
hogy az Úr Jézus úgy beszél Istenről, 
mint Atyáról, az ő atyjáról. Azt is el-
mondta sokak megbotránkozására, hogy 
ő egy az Atyával. (Jn 10,30)

Ezúttal a Fiú két „sajátosságát” eme-
lem ki ebből az igéből:  1. Ő az, aki által 
szólt és szól hozzánk Isten; 2. Ő az, aki 
megtisztít bennünket a bűneinktől.

FiA áltAl szólt hozzánk
A prófétákat is Isten küldte, ők is Is-

tenről szóltak. Az egész Ószövetség 
bizonysága annak, hogy Mózesnek tett 
ígéretét beteljesítette: „Prófétát támasz-
tok nekik testvéreik közül, olyat, mint te. 
Az én igéimet adom a szájába, ő pedig 
elmond nekik mindent, amit én paran-
csolok.” (5Móz 18,18)

A fiú azonban sokkal többet mondhat 
az atyáról, mint bárki más. Itt éppen ar-
ról van szó, hogy ez utolsó időkben Fia 
által szólt hozzánk. Nem mást mondott, 
nem vonta vissza, amit korábban üzent, 
hanem többet mondott, többet mondha-
tott. Ő értetheti meg velünk Istent, az 
Atyát – akit megismerni, látni oly sokan 
szeretnének. Egyik nagy költőnk így 
fogalmazta ezt meg: „... Vele szeretnék 
találkozni, az álmommal, nagy bolond 
hitben, s csak ennyit szólni: Isten, Isten, 
s újból imádkozni.” (Ady) Amikor Fülöp 
szerette volna látni az Atyát, ezt mondta 
neki az Úr Jézus (a Fiú): "Annyi idő óta 
veletek vagyok, és mégsem ismertél meg 
engem, Fülöp? Aki látott engem, látta az 
Atyát.” (Jn 14,9) 

Amit ismerek az Atyáról és az Atyá-
ból, azt Jézus Krisztus ismertette meg 
velem életemben való személyes jelenlé-
te, és az igében olvasható tanításai által. 
Mit is érne, ha csak mások beszélnének 
róla, vagy ha csak álmodoznánk Isten-
ről? Ez utolsó időkben, vagyis kétezer év 
óta, egészen a mai napig is elsősorban 
Fia által szól Isten. Itt vannak szavai a 
Bibliában. Ma is megelevenednek, élő 
üzenetté válnak Jézus Krisztus igéi az 

Istent kereső és szerető fülek és szívek 
számára. Nem csak megsejthetjük álta-
luk, hogy milyen az Isten, hanem egyre 
jobban meg is ismerhetjük Őt.

Még személyesebben fogalmazva: In-
nen, felőlünk nézve isten felé, Jézus 
krisztust láthatjuk. Az Ige is, a ta-
pasztalatom is ezt mondja. Amikor fia-
talként Istent kerestem, Jézus Krisztusra 
találtam. Nem is én találtam rá – én csak 
kerestem. Ő talált meg engem. Ő szólt 
hozzám: Jézus Krisztus. Vagyis, Isten, 
az Ő Fia által. 

A Fiúnak tehát ez az egyik szolgá-
lata, hogy megismerteti velünk az 
Atyát.  A másik pedig ez: Ő az, aki a 
bűneinkből megtisztít. 

A FiÚ tisztÍt MEG
Hogyan teszi ezt? Úgy, hogy életét 

adta értünk. Az idők teljességén közénk 
született Jézus Krisztus az „Isten bárá-
nya” volt, aki azért jött, hogy elvegye a 
világ bűnét (Jn 1,29). Ezt róla bemerítő 
János jelentette ki, amikor a Jordán vi-
zében állva látta, hogy a Názáreti Jézus 
következik a bemerítkezésre várok so-
rában. Kortársai, s az ott állók jól tud-
ták, hogy János a világ bűnéért önmagát 
feláldozó, Isten adta áldozati bárányról 
beszél, ahogy azt Ézsaiás 53-ban ma is 
olvashatjuk.  Azóta egyre többen va-

A TARTALOMBÓL
English section - pages 9-11. 
   Crazy for Christ - Youth Conf.
Előzetes: Torontói imaházmegnyitó
Beszámoló a Detroiti Ifjúsági 
   Találkozóról (május 25-27)
110 éves az Észak-Amerikai 
   Magyar Baptista Szövetség (2)
Családi hétvége Rámában,  
   és a 111. Közgyűlés programja

folytatás a 3. oldalon

Isten igéjében sokszor olvashatunk ar-
ról, hogy Jézus Krisztus a legnagyobb, 
az egyetlen, a kikerülhetetlen. Például 
a Csel 4,12-ben így: „Nincsen üdvös-
ség senki másban, mert nem adatott az 
embereknek  az ég alatt más név, amely 
által üdvözülhetnénk.” Jelen igénk úgy 
mutatja be őt, mint a Fiút, akit Isten 
küldött közénk - "egyszülött fiát adta." 
Egyúttal azt mondja róla, hogy a Fiú a 
világunk teremtésében is részes, sőt azt 
(nem is csak a mi világunkat, hanem a 
mindenséget) hatalmas szavával hordoz-
za és tartja fenn (3v). 

(Elképzelni sem tudom ezt a hatalmat, 
ezt az erős Istent, az ilyen hatalommal 
bíró fiút, Jézust. Sajnálom, meg örülök is 
neki, hiszen ez is az Ő mérhetetlen nagy-
ságát mutatja – milyen „aprócska” lenne 
ugyanis az a „nagyság”, amit az én gon-
dolataimmal felfoghatnék! A Zsidókhoz 
írt levél egyik fő gondolata egyébként 
éppen az, hogy Jézus Krisztus nagyobb 
minden általunk elképzelhető, vagy föl-
foghatónál – például nagyobb az angya-
loknál is.)

Tehát így szólt Isten: „Én Fiam vagy 
te!” (5v) Ennek az állításnak a párja az, 

istEn, A szErEtŐ AtyA - zsid 1,1-5

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

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

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

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

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

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

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

folytatás a 3. oldalon

A TARTALOMBÓL

English Articles - pages 8-9.
Meghívó lelkipásztor beiktatásra

és ifjúsági találkozóra
Beszámoló a kolorádói családi

táborozásról
Távol és mégis közel: hírek

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

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

bennünket meghalni? Mit tettél velünk,
miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?!
12 Nem megmondtuk neked még Egyip-
tomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd
szolgáljuk az egyiptomiakat?! Mert jobb
nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk,
mint ha a pusztában halunk meg! 13 De
Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek!
Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan
szabadít meg ma az ÚR benneteket! Mert
ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat,
úgy soha többé nem fogjátok látni õket. 14
Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok
veszteg!
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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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)

Június 2-3-án, ünnepélyes 
imaházmegnyitó istentiszteletekkel 

megnyíltak a kapui a Torontói  
Gyülekezet új imaházának. 

Fényképes beszámolót a következő 
számban találhatunk.  

American hungarian Baptist 
Convention of north America, inc. 

Circle of Friends Donations received 
for the period  

november 2017. through June 2018.
BAráti kÖri ADAkozások

Tibor Miko, Clinton Twp. MI. $100; 
Adelina Deak, New City, NY. 50; George 
Gancsos, Hawthorne NY. 50; Alex 
Hrabovszky, Tamarac FL. 10; Gizella Toth, 
Venice FL. 25; Teresa Kerekes, Laguna 
Hills CA. 50; Karoly Fulop, Broadview 
Hgts. OH. 100; Bela Marosi, Solon OH. 10;  
Barbara Bikki, Palisade CO. 20; Joseph 
Haraszti, Pasadena CA. 50; Peter Daku, 
Kipling Sask. 50; First Hungarian Baptist 
Church, Melbourne, AUS. $200.  

                         total:             $715.00
Thank you for your faithful support

Zsigmond Balla Treasurer

CsAláDi hÉt A ráMA  
táBorBAn - 2018. július 2-8

Szövetségünk 110 éves évforduló-
jának apropóján, folyó év július 2-8 
között családi táborozást szervezünk 
a Ráma táborban. A hét jubileumi 
közgyűléssel (júl 7) és istentisztelet-
tel zárul (júl 8).  A 111. Közgyűlésen 
a 3 évenként esedékes választásokra 
is sor kerül. 

A hét elején érkező testvéreink ked-
vezményben részesülnek. A hét és a 
közgyűlés programja a 7. oldalon ta-
lálható. 

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter
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s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt
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át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

2018. június 3. oldal

isten, a szerető Atya
folytatás az 1. oldalról

döntést is. A témához logót is készített 
Kovács Péter – ami megnyerte minden-
ki tetszését. Még az ajándék T-shirt-ekre 
is rákerült kicsiben.

Egyébként úgy láttam, hogy jól értet-
ték és megértették a fiatalok, hogy mit 
jelent „bolondnak lenni Krisztusért.” 
Sőt, még talán az idősebbek is. A témát 
a meghívott Novák József és Bryan Rey-
nolds, valamint Kulcsár Attila és Huli 
Sándor lelkipásztorok szolgálatai dol-
gozták föl. Jól kapcsolódtak a témához a 
fiatalok bizonyságtételei, sőt a két dicső-
ítő csoport – a detroiti fiatalok (DYC) és 
a Herjeczki Ádám vezette Nashvilleiek 
énekei is. (Stílusunk természetesen nem 
az én stílusom – de talán írtam már, hogy 
nem baj, hiszen nem nekem kellett meg-
felelniük.)   

Az ajtón zörgető Jézust, ha beengedtük, 
nem kínálhatjuk langyos vízzel;  Nem 
szolgálhatunk Istennek fél-szívvel, mint 
Saul, vagy Anániás és Safíra; Annak, aki 
életét is odaadva mentett meg minket a ha-
láltól, nem mondhatjuk, hogy szeretünk 
ugyan, de azért nem annyira... Néhány az 
elhangzott gondolatok közül. Vagy pl.: 
Csak azután beszélhetünk arról, hogy 
„Bolondok vagyunk Krisztusért / Crazy 
for Christ” miután döntöttünk egyér-
telműen és személyesen Jézus Krisztus 
mellett. De akkor legyünk 100%-osan 
az Övé, és vezessünk másokat is Krisz-
tushoz!

Úgy láttam, hogy vendégeink jól is 
érezték magukat, s áldásosnak is találták 
az alkalmakat. Mi, detroitiak, örültünk, 
hogy ilyen szép számmal jöttek hoz-
zánk; a péntek esti tiszteleten kicsivel 
száz alatt voltunk, szombaton százhú-
szan, vasárnap pedig olyan százötvenen 
lehettünk az asztalok körül. A vendéglá-
tásban detroiti testvéreim jelesen helyt-
álltak – még többet is tudtunk volna fo-
gadni szálláson. Étel is volt bőségesen, a 
fiatalok kedvére való, meg még magya-
ros is – amiről Fűr Béla gyülekezetveze-
tő a férfiakkal és a nőtestvérekkel együtt 
gondoskodott.

Hálásak vagyunk (és legyünk is!) fia-
taljainkért, akik szívesen jönnek ezekre 
az ifjúsági találkozókra. Urunk áldása 
kísérje életüket; hadd növekedjenek a 
hitben, engedelmességben! Legyenek 
Crazy for Christ!     HG

gyunk, akik nem csak tudjuk, hogy Jé-
zus Krisztus azért jött a világra, hogy 
Isten Bárányaként élete árán megmentse 
a bűnösöket, hanem a saját bőrünkön ta-
pasztaljuk, hogy ezt el is végezte, hiszen 
bűnbocsánatot és új életet nyertünk.

Az Úr Jézus nyilvános működése a 
bemerítkezésével kezdődött. Tanítvá-
nyainak elmondott utolsó parancsában, 
az u.n. misszióparancsban is helyet ka-
pott a bemerítés. A bemerítő medence 
mellett, ne feledjük, hogy a Fiú, a mi 
Megváltónk fogalmazott így: „Nekem 
adatott minden hatalom mennyen és 
földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanít-
vánnyá minden népet, megkeresztelve/
bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és 
a Szentléleknek nevében, tanítva őket, 
hogy megtartsák mindazt, amit én pa-
rancsoltan nektek; és íme, én veletek 
vagyok minden napon a világ végezeté-
ig.” (Mt 28,18-20) Ez a misszióparancs 
nekünk, Jézus Krisztus követőinek szól, 
célja pedig mások megmentése. Azt 
szokták mondani, hogy az Ő utolsó pa-
rancsa az én legelső feladatom. (His 
last command is my first priority.)

Kinek mondta Isten: Én Fiam vagy te? 
Jézus Krisztusnak. Nem csak a zsidók-
hoz írt levélben olvashatjuk ezt, hanem a 
szolgálatba indulásáról, a bemerítéséről 
szóló beszámolóban is. "És íme, hang 
hallatszott a mennyből: Ez az én szere-
tett Fiam, akiben gyönyörködöm.” (Mt 
3,17) Később ugyan ez a Fiú elmondta, 
hogy úgy szeret minket az Atya, hogy 
bennünket is fiaivá fogadott. Majd 
amikor imádkozni tanította követőit, azt 
mondta, hogy szólítsák Istent így: Mi 
Atyánk! (Mt 6,9) A tanítványok meg is 
értették ezt. János apostol levelében pl. 
azt állítja, hogy Isten gyermekeinek te-
kint minket, és azok is vagyunk (1Jn 3,1). 

Hogyan tekintesz Istenre kedves olva-
só? A Mindenható, világteremtő-fenntar-
tó isten Jézus krisztusban Atyánkká 
lett és lehet. De csak Jézus Krisztusban 
- ezért olyan fontos Őt hittel személyes 
Megváltónknak elfogadni. A Fiúval a 
szívünkben mi is az Atya gyermekévé 
válunk. A Fiú tanítását egy életen ke-
resztül figyelve (a Szentlélek által élővé 
váló Bibliát olvasva) egyre jobban meg-
ismerjük az Atyát. Történhet velünk en-
nél szebb, fontosabb dolog apák napján, 
vagy bemerítésünk napján, vagy életünk 
hétköznapjaiban – például ma? 

Istent Atyánknak mondhatjuk, s ma-
gunkat - Jézus Krisztus érdeméért - 
gyermekeinek tarthatjuk. Vajon ránk is 
vonatkozhatnak mennyei Atyánk már 
idézett szavai: "Ez az én szeretett fiam, 
akiben gyönyörködöm." E rövid, de cso-

GyErMEkE VAGyok!
Atyám a mennyekben folyvást vigyáz rám,
Vezérli hajócskám nappal s éjszakán.
Megvéd a habok közt, akármily nagyok,
Nem árt nékem semmi, mert Övé vagyok!
   Ref: Az Övé vagyok, gyermeke vagyok.
   Gondot visel rólam az Úr, mert Övé vagyok!

S habár itt nyomorban kell is küzdenem, 
Velem van Megváltóm, Ő fogja kezem.
Ne félj - így szól hozzám - tudom én bajod!
Nem árt nyomor, ínség, mert Övé vagyok.
    Ref.
S ha néha ködfelhők öveznek körül,
Szemem Őt nem látja, de szívem örül.
Közellétét érzem, s hogy el nem hagyott,
Velem van Ő mindig, mert Övé vagyok.
    Ref.
Én gyermeke lettem, Atyám Ő nékem.
Megóvja gonosztól földi életem;
S ha bár a halálnak völgyén haladok,
Tudom, mennybe visz fel, mert Övé vagyok.
    Ref.

Crazy for Christ
Valahogy nem örültünk ennek a témá-

nak, mi „öregebb” detroitiak. Bolondok 
Krisztusért? Érzékeltük azonban, hogy 
Juhász Robi, az ifi szövetség alelnöke a 
többi fiatallal együtt ragaszkodna ehhez 
a témához. Huli Sándor testvér – aki 
egyébként szövetségünk legfiatalabb 
lelkipásztora – próbált segíteni nekünk, 
idézve az alapigét: „Mert a keresztről 
való beszéd bolondság ugyan azoknak, 
akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözü-
lünk, Istennek ereje.” (1Kor 1:18), meg 
néhány alcímet: Which crazy are you? 
Commitment to Jesus Christ; How to 
be radically Commited to Christ. Végül 
is talán az nyugtatott meg bennünket, 
hogy mivel nem nekünk szervezzük az 
ifjúsági találkozót, hanem a fiataloknak 
– a mieinknek és a szövetségünk gyüle-
kezeteiből érkezőknek, rájuk bízhatjuk 
hát (ifjúsági csoportunk megtért, fele-
lősen gondolkodó vezetőire, s a velük 
együtt-munkálkodó lelkipásztorunkra) 
a témaválasztást, meg néhány további 

dálatos mondat első felében bizonyosak 
lehetünk, s bárcsak a második fele is 
úgy lehetne! Segíts úgy élnünk, Atyánk, 
hogy gyönyörködhess bennünk!

                                 Herjeczki Géza
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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 2018. június

áhÍtAt
félénk és gyenge, és könnyen megriad a 
rábízott feladatok láttán; ám, mivel Isten 
formálta jellemét, és tette őt alkalmassá 
a rábízott szolgálatra, nincs miért szé-
gyenkeznie vagy félnie.

Mai keresztyénekként, mi is készsége-
sek kell legyünk arra, hogy szégyen nél-
kül megvalljuk Krisztust és hirdessük 
evangéliumát. Ugyanakkor nem csupán 
az Urat nem szabad szégyellnünk, ha-
nem az ő népét sem. Lehetséges ugyan-
is, hogy Krisztusra büszkék vagyunk, 
de népe (a gyülekezet és szolgálattevői) 
miatt szégyenkezünk, és nincs ínyünk-
re, hogy közösséget vállaljunk vele. Is-
ten Lelkének hatalma azonban meg tud 
erősíteni, és képessé tud tenni még arra 
is, hogy szenvedjünk Krisztus evangé-
liumáért, amely egyeseknek bolondság, 
másoknak botrány, nekünk azonban Is-
tennek ereje. 

        Horváth Ferenc (Áhítat 2017)

„Hogyan tarthatja tisztán életútját 
az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet.” 
(Zsolt 119,9)

A 119. zsoltár „alfabetikus költemény.” 
A héber szöveg az ábécé sorrendjét kö-
veti, mégpedig úgy, hogy nyolc (kettős-) 
sor mindig ugyanazzal a betűvel kezdő-
dik. Mivel ábécéjüknek 22 betűje van, a 
zsoltár 22 x 8, azaz 176 versszakból áll. 
Tartalmát tekintve az Isten igéjét ma-
gasztaló költemény ez – joggal nevezte 
Luther arany ábécének. A korai írás-
magyarázók megfigyelték azt is, hogy 
a Tórára (törvényre) legalább nyolcféle-
képpen utal benne a költő, így is jelezve 
azt, hogy Isten Igéje az élethelyzetek 
sokféleségében ad útmutatást, mindig 
hasznos segítséget.

Az idézett strófánál (9. vers) az ábécé 
második betűjéhez ér a költő. Az első 
b-betűs sor egy kérdés, ami a fiatalokra 
vonatkozik. Fiatalon az életút elején tar-
tunk. Talán Sadrak, Mésak, Abédnegó 
és Dániel szép példája ihlette, akik már 
fiatalon elhatározták, hogy Isten törvé-
nyének engedelmeskednek mindig, még 
az idegenben is. Későbbi „sikereik” nem 
a származásuknak köszönhetőek, pedig 
„királyi vérből valók, és nemesi szárma-
zásúak” –Dán 1,3). Ők nem szennyezték 
be magukat. Hogyan is történhetett meg, 
hogy tiszták maradtak a babilóniai kör-
nyezetben? A zsoltáros válasza (csupán 
egy szó az eredeti szövegben) az ifjú és 
az Isten-beszéd (Isten Igéje) kapcsolatá-
ban rejlik: beszéded, Igéd által.

Nekik a Törvény volt az Isten igéje. 
Figyeljük meg, hogy a Törvényhez való 
ragaszkodás már-már olyan jelleget ölt 
a zsoltárban, mintha személyek közeli 
kapcsolatának a fontosságát, hasznát és 
örömeit ígérné! Mintha a Törvény (itt, a 
9. versnél „szava”, „beszéde”) kínálná 
az Istennel lehetséges, személyes kap-
csolatot az embernek. A kérdésre adott 
tömör válasz tehát így érthető: az ifjú 
tisztán tarthatja az életútját, de csak 
Igéddel. Beszédeddel. Szavad által. Rád 
hallgatva. Neked engedelmeskedve.

A fiatalkor lehetőségei, és ahogy azok-
kal élünk, meghatározhatják életünk 
egész folyását. Mivel érthetővé tette (ki-
jelentette) Isten az Ő akaratát, az enge-
delmességre kész ajak „fölsorolja szád 
minden döntését” (13.v.). A hit ismeretei 
és gyakorlása pozitívan hat a személyi-
ség kibontakozására. Az Igét megtartó 
fiatal a felnőttkorban is szükséges helyes 
értékítélet jeleit adja: „Minden gazdag-
ságnál nagyobb öröm, ha intelmeid sze-
rint élhetek” (14. v.), és „gyönyörködöm 
rendelkezéseidben” (16. v.).

Az Újszövetség felől értve és értékel-
ve az összefüggést Isten Szava és Sze-
mélye között, az Úr Jézus tanítása még 
világosabbá teszi azt a jót, amivel fiata-
lon élni különösen nagy kegyelem: „Ti 
már tiszták vagytok az ige által, amelyet 
szóltam nektek. Maradjatok énbennem, 
és én tibennetek” (Ján 15,3-4). Főpapi 
imájában is az Ige életadó erejére utal, 
ami jó irányú haladásunk biztosítéka 
(„Szenteld meg őket az igazsággal: a te 
igéd igazság” – Ján 17,17).

— Könyörögjünk gyermekeink és ifja-
ink lelki tisztaságáért!

                                Novák József

Az Erő lelkével a  
szolgálatban - 2Tim 1:6-18

Szüleink után a barátaink hatnak ránk 
leginkább. Különösen akkor, ha baráta-
ink ráadásul még a tanítóink is. Timóte-
usnak pedig egészen kiváló és nagyszerű 
tanító - barátja volt Pál apostol személyé-
ben. Az apostol természetesen lelki atyja 
is volt az ifjú Timóteusnak, akit magával 
vitt missziós útjaira, mint afféle tanon-
cot. Később is megemlékezett ifjú mun-
katársáról, vágyakozva őt újra látni, hogy 
örömmel teljesedhessen be.

Az apostol lelki barátsága - beleértve 
a közös utazásokat, a tőle kapott leve-
leket és az általa mondott imádságokat 
is - bizonnyal erőteljesen formálta az 
ifjú Timóteus jellemét és személyisé-
gét. Azonban az apostol barátságán, 
vagy éppen az anyai és nagymamai lelki 
örökségen túl, Timóteus keresztyén jel-
lemére leginkább az Istentől kapott ke-
gyelmi ajándék hatott. Pál apostol arra 
utal, hogy Timóteus kézrátétellel lett 
kijelölve a szolgálatra, melyre az Úr őt 
elhívta. Ezért bizton állíthatjuk, hogy 
nemcsak az formál bennünket, amit szü-
leinktől, barátainktól, tanárainktól vagy 
lelki vezetőinktől kaptunk, hanem az, 
amit Isten maga adott nekünk, amikor 
valamilyen sajátos szolgálatra elhívott, 
és ehhez a szolgálathoz megadta a szük-
séges lelki képességeket is.

Isten minden ajándékát fejleszteni és 
használni kell. Az apostol tűzhöz hason-
lítja Isten kegyelmi ajándékát, melyet fel 
kell gerjeszteni, mint ahogyan a szuny-
nyadó parazsat kell feléleszteni, hogy ki 
ne aludjon a tűz. Milyen jó, hogy ebben 
a Lélek szele is segítségünkre van! A 
Léleké, mely nem a félelemé, hanem az 
erő, a szeretet és a józanság lelke.

Az ifjú Timóteus személyiségét for-
máló tényezőkön túl, Pál apostol ki-
hangsúlyozza lelki fia számára az evan-
gélium iránti felelősség fontosságát is. 
Timóteus ugyan még fiatal, törékeny, 

A lélek hangja nem biztos, 
hogy a többség hangja!  

„Míkájehú így szólt: Ha csakugyan 
visszatérsz sértetlenül, akkor nem az ÚR 
beszélt általam! És hozzátette: Halljátok 
meg mind, ti népek!” (1Kir 22,28)

Négyszáz próféta egybehangzó har-
sány kijelentésével áll szemben egyetlen 
próféta következetlen (vö. 15. és 17. v.), 
bizonytalan hangja. 

Hol itt a kérdés, miért a dilemma? 
Nem egyértelmű? Ebben a történetben 
az a csoda, hogy Jósáfát, Júda királya 
mégis megsejti a sima ügynek tűnő ka-
tonai terv kérdésességét. Ráadásul nem 
elégszik meg Aháb, Izráel királya udva-
ri prófétáinak hivatalos kinyilatkoztatá-
sával, még ha oly lehengerlően egyér-
telműnek tűnt is az. Voltaképpen ő az, 
aki leginkább a Lélek vezetése alatt állt, 
mert ki tudta szűrni hangját az álságos 
hangzavarban, amelyben az volt a leg-
megtévesztőbb, hogy a félrevezető pró-
fécia is Isten nevében hangzott! 

Sok módja van annak, hogy az em-
ber saját akaratának igazolását lássa 
bele Isten kijelenté sébe. „Nem is csoda, 
mert maga a Sátán is a világosság an-
gyalának adja ki magát.” (2Kor 11,14) 
Az élet alakulása azonban tökéletes bi-
zonyítékát adja annak, hogy valóban az 
Úr vezetésére hallgattunk-e vagy pedig 
megtévedtünk (vö. 28v). 

A Lélek szavát lehet kedvelni vagy 
gyűlölni, de attól még igaz! Hamis az a 
meggyőződés, amelyik illúziókra épül. 
Isten igazságát keresd, még ha netán 
kellemetlennek is tűnik pillanatnyilag!

         Várady Endre (Áhítat, 2018)
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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)

2018. június 5. oldal

DEtroiti iFJÚsáGi konFErEnCiA  
2018. MáJUs 25-27.

Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy idén 
három napra a Detroiti Gyülekezet adha-
tott otthont szövetségünk ifjúsági kon-
ferenciájának. A felkészülés folyamán 
a detroiti fiatalokkal és a gyülekezettel 
együtt gondolkodva arra jutottunk, hogy 
találkozónk témájaként a Krisztus iránt 
való elkötelezettség, és az Istent dicsőítő 
élet lenne legaktuálisabb.

Elénk került Pál apostol Korinthusi 
levelének ismert igeverse: Mert a ke-
resztről szóló beszéd bolondság ugyan 
azoknak, akik elvesznek, de nekünk, 
akik üdvözülünk, Istennek ereje. (1Kor 
1,18) Ez alapján lett azután megfogal-
mazva Ifjúsági Konferenciánk témája, 
azaz címe, a Crazy4Christ. Szerettük 
volna, hogy a fiatalok megértsék: Az Úr 
Jézus szolgálata teljes életet, teljes oda-
szánást kíván. Különös figyelmet akar-
tunk fordítani arra, hogy mit jelent ez a 
mindennapok során. Valamire mindenki 
ráhelyezi az életét. Ha az nem Krisztus, 
akkor valami más. Ezt hivatott érzékel-
tetni a hétvége alcíme is: Which crazy 
are you?

Fontosnak éreztük, hogy a Detroiti 
Gyülekezet imádságban hordozza a fi-
ataljainkat és a Konferencia ügyét, egé-

szen a kezdetektől a hétvége befejezéséig. 
Emellett nagyon hálásak vagyunk a test-
vérek szeretetteljes fáradozásáért mind 
az előkészületek alatt, mind pedig a talál-
kozó folyamán. Hisszük, hogy ez a háttér 
jelentette a konferencia valódi áldásának 
a kulcsát. Nagy örömünkre szolgált, hogy 
Novák József alhambrai lelkipásztor test-
vér készséggel vállalta, hogy tanítson 
bennünket a fenti témában. Később pedig 
egy másik guest speakerrel / vendég ige-
hirdetővel is megajándékozott bennünket 
az Úr Bryan Reynolds személyében, aki a 
Nashville-i One Stone Gyülekezet young 
adult ministry vezetője. Ugyaninnen ér-
keztek haza hozzánk Herjeczki Ádámék 
is, hogy vezessenek bennünket az Isten 
dicsőítésében, magasztalásában.

Ahogy közeledett a Találkozó időpont-
ja, úgy sűrűsödtek a teendőink és egyre 
inkább éreztük az egy szívvel egy lélekkel 
való könyörgés szükségességét. Tettük is, 
egyenként és közösségileg egyaránt.

Végül elérkezett a péntek este, ami-
kor a finom vacsora után, közel száz fi-
atal várta izgatottan a konferencia kez-
detét. Örültünk, hogy ismét láthatjuk 
egymást, és sokan találgatták, vajon mi 
is lesz ez a Crazy4Christ.

Azután a Detroiti Ifjúság (DYG) éne-
keit, a köszöntést és a welcome video-t 
követően, Kulcsár Attila lelkipásztor 
testvér emlékeztetett az előző konferen-
ciák üzenetére és buzdított bennünket a 
hétvége üzenetének megjegyzésére.

Novák testvér a laodiceai gyüleke-
zethez szóló levél alapján hívta fel a fi-
gyelmünket arra, hogy az Úr Jézus ko-

pogtat a szívünk 
ajtaján, azután 
amikor been-
gedjük oda, nem 
mindegy, hogy 
milyen vízzel 
kínáljuk őt. A 
legjobbat kell 
adnunk Neki. 
Az üzenet átadá-
sában nagy se-
gítséget jelentett 
Balla Zsigmond 
jr., aki mondat-
r ó l -mond a t r a 
angolra fordí-
totta lelkipász-
tora tanítását. 
Örültünk fiatal 
testvérünk ru-
galmas helytál-
lásának, hiszen 
így kétszeresen 
szívünkbe íród-
hattak az este 
gondolatai.

Az istentiszte-
let után a célra 
orientáltságot és 
a kikapcsolódást 
is elősegítve, 
egy közeli sport-
c e n t r u m b a n , 
archery tag és 
teremfoci volt a 
program, egé-
szen addig, amíg 
éjféltájt minden-
ki biztonságban 
hazaérkezhetett 
a vendéglátó 
családokhoz. folytatás a 8. oldalon

Szolgálattevőink: 
Novák József lp.,  

Pastor Bryan Reynolds,  
Kulcsár Attila lp., 

Herjeczki Megan és 
Ádám. 
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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 2018. június

A szÖVEtsÉG szÜlEtÉsE
A magyar baptisták Clevelandban és 

Homesteadon saját városukat állítják a 
magyar baptista mozgalom bölcsőjének. 
Mind a két helyen gyülekezetük kezdetét 
1900-ra vezetik vissza. ... Amikor ösz-
szejöttek az első konferenciára (1908. 
június, homestead, PA, 45-50-en), a 
mozgalomban nem volt csak három fel-
avatott prédikátor és öt kis gyülekezet 
valami 75 taggal. Azt is tudomásul kell 
vennünk, hogy a mozgalom majdnem 
semmiből kezdődött...

A magyar baptisták úttörő munkát vé-
geztek s becsületesen érezték a felelőssé-
get embertársaikkal szemben. Az 1907-
es statisztika szerint Amerikának 85 
millió lakosából csak 31 millió volt va-
lamilyen egyháznak tagja. Amint erről 
tudomást szereztek így szóltak egymás-
nak: Gyerünk, segítsük evangélizálni a 
sok millió között a magyarokat. - Egyik 
köztük feltette a kérdést: "Miért jöttünk 
ide, hogy Istennek szenteljük életünket?" 
A felelet ez volt, "nem, csak pénzért. 
Azért ez után ne csak pénzért, hanem az 
Úrnak is dolgozzunk."

Mindazonáltal minden kivándorolt 
baptista nem lett azonnal tagja valame-
lyik gyülekezetnek itt. Egy a delegátu-
sok között említette: Egyesek haboznak 
csatlakozni, mert ott adakozni is kell. 
Míg mások addig hordták ide hozott 
tagsági levelüket a zsebükben, míg az 
teljesen tönkre nem ment.

Az értelmesebbek mégis érezték Isten 
és munkájával szembeni kötelességüket 
és ekként vélekedtek: "Nekünk mégis 
szeretni kell a mi nemzetünket és . . . 
a mi kötelességünk magyar népünkkel 
megismertetni Istennek útját." Azért a 
konferencia tagjai ragaszkodjanak kizá-
rólag a magyarokhoz csupán? A felelet 
ez volt: "Nem! Más nemzetiségnek is, 
mint az Úr parancsolja." Máté 28:19-20. 
Nagy elismeréssel említették az "Ame-
rican Baptist Home Mission Society"-t, 
mely valami 12 különböző nemzet kö-
zött végez lelkimunkát. Ezek között egy 
mi vagyunk. 

Amint tárgyaltak hogyan és miképpen 
nyerjék meg a megtéretleneket szembe 
néztek a tényekkel. "Igaz itt a fizikai 
munka sokkal kimerítőbb, mint otthon 
volt, de a munka idő (csak 12 óra napon-
ként a vasgyárban) s így este van még 
időnk látogatást tenni barátainknál." .

Idegen országban, új környezetben 
felmerült a kérdés és egyre jobban kö-
vetelte -a feleletet: "Lehetséges-é itt az 
Úr munkáját úgy végezni, mint Magyar-
országon ?" A felelet egy határozott 

"igen" volt. Amint a visszhang bejárta 
a környéket, ismerve a nehéz gazdasági 
helyzetet, valaki ezt mondotta, "még az 
ilyen nehéz időben is mint most."

Ők egyszerű népek voltak ... de 
azért meg volt köztük a tiszteletadás, 
tenniakarás és elevenség. Már a legel-
ső összejövetelen megalapították a havi 
folyóiratot Ulbrich Sámuel laikus tv. 
szerkesztésével. Ugyancsak megválasz-
tották a szükséges tisztviselőket, a helyi 
prédikátort Rev. Balogh Ferencet elnök-
nek.

Az első konferencián még egy má-
sik említésre méltó dolog is történt: A 
homesteadi gyülekezet kérte a testvéri-
séget osztozni örömeikben azért, mert 
templomukon lévő adósságot teljesen 
kifizették.

A második konferenciát Cleveland, 
ohio-ban tartották. Noha az Evangé-
lium Hírnöke áprilistól júniusig folyton 
hívogatott a konferenciára, mégis a fel-
vétel szerint a delegátusok és vendégek 
száma nem haladta meg a hatvanat. 
Azért itt már nagyobb volt az alkotó-
képesség és a vállalkozó indulat. Mivel 
nagyon sokan veszélyes helyeken dol-
goztak, megalapították a Magyar Bap-
tista Betegsegélyezőt, melynek tagjai 
halálesetén egy-egy dollárt adtak össze 
az örökösöknek. Intézkedés történt az 
újabb Amerikába vándorolt magyarok 
fogadására, amint Ellis Islandra meg-
érkeznek; valamint egy új énekeskönyv 
kiadására, mely elevenebb és lelket éb-
resztőbb énekeket tartalmaz.

Ezen konferencián vették azon öröm-
teljes hírt a Rochester, N.Y.-i Szeminári-
umból, hogy ha lenne elegendő magyar 
tanuló, kik lelkimunkára készülnek haj-
landók egy magyar tanárt alkalmazni 
részükre. A konferencia azonnal hozzá-
fogott gyűjteni pénzt a célra. Huszonöt 
dollár jött össze s azzal vette kezdetét az 
iskoláztatási alap...

E kedvező elindulástól lehetett látni a 
fokozatos előhaladást minden vonalon. 
A tagok száma nőtt, templomokat épí-
tettek vagy vettek, a gyülekezeti életben 
többé-kevésbé fejlődtek. Specializáltak 
az éneklésben, zenében, ifjúsági, va-
sárnapi iskolai stb. munkában. Megnyi-
tották az első szeminárium ajtait és el-
indították annak fokozatosabb pénzbeli 
támogatását...

1910-ben az első szeminárista csoport 
megérkezésénél Scranton,  Pa.-ban né-
hai Zborai László elég iskolázott pré-
dikátor egy telket vásárolt s kivitte a 
tanulókat a helyszínre, kik már nagyon 
szerették volna látni a szemináriumot 

és rámutatott a telekre így szólván: "Itt 
van a szeminárium!" Nyomban levetet-
te a kabátját, feltűrte az ingét és kezdte 
ásni az épület fundamentomát. Amint 
a tanulók látták az adott példát, ők is 
akként cselekedtek. Nappal építettek, 
este tanultak és vasárnap valamely vá-
rosban lelkimunkát végeztek. Egyesek 
nem is közel, s mégis egyesekből kiváló 
lelkimunkások lettek. zborai tv. ekkor 
Bibliaárus és általános missziómező 
képviselő volt.

Ő maga volt az első tanár s mellett 
e a felesége és leányában  meglett a 
tanárikar. Egyik tanította az akadé-
miai tantárgyakat. A másik pedig a 
theológiát. Az egész család komolyan 
hitt az iskoláztatásban. Összeműködé-
sük nagy inspiráció gyanánt szolgált a 
tanulókra és másokra... Ezen privátilag 
megkezdett iskolát a Szövetség felvette 
kebelébe.

A szövetség hivatalos lapja, az Evan-
gélium Hírnöke 6 és 9 inches nagyság-
ból, egyszeri megjelenésből havonta 
kétszeres megjelenésre 9 és 12 inches 8 
oldalas nagyságra küzdötte fel magát. E 
mellett elindult egy 4 oldalas kis hetilap 
"Vedd és Olvasd" címmel általános szét-
osztásra. Ugyancsak a vasárnapi iskolák 
részére a Bibliamagyarázó...

Megalapították a Külmisszió Társu-
latot, mely arra volt hivatva, hogy Ma-
gyarországon az özvegyek, árvák, öre-
gek és nyomorékokról gondot viseljen. 
Az első Világháborúig valami $2,000-t 
utaltak át az említett célokra.

1911-ben a gyülekezetek 126 bemerí-
tést jelentettek, mely 55% szaporodás-
nak felelt meg. De már 1918-ban a há-
ború miatt a bemerítés leesett 10%-ra. 
Tehát a háború soha nem volt előnyére 
az Isten munkájának. Ez a "National 
Council of Churches" megállapítása is. 
Ez az időszak megpróbáltatás elé állítot-
ta az amerikai magyar baptistákat, mert 
a bevándorlás teljesen megszűnt és az 
ellenségeskedés különböző nemzetisé-
gek között kiélesedett.

Az első teljes jelentés a lelkimun-
kásokról az 1911-es évi jegyzőkönyvben 
jelent meg. Az első statisztikai kimuta-
tás pedig az 1918-ik évben jelent meg. 22 
gyülekezetről és misszió állomásról tet-
tek jelentést, melyeknek összesen 1,227 
tagja volt és 30 munkása, kik között 20 
felavatott prédikátor, 3 teljes idejű misz-
szionáriusnő és 7 laikus prédikátor. Az 
1,127 tag 19,140 dollárt hozott össze. 

(folytatjuk)

Az Amerikai Magyar Baptisták 
történelme 1908 – 1958, Cleveland, 
1958. 13-16. oldal. (kiemelés: szerk) 

110 ÉVEs Az ÉszAk-AMErikAi  
MAGyAr BAPtistA szÖVEtsÉG (2)
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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)

2018. június 7. oldal

hÉtFŐ – JÚliUs 2.
Egységben harcoló testvérek - Józsué 1:10-18

igehirdető: Huli Sándor

kEDD - Győzelem az ellenség felett  
Józsué 10:1-14, 24-25

Programvezető: Püsök Dániel
Igehirdető: Horváth Ferenc

szErDA - Egész napos kirándulás

CsÜtÖrtÖk - A nőszövetség estéje
hitben járó nőtestvérek - Józsué 2:1-14, 6:23-25

Programvezető: Herjeczki Éva
Igehirdető: Herjeczki Géza

PÉntEk - Bizottsági ülések
   3.00  - 4.00 Végrehajtó Bizottság
   4.00 - 5.00 Misszió és Jótékonysági Bizottság
   6.00 - VACSORA

7.30 - A férfi szövetség estéje
isten ígéreteihez ragaszkodó férfiak - Józs 14:6-15

Programvezető: Szabó István 
Igehirdető: Novák József

szoMBAt - 111. közgyűlés
   8.00 – 8.50  reggeli
   8.50  A közgyűlés énekel
   9.00 áhítat:  Imádkozzunk Isten vezetésének alárendelt 

vezetőkért - Józsué 5:13-15 - Bákai István
   9.30  A tárgyrend ismertetése és elfogadása
   9.40  Elnöki jelentés – Gergely István
10.00 titkári jelentés – Püsök Dániel
10.20 A közgyűlés énekel
10.30 Misszió és Jótékonysági Bizottság jelentése
            - Herjeczki Géza 
10.50 A pénztáros jelentése – Balla Zsigmond
11.10 költségvetés a 2018/19. évre
11.25 A közgyűlés énekel
11.30 Az Evangéliumi hírnök és a Baráti kör  
           jelentése – Herjeczki Géza és Fűr Béla 

11.40 Választás
12.00 záró áhítat:  Emlékezés az Úrhoz költözött (2017) 
hittestvéreinkre -  Józs 24:29-31 - Kulcsár Sándor  
  1.00 - 2.00 EBÉD

szoMBAt DÉlUtán
  3.00 Lelkipásztor Szövetség - elnök: Kulcsár Sándor
  4.00 Női Konferencia - elnök: Herjeczki Éva
          Férfi Konferencia - elnök: Szabó István
  6.00 VACSORA

7.30 Az ifjúsági szövetség estéje
A megválasztott tisztségviselők beiktatása - a 
beiktatást Kulcsár Sándor tiszteletbeli elnök végzi
szolgálatra elhívott fiatalok - Józs 1:1-9
Programvezető: Dr. Kulcsár Zsolt
igehirdető: Kulcsár Attila
      Tábortűz, közös éneklés

VAsárnAP – JÚliUs 8.
  8.00 - 9:00 Reggeli
10.00  imaóra:  Hálaadással emlékezzünk Isten 
    szabadítására, szövetségünkben tett csodáira!  
   Józs 4: 19-24  - Fűr Béla és Weisz Péter
11.00  istentisztelet: istennek szövetségesei
          - Józsué 5: 8-9, 24:19-28  
Programvezető: Gergely István
Igehirdető: Horváth Ferenc
Szövetségünk jubilál, 110 éves: Herjeczki Géza
Úrvacsora - Az Életnek Kenyere - Józs 5: 10-12,  
                    Jn 6: 48-58
      a megválasztott elnök és a helyi lelkipásztor: 
      Püsök Dániel
  1.00  EBÉD

Szombat és szerda kivételével a hét minden napján szerve-
zünk csoportos foglalkozásokat is - az időjárás függvényé-
ben, korcsoportok szerint, lelkipásztoraink vezetésével.

ÉszAk-AMErikAi MAGyAr BAPtistA szÖVEtsÉG
CsAláDi hÉt És A 111. kÖzGyŰlÉs  -- 2018. július 2 - 8.

Szövetségünk fennállásának 110. jubileumi évfordulója alkalmából
ráma tábor, rama, ontario, kanada – tel: (705) 326-6965

A szövetség tisztségviselői: dr. Gergely István elnök, dr. Herjeczki Géza alelnök, Püsök Dániel titkár,  
Balla Zsigmond pénztáros, Kulcsár Sándor tiszteletbeli elnök.

„szÉP ÖrÖksÉG JUtott nEkÜnk” - zsolt 16:6
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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 2018. június

fiataljaink mennyire szeretik az Urat. 
Egyszerűen nem tudtuk befejezni az is-
tentiszteletet. Jöttek az énekek, bizony-
ságtételek, majd újból az énekek.

Végül egy rövid game night-tal zártuk 
a napot és igyekeztünk, hogy másnap 
készen legyünk a konferencia záró is-
tentiszteletére. Úgy gondolom, hogy az 
alkalom jól illeszkedett az est címéhez: 
True Worship.

A vasárnap rövid csendességgel kez-
dődött az Úr házában, majd folytatódott 
az imaórával. Szabó Ádám és Lakatos 
Laura buzdították a mintegy százötven 
főre gyarapodott gyülekezetet az Úr 
Jézus imádására. Azután mintha csak 
folytatódott volna az előző este isten-
tisztelete. Kerekes Tibor lelkipásztor 
köszöntése után, Novák testvér az ige-
hirdetésben hívta a fiatalokat a Krisztus 
mellett való elkötelezettségre, a Kon-
ferencia vezérigéje (1Kor 1,18) alapján. 
Újból megerősítette a hétvégén többször 
elhangzott üzenetet: Száz százalékban 
kell szolgálnod az urat, teljes odaadás-
sal, ennél kevesebb nem lehet elég. A 
legjobbat, a legtöbbet add. Az igehir-
detés után (ami ismét Balla Zsigmond 
Jr. tolmácsolásával hangzott), Novák 
testvér megtérésre és újbóli odaszánásra 
hívta az ifjúságot. Hisszük, hogy a kér-
dése ma is ott zsong sok fiatal lelkében.

Ezután folytatódtak a szolgálatok, 
sorra hangoztak az énekek igei üzenetek 
a torontói, clevelandi, chicagói, New-
York-i, és floridai fiatalok részéről. A 
végén pedig a legutóbbi Detroiti Konfe-
rencián éneklő Kvint együttes példájára, 
meghallgathattuk a Trint első szolgála-
tát. Robi, Sámuel és Zsigmond szép pél-
dáját adta ezzel az igazi testvéri közös-
ségnek, Krisztusi barátságnak. 

Ezután közeledett a Konferencia ün-
nepélyes lezárása, ami Herjeczki Géza 
lelkipásztor testvér összefoglalójával 
kezdődött. Majd Huli testvér zárszava 
és Kulcsár Attila testvér imádsága után, 
Juhász Robi az ifjúsági szövetség alel-

szombat reggel ismét indult a visz-
szaszámlálás, gyorsan peregtek a percek 
az órán, míg összegyűlt az ifjúság, hogy 
megkezdjük az áhítatot. Huli Sándor he-
lyi lelkipásztor testvér egy gyermek-ének 
segítségével szemléltette az életünk át-
adását: Úr Jézus imádlak, leteszem éle-
tem, úgy szeretlek… Ezután sorban egy 
egy mondat hangzott el imádságként, 
először hálaadások, majd kérések és 

magasztalás. Közös éneklés után Bryan 
testvér tanítása következett, amit nagy 
érdeklődéssel hallgattak a jelenlévők. 
A délelőtt témája a wrong worship volt, 
amit a szemléltető video mellett, Anániás 
és Safira példáján keresztül is megért-
hettünk: Amikor nem adod át teljesen 
az egészet az Úrnak, csak egy részét, az 
olyan, mintha semmit sem adnál.

Bryan gondolatai után csoportbeszél-
getésekben folyt tovább az alkalom, 
majd a csoportok elkészíthették saját 
plakátjukat arról, hogy mit jelent szá-
mukra az Isten dicsőítése. Az elkészült 
munkákból később mini kiállítás nyílt 
az imaházban.

Délben egy közeli parkba indult a 
csapat, ahol bőséges ebéd várt bennün-
ket, majd közös sport és beszélgetés kö-
vetkezett, míg a délutáni felfrissülést kö-
vetően visszatértünk az imaházhoz. Ott 
már messziről érezhettük az udvaron 
készülő grillvacsora illatát, ami jelezte, 
hogy igen finom program következik. A 
testvérek és testvérnők nagy szeretettel 
vették körül az ifjúságot, úgy az étkezé-
sek, mint a különféle programok során. 
Minden körülmény adott volt arra, hogy 
mi fiatalok a hétvége üzenetére koncent-
rálhassunk. Köszönjük, ezt az áldozat-
kész segítséget, szolgálatot. Többek kö-
zött erről is szólt a tanítás este a worship 
night során. Értékes volt látnunk és 
hallanunk egyszerre:  Minden szolgá-
lat, amit az Úrért végzünk tiszta szívvel, 
Isten dicsőítése. A legegyszerűbb tech-
nikai feladatoktól kezdve az Úr Jézust 
magasztaló énekekig.

Ez utóbbiból sem volt hiány az este 
folyamán. Herjeczki Ádám vezetésével, 
a Nashville-ből érkezett zenei csoport, 
néha a helyiekkel is kiegészülve, veze-
tett bennünket énekekkel és igei gondo-
latokkal. A közel három órás dicsőítő est 
után még csoportkép is készült azokkal, 
akik a késői órán még kitartottak a fi-
atalokkal. Öröm volt tapasztalni az al-
kalom bensőséges légkörét, és azt, hogy 

DEtroiti  iFJÚsáGi (folytatás)
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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)

2018. június 9. oldal

What a fantastic, soulful, and 
encouraging weekend we shared at the 
2018 Detroit Youth Conference during 
May 25-27, 2018. I feel blessed to know 
a community of Hungarian-American 
believers who are so actively living out 
their faith. This weekend was special to 
me because it felt like a revival within our 
community. The theme of the weekend 
was “Crazy for Christ.” It is encouraging 
to me to see the group of young people 
that I grew up with to be so on fire for 
Jesus. When we accept Jesus into our 
lives as our personal savior, we commit 
our lives to Him. We make that decision 
every day; every day we are called to 
surrender ourselves to the Lord and 
faithfully serve Him and love Him. 

This weekend, we sang both old 
songs and new songs, but with each of 
them we were able to praise our God 
who is so so worthy. We learned about 
the idea that worship isn’t only singing 
songs, reading scripture, and praying, 
rather, we are able to worship God 
with everything we have such as our 
passions, studies, and hobbies. Worship 
is defined by the attitude of our hearts. 
If we set our hearts on Christ with intent 
to obey Him, our actions will flow forth 
and glorify Him. 

On top of our wonderful time in the 
church, we were given opportunities to 
connect and have fun with old and new 
friends. The activities began with archery 
tag on Friday night. This was a new 
and super fun experience for me. After 
that we played soccer, a classic event 
that can’t be left out at any Hungarian 
gathering! On Saturday afternoon we 

The topic and meaning of worship 
has been on my mind for a quite a 
long time now. Personally, I’ve come 
to define worship as the way someone 
tries to experience or search for God 
and ultimately be in His presence. I’ve 
pondered and prayed for God to give me 
wisdom on how I can improve in this area 
of my life. Often times, we as humans try 
to limit God by putting Him in a box. 
Previously, I admit to doing the same 
when entertaining the idea of worship. 

For some reason God put this 
conference and the attendees on my 
heart. Leading up to the event, my 
prayer was that God tremendously bless 
this time such that those who don’t have 
a personal relationship with the Savior 
come with open hearts and accept Him. 
Similarly, for those who are at a crossroad 
in life and have become lukewarm, I 
prayed that they may encounter Christ 
and become rejuvenated in their faith. 
In retrospect, I strongly believe God 
listened and honored all of our prayers 
and will continue to work in the hearts 
of the youth. #C4C

                     Adam Szabo (Chicago)

What I failed to realize and comprehend 
earlier on was that worship is not just a 
single act but more so a lifestyle. 

When you ask people what worship is, 
the first thought that comes to mind is 
singing and praising God or perhaps it’s 
something a band or team of vocalists lead 
for example. These things are good when 
done sincerely, but that’s not all worship 
entails and is meant to be. During the 
youth conference in Detroit, Bryan Rey-
nolds shared that true and correct worship 
is manifested when we are obedient and 
give 100% to God. In that sense, worship 
becomes a lifestyle because it’s something 
that requires continuity. We fail to 
realize all the other opportunities we as 

Christians have to serve and worship. 
Whether it is conversing with God in the 
car while running errands or walking 
down the aisles of your local grocery store, 
reading the Word, reaching out a helping 
hand to a neighbor, or displaying good 
sportsmanship and God’s love on the field/
court; we can continually be praising God 
by doing what we are passionate about if 
our hearts are in the right place.

In the past, there were occasions when 
I wasn’t able to truly and wholeheartedly 
worship and praise His name. With the 
weight of burdens of past sins, worries, 
fears, and insecurities; I wasn’t able to 
freely worship. In contrast, God calls us 
to put off all our heaviness and put on a 
garment of praise. Through grace alone, 
God drew me closer to Him once again and 
reignited my faith and passion for serving 
Him and mirroring His love to others. 

Last summer during the MABAVIT 
youth week, music entered my soul 
without permission and reminded me 
of God’s forgiveness and unconditional 
love.  I believe God created music for 
the sole purpose of worshipping Him. 
This way the human heart and soul 
can connect on a deeper and intimate 
level with our Father. On earth, this 
is as close as we can come to heaven, 
where the angels are rejoicing in praise 
24/7. Worshipping by singing songs of 
praise has become my preferred way 
to encounter and spend time with God. 
It’s equally important to spend time 
in prayer, read the Word, and have 
fellowship with other believers in a place 
of worship because God reveals Himself 
to you in these areas as well.

nöke szólt hozzánk, s végül a Konferen-
cia Theme Song-ját énekeltük közösen 
(The Stand) az összevont szolgálócso-
port vezetésével. 

Az áldás és az újabb közös fénykép 
után jelentős késéssel érkeztünk az ebéd-
hez, amit testvéreink csodálatos módon 
melegen tartottak számunkra mindad-
dig. Nem csupán száz százalékot adtak 
az Úrnak, hanem annál is többet. Hála 
és köszönet érte. Úgy érezzük, ez volt az 
ötödik nagy tanítás a péntek este, szom-
bat délelőtt, délután és a vasárnap reggel 
mellett. Amit a nagyteremben hallottunk, 
azt testvéreink meg is mutatták, amint ki-
léptünk onnan. Reméljük, a fiatalok közül 
sokan követik majd ezt a jó példát.

A Találkozó záróakkordjaként az es-
tét egy közeli szép kisvárosban, Ann 
Arborban, töltöttük túrázással, város-
nézéssel és vacsorával. A legkitartób-
bak pedig hétfő délelőtt még Detroit 
downtown-ba is ellátogattak.

Feledhetetlen, áldott hétvégét tölthet-
tek ismét együtt a fiataljaink a tavaszi if-
júsági konferencián. Már nagyon várjuk 
a nyári és őszi találkozásokat a RÁMA 
táborban és New-Yorkban. Addig is sze-
retettel kérünk mindenkit, hogy hordoz-
za imádságban a szövetségünk ifjúságát, 
mert hisszük, hogy valóban reményteljes 
jövő előtt állunk, ha meg nem lankadva 
szolgálunk az Úrért, generációról generá-
cióra. Minden az Övé, mindenért Övé a 
dicsőség, hála és magasztalás.

                                       - krónikás
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

10. oldal 2018. június

evangelization in the US shortly after he 
had immigrated to America during the 
Hungarian revolution in 1956. Then the 
Lord called him into missionary service 
with Trans World Radio and he started 
the Hungarian language ministry in 
Monte Carlo in 1961. Even during his 
retirement years in Florida, he kept on 
producing programs till the Lord called 
him home in January.

Excerpt from Kalman's Missionary 
Letter (April, 2018)

remembering Billy Graham  
and Joseph steiner

by Kalman Dobos

Reading and watching the news about 
Billy Graham’s homegoing in February 
brought back memories of meeting him 
and Ruth in Monte Carlo in our mission 
church, where they joined us for worship 
on a Sunday in 1988. They were in town 
for rest and preparation for his preaching 
ministry in the region. He visited with 
our TWR team, particularly the East 

European producers, and asked for 
advice for his upcoming evangelization 
in Eastern Europe. 

It was in 1977 that Billy Graham first 
came to Hungary to preach the Gospel. 
At that time, I was a student at the 
Baptist Theological Seminary in Bu-
dapest and had the privilege of setting 
up a sound system for his open-air 
evangelization in a Baptist youth camp 
among the mountains. While I was 
operating that PA system, someone else 
was recording the sermon for Joe Stei-
ner, TWR’s Hungarian radio producer, 
who was stationed in Monaco. Years 
later when Annamarie and I became 
Joe’s colleagues there, I came across 
those recorded messages and used them 
in our cassette ministry among our 
listeners. 

Both of us enjoyed working with Joe; 
Annamarie read up script sections for 
him and I was his studio technician 

for his radio program production work. 
According to his testimony, he became 
a believer during a Billy Graham 

enjoyed God’s creation and spent an 
afternoon in the park playing games, 
eating, and enjoying the good company. 
Saturday night we played minute-to-
win-it style games. Lastly, on Sunday 
afternoon we experienced the town of 
Ann Arbor. Overall, the weekend was 
wonderful and I am looking forward to 
reuniting with the youth soon! 

A special thanks is due to all of the hosts, 
cooks, Detroit youth, guest speakers/
worship leaders, and Pastor Huli and his 
wife for giving us the opportunity to grow 
in our faith, worship our God, and bring 
glory to his holy name!
                   Laura Lakatos (Cleveland)

tErÉziA  rUth  FAUlknEr
(née Tóth) passed away peacefully on 
Thursday, May 3, 2018.  Terézia was 
born in Bia, Hungary, near Budapest, on 
May 26, 1923, to Lajos and Terézia Tóth. 

Terézia’s father died when he was 
30 and Terézia was 8 years old. Life 
became far more difficult for her, her 
two sisters and mother as they fended 
for themselves in depression-era Hun-
gary.  She was born-again at the age 
of 18 when some young missionaries 
stopped her from jumping off a bridge. 
They saved her life in more than one 
way.  Terézia became a nurse during 
WW II and saw much suffering during 
those times, as well as opportunities to 
share her faith.  Her situation worsened 
when the Communists took over Hun-
gary; she came under great pressure 
from the Communists and secret police 
because she openly shared her faith with 
patients, hospital staff, and others.

In 1956, due to the failed Hungarian 
revolution, Terézia and seven friends 
escaped to Austria in a three day trip, 
on foot and in the snow, hiding from 
the authorities.  Through a series of 
miraculous events, they all eventually 
made it to America, where Terézia met 
her sponsor and beloved husband, Karl 
Faulkner, the Pastor of Glide Baptist 
Church in Glide, Oregon. With little 
knowledge of each other’s language, 
they were married May 12, 1957.  Karl 
had been a missionary to the Jewish 
people in Poland and Hungary from 
1937 to 1942. The church congregation 
helped her and other refugees learn the 
English language and American culture, 
while providing them with homes, 
furnishing, food, clothing, and jobs.  
In 1959, Terézia and Karl were blessed 
with their only son, Ronald. 

The next year Terézia and Karl were 
called to Philadelphia as missionaries 
for the Hebrew Christian Fellowship.  
They served and witnessed to the 
Jewish people there for decades.  Te-
rézia continued to be a pastor’s wife 
as her husband, Karl, also pastored the 
Coatesville Hungarian Church.  She 

When I was thinking about what 
"Crazy for Christ" means to me I 
associated it with someone doing big 
and clearly visible things for Christ. For 
example, like being a worship leader 
or an influential pastor or running a 
home for orphans. But, not all of us 
are in a position to do these big things. 
Sometimes, being crazy for Christ is 
visible just as much in the little things as 
in the large sacrifices we make for God.

As I thought more about the motto for 
this youth conference, the more daunting 
it became to grasp its true meaning. But, 
I realized that before we can be crazy 
for Christ, he was first crazy for us, in 
that the grace he extends us everyday 
through his death, is something unusual, 
which the world calls foolish but to us, 
its life. This "crazy grace" he extends 
us by offering forgiveness is something 
we can reciprocate to those around 
us. Ephesians 4:2-3 tells us to "always 
be humble and gentle, be patient with 
each other making allowances for each 
other's faults because of your love". 

Being crazy for Christ starts in our 
hearts and in viewing others around us 
in the same way Christ views us. Instead 
of putting us down for our sins, Christ 
convicts us, offers us grace and calls 
us to pursue holiness. I realized that 
showing unexpected grace when people 
hurt us, can be one of the practical ways 
to show the world what it means to be 
crazy for Christ.

                         Viki Weisz (Toronto)

Joseph Steiner and Kalman Dobos 
in Monte Carlo (1988)
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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
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Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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AKiK 
ElMENtEK

szABó
JózsEF

1945 - 2018

Szabó József 
1945. február 
5-én született 
a szilágmegyei 
Kémeren (Erdély), baptista hívő család-
ba. Édesapja életét veszítette a háború-
ban, még mielőtt József megszületett 
volna, így édesanyja nevelte 3 éves korá-
ig, amikor nevelő apát kapott Koncz Mi-
hályban, édesanyja férjhezmenetele által.

Már 16 évesen dolgoznia kellett, de 
később Nagyváradon megtanulta a kő-
műves/festő szakmát, amit nagy hozzá-
értéssel végzett egész életében. 1966-ban 
döntött az Úr Jézus követése mellett, és 
augusztusban alámerítkezett a Kémeri 
gyülekezetben. 1968-ban feleségül vet-
te Németi Ilonkát, akivel a Nagyváradi 
gyülekezetben ismerkedett meg. 1969-
ben Temesvárra költöztek, ahol Isten 
megajándékozta családjukat két lány 
gyermekkel, Agicával és Elvirával. 

1986-ban kivándoroltak az Egyesült 
Államokba, Chicagóba, ahol csatlakoz-
tak a Teljes Evangéliumi Magyar Gyü-
lekezethez, később pedig, Ágica lányuk 
férjhezmenetele után a Chicagoi Magyar 
Baptista Gyülekezet aktív tagjai lettek.

2013-ban, nyugdíjas korban, gyerme-
keikhez költöztek San Antonio, Texasba.

2016-ban térd műtéten ment át, és kór-
házban léte alatt egy enyhe agyvérzést 
kapott. A műtét és agyvérzés után testi-
leg fokozatosan gyengült, erőtlenné vált, 
de szerető felesége és családja mindig se-
gítségére voltak. 

2018. április 9-én masszív agyvérzés 
következtében az örökkévalóságba köl-
tözött, szerető Megváltójához. 

2018. április 13-án pénteken este és 
másnap szombaton gyász-istentisztelet 
volt a kápolnában, ahol a családtagok, 
közeli rokonok mellett részt vett a Castle 
Hills Church pásztora néhány taggal, a 
helyi magyar testvéri közösség, valamint 
a Springfield, MO, Cleveland, OH isme-
rősei, s a Chicagoi gyülekezet képviselői.  

A szolgálatokat Németi László testvér 
irányította, Donny Anthony lp.  David 
George lp. és Máté Benjámin angolul, 
Szabó István, Kulcsár Sándor, Varga 
György magyarul szólták a vigasztalás 
igéjét.  

iMáDkozzUnk 
EGyMásÉrt

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

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

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

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

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

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

szombaton a kárpátaljai magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, Nagy Csaba lelkipásztorért 
és munkatársaiért.

even translated her husband’s sermons 
into Hungarian for Trans World Radio 
programs. 

Terézia always had a heart for her 
fellow Hungarians, who were now 
spread across the globe. With her own 
money, Terézia often sent packages to 
Hungarians around the world, filled with 
much needed used clothing (supplied by 
her congregation), Bibles, and tracts. 
These tracts were hidden in cake boxes 
so as not to be confiscated by the 
Hungarian police. Many loving friends 
helped her with this, in what became 
known as Operation Shopping Bag.  

Terezia’s heart was always for the lost, 
to the Jews first and then to the Gentiles.  
Her ministry never stopped until 
her dying breath, as her loving spirit 
continued to point to her Savior, Jesus.

Terézia wrote several books in 
Hungarian and one book in English 
titled: “Wither Thou Goest: the story 
of Karl and Tereza Faulkner, a mo-
dern day Ruth and Boaz.”  She was 

an active member of Chelten Baptist 
Church, Philathians Women’s group, 
and Wednesday night prayer group, and 
the Hungarian Baptist Mission Board.

Terézia was preceded in death by her 
husband, Karl Faulkner.  She is survived 
by her son Ron Faulkner, daughter-in-
law Mary Faulkner, two grandchildren 
Amanda Werbil and Dustin Faulk-
ner, and two great grandchildren Kara 
Werbil and Mason Werbil.

A memorial service is to be held at 
Chelten Baptist Church on Saturday, 
May 12. Memorial gifts may be given 
to reprint Terézia’s book “Wither Thou 
Goest.”  Checks may be made out 
to Chelten Baptist Church, 1601 N. 
Limekiln Pike, Dresher, PA 19025, with 
a note in memorial to Terézia Faulkner.

Letters of sympathy can be sent to Ron 
and Mary Faulkner, 5213 Fieldstone Dr., 
Raleigh, NC 27609.

A MABAVisz elnöksége:
Elnök: Papp János (Magyarország) 

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

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)

Az éneklést Máté Bálint és Husac 
Ferenc vezették, és elhunyt testvérünk 
kedves énekét, “Hazám, hazám, te szép 
hazám” a chicagóiak csoportjával együtt 
énekelték.

Gyászolják: Felesége–Ilonka; lányai: 
Ágica és Elvira; vejei: Bálint és Alfred; 
unokái: Benny, Cynthia, Franie, Peyton, 
Morgan; testvérei: Koncz Béla és család-
ja, Papp Ella és családja, Kornya Magda 
és családja. „Az igazak emléke áldott.”
                                     Máté Bálint



„FÖlÉPÍtElEk MÉG És 
FÖlÉPÜlsz…”

Múlt év szeptember 20-án reggel vér-
vételre, majd dolgozni indultam, de csak 
egy hónap múlva érkeztem haza, mert 
még aznap kórházba rendeltek és ott tar-
tottak. Még föl sem fogtam, hogy leuké-
miát diagnosztizáltak, és  már indították 
is a kezelést a láthatatlan ellenség ellen. 
Az Úrba kapaszkodtunk és mivel „nagy 
családban élünk”, a gyülekezethez for-
dultunk újra. Hét évvel ezelőtt, amikor 
Ádám fiunk volt élet és halál között, 
megtapasztaltuk ennek az igének az 
erejét: "... Nagy az ereje az igaz ember 
buzgó könyörgésének.” (Jakab 5:16) Hi-
hetetlen erőt éreztem és könnyeim csak 
a meghatottságtól peregtek, amikor sor-
ra hallottam milyen sokan imádkoznak 
értem a gyülekezetben és szerte az or-
szágban és országhatáron kívül. Úgy 
éreztem, mintha egy láthatatlan hadse-
reg emelne fölfelé, az Úr elé egy nagy 
összefont hálóban. A másik láthatatlan 
erő Isten igéjéből áradt felém. Ezt az ígé-
retet kaptam, ahogy megtudtam a rossz 
hírt: „Fölépítelek még és fölépülsz, Iz-
ráel szüze. Fölékesíted még magad, és 
kézi dobokkal lejtesz táncot a vigado-
zók közt.” (Jer 31:4) Tudtam, hogy még 
életben maradok, de tudtam azt is, hogy 
még sok szenvedés vár rám, de „Akik az 
Úrban bíznak olyanok, mint a Sion he-
gye, amely meg nem inog, hanem örökké 
megáll.” (zsolt 125:1) 

A második kezelés sorozatnál a kemo-
terápia nagy pusztítást végzett a szer-
vezetemben. Nagyon rosszul voltam és 
nagyon „mély gödörbe kerültem”. Egy 
testvérnő (akit még csak nem is ismerek 
személyesen), ezt az igét küldte nekem: 
„…Ki is húzták Dánielt a veremből és 
semmi sérülés nem volt rajta látható, 
mert hitt Istenében.” (Dániel 6:24) Hit-
tem, hogy az Úr meg tud őrizni. A feltá-
madási ige is nagy reménységgel töltött 
el, amit novemberben kaptam „…az Úr 
angyala leszállt a mennyből, odament, 
elhengerítette a követ és leült rá.” (Mt 
28:2) Hittem, hogy az Úr az, aki ki tud 
hozni a sötétségből az életre. 

A legtöbb betegtársamnak a kemote-
rápia után nem jöttek elő a sejtek, nem 
éledtek újra a csontjaik. Én hittem, hogy 
egyedül az Úr az, aki meg tudja eleve-
níteni a kiszáradt csontjaimat. (Ezékiel 
37. rész) Ugyanakkor, megdöbbentő volt 
számomra, hogy betegtársaim között 
még a nagy nyomorúságban is sokan 
mennyire megkeményítik a szívüket, 
elutasítják az evangéliumot, és inkább 
hamis istenekhez fordulnak. Az orvo-
sok, nővérek pedig előszeretettel hang-

Bibliai találós kérdések  (3)
26. Hol van megírva: Fényes nyíllá 

tett engem?
27. Az Ezékiel által látott keruboknak 

milyen arcuk volt?
28. Hol van szó a tűzből kikapott 

üszökről?
29. Hányszor van szó a sónak szövet-

ségéről?
30. Melyik király dicsőítette a Meny-

nyei királyt?
31. Köpött-e Jézus?
32. Melyik főpap áldozta föl önma-

gát?
33. Ki mondta? Amit megírtam, meg-

írtam!
34. Hány nyelven volt Jézus elítélteté-

se a Keresztre írva?
35. Mi után állt be a félóra szünet, 

csendesség a Mennyben?

Válaszok az előző havi  
kérdésekre (2)

16. Heródiás leánya, a Márk 6,23 sze-
rint, az anyja tanácsára a felkínált fél or-
szágot visszautasította Keresztelő János 
fejéért cserébe.

17. A tanítványok közül elsőnek Jú-
dás halt meg, a Máté 27,5 szerint, még 
Nagypénteken. ApCsel 1,18.

18. Másodiknak Jakab, János testvére 
halt meg. ApCsel 12,2 szerint Heródes 
végeztette ki, karddal.

19. Márk volt az, aki az ingét is ott-
hagyva elfutott. A Márk 14,51-52 írja 
ezt le.

20. Legalább 4 helytartóról olvasunk. 
A Lk 2,2 beszél arról, hogy Jézus szü-
letésekor Cziréneus volt a helytartó 
Siriában, a Máté 27,2 szerint Jézus el-
ítélésekor Pontius Pilátus volt a hely-
tartó, Pál idején Félix volt az, ApCsel 
23,26, majd hivatali idejének lejárta 
után Festus vette át tőle a fogoly Pált. 
ApCsel 24,27.

21. Mit jelent a Betlehem szó? "Ke-
nyérnek háza" Máté 2,5-6. Több Bet-
lehem is létezett, nem csak Júdeában, 
zebulon földjén is volt, Józsué 19,15. 
Bírák 1,27-36 ami Galileában van, közel 
Názárethez. 

22. Mit jelent a Golgota szó? Arám 
nyelven: gulgolta - koponya szóból ered, 
mert koponya formája volt. Márk 15,22. 
Lukács 23,33 

23. A Heródes által átépített templom 
46 évig épült. János 2,20.

24. Hányszor sírt Jézus? Lázár sírjá-
nál János 11,35 és Virágvasárnap Jeru-
zsálem fölött Lukács 19,41.

25. Az eke szarváról Lukács 9,62-ben 
olvasunk.
                             Lizik Zoltán lp.

súlyozzák a pozitív gondolkodást, a 
jó hozzáállást. Ez azonban nekem így 
csak egy szlogen, egy üres lufi. Nincs 
mögötte erő, csak az emberi akarat. 
Természetesen ez is szükséges, de ön-
magában kevés. Egyedül Isten az, aki 
megújít, megelevenít, Isten az, akinél 
minden lehetséges. Hosszú volt az út, 
amíg elérkeztem a gyógyuláshoz és 
hálával mondhatom:  „Gyógyíts meg 
Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts 
meg, akkor megszabadulok, csak téged 
dicsérlek.” (Jer 17:14)

                                    Váci Ágota
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