
Luther Márton és a többi reformátor 
által felismert evangéliumi igazságok 
megváltoztatták a világot.  Tanítása-
ik nélkül sokkal szegényebb lenne az 
emberiség. Annak felismerése, hogy a 
vallás és a hit lényege nem az, amit az 
ember tesz, hanem amit Isten tesz az 
emberrel – korszak váltó felismerés volt. 
A protestáns teológia és etika meghatá-
rozta a modern demokrácia értékrend-
szerét, lehetővé tette a nyugat gazdasági 
felemelkedését és a politikai közgondol-
kodásban is változásokat hozott. Isten 
szeretete és az üdvözítő kegyelem helyes 
megértése új lehetőségeket és távlatokat 
nyitott a népek művészi, kulturális és 
társadalmi szféráiban. 

A Reformáció egyik rendkívüli ér-
deme az volt, hogy a nép kezébe adta 
a Bibliát. Isten igéjének olvasása kö-
vetkezményeként jelentek meg azok az 

evangéliumi közösségek (angliában a 
puritánok, európában az anabaptisták) 
amelyek elősegítették a baptista vallás 
megalakulását. Valami új született a 17. 
század elején, s abból a növekedésnek 
induló törékeny hajtásból egy egész vi-
lágra kiterjedő zöldellő, lombos fa lett. 
1609-ben megszületett a Baptista közös-
ség, amely napjainkban több mint 100 
millió tagjával és hozzátartozóival, a 
világ egyik legnagyobb protestáns fele-
kezete. 

A baptista hit és tanítás hamar meg-
gyökerezett a kárpátmedencében, a ma-
gyarok között is gomba módra jelentek 
meg a baptista gyülekezetek. Ez azért 
volt lehetséges, mert Kornya Mihály 
és társai Isten igéjére és a reformáció 
tanításaira alapozva, a kegyelemből 
nyert üdvösséggel járó felelősségre is 

folytatás a 3. oldalon

Kedves magyar baptista testvéreim, 
kedves ünneplő gyülekezet! Megvál-
tó Urunk, Jézus Krisztus nevében és a 
MBVISZ nevében szeretettel köszönte-
lek mindnyájatokat. 

Isten Hozott! Jól tettétek, hogy a szél-
rózsa minden irányából ilyen sokan eljöt-
tetek erre a sajátos magyar baptista ren-
dezvényre. 1992, 2000, és 2006 után, ez 
a negyedik alkalom (a második itt Deb-
recenben), amikor a nagyvilág magyar 
baptistái Világtalálkozót szerveznek.  

Mindegyik találkozónak megvolt a 
maga szépsége és különlegessége. A 
jelenlegi konferenciának történelmi jel-
lege van, ugyanis a protestáns világgal 
együtt ünnepeljük a Reformáció 500. 
évfordulóját, ugyanakkor, halálának 
100. évfordulóján, felekezetünk hit-
testvéreivel, hálaadással emlékezünk 
Kornya Mihály baptista úttörő misszio-
nárius életére.  

VALAMI  ÚJ  SZÜLETETT ! 
a világtalálkozót megnyitó köszöntés

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

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

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

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

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

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

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

English Articles - pages 8-9.
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és ifjúsági találkozóra
Beszámoló a kolorádói családi

táborozásról
Távol és mégis közel: hírek

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

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

bennünket meghalni? Mit tettél velünk,
miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?!
12 Nem megmondtuk neked még Egyip-
tomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd
szolgáljuk az egyiptomiakat?! Mert jobb
nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk,
mint ha a pusztában halunk meg! 13 De
Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek!
Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan
szabadít meg ma az ÚR benneteket! Mert
ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat,
úgy soha többé nem fogjátok látni õket. 14
Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok
veszteg!
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyip-
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris páni-
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

Szeretettel várunk mindenkit a 
DETROITI ELSŐ MAGYAR

BApTISTA GYÜLEKEZETBE,
ahol 2017. szeptember 17.-én

délelőtt 10 órától
LELKIPÁSZTOR BEIKTATÓ

ISTENTISZTELETET
tartunk.

Ez alkalomból kérünk áldást  
meghívott lelkipásztorunk,

Huli Sándor testvér szolgálatára,  
ünnepélyesen beiktatva őt  

gyülekezetünk lelkipásztoraként. 
A lelkipásztor beiktatás szolgálatát 

Dr Gergely István (az ÉAMBSZ  
elnöke) végzi, igei üzenettel  
szolgálnak: Dr Michael A.

Williams (Executive Minister ABC-
Michigan), valamint a Szövetség és a

Társegyházak jelenlévő  
lelkipásztorai. Az Istentiszteleten 
énekel a gyülekezet kórusa és az  

összevont énekkar.
JÖJJETEK, ÖRVENDEZZÜNK  

AZ ÚR ELŐTT!

Segítsünk torontói testvéreinknek – munkával is, 
és imádkozzunk az építkezés mielőbbi  

sikeres befejezéséért!

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!

Alig, hogy véget ért a közgyűlésünk 
(július elején), készülődnünk kellett a ré-
gen várt nagy találkozóra, a MABAVIT 
IV-re. Mi, amerikai magyar baptisták, 
régóta vártunk erre, s meghoztunk a hoz-
zá szükséges áldozatokat – családilag és 
szövetségileg is. Elmentünk, sőt ifjain-
kat is buzdítottuk a találkozót megelő-
ző ifjúsági táborozáson való részvételre. 
Nem volt hiábavaló, mert gyermekeink 
sok szép élménnyel tértek vissza. Örü-
lünk annak, hogy a Magyarországi Bap-
tista Egyház felvállalta ennek a találko-
zónak a megszervezését. Tudjunk, hogy 
ez igen nagy feladatot jelentett, és erőfe-
szítést igényelt. Köszönjük a sokféle szol-
gálatban fáradozó testvéreink igyekeze-
tét, szeretetét. Ha nem is minden úgy si-
került, ahogy szerettük volna, a jóra és 
szépre emlékezünk, hiszen abból volt a 
legtöbb. (szerk)
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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. szeptember 3. oldal

VALAMI ÚJ SZÜLETETT
folytatás az 1. oldalról

A Magyar Baptisták Világszö-
vetsége posztumusz Kornya-díj 
adományozásával fejezte ki tisz-
teletét Füredi Kamilla kispesti szár-
mazású, példás életű afrikai misszioná-
rius emléke előtt 2017. augusztus 5-én, 
a Debrecenben megtartott negyedik 
világtalálkozón. A díjat a füredi család 
megbízásából megőrzésre Kamilla ko-
rábbi kispesti gyülekezetének lelkipász-
tora, dr. Mészáros Kálmán vette át.

Füredi Kamilla testvérnőnk volt a 
rendszerváltás után az első magyaror-
szági baptista misszionárius, aki Af-
rikába ment. A magyarországi és az 
észak-amerikai magyar baptista misszió 
jeles képviselőjeként több évtizedet töl-
tött Sierra Leonéban, ahol először orvos 
asszisztensként dolgozott, majd teológi-
ai oktatói, evangelizációs és gyülekezet-
építő szolgálatot végzett.

A Sierra Leone-i Baptista Lelkészkép-
ző Bibliaiskola tanára, majd igazgatója 

hangsúlyt fektettek. fölismerték, hogy 
kegyelemből, hit által van az üdvösség, 
de azt is, hogy az üdvösség elnyerése, 
bizonyságtevő, szolgáló életre kötelez. 
Meggyőződéssel hirdették, hogy az alá-
merítés által Krisztusba vetett szemé-
lyes hitéről tesz bizonyságot az ember, 
nyilvánosság előtt vallja, hogy meghalt 
a régi életnek, és feltámadt egy új élet-
re, hogy a régiek elmúltak, és újjá lett 
minden. 

A keresztség Kornya Mihály és társai 
életében drámai változást eredménye-
zett. A Krisztus iránti engedelmesség, 
és az evangélium hirdetése mindennél 
fontosabb lett számukra. fáradságot 
nem ismerve, üldözések között, boldo-
gan tettek bizonyságot Isten újjáterem-
tő kegyelméről. Áldozatos szolgálatuk 
eredményeként magyarok ezrei tértek 
meg és keresztelkedtek meg a 19. század 
végén, és az azt követő évtizedekben.  

Kedves Testvéreim! Ezen a világtalál-
kozón, adjunk hálát a reformációért és 
baptista hitelődeinkért! Tanításaik ér-
telmében, arra törekedjünk, hogy egész 
életünk, mindaz akik vagyunk és amit 
teszünk, hálaadó következménye legyen  
Isten szabadító, megváltó kegyelmének.  
Imádkozzunk, hogy e világtalálkozó is, 
sokszínű programjával, ezt a célt szol-
gálja. 

Ugyanakkor, tartsunk önvizsgálatot, 
nézzünk kritikusan szembe önmagunk-
kal: Méltó követői vagyunk-e a hitelőde-
ink által felismert és gyakorolt evangé-
liumi igazságoknak? Lehetőségeink és 
körülményeinkhez képest, megtettünk- 
e mindent annak érdekében, hogy Isten 
országa terjedjen közöttünk, mint úttörő 
testvéreink idejében?  

És ami a legfontosabb, kötelezzük el 
magunkat egy áldozatos, szolgáló élet-
re. Elődeink példája azt mutatja, hogy a 
kegyelemben gyökerezett, odaszánt élet, 
sok gyümölcsöt terem.  Imádkozunk 
azért, hogy magyar népünk között és 
azon túl, Isten az ő újjáteremtő munká-
ját, bennünk és általunk is terjessze ki. 

Isten áldását kívánom e világtalálko-
zóra, és azért imádkozom, hogy ez az 
alkalom hitben való megújulást, testvéri 
összefogást, és gyümölcsöző krisztusi 
életet eredményezzen, Isten dicsőségére.  

Dr. Gergely István 
az ÉAMBSz elnöke, 

a MABAVISZ alelnöke
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

4. oldal 2017. szeptember

A Magyar Baptisták Világszövet-
sége (MABAVISZ) 2017. augusz-
tus 4–6-ig Debrecenben tartotta 

negyedik világtalálkozóját. A 
MABAVISZ elnöksége a világta-
lálkozó kapcsán az alábbi záró-

nyilatkozatot teszi közzé:

1. Hálaadással tekintünk vissza a re-
formáció 500 évvel ezelőtti elindulásá-
ra, az azóta megtett útra, és a társegyhá-
zakkal együtt törekszünk a reformáció 
örökségének megőrzésére és terjeszté-
sére.

2. Tisztelettel emlékezünk anabaptis-
ta és baptista hitelődeinkre, akik a refor-
máció harmadik ágának képviselőiként 
hirdették, megélték a Biblia igazságait, 
és szenvedést, akár vértanúságot is vál-
lalva hűségesek maradtak azokhoz.  

3. Alázattal és hálával emlékezünk a 
100 esztendeje elhunyt Kornya Mihály-
ra, akit a magyar baptista misszió leg-
kiemelkedőbb munkásának tekintünk. 
Örökségét képviselve a magyar baptis-
ta szövetségek, a gyülekezetek és azok 
tagjai a Jézus Krisztustól kapott misz-
szióparancs teljesítését ma is kiemelt 
feladatunknak tartjuk az anyaországban 
és szerte az egész világon. 

4. Elkötelezzük magunkat, hogy 
egyre zavarosabb világunkban is az 
egyetlen biztos pont, a Biblia – ami Is-
ten kinyilatkoztatott igéje – és az abból 
fakadó alapértékek megőrzésén fárado-
zunk. Valljuk az egyén lelkiismereti és 
vallásszabadságát, a házasság és család 
isteni rendjét, melyben egy férfi és egy 
nő életközösségét áldhatja meg Isten 
gyermekekkel.

5. Kinyilvánítjuk, hogy a Szentírásra 
épülő hitvallásunk megélésével min-
dent megteszünk magyar népünkért, 
annak szellemi fejlődéséért, munkálko-
dunk országunk, városaink és falvaink 
jólétén. A határon túl élő magyar bap-
tisták az anyaországbeli közösséggel 
együttműködve azon dolgozunk, hogy 
a magyar baptista gyülekezetek hitben 
és szolgálatban növekedve segítsék a 
kisebbségben élő magyar közösségeket.

IGAZSÁGOSAN  
KORMÁNyOZ

„Mert Istenetek, az ÚR istenek Istene és 
uraknak Ura. Ő a nagy, erős és félelmetes 
Isten, aki nem személyválogató, és akit nem 
lehet megvesztegetni, aki igazságot szolgál-
tat az árvának és az özvegynek, szereti a 
jövevényt, kenyeret és ruhát ad neki. Szeres-
sétek hát a jövevényt, mert ti is jövevények 
voltatok Egyiptomban!” - 5Móz 10,17-18

Miután az amorita („nyugati”) szár-
mazású Hammurápi bekebelezte a mezo-
potámiai városállamokat és székhelyévé 
tette Babilont (az „istenek kapuját”), a 
hatalmas Óbabiloni Birodalom társa-
dalomszerkezetét igazgató törvényeket 
vezetett be. Hammurápi törvénykönyve 
a korszak legfontosabb szövegemléke. A 
jelentőségét bizonyítja, hogy a Biblia is 
idézi (pl. „szemet szemért, fogat fogért, 
életet az életért”). Az uralkodó első fel-
adatává az igazságosság és a legeleset-
tebbek iránti méltányosság gyakorlását 
tette – mint két évezreddel később, a mi 
István királyunk is. Salamoni bölcses-
ségre vall ez; a bölcs király imádságá-
ban olvassuk: „Szolgáltasson igazságot 
a nép nyomorultjainak, segítse meg a 
szegényeket, de tiporja el az elnyomó-
kat!” (Zsolt 72,4).

Az igazságosság mindig fontos és iz-
galmas kérdését feszegetve a keresztyén 
ember mégsem Hammurápihoz megy 
vissza, hanem Isten Törvényét tanul-

mányozza. Miért? Mert egyedül a bib-
liai kinyilatkoztatás kínál örökérvényű 
alapot az igazságot keresőnek. Így gon-
doskodott Isten arról, hogy a kiszolgál-
tatott “igazság” mássá ne devalválódjon 
a történelem változásai során, vagy a 
pillanatnyi érdekek mentén. A teológiai 
alapvetés ez és ennyi: maga Isten szol-
gáltat igazságot. Az igazságszolgáltatás 
nem az istenített Hammurápi, nem ke-
resztyén királyok vagy politikus utódaik 
kezében van, hanem végső fokon a Min-
denható Istenében. Az egymást követő 
jelzők („istenek Istene és uraknak Ura. 
Ő a nagy, erős és félelmetes Isten, aki 
nem…, akit nem lehet…”) az igazságos 
Isten megtapasztalhatóságát érzékel-
tetik, aki a történésekbe lép igazságot 
szolgáltatni. Hogyan? Elvárja, hogy a 
Törvényét tisztelők a képviseletében 
járnak el. A Krisztus-himnusz (fil 2) 
is éppen erre hív bennünket („imitation 
dei”) - ha keresztyének vagyunk, akkor 
krisztusiakként éljünk („az az indulat 
legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban 
is megvolt…”)! Az igazságosság tehát 
Isten személyére utaló erkölcsi norma, 
aminek a legtökéletesebb példája a testet 
öltött Isten, Jézus Krisztus („Én vagyok 
az út, az igazság és az élet” – Ján 4,6). 

A társadalom élhetőségét biztosító 
törvények akkor jók, igazságosak, ha az 
esélytelenek érdekeit is szem előtt tartva 
rendelkeznek közös felelősségünkről. A 
„közjónak” részei a szabadság kínálta 
lehetőségek, de a korlátok is. A modern 
társadalomra is vonatkozik ez az isteni 
parancs, sőt lelkesít bennünket az Ige, 
hogy ne kelletlenül és muszájból szolgál-
junk a segítségre szorulóknak. Az árvák 
és özvegyek iránti felelősségvállalásra 
kötelező kapcsolatok (megszakadt csa-
ládi szálak, együvé tartozás) hiányát pó-
toljátok szeretettel! – parancsolja Isten. 
„Szeressétek a jövevényt, mert ti is jöve-
vények voltatok Egyiptomban!” Mintha 
ezt is mondaná: „Ti tudjátok, hogy mi-
lyen gyűlöltekként élni. Ha menekültet 
láttok, emlékezzetek rabságotok ször-
nyűségeire!

Az „szereti a jövevényt, aki kenyeret 
és ruhát ad neki” – vagyis az igazság 
szolgálata Isten népe körében praktikus 
segítségnyújtás. Az idegen olyan em-
bertárs, akiért felelősséggel tartozunk 
Istennek. A szeretet gyakorlásának a 
gyümölcseit Isten jelenléte érleli a Tör-
vényének engedelmeskedő közösségek 
életén. István királytól olvassuk az Imre 
hercegnek írt elmélkedésében: „Ennél-
fogva megparancsolom neked, fiam, 
hogy a jövevényeket jóakaratúan gyá-
molítsad és becsben tartsad, hogy nálad 
szívesebben tartózkodjanak, mintsem 
másutt lakjanak.”

                               Novák József

volt. 1995-ben a Sierra Leone-i polgár-
háború során a misszionáriusok élete 
veszélyben forgott, így nagy nehézsé-
gek között kimenekült az országból, de 
2006-ban visszatért.

Abban az évben jelent meg önálló 
könyve Egy misszionárius levelei cím-
mel. A közelmúltban a Sierra Leonét 
sújtó ebolajárvány idején sem hagyta el 
a karanténba zárt területet. 2016 máju-
sában anyagyülekezetében, a Kispesti 
Baptista Gyülekezetben elmondott bi-
zonyságtételében mesélte el különös 
álmát, melyben Isten szólt hozzá: „Ka-
milla, kinyílt előtted az ajtó, ha akarsz, 
hazajöhetsz a mennyországba” – mond-
ta Isten Kamilla álmában.

A misszionárius időt kért, hogy el-
rendezze hátramaradt dolgait. Majd így 
folytatta: „Mielőtt végleg »igent« mon-
danék és belépnék azon a bizonyos aj-
tón, szeretném tudni, hogy ki áll majd 
a helyembe, ki végzi tovább az általam 
megkezdett missziómunkát…”

füredi Kamilla 2016. július 19-én lé-
pett át azon a bizonyos „ajtón”, és vette 
át Megváltója kezéből a mindhalálig hű 
szolgának elkészített élet koronáját.

                   Dr. Mészáros Kálmán
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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. szeptember 5. oldal

tagságról beszélünk, a személyes hitre 
jutott, bemerítkezett emberekre gondo-
lunk, akik közel 40 millióan vannak, 
de a baptista gyülekezetekbe világszer-
te több mint 100 millióan járnak. „Egy 
nagy család vagyunk, a Krisztusban hí-
vők közössége” – folytatta Msiza. Olyan 
emberekből álló családhoz hasonlította 
a világszövetséget, akik megélik Jézus 
Krisztusban való egységüket. Testvéri 
és családi kötelékben élnek, mely átível 
kultúrákon, történelmen, nemzeteken. 
Végezetül elmondta, hogy a világszö-
vetség legfontosabb célkitűzései a misz-
szió és evangelizáció, Isten dicsőítése, 
az egység, és hogy reagáljunk az embe-
rek szükségleteire.

A 4. MABAVIT találkozót egy nem-
zetközi ifjúsági hét előzte meg, melynek 
fontosságát beszédében kiemelte Papp 
János, a Magyar Baptisták Világszövet-
ségének elnöke.

A sajtótájékoztatót Tony Peck, az Eu-
rópai Baptista Szövetség főtitkára zárta 
a magyar nemzet erejéről és a határokon 
átívelő közösségről szóló beszédével. 
Egy filozófus gondolatát idézve elmond-
ta: „Az életet előretekintve kell élni, 
megérteni viszont csak hátrafelé tekint-
ve lehet.” Az evangélium üzenetét nem 
tarthatjuk meg magunknak. Missziós 
lelkületű emberként az identitásunk 
az örömhír megosztása Jézus Krisztus 
egész testével.

A találkozóra péntek délután érkez-
tek a vendégek – közöttük a mintegy 70 

A debreceni Főnix Csarnokban tar-
tották augusztus 4–6-ig a Magyar Bap-
tisták 4. Világtalálkozóját „Valami új 
született!” címmel a reformáció 500. 
és Kornya Mihály baptista evangélista 
halálának 100. jubileumi évében na-
ponta 3-4000 látogató részvételével. 
A Magyar Baptisták Világszövetsé-
ge (MABAVISZ) korábban 1992-ben, 
2000-ben, majd 2006-ban tartott világ-
találkozót. A konferencia fő előadója 
Paul Msiza dél-afrikai lelkipásztor, a 
Baptista Világszövetség elnöke volt. 

A világtalálkozót augusztus 4-én 
sajtófogadás keretében nyitotta meg 
a MABAVISZ elnöksége a debreceni 
Sport Hotelben. Erre ugyan nem kapott 
meghívót az Evangéliumi Hírnök, de a 
Békehírnöktől kapott tájékoztatóból idé-
zünk néhány részletet:

„Nagyszerű dolog, hogy ebben az év-
ben a reformáció 500. évfordulóját ün-
nepelhetjük. Hálás vagyok azokért az 
emberekért, akiket Isten ebben a szolgá-
latában használ” – kezdte köszöntőjét 
paul Msiza, a Baptista Világszövetség 
elnöke, majd beszédét a Baptista Vi-
lágszövetség bemutatásával folytatta: 
a világszövetség több mint 125 ország 
baptistáinak szövetségéből áll. Amikor 

Amerikából érkezett (Detroitból 24-en). 
Fiataljaink egyébként már hétfőn Debre-
cenbe érkeztek, és részt vetek az ifjúsági 
nagytáborban. Áldásosan telt számukra 
a hét, amint azt a beszámolóik bizonyít-
ják (8-9. oldal).  A kezdeti sorállások 
(bejelentkezés, a szállás kissé bonyolult 
megtalálása) máris alkalmat adtak az 
ismerősök felfedezésére, találkozások-
ra – ami a konferencia egyik lényeges 
értéke volt. Jó volt ilyen környezetben 
köszönteni egymást. Bár azt reméltük, 
hogy ennél többen is eljönnek Erdélyből 
és a helyiek (Magyarországiak) közül. 
Dehát a testvéri közösség iránti igény 
nem egyformán van meg bennünk. Az 
is lehet, hogy nem is tudott a találkozó-
ról mindenki.  

Az első alkalom péntek este kezdő-
dött az „Új ember” című bemerítési is-
tentisztelettel.

Durkó István MABAVISZ-főtitkár 
bevezető szavai után Gergely István, a 
Magyar Baptisták Világszövetségének 
alelnöke köszöntötte a jelenlévőket (ve-
zércikkünk). Majd Istenhez szállt az ima 
énekben Mike Sámuel kecskeméti lelki-
pásztor és csapata vezetésével.

A megnyitó istentisztelet kiemelkedő 
eseménye volt a nyilvános bemerítés a 
több ezer férőhelyes csarnokban. Az 
alkalmon három országból tizenegyen 
vallották meg hitüket a bemerítkezés 
által, amit hat lelkipásztor végzett. A 
bemerítkezők között volt Altorfer An-
namária is, aki Svájcban lakik. Súlyos 
megpróbáltatások érték az utóbbi évek-
ben, melyek bár megtörték, ugyanakkor 
Istennel való személyes kapcsolatra se-
gítették őt. Kora tavasszal New York-i 
látogatása során az imaházba is többször 
eljöttek. Itt tartózkodása idején döntöt-
te el, hogy megkeresztelkedik. Torma 
testvéréktől hallotta, hogy a Világta-
lálkozón lesz bemerítés. Kérésére Ger-
gely István testvér vállalta bemerítését. 
Mivel a közelében nincs evangéliumi 
gyülekezet, azt ígérte, hogy a Singen-i 
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A találkozó díszvendége: Paul Msiza,  
a BWA elnöke, igehirdetés közben.

A találkozóra érkező vendégek,  
a szállodai beosztásra várva.
Amerikai vendégek egy része, 

amerikai, magyar és kanadai zászlóval.
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

6. oldal 2017. szeptember

Ezután a Romániai Magyar Baptista 
Gyülekezetek Szövetségének munkáját 
ismerhettük meg egy videó által, amit 
az erdélyi összevont énekkar szolgálata 
követett.

A 2017-es Kornya-díjat a dr. Eric és 
Rosemary Barrett házaspárnak ítélte 
a MABAVISZ elnöksége, akik hosszú 
évek óta végzik missziói szolgálatukat 
a magyarok felé. A díj átadására ekkor 
került sor. 

Isten igéjét dr. Simon József hirdette 
a délelőtti alkalom végén. Szolgálatában  
megtisztulásra hívta a jelenlevőket. „A 
tiszta szívű embernek vannak ismertető-
jelei: nagyon érzékeny minden bűnre és 
tisztátalanságra, ellenáll a tisztátalan-
ságnak. Jézus óriási áldást ígér a tiszta 
szívűeknek: ők meglátják Istent. Áldot-
tak, akiknek szívük tiszta.”

Az alkalmat a baptista himnusz, a Fel-
támadt Hős című hálaének zárta.

A szombat délutáni szabadon vá-
lasztható programok és a közösségépí-
tés után az est során az Istennel való 
találkozás került a középpontba. Az est 
házigazdája Giorgiov Adrián, a nagyvá-
radi belvárosi baptista gyülekezet társ-
lelkipásztora volt.  

Az istentisztelet közös énekléssel, 
dicsőítéssel kezdődött, melyet Mike Sá-
muel kecskeméti lelkipásztor vezetett. A 
vajdasági misszió bemutatkozó videójá-
nak megtekintése után bizonyságtétele-
ket hallhattak a jelenlevők.

Isten üzenetét, az evangéliumot Paul 
Msiza, a Baptista Világszövetség elnöke 
hirdette a nyitott alkalom résztvevői-
nek. Az elnök tanításában kiemelte: „A 
kereszténység nem arról szól, hogyan 
nézünk ki, hogy vallásosnak tűnünk-e, 
hanem az új életről szól, amelyet Jézus 
Krisztusban találhatunk meg. Ha Jézus-
ba veted a hited, nem számít, milyen volt 
az életed: reménytelen, kétségbeesett, 
száraz, ha elfogadod Krisztust, ő új éle-
tet ad neked, reménységet, megnyug-
vást. Ő a száraz csontokból életet tud 
előhívni. Ne tévedj, ne próbálj meg val-
lásos lenni, jól viselkedni, mert az csak 
egy ideig fog működni, utána visszatérsz 
a korábbi életmódodhoz. Nem arra van 
szükségünk, hogy kicsit megjavuljunk, 
hanem hogy Krisztus az életünkbe köl-
tözzön. Nem lehet a bűnöket egyenként 
az életünkből eltávolítani, az összes bűn 
forrását kell kiirtani az életünkből, ami 
nem más, mint a hitetlenség, ha nem hi-
szel Istenben. De ha a hitedet és remény-
ségedet Krisztusba veted, akkor Jézus 

magyar evangéliumi közösséget fogja 
rendszeresen látogatni.

A találkozón rövid videós bemu-
tatkozásra kapott lehetőséget minden 
tagszövetség – elsőként a Kárpátaljai 
testvéreink missziómunkájáról láttunk 
egy összeállítást. Ott élő testvéreinkért 
Pardi Félix testvér, a MABAVISZ al-
elnöke imádkozott. Pintér Béla éneke 
után (Szükségem van rád) Papp János 
testvér, a MABAVISZ elnöke hirdette 
Isten igéjét. prédikációjában elmondta: 
„A bemerítés a mi válaszunk arra, ami 
történt bennünk. Amit Isten Szentlelke 
tett bennünk. Mi csak engedtük. És en-
nek következtében Krisztus újat tett ben-
nünk. Meghaltunk a bűnnek, és újjálet-
tünk. Valami új született bennünk.”

Az este a bemerítettekért való imád-
sággal és énekléssel ért véget: „A szívem 
áld, és hála tölti be: mily nagy vagy te!” 

A Magyar Baptisták Világtalálkozójá-
nak második napját az erdélyi fúvósok 
előzenéje nyitotta, majd a délelőtt házi-
gazdája, Püsök Dániel, torontói lelki-
pásztor (szövetségünk főtitkára) köszön-
tötte az egybegyűlteket. Ézsaiás könyve 
43. részét idézte: „Ne a régi dolgokat 
emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! 
Mert én újat cselekszem, most kezd ki-
bontakozni, majd megtudjátok!”

A buzdítás után az erdélyi össze-
vont kórus és fúvósok vezettek min-
ket a közös éneklésben, mely során a 
MABAVISZ-tagországok zászlóival be-
vonultak a képviselőik, ezzel is szimbo-
lizálva a sokszínűséget és egységet. 

Ezután az amerikai magyar baptis-
ta misszió bemutatkozására került sor. 
Először megnéztünk egy összefoglaló 
videót a szövetségünk és gyülekezete-
ink életéről. 

Egy különleges alkalomnak lehettünk 
ezután tanúi. Tavaly a MABAVISZ el-
nöksége a Kornya díjat az éppen egy év-
vel ezelőtt elhúnyt misszionáriusnőnek, 
az odaszánt és elkötelezett életű Füredi 
Kamillának ítélte, postumusz. A díj át-
adására ekkor került sor (olv. még a 4. 
oldalon lévő ismertetést). A család kéré-
sére a díjat a Kispesti Gyülekezet lelki-
pásztora, dr. Mészáros Kálmán vette át.   

Az emelkedett hangulatú alkalom 
folytatásaként az USA-ból érkezett ma-
gyar baptisták lendületes énekszolgálata 
tette „Isten házává” a Főnix Csarnokot. 
Két énekszám között az amerikai ifjúsá-
gi szövetség szolgálatát mutattuk be egy 
másik videón. 

Bemerítkezésre készülve / Kornya díjat 
kapott postumusz Füredi Kamilla / a 
szombat délelőtt házigazdája: Püsök 

Dániel az ÉAMBSz főtitkára / a Kornya 
díjas Barrett házaspár / találkozások - 

egy a számtalan közül.



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. szeptember 7. oldal

Gergely István testvér kezdeményezé-
sére és a New Yorki gyülekezet anyagi 
támogatásával az interneten élő közve-
títésre is sor került. Így sokan otthonról 
is figyelemmel kísérhették a MABAVIT 
4 rendezvényeit. Ahogy látom, azóta 
további ezrek nézték-hallgatták meg a 
felvételeket. A www.mabavit.hu web-
oldalon található linkek segítéségével 
most is megnézhető a találkozó minden 
istentisztelete.     

Köszönjük a Baptista Sajtószolgálat-
tól kapott anyagot, mely beszámolónk 
nagyobb részét képezi. (szerk)

Ő ma is itt van, hajlékában, 
Lásd meg szent arcát!
Isten háza, szent hajlék, ott ingyen adja 
nagy kegyelmét, 
Az ajtó tárva, megfáradt népét várja  
Jöjj, és nevét áldd, ma is nyitva áll, 
Isten háza. 
Lépj be az ajtón, tárj  ablakot,  
Szentlelke járja át a hajlékot,
Ha szívedbe zárod drága szavát,  
az áldását árasztja rád.
Ő ma is itt van hajlékában, lásd meg 
szent arcát! 

//: Isten háza, szent hajlék, ott ingyen 
adja nagy kegyelmét, 
Az ajtó tárva, megfáradt népét várja.  
Jöjj, és nevét áldd, ma is nyitva áll! ://
Isten vár rád. Isten vár rád.  
Jöjj velünk és ünnepelj, 
Ma is nyitva áll 
Isten háza!
     (Az egyik amerikai kórus szövege)

beköltözik az életedbe.” Az evangélium 
üzenete többeknek megnyitotta a szí-
vét, és döntöttek Jézus Krisztus mellett, 
megtapasztalva az igazságot: „Lehetsé-
ges Jézusban új életet nyerni.”

Vasárnap délelőtt került sor a konfe-
rencia záróünnepségére. Először a fel-
vidéki misszió bemutatására került sor. 
Azután köszöntőt mondott Balog Zol-
tán, az emberi erőforrások minisztere, 
és Viorel Iuga, a Román Baptista Unió 
elnöke.

Az ünnepélyes alkalmon Paul Msiza 
hirdette Isten igéjét, buzdítva a jelen-
levőket: „Mutassuk meg a világnak a 
Krisztusban való egységet!” A világta-
lálkozó úrvacsorával záródott – mely-
nek anyagi részét dr. Kulcsár Zsolt és 
Timea (New York) adománya tett lehe-
tővé.  Végül elénekeltük közösen a ma-
gyar Himnuszt.

Örömmel értesültünk arról, hogy 

Isten háza, szent hajlék, ott ingyen 
adja nagy kegyelmét, 
Az ajtó tárva, megfáradt népét várja  
Isten háza.
Hozd minden terhed, jöjj, hogyha félsz, 
Ő nem utasít el, ( Ő ) segítni kész. 
Jöjj, bizalommal, Szent nevét áldd, 
Nyitva az ajtó, jöjj hát! 

A záró istentisztelet néhány képe. "Isten áldjon, míg viszont látunk..." énekelte a magyar baptisták nagy serege. 
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

8. oldal 2017. szeptember

He was tired with the burden he had. I 
didn’t know what things to say because 
the things he said were very serious but 
that’s when I let the Spirit guide me on 
what to say and pray. We also brought 
in a pastor to help him out too during 
that talk and I’ve been keeping in touch 
with the young man and things are going 
better for him. Glory, honor, and praise 
be to God!

The theme for this week was 
#valamiujszuletik or #somethingnew-
isbeingborn and it truly was just that 
during the camp. Also, the picture, 
which sadly I wasn’t able to partake in, 
also describes what happened during the 
week. You’ll see that there are certain 
youth that are from Hungary and not 
from America but still took the picture 
with us. We made new friends and 
honestly, they felt like people we knew 
so well, kind of like family. 

And really, that is what we all are in 
the big picture. One big family! It was 
such a great week to be a part of. This 

week made us closer and stronger in our 
relationship with God and each other, 
from old friendships to new friendships.

Everything was amazing especially 
praise and worship. I haven’t felt so 
happy and powerful during worship like 
I had that week. It was truly wonderful 
and I felt like a small piece of heaven 
too. I would just love to say thank you 
for all your prayers for this week and for 
MABAVIT. Thank you Mark Sipos and 
the other leaders and cooks who helped 
make this week in Debrecen one to 
remember forever. I hope we can bring 
the next international camp to America 
;) but I’ll just put it in God’s hands for 
now. May God bless each and every one 
of you!

                              Roby Juhasz

Nagyon Nagy Tabor in 
Debrecen, Hungary was a 
well needed blessing in my life. prior to 
my arrival to the camp, I did not know 
what to expect. In fact, no one did. One 
thing I did know is that I had my friend 
from here in the US to accompany me. 
from the United States and Canada, 
there was about 20 of us that were able 
to make the trip. 

The camp opened on Monday night 
when we were quickly introduced to 
how spiritually moving the week would 
be. The worship music was so powerful 
and so moving, such that I had never in 
my life experienced. God never blessed 
me with a strong connection to the field 
of music but it was as if that disappeared 
every morning and every night before 
the preachings during worship. 

This camp was a breath of fresh 
air. We were all able to make new 
friendships and realize what it is like be-
ing a Hungarian Baptist living in Hun-
gary. 

One of the most touching experiences 
for me was something that actually 
brewed out of one of the small groups 
that Robert Juhasz and I lead. We were 
put in charge of leading an English group 
in which we discussed the topics from 
that mornings preaching. God put a huge 
test into my prayer life with Robi. We 
were forced to step out of our comfort 
zone. A member of our group asked to 
pray with Robi and I about something 
that they had been struggling with. The 
more and more that we heard, the more I 
prayed to God wondering why I was put 
into the position but also to give Robi 
and I wisdom on how to approach this. 
That individual began to explain to us 
his conviction in Christ and that despite 
that, what path of life they were on. 
Having asked if any professional help 

This week in Debrecen was incredible 
and such a blessing to be a part of. It’s 
hard to write in a couple sentences the 
experience I got from just these couple 
of days of this camp but I will try my 
best.

I was a small group leader, with the 
help of Zsigmond Balla from Los An-
geles, for the English group in the 
camp for the week. I have to be honest 
though; I didn’t really plan to be a group 
leader for the week. Actually, I didn’t 
really want to do anything for the week 
except just go and have a good time and 
finally relax and not have to worry about 
anything. No planning, no nothing. 
But then I was asked by Istvan Fodor a 
couple months before the camp began if 
I would like to help out. I said I would 
pray about it, which I did, and I felt like 
God was telling me that I should help 
them lead an English group. This was 
the beginning of something interesting 
happening to me that I didn’t realize 
until after the camp. 

As the camp was just around the 
corner, I met with the other leaders the 
Sunday before camp and the Monday 
morning of. It was a little difficult at first 
because of my handicapped Hungarian 
but lucky for me, the Hungarian youth 
there knew English well enough so if I 
couldn’t find a word in Hungarian, they 
could understand me in English. I was 
surprised to see how much small group 
leaders there were for the week, more 
than 35 I believe. This encouraged me 
and really got me thinking how many 
people put aside relaxation and put 
God’s work first. This kind of sacrifice 
was seen throughout the week too. 

Every morning at 7 was devotion, lead 
by Jeff Carter. During the devotions, 
our minds were half there half asleep 
but those who went decided to say no to 
the flesh and yes to the Spirit. And you 
know what, it really helped start the day 
off great and maintain that greatness.

I realized through all of this how 
important it was to say no to the flesh 
and yes to the Spirit because there came 
one night where one of our members of 
the English small group came to me and 
Zsigi. He told us his problems and how 
he wanted to live a sinless and holy life. 

somethingnewisbeingborn
MABIM - DEBRECEN
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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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was sought, we were given the answer 
no. Without further discussion, I went 
out and brought a pastor into our room. 
What the pastor said to that individual 
was eye-opening, hate the sin, love 
the sinner. He began with trying to 
get to the root of the problem while 
simultaneously referencing the word. 
He kept mentioning that coming back to 
Christ and his army was the only answer. 
Only He is mighty enough to fight off 
our sins. God placed this person into 
my life at that time for a reason. I was 
further convinced in the power of prayer 
and that God looks at all sin the same 
way, no matter how big or how small. If 
we come to Christ acknowledging our 
wrong doings, he can clean us of that. 
However, we must also do our part after 
we ask for forgiveness. We must work 
daily to tackle that life of sin and work 
away from that. Robi and I ask that you 
continue to pray for this individual as 
God knows what was on their heart and 
their desires to turn away from the old 
ways. I believe in the power of prayer. 

God has worked in my life time and time 
again to demonstrate that. 

In summary, the week of camp was 
a spiritual blessing from God. My 
prayer life grew. My worship life grew. 
I was shown great examples from the 
Hungarian's on deep relationships with 
Christ. 

I encourage each and everyone of us to 
step out of our comfort zones in prayer. 
pray for those who you may not know. 
pray for sins that only God can heal. 
pray out loud in church. This comfort 
zone may be different for all of us. One 
thing we must know is that God will hear 
us no matter how serious. God's ears and 
heart is always open ready to hear and 
forgive what we bring before him. Come 
clean with Christ. The time is now.
                          Zsigmond Balla, Jr.

Különleges élményben volt ré-
szem, amikor az Amerikai magyar 
fiatalokkal együtt részt vehettem a 
MABIM által szervezett nemzetközi 
baptista ifjúsági táborozáson. Nagyon 
sok áldásban volt részünk a hét folya-
mán. Közel ötszáz fiatal vett részt a 
táborban, ami elég nagy szám ahhoz 
képest, amihez mi vagyunk szokva. 
Örömmel töltötte el a szívemet, amikor 
láttam a fiataljainkat őszintén Istent di-
csérni. Láttam azt, hogy a Szent Lélek 
munkálkodott köztünk, és más fiatalok 
közt is.

A hét fő címe Valami Új Születik volt. 
Összefoglalva, a hét folyamán három 
nagyobb témával foglalkoztunk. A hét 
elején az önismeret volt a téma - Isten 
tükrén keresztül. Ezt követte a bűn is-
merete, a kegyelem megértése, majd a 
kegyelemért való hálaadás. 

A hét során több dicsőítő este is volt, 
amikor énekek és imák hangzottak el. 
Érezni lehetett Isten jelenlétét a terem-
ben, és azt, hogy minden üzenet és ének 
által Ő szólt. 

A hét folyamán személyes életemben 
is megmutatta az Úr az Ő hatalmát és 
szeretetét. A lelki áldások mellett lehe-
tőségünk volt több fiatalt is megismerni, 
és külömböző tevékenységekben is részt 
venni.

fiataljaink második helyet értek el 
a röpi és kosárlabda bajnokságokon, 
amelynek nagyon örültünk. A meleg 
éghajlat nem állította meg őket sem a 
sporttól, sem attól, hogy megismerjék 
egy kicsit Debrecent, amely egy nagyon 
szép város. 

Örvendtem annak, hogy fiataljainkkal 
együtt mehettünk el erre a „nemzetkö-
zi” és mégis magyar ifjúsági táborboro-
zásra. Rengetek áldásban volt részünk, 
és ez az élmény közelebb hozott min-
ket is egymáshoz. Istennek legyen hála 
mindezekért! 
                                Gergely Ruthie

TO THE 103TH WOMEN'S 
CONVENTION:

My special greetings to all of you! I am 
sure you will have a blessed time together 
praising God for the influence our 
great Hungarian ladies had in bringing 
the word of God to America. Also to 
remember our pastors who carried on.

It was a humble beginning, but their 
strong faith and dedicated spirit urged 
them to fulfill their commitment. It was 
to spread the Gospel and win souls.

At the turn of the century many 
Hungarians arrived in America. They 
were laborers. The mills and cool mines 
needed help... They couldn't speak 
English, so they needed each other to 
communicate with. Some were Baptist 
and they wanted to worship God in 
their own language. They built churches 
and had small mission stations. During 
my girlhood years there were about 30 
Hungarian Baptist places of worship. 
There were large crowds at conventions 
and youth conferences. 

The pastors worked very hard to not 
only preach the Gospel, but to tend the 
flocks as well. They made house calls to 
offer help and encouragement. Later, toi 
keep the group together, organized the 
Hungarian Baptist Convention. 

I grew up in a pastor's home and 
observed how hard my father, the late 
Gabriel petre worked for the church 
and the convention. He had to learn the 
English language to help newcomers get 
settled and get employment, housing. 
As a pastor in Cleveland he had a full 
schedule: two prayer meetings each 
week, two worship services, choir, band, 
a street meeting and special business 
meetings. Hungarian love music, large 
churches had brass band like the Buffalo 
Silver Band. 

Mother had the responsibility of their 
six children, but she too worked at Dad's 
side: taught Sunday School, played pia-
no and organ for church services, was 
president of the Women's Convention. 

pastors met midyear for “munkas 
gyules” to discuss convention matters. 
They published a quarterly, Sunday 
School booklets - my Dad was editor for 
many years.

When he announced his intent to retire 
I asked him “Daddy, what are you going 
to live on and where?” He answered: “Az 
en mennyei Atyam gondot visel” - and 
He did, I praise Him for it.

The theme of this convention lead 
us to remember our previous ministers 
and workers in our convention. Now 
we are reaping the harvest of their 
foresight. Continue to dedicate your life 
to serve the Lord and His people like our 
ancestors did... God bless you all!

Ethel Petre Kish (Ozv. Kish Ernone)
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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
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Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tu-
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2017. szeptember

únak és a Szentléleknek nevében.” (Mt 
28,19) 

A missziós szolgálatban méltó segítő-
társa volt a felesége, aki 

„... hét gyermeke mellett szorgalom-
ban fáradhatatlanságban a gazdaságban 
utolérhetetlen volt. Ez segítette Kornyát 
annyira, hogy Nagyszalontai viszonylat-
ban „jó kenyéren élő” volt a Kornya csa-
lád. Kornyának tényleg „fele segítsége” 
volt Pataki Zsigó Mária.  

Az Úr szolgálatában is hűséges volt 
férjéhez. Egyszerre merítkeztek be, és 
ettől fogva a hitélet munkájában is egy-
gyé vált a férjével. Kornya sikereiben 
közvetve Kornyánénak is érdeme van, 
mivel otthonát, gazdaságát, családját jól 
ellátta, abban visszaesés nem volt észlel-
hető. 

Kornyánénak tehát ebben a részben 
nagy lelki fölénye volt más hasonló 
helyzetben levő prédikátorné felett. Ez 
már a szorgalmas Márta mellett a Mária 
hatáskörét is érintette. 

Ki tudja, hányszor nyitott ajtót az 
érkezők előtt, hányszor főzött és tálalt 
a vendégek számára, hányszor vetett 
ágyat a megszállók részére. Ezen mun-
kái – a paraszti gazdasági munkán felül 
– az Úréi voltak. pataki Zsigó Mária az 
Úrnak szolgált ott, ahol férje megfordult 
és prédikálta a Krisztus evangéliumát.” 
(Kirner A. Bertalan)

Gyermekei, akiket a Kornya szülők 
nagy szeretetben, de fegyelemmel ne-
veltek - nem maguknak, hanem az Úr-
nak - szintén a szülők mellett voltak 
mindenben. Semmiféle munkából nem 
vonhatták ki magukat, és engedelmessé-
get várt tőlük a Kornya házaspár. A sok 
gazdasági munka mellett képességeik-
nek megfelelően tanultak, még idegen 
nyelvet is (német). A nagylány korában 
elhunyt Kornya Teréz német bibliából 
is olvasott. A baptista énekek nagy ré-
szét a Kornya gyermekek (Mária, Sára, 
Teréz) fordították magyarra. Mivel jó 
hangú énekesek voltak, édesapjukkal, 
vagy egyedül tanították az új, ismeret-
len énekeket egyik másik gyülekezet-
ben. Erzsébet lányuk varrni tudott – ő 
varrni tanította a falusiakat. Mária, Me-
yer Henrikéknél nyelvet és zenét tanult. 
Sára, aki legjobban hasonlított apjára, 
gyülekezetet is alapított Nagyváradon. 
A Kornya lányok vasárnapi iskolai füze-
teket is fordítottak németből, gyülekeze-
ti használatra. 

Így Kornya Mihály elmondhatta Jó-
zsuéval: „én és az én házam népe az 
Úrnak szolgálunk.” (Józs 24,15b)  Szá-
munkra pedig hitük és áldozatos életük 
követendő példa.      H. É.

     (A Nőszövetségi esti bulletinjából)

Kornya Mihály családja és a misszió 
– ez az összefoglaló címe volt a Nőszö-
vetség ünnepi estjének (a közgyűlés első 
istentisztelete, pénteken).

Gergely István testvér közgyűlést is 
megnyitó szavai után Herjeczki Éva 
nőszövetségi elnök vezette be a témát, 
majd vezette le a különböző gyülekeze-
tekből érkezett nőtestvérek szolgálatát.  
Az istentisztelet Novák József lelkipász-
tor igehirdetésével zárult. 

A nőtestvérek gyülekezetenként (abc 
rendben) szolgáltak. Változatos, szemé-
lyes és személyhez szóló volt a program. 
Az alhambraiakat Balla Éva képvisel-
te egy szép verssel. Chicagóból a Sza-
bó házaspár (Éva és István) éneke után 
Torma Irénke személyes bizonyságtétele 
következett – a lelkipásztor feleség sze-
mével-szívével végzett misszió mun-
káról. A clevelandi testvérnőktől két 
énekszámot és közötte egy verset hallot-
tunk. Detroitot Mikó Ildikó képviselte, 
aki személyes-családi emlékeit osztotta 
meg velünk; ő ugyanis ük-unokája Tóth 
Mihálynak, aki Kornya Mihály megtéré-
sében és szolgálatában jelentős szerepet 
kapott az Úrtól. Ez a két missziómun-
kás-óriás együttvéve 16-17 ezer em-
bert merített be szolgálatuk során! New 
york-ból Kulcsár Szilvia mondott ver-
set, amit Forgács Szilvia bizonyságtéte-
le követett. Ezután Kish Etelka – Palm 
Bay; Petre Gábor lelkipásztor gyerme-
ke - személyes hangvételű levelét olvas-
ta fel Kulcsár Brigi. A sort a torontói 
testvérek éneke, valamint a lelkipásztor 
felesége, Püsök Adina bizonyságtétele 
zárta. 

A perselyező ének mindannyiunknak 
szólt: „Őrálló, szólj, ne légy néma!”

"AKIKRE NEM VOlt MÉl-
tó E VIláG...”

(Zsid 11,38)
A Zsidókhoz írt levél egész 11-dik ré-

sze a bibliakori hithősökkel foglalkozik. 
Hozzánk hasonlóan ők is gyarló em-
berek voltak. Ami naggyá tette őket és 
követendő példává mindannyiunk szá-
mára, nem az életük, hanem a rendíthe-
tetlen erős hitük volt. 

A modern kori hithőseink közül kü-
lönösen is kiemelkedik Kornya Mihály, 
akinek ebben az évben emlékezünk ha-
lála 100-dik évfordulójára. Nagy hite, 
odaszánt élete, rendíthetetlen lelki-testi 
ereje és hűsége folytán gyülekezetek sora 
alakult Erdélyben és Magyarországon. 

Ő teljesen betöltötte az Úr Jézus adta 
misszióparancsot: „Elmenvén azért, te-
gyetek tanítványokká minden népeket, 
megkeresztelvén őket az Atyának, a Fi-

A NŐSZÖVETSÉG 103-DIK KÖZGYŰLÉSÉRŐL - RÁMA, 2017. június 30. 

A fényképek a péntek esti 
istentiszteleten készültek. 



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. szeptember 11. oldal

IMÁDKOZZUNK 
EGyMÁSÉRT

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

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

Kedden a Romániában élő magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, 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 Csaaba lelkipásztorért 
és munkatársaiért.

bekával, Betuél lányával, Izsák későbbi 
feleségével. Rádobbant a szíve, mikor 
találkoztak. Őt akkor már meggyőzte 
a vele járó Jehova, hogy ez a helyes út, 
melyen Isten vezérelte  erre a helyre. 
A nagy kérdés így hangzott: „Ha meg 
akarjátok mutatni, hogy szeretitek ura-
mat - /Izsák/, és hűek vagytok hozzá, 
mondjátok meg ezt nekem! De ha nem, 
azt is mondjátok meg, mert a szerint for-
dulok jobbra vagy balra!” /2Móz 24./. – 
Oda fordult az öreg harcos a kiszemelt 
menyasszony felé, majd mikor elhang-
zott a boldogító „igen!”, együtt megfor-
dulva indultak – örömmel – a vőlegény 
sátortábora felé.

Ez a bizonyos fordulat a megtérés 
egyik derengő fényű szimbólumává 
válhat, ha behelyettesítést végzünk a 
személyek között. A Biblia jelkép-rend-
szerében a Menyasszony nem más, mint 
a hívő ember, vagy „a” gyülekezet. A 
Vőlegény pedig maga az Úr Jézus Krisz-
tus! Ő küldi a „meghívót” a „Rebekák”, 
az én esetemben a „Sándorok” számá-
ra. Mondhattam volna „nem!”-et is, de 
én igent mondtam, akárcsak Rebeka le-
ányzó. És az Úr, aki máig a „Gazdám” 
maradt, befogadott házába, otthonába, 
békés közösségébe, üdvösséges országá-
ba, és a mennyben is ott áll és vár reám.

Életem legjobb lépése volt megfor-
dulni, oda fordulni hozzá, ott élni sze-
me és szíve vonzó környezetében. Élő 
kapcsolatban lehetek vele. „Törődik a 
gyámoltalanok imádságával”! /Zsolt 
102:18./ Újra meg újra kérem: „Uram, 
ne fordulj el tőlem némán! Mert hasonló 
leszek a sírba roskadóhoz!” /Zsolt 28:1./. 
– Nagyon tetszik Jeremiás prófétai meg-
tapasztalása is: „Ha elesik valaki, nem 
kel-e föl? Ha helytelen útra tért, nem 
fordul-e vissza?” /Jer 8:4./  Krisztus az 
egyetlen közbenjáró, az egyetlen Szent, 
akire mindig számíthatok. Jób kikiabál-
ja személyes tapasztalatát: „Kiálts csak! 
Válaszol-e valaki? Melyik szenthez for-
dulsz?!” /Jób 5:1./. Én az Egyetlenhez, a 
legszentebbhez fordulok, aki ott áll di-
csőségesen az örökkévaló trónusa előtt, 
miközben minden térd meghajol előtte. 

Abban a „hivatásban” élek, azt a „kül-
detést” kaptam, hogy minél több ember-
társamnak mondjam el, hogyan és hová 
forduljanak, ha élni akarnak. Mózes 
– egyik prédikációjában – azt mondja 
népének: „Elég sokáig kerülgettétek ezt 
a hegyet!” /Széir/.- Számtalanszor el-
mondom én is azoknak, akik még nem 
fordultak a Golgota felé: „Elég  sokáig 
kerülgettétek ezt a hegyet!” /2Móz 2./

Tegnap telefonon beszélgettem egy 
régi évfolyamtársammal /gimnázium/. 
Hallottam, hogy nagyon beteg. Magá-

Telnek-múlnak az esztendők, évtize-
dek, egyre gyarapodnak a kegyelem-
élményeim. Minden nap ott vagyok 
Atyám közelében, és kérek, mint a gyer-
mek a szülőtől. Mostanában a hallásom 
kissé megerőtlenedett. Az Úr azonban 
közel enged magához, és a zsoltáríróval 
együtt mondhatom: „Szeretem az Urat, 
mert meghallgatja könyörgésem szavát.. 
Felém fordította fülét.” /Zsolt 116:1./

Így volt ez már elhívásom idejében is. 
Gedeon helyébe képzeltem magam, aki 
elmondja, hogy „akkor az Úr oda for-
dult hozzám és azt mondta: Menj…! Én 
küldelek téged!” Azóta folyamatosan 
azon vagyok, hogy vele maradjak, neki 
szolgáljak. Elé állok, oda fordulok orcája 
– szíve – felé, és mindig új és riadt fé-
lelemmel könyörgök hozzá: „Uram, ne 
fordulj el tőlem némán! Mert hasonló le-
szek a sírba roskadókhoz!” /Zsolt 28:1./

Erről az ember és Isten közötti kap-
csolatról, kontaktusról szól jelenlegi bi-
zonyságtételem. E szó magyar jelentése: 
kapcsolat, összeköttetés, érintkezés. Ha 
még sápadtabban akarom mondani: ne-
xus. A pedagógia virágos rétjein egyre 
többször találkozunk e két kifejezéssel: 
szem-kontaktus, szív-kontaktus. A latin 
gyökérszó a „con-tingo”, ”con-tactus”. 
Egyik nyelvtani válfaja ennek a „tango”. 
– Mi, régi baptisták ezért tiltakoztunk 
mindig a tánc ellen /pl. „tangó”/, mert 
e szó jelentése: megérint, hozzányúl, 
érintkezik /persze itt a férfi-nő kapcsolat 
kerül a tánc fókuszába/.

Keressünk komolyabb és áldottabb 
területet, amikor az Istennel való kon-
taktusról van szó! – Lelki-szellemi vo-
nalon - egy görög szómagyarázat visz 
közelebb e témához. „Metanoia” – így 
nevezzük az Édenbe nyíló kapu kul-
csát. Egész egyszerűen: „megfordulást” 
jelent. Nem teljesen konkrét, mert a lé-
nyeg az Isten felé fordulás. Mind az Ó-, 
mind az Új-szövetségi Szentírás több 
százszor alkalmazza a fordulás, fordulat 
kifejezést. A „megtérés” folyamatának 
egyébként több tucat szinonimája ismert 
előttünk. Nem csoda, hiszen a Biblia 
legnagyobb és legfontosabb üzenete va-
jon mi más lehetne, ha nem az, hogy az 
ember elhagyta Istent, Teremtőnk azon-
ban csodás lehetőséget tárt elénk, ami-
kor elvégezte és elmondta, miként lehet 
hozzá visszatalálni – a halál állapotából 
az élet-örök-élet hitében gyönyörködő 
megoldásban. 

Hogyan lehet átélni a „metanoiát”?  
(Megtérés)

Egy nagyon-nagyon régi lánykérési 
történettel kezdem. Ábrahámnak öreg, 
de értelmes szolgája elzarándokolt 
Betuél lakóhelyére, ahol találkozott Re-

A MABAVISZ elnöksége:
Elnök: Papp János (Magyarország) 

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

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)

FORDULj ISTEN ARCA FELÉ !

Álapostolok, csaló munkások  
2Kor 11,1-15

Az álapostolok és csaló munkások 
számtalan nagy csodaélmény megta-
pasztalására hivatkoznak, amíg Krisz-
tus munkásai csak a Golgotáról felhang-
zó „Elvégeztetett!”-re. Az álapostolok és 
csaló munkások nem tudnak maguknál 
alkalmasabbat a feladatra – Krisztus 
munkásai nem tudnak maguknál mél-
tatlanabbat... 

              Kiss lehel (Áhítat, aug 14)
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nyos. Vigasztalgattam, mint sors-tár-
sat. Majdnem egy idősek vagyunk, ő 
két nappal fiatalabb nálam. Leélte úgy 
az életét, hogy semmit sem tud ő sem 
erről a bizonyos Hegy-ről. Kerülgette, 
elkerülgette nyolcvan éven keresztül. 
Küldtem most neki egy verses köny-
vemet  /”Meditáció”/. Egy kis levelet is 
intéztem hozzá. Előző napi igei olvas-
mányul kaptam a 2Móz 14:1-et. „Szólj 
Izrael fiaihoz, hogy forduljanak meg”! 
Ezt foglaltam levelem gondolatai közé. 
Mert megfordulni soha sem késő!

Salamon királyról rendkívüli elisme-
réssel ír a „Krónikás” /második köny-
vében/. Annyi arany volt felhalmozva 
országában, hogy mellette az ezüstről 
ezt írja: „A király elérte, hogy annyi lett 
Jeruzsálemben az ezüst, mint a kő”. Ha 
akkor élek, kitaláltam volna, hogy „aki 
téged megdob „kővel” /ezüst/, dobd visz-
sza kenyérrel /arannyal/! Nos, tehát ez 
a bölcs király Isten hű szolgája, becsü-
letes hadvezér igyekezett lenni. Jutal-
mul pedig megkapta a bölcsességet, és 
ráadásnak az aranyat. Igen megrendítő 
azonban, hogy élettörténetének a záró 
szakasza nem „happy-end” /boldog vég/, 
hanem „un-happy”, vagyis boldogtalan 
vég. Ezt találjuk az életmű végén: „Sa-
lamonnak a szívét vénségére más iste-
nekhez hajlították feleségei, és szíve nem 
volt teljesen Istené, az Úré”! /1Kir 11:4./

Templomszentelési „poziturája”: 
"Oda állt Salamon az Úr oltára elé, és 
kiterjesztette kezeit”. Ott állt, Isten felé 
fordulva akkor még, és igyekezett Isten 
vezetése szerint uralkodni is. Ennek el-
lenére mégis elfordult, más istenekhez 
hajlíthatták fejét-arcát-szívét. – De kár! 
– Nagy eszményképem életpéldája vi-
gyázásra int. A „metanoia” állapotából 
is ki lehet bukni, vagyis visszafordulni 
arra, amerről indulva ráálltam a kes-
keny útra. Az ősi kérdésre: „Ádám, hol 
vagy?!” – mindenkinek személyesen 
kell válaszolnia. Egymás helyett nem 
tudunk megfordulni. De ha kinyújtjuk 
kezünket, hittel és szeretettel bárkinek 
tudunk segíteni a „metanoia” teljesülé-
sében.

Egy ének-szöveggel zárom: 
„Minden szív, minden nép, hív ez ének:
Fordulj Isten arca felé!
Nincs Úr kívüle földön, égen,
Ő a Szeretet, a Fény,
Ő a Szeretet, a Fény!

Pirkad már, virrad már, Hozsánna!
Egyhamar tündököl a dél,
És lesz a föld Krisztus országa:
Béke, Szeretet és Fény. 
/Zeng az ének 1./
                       Gerzsenyi Sándor

A Szívfájdalom völgykatlanából 
a Hetyke-csúcsra

Verőfényes őszi délután volt. Abban a 
ritka alkalomban lehetett részünk, hogy 
az Alpok gyönyörű vidékén kirándul-
hattunk. Boldog szívvel indultunk el, 
igyekezve kihasználni a rendelkezé-
sünkre álló röpke délutánt.

Hamarosan elérkeztünk egy szép ma-
gaslati völgy végébe, ahonnan már csak 
fölfelé lehetett menni. A négy kerék itt 
már nem segített tovább, és szemeinket 
ellenállhatatlanul vonzották a csúcsok – 
immár fehérek a nyarat követő első hó 
után.

Valaki más is lehetett előttünk, aki 
egyszer a magasba kívánkozott, mert ott 
volt a drótkötél-pálya. Csak meg kellett 
váltani a jegyet – lemondva a „földi él-
vezetekről”, és már szállhattunk is be a 
kabinba. Tíz perc, és már fent is leszünk. 
Három szakaszt lehetett megtenni, de 
rövid időnkre való tekintettel gondol-
tuk, szerények leszünk és megelégszünk 
csak egy szinttel. felérve azonban hiába 
másztunk fel a legközelebbi csúcsocs-
kára, bizony nem láttunk többet, csak a 
völgykatlan hatalmas karéját, ami úgy 
vett bennünket körül, mint egy nagy 
lavor széle. Egy darabig egy helyben 
topogtunk, de bizony fájt a szívünk, és 
időnket latolgatva a végén úgy döntöt-
tünk, az az egyetlen értelmes választás, 
hogy a kék ég alatt minden mástól elte-
kintve megyünk tovább – fölfelé!

Nem bántuk meg választásunkat! Egy 
különösen hetykének tűnő, szinte meg-
nevettetően kiszögellő ormocska mel-
lett elhaladva, a 3250 méteres csúcsra 
felérve lélegzetelállító látványban volt 
részünk. A kristálytiszta magasságban 
legalább száz kilométeres körzetben lát-
hattuk a hófedte csúcsokat, a szélrózsa 
minden irányában. Szívünk megtelt há-
lával és örömteljes dicsérettel az iránt, 
aki megteremtette számunkra mindezt.

Vajon miért vonz a magasság ben-
nünket? Érezzük, hogy nem vagyunk 
földhöz ragadt lények? Szeretjük a táv-
latokat? Annyi biztos, hogy a lelkünk 
is a magasba kívánkozik, még akkor 
is, ha gyakran belefeledkezünk ebbe a 
földi létbe. Közbe-közbe messzi földet 
bejárunk ugyan, keresve lelkünk kielé-
gülését – de van, ahol a „kerekek” nem 
visznek tovább.

Hív minket a magasból valami, egy 
hang, ami visszhangra talál bennünk? 
Talán mi is elindultunk Jézussal – de 
most már csak egy helyben topogunk? 
pedig Jézus is fölfelé irányítja tekinte-
tünket, és megadta a lehetőségét is, hogy 
legyőzzük a föld vonzását. A pálya ré-
gen elkészült, csak le kell mondanunk 
azokról a dolgokról, amelyek a földhöz 
kötnek. A csúcsok hívogatnak! A be-
szállási feltételeknek pedig mindenki 
eleget tehet, mert a pálya költségeit már 
megfizette az, aki fölfelé hív. Csak meg 
kell hoznunk a helyes döntést, és azt te-
kintenünk a legfontosabbnak, ami föl-
felé vonz.

De hogyan szállunk be a kabinba? 
Egyszerűen úgy, hogy lépünk. Súlyun-
kat áthelyezzük erről a földről, és a ka-
binra bízzuk magunkat. fél lábbal nem 
lehet – vagy ki, vagy be.

Ha egyszer elindultunk Jézussal föl-
felé, ne elégedjünk meg a minimummal! 
Itt nem szabad szerénykedni! Ővele 
nagyon magasra fel lehet jutni, mert 
megépítette számunkra a pályát. Csak 
akarnunk kell fölfelé menni, és rá kell 
bíznunk magunkat. Bármilyen élethely-
zetben vagyunk is, a benne való feltét-
len bizalom a titka annak, hogy tovább 
jussunk őfelé. Ő olyan távlatokat nyújt 
és nyit meg előttünk, amelyeket elkép-
zelni sem tudunk, amíg a völgyben to-
porgunk. Jössz velem? Beszállsz?

„Szegezzük tekintetünket Jézusra, hi-
tünk Szerzőjére és Beteljesítőjére!” (Zsi-
dók 12,2)

                        Aniko Williams


