
ba?

Kornya erre azt mondta, hogy ő nem 
vágja sarlóját a más búzájába, ő elsze-
gődött az Úr szőlőjének munkálására. 
És ebben a szőlőben akkor áll munkába, 
mikor az Úr hívja, vagy 3 vagy 6 vagy 9 
óra tájban, de még elmegy 11 óra tájban 
is, ha az Úrnak szüksége van rá.  Őt pe-
dig az Úr most ide Debrecenbe küldte, 
mert sok dudva van az Úr szőlőjében.

- És mit kap maga ezért a munkáért? – 
kérdi a püspök.

- Hát ezt az én mennyei Atyám szab-
ja meg, aki az utolsóktól fogva mind az 
elsőkig megadja a bért. Majd néhány 
szó még elhangzott ilyen irányban s azt 
mondta a püspök neki: 

- vedd, ami a tiéd és menj el.”
Ahol Krisztus beszéde hangzik ott 

van tanítás, bölcsesség, intés, hálaadás. 
Az Úr segítsen meg minket is, hogy 
mint baptisták maradjunk meg Krisztus 
testében, teremjük meg a Lélek gyü-
mölcseit és a Krisztus beszéde lakozzon 
bennünk gazdagon.

„Krisztus testének tagja vagy már? 
Tőled az Isten már többet vár! 
Várja, hogy szolgálj, amíg lehet. 
Ki tudja meddig tart életed?” 
                                    (UHH. 424)
                    Nagy Ferenc, Erdély

A táborban elhangzott igehirdetés 
írásos változata

ról, hogy akiket bemerít valóban megér-
tették a megtérés fogalmát. Csak azokat 
merítette alá, akik szorgalmasan jártak 
gyülekezetbe, részt vettek az imaórán 
és az istentiszteleten, rendszeresen ol-
vasták a Szentírást, és ehhez szabták 
az életüket. Otthon családi áhítatokat 
tartottak, lemondtak minden bűnről és 
káros szenvedélyekről. A gyülekezetnek 
folyton változnia kell, de nem a világias-
ság felé. Nem arra hivatott, hogy emberi 
hagyományokat őrizzen, hanem arra tö-
rekszik, hogy mind jobban hasonlítson 
Jézusra!

c. A Gyülekezetben egység van. 
Kornya Mihály példát mutatott abban is, 
hogy nem volt személyválogató. Egyfor-
mán szerette a magyarokat, a románokat 
és a cigányokat is. Ha valaki meghívta 
ebédre, általában ahhoz ment, aki sze-
gényebb volt. Egy tudott lenni azokkal, 
akik Krisztus követői voltak. Mivel 
Krisztusnak csak egy teste van, nagyon 
fontos, hogy mi is egységben legyünk a 
testvérekkel. Azokkal, akik a bemerítés 
által valljuk, hogy Jézus az Isten fia, a 
világ megváltója. Kornya Mihály egy 
bölcs hasonlatot mondott az egységgel 
kapcsolatban: „Vegyetek példát az eső-
től, annak vizétől, mert az összefolyik, 
egy helyre összefut, ti meg szétszéled-
tek, otthon maradtok. – célozván arra, 
hogy esős idő alkalmával kevesebben 
voltak a gyülekezetben.”

2. A Gyülekezet megtermi a  
Lélek gyümölcsét

a. A gyülekezetben a Lélek jelen 
van. Ezékielnek Isten adott egy láto-
mást a Gyülekezetről. Olyannak látta 
Izráelt, mint szétszórt, száraz csontokat. 
Vajon feléledhetnek-e még ezek a cson-
tok? – kérdezte Isten Ezékieltől. Ahogy 
a csontok összeálltak, és hús és inak 
lettek rajta, úgy kell keressék a tagok 
is a kapcsolatot egymással. De az em-
beri erőlködés még nem elég. A Lélek 
jelenléte nélkül a gyülekezet tehetetlen 
és halott. Ezért imádkozzunk mi is és 
kérjük, hogy jöjjön a Lélek a négy sze-
lek felől, hogy leheljen a megölöttekbe, 
hogy megéledjenek! (Ezékiel 37:9)

b. A gyülekezetben a Lélek gyü-
mölcsöt terem. Ahol a Lélek jelen van, 
ott gyümölcs termés is van. Milyen kí-
vánatosak tudnak lenni a gyümölcsök. 
Kornya Mihály misszió útjai során sok-
szor megéhezett. Mennyire örült, mikor 
az útszélen egy kis kökényt vagy szilvát 
csemegézhetett. A közösségeket a Lé-
lek gyümölcsei teszik vonzóvá. Ki ne 
vágyódna olyan közösségbe, ahol van 
szeretet, öröm, békesség, türelem, szí-
vesség, jóság, hűség, szelídség, mérték-

MILyEN KELL LEGyEN EGy  
EVANGÉLIUMI KÖZÖSSÉG?
Vasárnap délutáni téma: Kornya Mi-

hály szerepe a kezdeti magyar baptista 
kegyesség kialakulásában.

Alapige: Kolossé 3:10-17.
Kornya Mihályt a XIX. és XX. szá-

zad erdélyi baptista misszió „Pál apos-
tolának” tekinthetjük. Amerre csak járt 
munkálkodása nyomán számtalan gyü-
lekezet alakult. Komolyan vette a meg-
térés és a bemerítés fontosságát. Életét 
az evangélium hirdetésének és a gyüle-
kezet plántálásnak szentelte. Határozott 
jelleme és a Bibliához való ragaszkodá-
sa meghatározó irányt adott a baptista 
gyülekezetek kialakulásában. A Kolossé 
3:10-17 alapján a Gyülekezetnek három 
tulajdonságát figyelhetjük meg: 

1. A Gyülekezet Krisztus teste
Pál apostol beszél az Új ember felöltö-

zésének fontosságáról. Ez az Új ember, 
nem mást, mint Krisztus teste. A Gyü-
lekezet úgy működik, mint egy élő test, 
aminek a feje Krisztus. 

a. A gyülekezet egy élő szervezet. 
Tudjuk, hogy a növényvilág, állatvilág 
és az emberek élőlények. Azért élnek, 
mert Isten adott nekik testet és az ő Lelke 
által élteti őket. Ha ezek léteznek, meny-
nyivel inkább él a Gyülekezet, aminek 
ugyanúgy van Lelke, teste és vére, amit 
az Úr Jézus adott nekünk. A Gyülekezet 
érez örömöt és fájdalmat. Akik a Gyü-
lekezetben tagok, azok is érzik a gyüle-
kezet lüktetését. Azok, akik valójában 
tagjai Krisztus testének. Sajnos sokan 
vannak, akik csak úgy kapcsolódnak 
Krisztus testéhez, mint a szúnyogok. 
Eljönnek, szívnak egy kis vért, azután 
tovább állnak. Az ilyenek nem vállalnak 
részt a közösség ügyében, csak élősköd-
ni akarnak a gyülekezeten. Akik való-
ban tagok, azok aktívan munkálkodnak 
és részesülnek a közösség örömeiben és 
fájdalmaiban. Pál apostol és Kornya Mi-
hály is sokszor sírt a gyülekezetek miatt. 
Ne keseredj el, ha neked is fáj a gyüle-
kezeted sorsa. Ez annak a jele, hogy te is 
tagja vagy Krisztus élő testének.

b. A Gyülekezet folyton változik. 
Ahogy a testre is jellemző a növeke-
dés, úgy a gyülekezetnek is folyton nö-
vekednie kell. A változástól soha nem 
szabad megijedni. Változni kell, de nem 
mindegy, hogy milyen irányba. Ha visz-
sza tekintünk az elmúlt 100 évre, gyü-
lekezeteink a szentségben fejlődtek? 
Kornya Mihály nagyon szigorú volt a 
gyülekezeti tagsággal kapcsolatban. 
Személyesen szeretett meggyőződni ar-
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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)

2017. július-augusztus 15. oldal

azzal a reménységgel, melyről a sírkőn 
olvasható felirat így tanúskodik: „E 
hant csak hűlt porát fedi, de emléke szí-
vünkben él, hogy újra látjuk őt viszont, 
hitünk tanít, lelkünk remél.”

                             Horváth Ferenc
Képszöveg: A bihardiószegi bap-

tista imaház szószékén / A ház előtt, 
melyben Kornya élete végén élt / A 
sírkertben, Kornya Mihály sírhelyénél 
/ Kornya-síremlék, a bihardiószegi te-
metőben

Élménybeszámoló

Kornya Mihály nyomában 
Bihardiószegen

Látogatás Erdélyben,  
a Kornya-síremléknél

Erdélyi szabadságolásunk elején 
abban a kiváltságban részesültem 
családom tagjaival együtt, hogy ellá-
togathattam Bihardiószegre, ahol szol-
gálhattam a gyülekezetben, és megláto-
gathattam Kornya Mihály síremlékét a 
bihardiószegi sírkertben.

Kornya Mihály halálának 100. évfor-
dulója alkalmából a Romániai Magyar 
Baptista Gyülekezetek Szövetségének 
vezetősége és történelmi bizottsága 
már tavaly úgy döntött, hogy jubile-
umi Kornya-évet hirdet 2017-re. En-
nek megnyitójára április 1-én került 
sor Nagyszalontán, az úttörő misszio-
nárius szülővárosában, abban a gyü-
lekezetben, amelyet az elsők között 
alapított. A Kornya-év záró alkalmát 
pedig októberben tervezik megtartani 
Bihardiószegen, ahol életét befejezte.

Ezért ért megtiszteltetésként Kiss 
zoltán szolgatársam meghívása, hogy 
szolgáljak igehirdetéssel június 18-án 

délután a bihardiószegi imaházban. Ab-
ban az imateremben, melyet a gyüle-
kezet tizenöt évnyi fennállást követően 
épített, mivel a meglévő imaház épü-
lete kicsinek bizonyult. A régi imaház 
egyébként ma is áll, téli időszakban azt 
használja a gyülekezet imateremként. 
Az újabb imaházat 1906-ban nyitot-
ták meg, abban az évben, amikor már 
Kornya Mihály is Bihardiószegre köl-
tözött, munkásságát Bihar északi ré-
szére és a Szilágyságra összpontosítva. 
A közelmúltban szépen felújított, több 
mint 110 éves épület érdekessége, hogy 
a régi, erdélyi falusi imaházak között 

szinte egyedüliként, tágas karzattal, és 
szép, klasszikus orgonával rendelkezik. 
Szószéke pedig, melyről hirdethettem 
Isten igéjét, ugyancsak impozáns lát-
ványt nyújt.

A délutáni istentiszteletet, és a Kiss 
zoltán lelkipásztor testvér felesége, 
Jutka által elkészített bőséges és ízle-
tes vacsorát követően, a temetőkertbe 
is kilátogattunk a Kornya-síremlékhez. 
Útközben megálltunk a ház előtt, mely-
ben Kornya Mihály élete utolsó éveiben 
lakott. A mára már igencsak elavult, 
egyszerű házat szemlélve megállapít-
hattam, hogy az áldott emlékű „paraszt-
apostol” komolyan vette Jézus szavait, 
hiszen nem gyűjtött anyagi kincseket e 
földön, viszont hiszem, hogy az európai 
baptista mozgalom legeredményesebb 
missziómunkása bőséges mennyei juta-
lomban részesült Urától, akinek hűsége-
sen szolgált.

Síremlékét a bihardiószegi temető-
kertben a helybeli gyülekezet emeltette 

A MABAVISZ elnöksége:
Elnök: Papp János (Magyarország) 

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

főtitkár: Durkó István (Magyarország)

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, Nagy Csaba lelkipásztorért 
és munkatársaiért.
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MAGyAR BAPTISTáK,  
BAPTISTA MAGyAROK 

Ez a könyv rólunk szól
Exkluzív, ünnepi kiadványt készítünk 

„Magyar baptisták, baptista magya-
rok” címmel a Mabavit 4. alkalmából. 
Új könyvünk a világ különböző pontján 
élő magyar baptisták mindennapjairól 
szól. A sok-sok színes képpel, aktuá-
lis információkkal jelentkező kiadvány 
legfőbb célja, hogy megismerjék egy-
mást a három földrészen, hét országban 
élő magyar baptista testvérek. 

A könyv  röviden bemutatja az ana-
baptisták, majd az újabb kori baptizmus 
európai elindulásának történetét, majd 
azt is, hogy miként jelent meg számunk-
ra, itt a Kárpát-medencében „Isten üdvö-
zítő kegyelme”. Tisztelettel emlékezünk 
Kornya Mihályra, a magyar baptisták 
legeredményesebb missziómunkására 
és visszaemlékezünk a korábbi világta-
lálkozókra is. 

Ez a könyv lehetőséget ad megélni a 
közösséget azok számára is, akik nem 
tudnak részt venni 2017. augusztus 4-6. 
között Debrecenben, a magyar baptisták 
4. világtalálkozóján. Önazonosságunkat 
ma sem határozzuk meg másként, mint 
ahogyan azt a Magyar Baptisták Har-
madik Világtalálkozójának tizenegy 
évvel ezelőtt megfogalmazott nyilat-
kozatában olvassuk. Ma is azt valljuk, 
hogy „elsősorban keresztyének va-
gyunk, azután baptisták, de nem utolsó-
sorban magyarok.” Szeretettel ajánljuk 
kiadványunkat mindazok számára, akik 
érdeklődéssel figyelik a világszerte élő 
magyar baptisták szolgálatát. 

A könyv kapható lesz Budapesten, a 
Baptista Könyvesboltban és Debrecen-
ben, a Mabavit 4. világtalálkozón.

         Marosi Nagy Lajos szerkesztő

korszakát (1893-ig). Június 9-én meg-
tartja első bemerítését feketetóton. 

Az 1880-as évek közepén Meyer Hen-
rik Pest megyei missziós utakra is elhív-
ja. Gyülekezetek és misszióállomások 
tucatjai jönnek létre munkálkodása nyo-
mán mindenütt. 1889-ben megalakul 
a bihardiószegi gyülekezet. 1893-ban 
eddigi munkaterületét Nagyszalonta 
központtal Tóth Mihályra bízza, ő pedig 
Bihar északi részére és a Szilágyságra 
kezd összpontosítani. 

1906-ban átköltözik Bihardiószegre, 
elkezdődik munkálkodásának harma-
dik korszaka. 1912. április 5-én megala-
kul a Magyar Nyelvű Szabad Baptista 
Szövetség, amelynek ő lesz az elnöke.

1913. október 8-án a kémeri kon-
ferencián Bihar-Szilágyi Szövetkezet 
(Kornya Szövetség) néven hét körzetre 
osztják a munkában megfáradt Kornya 
Mihály kiterjedt misszióterületeit. 

1917. január 3-án meghal Kornya Mi-
hály, az európai baptista mozgalom leg-
eredményesebb missziómunkása. Szol-
gálatai idején mintegy 11000 hitvallót 
merített alá (328 alkalommal tartott be-
merítést).

             Kiss Lehel  (BéHi 2017. 140.)

2017 - KORNyA ÉV

KORNyA ÉLETE
- néhány sorban - 

Kornya Mihály 1844-ben szüle-
tett paraszti családban. Ötéves volt, 
amikor édesapja meghalt. Ifjúkorá-
ban a Patai-tanyán dolgozik, majd a 
Rozvány család parádés kocsisa lesz. 

1866-ban feleségül veszi a nagysza-
lontai születésű Pataki Zsigó Máriát. 
1874-ben Tóth Mihály biztatására La-
jos János házában rendszeresen hall-
gatja Novák Antal bibliaárus prédiká-
cióit, amelyek hatására később megtér 
és felismeri a hitvalló bemerítés jelen-
tőségét.

 1875. augusztus 26-án Meyer Hen-
rik nyolc társával együtt bemeríti a Bé-
kés, Gyula közelében levő Kettős-Körös 
vizében. Bemerítkezése után saját házá-
ban kezd istentiszteleteket tartani. 1877. 
november ll-én diakónussá avatják. 

100-120 km-es missziói utakat tesz 
Hajdú-Bihar megyében. 1881-től kezdve 
(vénné avatásától) számítjuk munkálko-
dásának első, eredményekben gazdag 


