
vannak fokozatok a gyümölcstermésre 
vonatkozó kifejezésekben a felolvasott 
igében: gyümölcs, több gyümölcs, és 
sok gyümölcs. Azt tehát a küldetésünk, 
vagy ha úgy tetszik az elhívásunk, hogy 
sok gyümölcsöt teremjünk az Atya di-
csőségére. A szőlősgazdák, akik mustot 
is szeretnének préselni, egész biztosan 
nem tartanának kertjükben olyan szőlő-
tőkét, amelynek venyigéi csak egy szem 
szőlőt teremnének egy évben. 

A jó hír az, hogy a hívő embernek le-
het sok gyümölcsöt teremni. Talán azért 
is hasonlította magát Jézus a szőlőtőké-
hez, mert egy tőkén sok fürt, egy fürtön 
pedig sok szőlőszem teremhet egyszer-
re. Ha azt a kérdés vizsgáljuk, hogy mi 
a gyümölcs a Krisztus követői életében, 
akkor többféle választ is kapunk Isten 
igéjéből. Az első gyümölcs, a megtérés 
gyümölcse, amikor valaki tulajdon-
képpen hit által szívében fogadja Jézus 
Krisztust. Amikor valaki Isten kegyel-
méből vad vessző létére beoltatik az új-
jászületés által a Tőkébe, meg is termi 
ezt a gyümölcsöt. Innentől kezdve min-
den olyan jó cselekedet, amely áltat építi 
Isten országát, dicsőséget szerez Isten-
nek, lelki gyümölcsnek tekinthető. Az-
tán ott van a Lélek gyümölcse: szeretet, 
öröm, békesség, béketűrés, szívesség, 
jósága, hűség, szelídség mértékletesség. 
Gal 5: 22. Ezek tulajdonképpen azok a 
jellemvonások, amely által kiábrázoló-
dik bennünk Krisztus. Végül, de nem 
utolsó sorban ott van talán a legédesebb 
és legértékesebb gyümölcstermés, ami-
kor lelkeket mentünk meg Isten országa 
számára, amikor cselekedeteink és jelle-
münk kifejezése következményeként ké-
véket mutathatunk be. A felsorolt lelki 
gyümölcsök egyszerre és egymás után 
érlelődhetnek a hívő ember életében, 
ezért mondta Isten már az Ószövetség-
ben, hogy aki az Úrban bízik olyan lesz, 
mint a folyó mellé ültetett fa, levele zöld 
marad, és nem szűnik meg gyümölcsöz-
ni. Jer 17:8. 

A lelki gyümölcstermés alapja az 

folytatás a 3. oldalon

Nagyon fontos témával foglalkozunk, 
amikor a Gyümölcstermő Tanítvány-
ságról beszélünk. A szőlőtőkéről szóló 
példázat, egyik legszebb példázat az 
Újszövetségben, amely Krisztus és az ő 
tanítványi közötti kapcsolatról, illetve a 
gyümölcstermő tanítványságról szól. De 
szeretném már itt az elején hangsúlyoz-
ni, hogy nem egyszerűen arról szól ez a 
példázat, hogy nekünk, Krisztus köve-
tőinek gyümölcsöt kell teremni, inkább 
arról, hogy az az Atya akarata, hogy sok 
gyümölcsöt teremjünk. Ha megfigyeljük, 

Atya és a Fiú közötti, illetve a Fia és 
tanítványai közötti szeretetkapcsolat. 
Amiképpen szereti az Atya a Fiút, úgy 
szereti a Fiú az ő követőit. Fel se tudjuk 
fogni milyen nagy és mély szeretet van 
a Szentháromságban az Atya és a Fiú 
között. Jó látni közösségünkben, ahogy 
a fiatal édesapák szeretik elsőszülött fi-
aikat. Milyen gyöngédséggel, odafigye-
léssel szeretik, féltik, oltalmazzák őket. 
Jézus azt mondja, amilyen szeretettel 
szereti az Atya a Fiút, úgy szereti ő ta-
nítványait. Ez a lelki gyümölcstermés 
alapja és biztosítéka. 

Tegnap este arról hallottunk, hogy a 
gyümölcstermés feltétele a tőkén mara-
dás. Jézus világosan kifejezte, hogy nála 
nélkül, tanítványai semmit sem csele-
kedhetnek. A szüntelen való imádság 
és igéjének tanulmányozása által a hívő 
ember folyamatosan közösségben lehet 
Krisztussal, aki ezt vállalja bőségesen 
terem lelki gyümölcsöket. Mai témánk 
fő üzenete, hogy a Krisztus szeretetében 
való megmaradás által teremhetünk sok 
gyümölcsöt. Amikor Érmihályfalván 
kertes házat vettünk, a feleségem min-
den talpalatnyi helyet zöldségekkel ra-
kott tele, én meg elmentem és mindenféle 
gyümölcsfát vásároltam és elültettem a 
kertbe. Király Tibor lelkipásztor testvér 
pedig olyan csemegeszőlőt termő venyi-

A gyümölcstermés éghAjlAtA: szeretet - jn 15: 9-17

A TARTALOMBÓL
English section - pages 9-11.
Mission Trip / ifjúsági missziós 
út Erdélybe, VBS két roma 
gyülekezetben
Ráma: titkári jelentés, gyermek és 
ifjúsági tábor, a férfiszövetség estje
Ady Endre megtérése
Novák Sebestyén (1938-2019)

hAzA VÁgyOm!
János 14:1-2

Megéheztem a világegyetemre!
Látni óhajtom titkos fényeit!
Szállni szeretnék csillagtengerekben,
Szívem mélyén mérhet'len vágy hevít.

Megéheztem egy magasabb világra!
Érzem, hívogat az atyai ház,
Szeretném látni azt a nagy planétát,
Melyet millió angyalszem vigyáz.

Milyen lehet a mennyeknek országa?
Véges elmével meg nem mérhető,
Se magassága, se vége, se hossza,
Ez csak szívünkkel érzékelhető.

Haza vágyom már az atyai házba,
Ahol ki ott van, mind nagyon szeret,
Ahol szüntelen Jézus arcát látom,
Ahol nincs sír és senki sem temet.

Jártam e földön már itt sok országban,
Láttam az elme alkotásait,
De szívem húrján csak egy dal zeng folyton,
Csak egy nagy vágy, csak egy óhaj hevít;

Haza vágyom már az atyai házba,
Hívnak, várnak a messzi, nagy terek,
Csodálatos, tüzes lovakkal engem
Röpítsetek, mennyei szekerek!
                     Somogyi Gáborné

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

VOL. 102. NO. 9. SEPTEMBER 2010. 102. ÉVF. 9. SZÁM, 2010. SZEPTEMBER

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

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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

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

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

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

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

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

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

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

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

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyip-
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris páni-
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

Dupla számot tart kezében a kedves 
olvasó. Ezúttal az első két őszi számot 
vonta össze a szerkesztő. A nyár során 
számos feljegyzésre érdemes esemény 
történt szövetségünkben, melyekről ter-
mészetesen beszámolunk olvasóinknak. 

Az évi közgyűlés a legjelentősebb al-
kalma közösségünknek. Egyrészt a hi-
vatalos döntések ideje ez, de a közös há-
laadás és Isten-dicsőítés ünnepnapjai is 
egyúttal. Szövetségünk majdnem min-
den gyülekezetéből érkeztek testvérek, 
velük együtt (vagy önállóan is), létszá-
munkhoz mérten igen jelentős számban 
jöttek gyermek és fiatalok is. 

Riportot olvashatunk a közgyűlés 
előtti ifjúsági táborozásról, és a szom-
bati, ifjúsági estről. A gyermektáboro-
zásról a csoportvezetőktől kaptunk be-
számolókat. 

A legutóbbi számban a nőszövetség 
estjéről, most a fiatalokén túl a vasár-
nap esti férfiszövetség estéjéről közlünk 
beszámolót. Ez az est különleges volt, 
hiszen az énekek és az elhangzó versek 
szerzői is a szövetségünkhöz tartozó 
testvérek „gyümölcsei” voltak – a hét-
vége főtémájához: gyümölcstermő tanít-
ványság, jól igazodva.

Szövetségünk új missziós vállalko-
zásáról is olvashatunk beszámolót. Au-
gusztus elején az Érmelléken (Erdély) 
élő roma-gyülekezetek számára az if-
júsági szövetségünk Vacation Bible 
School-t (gyermek-bibliaköri foglal-
kozásokat) szervezett, melyre mintegy 
20 fiatalunk utazott el. Kulcsár Attila 
lelkipásztor, az ifjak elnöke, és Püsök 
Dániel szövetségünk alelnöke vezette a 
lelkes fiatalokat. A jól sikerült, áldásos 
alkalomról egyenlőre a két vezető fény-
képes beszámolóját olvashatjuk, a fiata-
lok írásaira a következő számban kerül 
sor. Néhányat máris kaptam, s remélem, 
hogy legtöbben megosztják velünk él-
ményeiket, melyeket a különleges misz-
szió-mezőn szereztek. Hálásak vagyunk 
az Úrnak az oltalomért, az áldásokért, és 
örülünk neki, hogy missziós lelkületű fi-
atalok élnek gyülekezeteinkben.

Néhány gondolatot lapunk két idei 
sajátosságáról: Ady Endre verseiből töb-
bet is közöltünk az előző hónapokban. 
Halálának 100-dik éves évfordulóján 
lapunk ezzel emlékezik meg a nagy Is-
ten-kereső magyar költőről. Ebben a 
számban megismételjük a néhány évvel 
ezelőtt már közölt írást, a költő halála 
előtti megtéréséről. Veressné Ady Anna 
testvérnőtől hallottam róla vagy tíz éve. 
A családi kapcsolat és az attól függet-
len írásos emlék számomra elég, hogy 

hitelesnek fogadjam. A kegyelem ilyen. 
Csodálatos; Amazing grace...

Egy másik idei sajátosság, hogy kot-
tás énekeket is közlünk, Fűr Béla det-
roiti karmester tv. fordításai közül. Még 
van egy néhány készenlétben. Remélem 
hasznos segítséget jelent az énekek ked-
velőinek.

Baráti Kör. Örömmel tölt el, hogy 
most is közölhetünk egy jeles listát – 
azoknak a testvéreknek az adakozásá-
ról, akik az Evangéliumi Hírnököt az 
előfizetésen túl is támogatják. Jelentős 
hozzájárulás ez ahhoz, hogy lapunk 
továbbra is megjelenhessen, sőt eljut-
hasson pl. a Kárpátmedencében élő ma-
gyar testvéreinkhez is, akik közül sokan 
ajándékként kapják a lapot. 

Szeretettel biztatom olvasóinkat, hogy 
szerezzenek új előfizetőket. A világ bár-
melyik részéről elfogadunk megrendelé-
seket. Évi $25.00 az előfizetés egy évre, 
illetve $35 Kanadába és a tengeren túlra. 
Köszönettel fogadjuk a támogatást, bé-
lyegre-valót a magyarországi postázás-
hoz a magyarországi terjesztőnk címén. 
A szerkesztő egyébként hamarosan Bu-
dapestre utazik, s szívesen találkozna 
otthoni olvasóinkkal. Keresni fogja a 
lehetőséget erre. (szerk)   
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

3. oldal 2019. szeptember-október

A gyümölcstermés...
 folytatás az 1. oldalról

Mária és Márta története is eszembe 
jut. Márta szolgálata fontos volt. Mi len-
ne velünk itt a táborban, ha nem lenné-
nek testvérek, testvérnők, akik a konyha 
körül forgolódnak? De Mária azért vá-
lasztotta a jobb részt, mert a Krisztussal 
való közösséget többre értékelte a Krisz-
tusért való szolgálatnál. Sokszor úgy 
gondoljuk, rendszeresen járni imaházba, 
adakozni, szolgálni az ének-zenekarban, 
lelki vagy adminisztratív szolgálatokat 
végezni mindennél fontosabb. Szükség 
van ezekre a szolgálatokra, és az ilyen 
szolgálattevőkre, de ezeknél is fonto-
sabb a Krisztussal való bensőséges kö-
zösség. A bőséges gyümölcsterméshez 
kellenek azok az alkalmak, amikor úgy, 
ahogy Túrmezei kifejezi egyik versében: 
Most nem teszek semmit sem, csak enge-
dem, hogy szeressen az Isten. Az efézusi 
gyülekezet sokat fáradt, és sok jót tettek 
a testvérek. Az egyetlen probléma az 
volt, hogy elhagyták az első szeretetet. 
A fáradság és a szolgálat, bár ezekre 
szükség van, nem pótolják a Krisztus 
iránti szeretetet, a vele való bensőséges 
közösséget.

Amikor az Úr Jézus bement a farize-
us Simon házához, a házigazda felrótta 
Jézusnak, hogy megengedi, hogy egy 
bűnös nő nárdus olajjal kenje meg, majd 
hajával törölje lábait. Jézus, aki olvasta 
a farizeus gondolatait, vele mondatja 
ki, hogy az szeret jobban, akinek több 
bocsáttatott meg. Krisztus szeretetében 
megmaradni azt jelenti, hogy kész va-
gyok szívem alabástrom szelencéjét ösz-
szetörni, életem keresetét, legféltettebb 
kincseimet is odatenni oltárára. Sok 
okunk van így szeretni Jézust, aki előbb 
szeretett, és életét is feláldozta értünk 
barátaiért, azonban nem csak a viszon-
zásért kell őt így szeretnünk, hanem 
azért, mert csak így tudunk sok gyümöl-
csöt teremni. A Krisztus iránti őszinte, 
bensőséges szeretet teremti meg azt a 
lelki éghajlatot, ahol a termő szőlővesz-
sző sok gyümölcsöt tud teremni. 

II. ha gondot fordítunk a testvéri 
szeretet gyakorlására

A Krisztus szeretetében való meg-
maradásnak van egy másik vetülete 
is. Ebben az igeszakaszban azt mondja 
Jézus, ha az én parancsolataimat meg-
tartjátok, megmaradtok az én szere-
tettemben (10v). Azonban, itt nem az 
általános értelembe vett parancsolatok 
megtartásáról van szó (azok sem elha-
nyagolhatóak), hanem arról, hogy úgy 
szeressük egymást, ahogy ő szeretet 
bennünket (12v). A Krisztus szereteté-
ben való megmaradás a testvérszeretet 
gyakorlását feltételezi tehát. 

1. Ebben az összefüggésben mondja 
Jézus, hogy nem ti választottatok en-

gem, hanem én választottalak titeket. 
Mi hajlamosak vagyunk a klikkesedés-
re, csak azokat szeretni, akik minket 
szeretnek, mindenben egyetértenek ve-
lünk. De nem ez a Krisztus tanítása. Azt 
talán már mindannyian tudjuk, hogy 
barátainkat mi választjuk meg, de test-
véreinket Isten adja. Egy gyülekezetben 
sokféle ember van, mi sokszor nagy ív-
ben elkerüljük a Tál családot (a testvért, 
aki: kommentál, irritál, diktál, dezertál 
stb.) és nem gondolunk arra, hogy gyü-
mölcstermésünket segítik elő az ilyen 
testvérek, amikor tűrést, mértékletes-
séget, szelídséget stb. segítenek gya-
korolni. Szeretni azokat a testvéreket, 
akik a leggyengébbek, a legelesettebbek 
közöttünk, nem könnyű feladat, de azt 
mondja Jézus, akkor maradunk meg az 
ő szeretetében, és úgy fogunk sok gyü-
mölcsöt teremni, ha azokat a testvéreket 
szeretjük, akiket ő adott mellénk. 

Ha rájuk lett volna bízva, a halász 
emberek nem választották volna csapa-
tukba Mátét a vámszedőt vagy Simont a 
zelótát, de Istennek tetszett, hogy ilyen 
embereket is elhívjon és felhasználjon 
országa építésében. Ha a zsidókra lett 
volna bízva, szívesen kihagyták volna 
Krisztus nemzetségtáblázatából a po-
gány Ruthot, vagy a parázna Ráhábot, 
de Istennek tetszett, hogy üdvtervébe 
őket is bevonja. Meg kell tanulnunk el-
fogadni és szeretni azokat, akiket Isten 
testvérként mellénk adott. Néha nem árt 
arra gondolni, hogy azért lehetünk mi 
is tanítványai, mert tetszett az Istennek, 
hogy a világ szegényeit, nemtelenjeit, a 
senkiket hívja el magának. 

2. Ami még mellbevágó ebben a 
Krisztusi parancsban, ami a sok gyü-
mölcstermés feltétele is, hogy Krisz-
tus meghatározza a szeretet mértékét. 
Szeressétek egymást, amiképpen én 
szerettelek titeket. Nem arról van szó 
tehát, hogy valahogy elhordozzuk test-
vérinket, hanem arról, hogy olyan sze-
retettel szeretjük őket, amilyennel Jézus 
szeret minket. Ő a legmagasabb szintű 
szeretettel szeretett minket, életét adta 
értünk, barátaiért. Ha az ő szeretete a 
mérce, még nagy út áll előttünk a testvé-
ri szeretet gyakorlásában, de ahhoz nem 
fér kétség, aki teljes szívvel, mindennél 
jobban szereti őt, és személyválogatás 
nélkül önfeláldozó módon szereti test-
véreit, az sok gyümölcsöt fog teremni. 

Vállaljuk ezt az utat és meg fogjuk 
tapasztalni, hogy bőséges lesz a gyü-
mölcstermés gyülekezeteinkben. Adja, 
az Úr, hogy így legyen.

                             Gergely István 
        elhangzott a Ráma táborban, 
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gékkel ajándékozott meg, amelyek már 
meg voltak gyökerezve. Segített elültet-
ni és elmagyarázta, hogy sokféle műve-
letre van szükség (metszés, permetezés, 
kötözés, kapálás, kacsolás stb.) ahhoz, 
hogy a tőke sok gyümölcsöt teremjen. 
Azt is megértettem, hogy a szőlőtermés-
hez megfelelő éghajlatra van szükség. A 
nagyon magas vidékeken, illetve hűvös 
és északos területeken nem terem a sző-
lő.  Napsugárra és melegre van szükség. 
Azok a domboldalak a legjobbak, ahol 
ezek a feltételek teljesülnek. Megfelelő 
éghajlat kell tehát ahhoz, hogy a szőlő-
tőke sok gyümölcsöt teremjen. Azért be-
szélek erről, mert úgy értem, erre utalt 
Jézus, amikor azt mondta tanítványai-
nak, maradjatok meg az én szeretettem-
ben. A szeretet az az éghajlat, ha úgy 
tetszik az a légkör, amely lehetővé teszi 
a bőséges gyümölcstermést. Ha így van, 
fel kell tegyük a kérdést:  

hogyan lehet Krisztus szeretetében 
megmaradni? Jézus erre a kérdésre két-
féle választ ad a felolvasott igében. 

I. ha gondot fordítunk a vele való 
szeretetkapcsolatra 

1. Megmaradni az Ő szeretetében azt 
jelenti elsősorban, hogy elfordulunk a vi-
lág és bűn szeretetétől. Az Ószövetség-
ben Isten Izraelt szőlőskerthez hasonlít-
ja, az Ézsiás 5-ben, mint szerelmeséről 
mond éneket. Az idézett igeszakaszban 
azonban panaszosan mondja el Isten, 
hogy bár mindent megtett szőlőskertjé-
ért, nem talált gyümölcsöt. A probléma 
az volt, hogy a választott nép újra és újra 
bálványistenekhez fordult. Jézus vilá-
gosan kifejti, hogy nem lehet egyszerre 
két úrnak szolgálni, nem teremhet egy 
fa édes és keserű gyümölcsöt. Krisztus 
szeretetében maradni a világtól és bűntől 
való elfordulást jelenti. Démás elhagyta 
az Urat és Pált, a jelen való világhoz ra-
gaszkodott. Bár jól indult, jól kezdte a 
lelki életet, maradandó gyümölcs nem 
termett az életében, mert nem maradt 
meg Krisztus szeretetében. 

2. Megmaradni Krisztus szeretetében, 
azt jelenti, hogy mindennél jobban sze-
retjük őt. Feltámadása után, Jézus egyet-
len kérdést kérdezett Pétertől: jobban 
szeretsz-é ezeknél? Péter előtt ott volt 
a tenger, a hajó, a háló és halásztársai. 
Jézus tudta mit jelentenek ezek a dol-
gok egy halászembernek. Sok mindent 
kérdezhetett volna tőle, és emlékeztet-
hette volna őt a tagadás körülményeire, 
szemrehányásokat téve. De ő tudta, egy 
dolgon fordul meg minden. Szereti-e őt 
Péter mindennél jobban?
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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 2019. szeptember-október 

ÁhÍtAt
 "URam, szereteted az égig ér, hűsé-

ged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a 
hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy 
mélység, embert és állatot megtartasz, 
URam. Mily drága a te szereteted, Iste-
nem! Szárnyad árnyékába menekülnek 
az emberek. Dúslakodnak házad bő-
ségében, örömöt árasztasz rájuk, mint 
patakot. Mert nálad van az élet forrása, 
a te világosságod által látunk világossá-
got." - zsolt 36, 6-10

 A 36. zsoltár több dimenziós világ-
képet tár elénk. Feketén-fehéren utal az 
embervilágra, két csoportra osztva az 
emberiséget. Akiknek “nem számít az 
istenfélelem” (2.v.), a gőgösök (2-3, 12v) 
gonosztevőkként (4-5, 13v) élnek, mert a 
szív mélyén suttogó bűn gyűlölködésre 
és rontásra indí totta őket. Ugyan ebben 
a világban él az Istent szerető ember is 
(11), aki a jó utat választva az “élet for-
rásához” menekül (6-10). Míg az egyik 
“nem veti meg a rosszat”, a másikkal vi-
lágosságot láttat az Isten. A bűn rosszra 
képesít (“bűnével gyűlöletet tud szítani” 
(2a), de a tiszta szívűre örömöt áraszt az 
igazságos Isten (9, 11). E kétféle életnek 
igazi jelentőséget azonban Isten jelenlé-
te ad, aki életterünk határain túl, de azt 
is uralva él: szeret, hűséges, igazságot 
szolgáltat, oltalmába vár, áld és éltet. 
Összegezhetnénk a zsoltár mondani-
valóját úgy is, hogy mérlegre téve az 
ember képessé geit, majd Istenét, az Úr 
jelenléte és munkája dicsőséges a világ-
ban. Magyarán: Ő számít. 

Naponta szembesülünk a rosszal. Ha 
magunkban nem látnánk meg, a hír-
adások „segítenek” szörnyülködni. 
Örülünk az itt-ott felbukkanó jó példák-
nak is, bár mintha azokra kevésbé len-
ne vevő a modern ember. A Szentírás, 
a Kijelentés segít abban, hogy többet 
lássunk, mélyebbre és magasabbra néz-
zünk ezeknél. A kikerülhetetlen való-
ságból Istenhez menekít az Ige, nem 
egy utó piába és nem álmodozni, hanem 
hogy az élet forrásánál örömre ébreszt-
ve, dúslakodjunk abban, amit Isten sze-
retete kínál nekünk. 

„Mily drága a te szereteted, Istenem!” 
Vajon, amikor görögre fordították ezt 
az örömteli felkiál tást a régi írástudók, 
nem a saját megtapasztalásaikkal toldot-
ták meg a héber jelző jelentését? 

A „drága” (mert ritka, különös, külö-
nösen értékes, megfoghatatlan) nekik azt 
is jelentette már, hogy „sokféle”, „sokré-
tű”, „megsokszorozott”, „gazdag”. Isten 
szeretetének erről az áradó bőségéről ír 
Pál apostol is (Róm 8,31-39). 

Isten képes kijelentett isteni tulajdon-
ságaiból megtapasztaltatni annyit az 

emberrel, ami az Őt szeretőket ma is üd-
vösségesen jól tartja. Mint az Úr aposto-
lai, mi is bizonyságot teszünk arról, amit 
látunk és hallunk, amit megtapinthat-
tunk, megélhettünk a kegyelemből. Ha 
valósággal Hozzá menekülünk, akkor 
„háza bőségében dúslakodunk” is. Szép 
énekünket idézve, nagybetűvel eme lem 
ki azt, amit költőnk a jelenben tapasz-
tal meg a „tökéletes üdvösségről”. Isten 
mára kínálja mindezeket! 

„Az üdvösség tökéletes, / Mit Jézus ÁD 
NEKÜNK. / Üdvszomjasan RAGADJA 
MEG / E nagy kincset szívünk! 
  Ne kétkedjél az Úr szaván, / Ha fel 
nem foghatod! / TÖBBET TESZ ÉRET-
TED az Úr, / Mint el gondolhatod. 
  Igéje tiszta, mint a nap, / S ígérete 
dicső. / TELJES MEGVÁLTÁST AD 
NEKÜNK / A NAGY ÜDVÖZÍTŐ. 
  Ő meghalt, feltámadt és ÉL, /  
SZENTLELKE MŰKÖDIK, /  
MUNKÁJA MIND TÖKÉLETES, / 
MEGSZENTEL, ÜDVÖZÍT!” 
Teszi mindezt most is, mindenkivel, 

aki Hozzá menekül. Ő oltalmazó szere-
tettel vár az emberre. 

Adjunk hálát az Örökkévaló oltalmazó 
szeretetéért! 

                            Novák József

„Mindegyikünk a  
felebarátjának kedvezzen!”

Róma 15,1-3a
Még kezdő lelkipásztorként ütköztem 

bele egy jeles hittudós újszerű kijelenté-
sébe: „Az a gyülekezet, amelyben nin-
csenek fogyatékosak, fogyatékos”.

Először és sokáig berzenkedtem e 
mondás ellen, mert úgy véltem, ha fel-
adatom a rám bízott gyülekezet minta-
szerű néppé formálása (vö. 2Kor 11,2), 
akkor ezt csak a minden tekintetben 
kivételes adottságú hívőket számításba 
véve valósíthatom meg. Aztán többször 
újragondoltam a meghökkentő állítást, 
mígnem fölfedeztem annak bibliai alap-
jait az imént olvasott igében. Megadtam 
magam. Továbbra sem mondtam le a 
tökéletes gyülekezet megvalósításá-
ról. Csakhogy ettől kezdve pásztori tö-
rekvésem elsődleges célja már nem az 
emberek által megcsodálható élcsapat 
létrehozása volt, hanem a jó Atya gyö-
nyörködését kiváltó, oltalmazó, segítő, 
be- és elfogadó, szeretetet sugárzó, egy-
szóval otthont adó menedék kialakítása.

Azóta sem találtam jobb megoldást. 
Az évek során meggyőződtem arról, 
hogy a menedék-, az otthon-gyülekezet 
nemcsak a benne élők számára nagy 
ajándék, hanem a lélekmentés szem-
pontjából is érték. Mi sem bizonyítja 
ezt jobban annál, mint amikor egy-egy 
tagfelvétel során valaki a megtérését el-
indító elsődleges hatást így fogalmazza 
meg: „Ahogy beléptem az imaházba, 
mindjárt megfogott a szeretet légköre, 
az, ahogy velem, a betévedő idegennel 
törődtek”.

Természetesen a gyülekezet szeretet-
ben való növekedése sem teszi felesle-
gessé a mindent vonzó és szép keretbe 
foglaló igényességet. Ezért ügyelnünk 
kell arra, hogy az istentiszteleti és egyéb 
szolgálatokban forgolódó testvérek min-
denben megfeleljenek a soha el nem 
évülő bibliai mértéknek: „Megtette, ami 
tőle telt…” (Mk 14,18).

Az viszont folyamatosan és minden 
tag által végzendő feladatunk, hogy 
mindig az éppen erősebb karolja föl a 
gyöngébbet; aki valamiben jártasabb, 
segítse az abban járatlant. Mindez gyön-
géd szeretettel történjék, nem lehenger-
lő fölénnyel, testvérünk javát, épülését 
keresve. Ha ez olykor nehezünkre esne, 
vegyünk erőt az Úr Jézus példájából: 
„Krisztus sem magának kedvezett”, és 
tanuljunk folyamatosan az okulásunkra 
megírt Szentírásból merítve.

                     Győri Kornél (Újpest)

MÉG EGY ESZTENDŐT ...
Lukács 13:8.
A Gazda kimondta az ítéletet.
A fejsze már a fára vettetett.
És akkor jött a nagy föllebbezés.
A Vincellér szívéből feltört a kérés:
"Még egy esztendőt adj neki, Uram!"

Fájó felismeréssel láttam önmagam,
Az én "terméketlen fa" életem.
A dús lombozatú ágakat,
melyben daloltak a madarak,
sugárral szórta teli a nap,
kövéren zöldelltek a levelek,
gyönyörködtek benne az emberek.
De mikor a Gazda járt a kertben,
megremegtek a levelek,
mert fájó sóhaja szívemig ért:
"Mit meg nem tettem az én szőlőmért!"
Tudtam, hogy szeme gyümölcsöt keres,
tudtam, hogy mit sem ér az életem.
S akkor szólt drága Vincellérem!
Egyedül Ő nem mondott le rólam,
és ígérte, hogy mindent megtesz értem,
kezessége lett életemre érdem,
szent vérével szerezte a jogot,
hogy számomra kegyelmet kérjen:
"Hagyj békét néki még ez esztendőben!"

Fordult az év ... kegyelmi év ...
Megkezdődött egy újabb esztendő.
Talál-e rajtam, s talál-e majd rajtad
gyümölcsöt, ha lejár az idő?
                            Oláh Lajosné



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

5. oldal 2019. szeptember-október

NOVÁK seBestyéN
1938 - 2019

Novák Se-
bestyén 1938. 
augusztus 21-
én, Pécs-Sza-
bolcson szü-
letett. 2019. 
július 9 esté-
jén a legfia-
talabb öccsé-
vel, Istvánnal 
énekelgetett a 
dél kaliforni-
ai Claremont 

városban levő lakásán, miután az éppen 
Magyarországon tartózkodó szeretteit 
jókedvvel üdvözölte, majd lepihent. Éj-
szaka, álmában érte a mennyei Hazába 
hívó szó, és adta vissza lelkét Teremtő-
jének.

Sebestyén szülei (József és Dobszai 
Borbála) fiatal házasok voltak, ami-
kor megtértek. A bányászok évtizedek 
múltán is emlegették a nagy változást, 
aminek tanúi lehettek, miután a “nagy-
bajuszú Novák” megtért. A gyorsan 
növő családot (8 gyermekük közül kettő 
nagyon korán meghalt) Ungár Aladár 
testvér lelkigondozta, aki bemutatta 
őket Laub János lelkipásztornak is. Se-
bestyén 14 éves korában tett vallást az 
újjászületéséről a pécs-somogyi baptista 
gyülekezetben.

A család életében központi helyen állt 
az Úr szolgálata. A sűrűn lakott bánya-
telepen esténként szívesen hallgatta a 
szomszédság a Novák család éneklését 
és zenélését. A nagy szegénység és a 
bányász családok viszontagságai közül 
feltekintők, a „hívők” köztiszteletnek ör-
vendtek. Amikor veszélyes helyzetekbe 
vezényelték a vájárokat és a csilléseket, 
a baptistákkal voltak hajlandók a mélybe 
szállni, mert „azokat védi az Isten”. 

A Novák gyerekek (így Sebestyén is), 
apjuk vezetésével pengetős zenekart 
alakítottak, de az énekkarban, majd a 
fúvós zenekarban is lelkesen szolgáltak.

Az általános iskola elvégzése után, 
azonnal a közeli István aknán kezdett 
dolgozni Sebestyén, először az u.n. 
„napszinten”, később a bányában is. Sze-
retett dolgozni. Szívesen dolgoztak vele 
a munkatársai, mert jó kedélyű, szorgal-
mas és tisztelettudó legényke volt. 1958. 
augusztus 2-án vette feleségül Kovács 
Ilonát. Három gyermekük született: Jó-
zsef, Debóra és Péter. A somogyi gyü-
lekezet elöljáróságában és a különböző 
szolgáló csoportokban lelkiismeretesen 
szolgált; a gyerekek Biblia-tanulmányo-
zásait éveken át vezette. Laub János, 
Tóth Kálmán, Nagy Ferenc, Megyeri 
Lajos, Révész József és Zentai László 

modorával, szimpatikus humorérzéké-
vel, jó atmoszférát teremtő, azt fenntartó 
személyiségével, imádságaival, minden 
alkalommal tanultunk tőle. 

Egy minden találkozási alkalommal 
elmaradhatatlan mondatát említem, 
amit csak tőle hallottunk. Kérdeztem: 
„Hogy vagy Sebestyén testvér?” Vála-
sza: „Ha itt vagyok, akkor jól.”

Akkor is ezt válaszolta, ha gyengélke-
dett, vagy fájdalmai is voltak, de azok 
nem voltak olyan súlyosak, elviselhetet-
lenek, amiért otthon kellett volna ma-
radnia – ahogy ő mondta.

Ezek után hozzászoktam egy másféle 
módjához az üdvözlésnek: „Sebestyén 
testvér, látom, hogy most jól vagy!”

Kérdése: „Honnan, miből gondolod?”
Válaszom: „Abból, hogy most itt vagy!”
Az Oregon államból Kalifornia déli 

részébe való költözésük alkalmával 
lelkipásztorának, Józsi fiának tett ígé-
retéhez mindhalálig hűséges maradt. 
Azt ígérte, hogy az imádkozáson és az 
énekkarban való éneklésen (basszus) 
kívül más szolgálatot nem tud vállalni. 
Viszont, amit vállalt, azt hűségesen vég-
re is hajtotta.

Hűségének erényeit sok éven át ta-
pasztalhattuk. Ha egyenkénti hangos 
imádkozásokra került sor a gyülekezet-
ben, nagyon ritka kivételtől eltekintve, 
várakozás, habozás nélkül ő volt az első, 
aki elkezdte az imádkozásokat, és a buz-
dításban elhangzott témákhoz ragasz-
kodva imádkozott. Istenbe vetett hite 
élő volt, amit jó cselekedetei igazoltak. 
Mindig emelt fővel járt. Kedves hívő 
ember volt. Életében bárhova került, a 
helyére talált Jézussal, akinek nagyon 
hálás volt az örök életért, a gondviselé-
sért, a családjáért, a gyülekezetért és lel-
ki testvéreiért. Hallottuk kórházi ágyán 
fekve az áldott orvos eszközei mellett, 
más betegekért, gyászolókért, özvegye-
kért, idősekért, egyedül élőkért, a gyü-
lekezetért, lelkipásztorokért, „elöljáró-
inkért”, világ békéért, imaházainkért 
és egyéb aktuális témákért imádkozni. 
Képmutatás nélküli szeretet jellemezte. 
Mély gyászaiban (két felnőtt gyermekét 
eltemette) és a betegségek kihívásai kö-
zötti viselkedésével is vallást tett az Úr 
Jézussal való kapcsolatáról.

Az Alhambrai hirdetőn olvastuk Füle 
Lajos versét erről a lelkiségről:

meNeDéKem
Múló időm, URAM, TEREMTŐM,
forgács csak az időtelenből,
a véges út, a földi pálya
a teremtés hasadt szilánkja.
Hogy is lehet, hogy e szilánkot
jelenléteddel így megáldod,
s a halandó emberi lelket
hatalmaddal újjáteremted?

voltak a lelkipásztorai. Korán nyugdí-
jazták, mert utolsó munkakörében, mint 
fúrómester különösen is veszélyes és az 
egészségére káros munkát végzett. Az 
volt a dolga, hogy a terjeszkedő fejté-
seknek előfúrjon, talajmintákat vegyen, 
és a mérgező, gyakran robbanó gázok és 
a víz lecsapolását megkezdje. A szilikó-
zis, az ízületi megbetegedések és a ma-
gas vérnyomás – a „bányászbetegségek” 
idős koráig kísérték.

1981 júniusában kapott kedvező vá-
laszt a kérelmére; családjával együtt el-
hagyhatta Magyarországot, és az Oregon 
államban lévő Albany First Assembly of 
God gyülekezetének szponzorálásával 
letelepedhettek az USA-ban. A gyüle-
kezet gondnokaiként dolgoztak Ilonával 
egészen a második nyugdíjba vonulásáig.

2000-ben költöztek a dél-kaliforniai 
Claremont városba, és azóta a lakóhe-
lyükhöz közeli Alhambra nevű városban 
lévő Amerikai Magyar Baptista Gyüle-
kezet tagjaiként éltek és szolgáltak. A 
vendégszeretetéről ismert család soka-
kat látott vendégül. Sebestyén testvér, 
ígéretéhez hűen, az imádkozás szolgála-
tát végezte olyan kitartóan, hogy Urunk 
iránti bizalmának a mélysége sokunk 
előtt világossá vált, akik a példájából ta-
nulhattunk. 

Sebestyén testvér rendelkezett a bú-
csúztatásáról és temetéséről. Július 28-
án, a vasárnap délelőtti istentisztelet ke-
retén belül, a vendég-igehirdető Michael 
Gregory szolgálata után, a fia (gyüleke-
zetünk lelkipásztora) ismertette az élet-
útját, majd a családtagok és a gyülekezet 
képviseletében lelki testvérei közül is 
megemlékeztek róla néhányan. 

Másnap (hétfőn, július 29-én), a West-
Covina-i Forest Lawn temetőben, csa-
ládi körben folytatódott a Sebestyén 
testvér által választott énekek éneklése. 
Gyülekezetünk lelkipásztora sorban fel-
olvasta azokat az igeszakaszokat, amiket 
édesapja erre az alkalomra a Bibliájába 
írt (zsolt 106:48; zsolt 5; Luk 2:25 és 
8:21; Jel 14:3; 1Móz 48:21; 2Tim 4:6-8). 
A jelenlévők beszélgettek ezen igéknek 
a jelentőségéről, imádkoztak, néhányan 
még megemlékeztek róla, majd a ham-
vait tartalmazó urnát a fia, lelkipászto-
runk helyezte a sírba. A hantolással járó 
kérlelhetetlenül durva zajok fölé emel-
kedett a „Fönn a csillagok felett, Hal-
leluja, ámen! Boldog lelkek zengenek, 
Halleluja, ámen!”- kezdetű ének. 

Sebestyén testvér nem csak látogató-
ja, de példaadóan rendszeres résztvevő-
je volt gyülekezetünk minden vasárnap 
délelőtti Agapé nevű felnőtt vasárnapi 
iskolájának, az istentiszteleteknek, és a 
szerda esti bibliaóráknak, feleségével, 
Ilonka nőtestvérrel együtt, hanem bölcs 
hozzászólásaival, szerénységével, igei 
ismeretével, alázatos, mindig jó-kedélyű 
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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 2019. szeptember-október 

tItKÁrI jeleNtés Az 
ÉAMBSZ 112. KÖZGYŰLÉSÉN

2019. július 6.
Kedves testvéreim, amint szokásom, 

jelentésemet azzal kezdem, hogy át-
adom idős testvéreink szeretetteljes 
köszöntését, akik előrehaladott koruk 
vagy betegségük miatt nem tudnak már 
részt venni közgyűléseinken. Sajnos, 
egyre jobban apad a lista, és már alig 
vannak közöttünk azok közül, akik év-
tizedeken vagy egész életükön át szol-
gáltak a magyar baptista misszióban, 
szövetségünkben. Ezért most csupán 
két személyt említek meg: Kish Ethel és 
Cserepka Margit nőtestvéreket, akik lé-
lekben és imádságban velünk vannak e 
napokban. Kulcsár Sándor és Annamá-
ria testvéreink többet is tudnak monda-
ni Margitnéniről, hisz a napokban tértek 
vissza Kelownáról, meglátogatva test-
vérnőnket. Idős testvéreinket hozzuk az 
Úr elé naponkénti imáinkban.

szöVetségI AlKAlmAINK
111. Közgyűlés: „Szép örökség jutott 

nekünk” (zsolt 16:6) jelmondat értel-
mében egy egész héten át ünnepeltük 
tavaly ilyenkor szövetségünk 110. éves 
fennállását, hétvégén közgyűléssel és 
jubileumi istentiszteletekkel zárva.

Habár családi hét volt a közgyűlés 
előtt, mégsem maradt el a szokásos 
gyermektáborozás július 9-15 között, 
melyen 51 gyermek vett részt, és 23 
felnőtt működött közre a foglalkozá-
sokban, étkeztetésben és szállásolásban. 
Köszönjük áldozatos munkájukat!

Őszi Ifjúsági Találkozó: Október 5-7 
között New Yorkban tartott találkozó 
fő témája: „Az álmok megvalósítása” 
(DreamWorks). Meghívott vendég lel-
kipásztor, Mike Sámuel (Kecskemét) 
tartott előadásokat 1 Péter 3:15 ve-
zérgondolatok alapján. Minden fiatal 
reménységgel néz a jövője felé, arról 
álmodozik, azok megvalósításán dol-
gozik, hogy boldog és beteljesedett éle-

Balla Annamária (Nagyvárad) előadá-
saiban. Összesen 66 személy vett részt 
és kapott áldást a szolgálatok során. A 
konferencia főtémája: Nők a szerető és 
igazságos Isten családjában.

Március 30-án a Torontói Gyülekezet 
rendezett egy ökumenikus női konfe-
renciát, melyen ugyancsak Dr. Balla 
Annamária tartott előadást ilyen cím-
mel:  Mit kezdjünk a megoldhatatlannak 
látszó problémákkal? 

évközi videó konferencia: Március 
23-án, szombaton került sor a Végre-
hajtó Bizottság évközi tanácskozására, 
majd április 13-án, ugyancsak szomba-
ton volt a MJB tagjainak évközi tanács-
kozása. Mindkét alkalom a szeretet és 
békesség lelkületében zajlott le.

Tavaszi Ifjúsági Találkozó: Május 
24-26 között először volt Venice, FL-
ban, a Nyitott Biblia Gyülekezet rende-
zésében ifjúsági találkozó. Téma: Jézus-
sal jobb! (Jesus is better!)

Jared Wyndham, Huli Sándor és 
Püsök Dániel lelkipásztorok szolgáltak 
e találkozón.  Vasárnap, a közös isten-
tiszteleten közel 100-an vettek részt 
a helyi magyarokkal. Milyen szép is, 
hogy a helyi Magyar Klub, magyar ká-
polnává vált, mint ahogy történik ez va-
sárnapról-vasárnapra.

Missziós látogatás Kelownában: 
Kulcsár Sándor lp. és felesége egy hetes 
látogatást tettek (március 26 - április 4) 
előbbi szolgálati helyükön, a kelownai 
magyar keresztyén misszióban. Hét köz-
ben bibliaórán vettek részt, személyeket 
és családokat látogattak, vasárnap pedig 
közös istentiszteleten szolgáltak. Dr. 
Cserepka Margit nőtestvérünk különö-
sen részese és élvezője volt e látogatás-
nak, mert többször lehettek együtt igaz 
lelki testvéri közösségben. Köszönjük 
a Kulcsár házaspár szeretet szolgálatát 
ilyen módon is.

Gyermek születés:
Eliana Joy Adam – Los Angeles
Kulcsár Abigail Ráhel - Toronto
Bemerítés: Kis Péter – Toronto
Menyegző: Jakab Benjámin és Szabó 

Zsuzsi – New York
Házassági évforduló: Boda Ferenc 

és Etelka (50) - Cleveland
Haláleset:
Lőrincz Rozália, Kulcsár Sándor – 

Chicago / Tóth Zsuzsánna, Kuti Anna – 
Toronto / Balla Gábor – Akron / Balla 
Ferenc, Tóth László – Melbourne AU / 
Selpal Jolán – Palm Bay / Müller Sán-
dor, Steiner Istvánné - California / Ilon-
ka Rózsika – Kelowna / Adina Pirillo – 
Florida / Kulcsár Margit – Perecseny /
Andrea Sánta – Mo. 

                       Szabó István titkár

Köszönöm, hogy hinni, remélni
én is idejöhettem élni,
s földi időm ha itt letelne,
kaput nyitsz az időtelenbe.
Mert a múlás csalóka látszat,
mert hatalma nincs a halálnak
azon, akit KRISZTUSA éltet...
Menedékem - az örök élet.
Az alhambrai Amerikai Magyar Bap-

tista Gyülekezet Istennek ad hálát Novák 
Sebestyén testvér életéért. A Szentlélek 
vigasztalását kívánjuk a Novák család-
nak és a rokonságnak. Imádkozunk a 
gyászolókért.
                  Dr. Szenohradszki János

te legyen. Ezt viszont semmi és senki 
másban nem található meg, csak Jézus 
Krisztusban – volt a fő üzenet.

100. éves születésnap: Kish Ethel nő-
testvérünket közülünk szinte mindenki 
ismeri. Kiemelkedő személyiség szö-
vetségünkben, hiszen lelkipásztor-gyer-
mekként a gyülekezeteinkben nőtt fel, 
hűségesen szolgált egy hosszú életen át 
és mind máig élete egyik legszebb része, 
öröme és érdeke a szövetség.  Ez év ja-
nuár 16-án ünnepelte 100. születésnap-
ját, melyen szövetségünk képviseletében 
részt vett Kulcsár Sándor lp. házaspár,  
Szabó István, Balla Zsigmond és Kul-
csár Attila.

Ifjúság Szilveszteri Találkozói: 
Két csoportban töltötték ifjaink a Szil-
vesztert és Újévet, Ráma táborban és 
Scottsdale, Az-ban. 

Lelkipásztori Csendes Napok: Janu-
ár 23-27 között Kulcsár Sándor lp. flo-
ridai otthonában  tartottak csendes na-
pokat, de a szállásolásban szükség volt 
Attila és Sanyika otthonaikra is. Köszö-
net illeti Kulcsár Annamária és Torma 
Erzsike nőtestvéreket, akik az ételek 
előkészítésében és felszolgálásában fá-
radoztak. 

Mini Ifi találkozó: November 9-11 
között Detroitban találkoztak a fiatalok. 
Témájuk a közösség / Fellowship volt. 
Február 15-17 között Clevelandban 30 
fiatal vett részt a hétvégi mini találko-
zón. Házi közösségben, gyülekezeti al-
kalmakon gyakorolták a közösséget és 
szolgáltak a testvériség felé.

MaBaViSz tanácsülés: Március 15-
én a világszövetség vezető tagjai (13-an) 
üléseztek, tanácskoztak a detroiti gyü-
lekezetben, a magyar baptista misszió 
érdekében, este pedig közös istentiszte-
leten vettek részt a helyi gyülekezettel. 
Másnap elutaztak beosztás szerint gyü-
lekezeteinkhez és 17-én vasárnap igehir-
detéssel szolgáltak. Különleges, áldott 
alkalmak voltak minden gyülekezetben.

Női Csendes Napok: Március 22-24 
között Murietta Hot Springs, CA keresz-
tény konferencia központban nőtestvé-
reink és leányaik konferenciája volt, Dr. 
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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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hogy kicsit fáradt. Természetesen, nem-
csak ők, hanem minden önkéntes, kivé-
tel nélkül, igyekezett bátorítólag hatni 
egymásra munkálkodásával. Hálásak 
vagyunk értük Istenünknek, csakúgy 
mint a táborban résztvevő gyermeke-
kért.

A napi program az előző évekhez ha-
sonlóan alakult: Étkezések, Bibliai fog-
lalkozások, játék és kreatív tevékenysé-
gek, valamint a naponkénti lubickolás 
a tóban. Minden este istentiszteletet 
tartottunk, ahol a fiatalok vezettek ben-
nünket az Isten dicsőítésében, majd igei 
üzenet hangzott, röviden, egyszerűen, 
gyermeknyelven.

Gyermekeink négy csoportban hall-
hattak az Úr Jézusról. A legkisebbek 
Püsök Adina vezetésével, a kicsit na-
gyobbakat Kovács Irén tanította, a leg-
nagyobbak pedig két külön csoportba 
kerültek. Idén egy angol nyelvű csoport 
biztosított lehetőséget a barátok, osz-
tálytársak meghívására a táborba. Ne-
kik Oláh Márta volt a tanítójuk. Emel-
lett egy szép számú fiúcsoport alakult, 
akiket Huli Sándor és Valéria vezetett.

Kiváltság, hogy Megváltónk ismét 
alkalmasnak tartott bennünket, a Neki 
való szolgálatra, a gyermekeink javára. 
Hisszük, hogy a Lelki magvetés nem 
volt hiábavaló, és talán még mi is meg-
láthatjuk a gyümölcsét. Imádkozzatok a 
gyermekeinkért.

A Detroit tanítók két csoportban szol-
gáltak, Kovács Irén a nagyobbik fia, 
Péter segítségével, Huli Sándor pedig 
állandó segítőtársával Valériával, vala-
mint Kulcsár Brigi segítségével. 

A 10-14 évesek magyar csoportjá-
ban tizenhárom fiú vett részt. Heti té-
mánk így a Man of Love, Man of God 
lett. A szeretett különféle megnyilvánu-
lásairól tanultunk, az öt szeretetnyelv és 
Bibliai történetek alapján. Nagy áldást 
jelentett, hogy minden Bibliai foglalko-

ve. A konyhai kisegítéstől a szabadidős 
foglalkozások vezetésén és a tónál való 
felügyeleten át, egészen az esti csendes 
pihenőig, mindenütt és mindig lehetett 
számítani rájuk. Késlekedés nélkül, 
megbízhatóan végezték a feladataikat. 
Csoportvezetőként megható volt észre-
venni, hogy akiket tavaly még tanítot-
tunk, terelgettünk, most munkatársként 
állnak mellettünk. Néha egészen külön-
legesen engedi az Úr meglátnunk fára-
dozásunk gyümölcsét. 

Természetesen a korábbi években jól 
összeszokott felnőtt szolgálattevők is 

példamutatóan jártak az ifjak előtt. Egy-
szerre láthattuk az ifjak lelkesedését és 
az idősek hűségét. Felemelő volt és köny-
nyűvé tette a saját munkánk végzését az 
Úrért. Ránéztünk például a folyton tevé-
kenykedő Torma Irénke nénire, vagy az 
újabb és újabb ellátmánnyal megérkező 
Mikó házaspárra, vagy a Bákai házas-
párra, és az ember máris elfelejtette, 

“Jézus azonban magához hívta őket, 
és így szólt: Engedjétek hozzám jönni a 
kisgyermekeket, és ne akadályozzátok 
őket, mert ilyeneké az Isten országa.” - 
Lk 18:16

Talán már megszoktuk, hogy a Köz-
gyűlés utáni héten gyermektábor várja 
a kicsinyeket és nagyokat RÁMÁ-ban, 
Püsök Dániel torontói lelkipásztor veze-
tésével. Mégis minden évben különleges 
áldást tartogat számunkra az Úr, miköz-
ben visszük, segítjük gyermekeinket, 
hogy megismerhessék és elfogadhassák 
Őt személyes megváltójukként. 

Idén külön táboroztak a fiataljaink 
és a kisebbek. Azonban örömteli meg-
lepetés volt számunkra, hogy az Ifjú-
sági tábor résztvevői közül jónéhányan 
jelentkeztek, hogy segítőként maradni 
szeretnének a gyermektábor hetében is. 
Így alakult ki az a különleges helyzet, 
hogy a közel ötven táborozóra, majdnem 
ugyanannyi tanító és segítő jutott. 

Azok a fiatalok, akik az előző hé-
ten táborozók voltak, most jó kedvvel 
és szorgalommal láttak neki a sokféle 
munkának, a kisebbek táborozását segít-

Beszámoló a 2019-es Rámai Gyermektáborozásról - július 8-14.

Gyermektáborozás: gyermekek, 
csoportvezetők és segítőik. A legkisebbek 

és a legnagyobbak csoportja.
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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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tünk szemtanúi milyen lelkesedéssel, ér-
deklődéssel szívtak magukba mindent. 
Gyerekek, akik nem szoktak igeversek 
hallásához, versenyezve tanulták az 
igemagvakat, örömteljes szívvel énekel-
ték az énekeket: Our God is so good and 
so strong and so mighty, it's  nothing my 
God can not do... / He is the light of the 
world… / One way, Jesus…

Tanultunk Isten Szentségéről, így 
megláttuk az ember bűnös természetét, 
az egyetlen igaz útra mutattunk, Jézus-
ra, az egyetlenre, aki által kapcsolatunk 
lehet a Szent Istennel az ő kegyelme ál-
tal.

„You shall be holy, for I the Lord your 
God Am Holy.” / „.. for all have sinnned 
and fall short of the glory of God.” / 
„For the wages of sin is death, but the 
free gift of God is eternal life in Jesus 
our Lord.”

Aztán ismerkedtünk az Igaz Istennel,  
„... for all His ways are just...” , és rá-
mutattunk Istenünk végtelen szereteté-

re:  „For God so loved the world, that He 
gave His only Son...” Megtáttuk, hogy  
egyedül Jézus áldozata által - „ Jesus is 
the way, the truth and the life” - lehet 
örök kapcsolatunk a Szent Istennel, és 
szerethetjük őt, aki előbb szeretett min-
ket. „.. love the Lord your God with all 
your hearh...”

Kérjük Urunkat, hogy mindezeket az 
elvetett ige magokat, amit a gyermekek 
megtanultak és hitünk szerint megértet-
tek, gondozza, táplálja, hogy az ő akara-
ta szerinti időben kihajtsanak. 

„Az Isten jó.”  Ennek a jó Istennek ál-
dását elveztük ezen a héten is. 

A csoportunkban lévő gyermekek, 
Sári és én is szeretnénk köszönetet mon-
dani Dániel testvérnek és mindazoknak 
a szorgos, alázatos és szeretettel teljes 
segítőknek akiknek hűséges szolgálatát 
használta Isten arra, hogy az idei gyer-
mektábor is áldással, örömmel és jókedv-
vel telve legyen.  Az Úré a dicsőség.

                                    Oláh Márta

záson meghallgathattuk egy-egy felnőtt 
illetve fiatal megtérésének a történetét, 
ami után kérdések feltételére is volt le-
hetőség. Sorban hangoztak a bizony-
ságtételek a hét folyamán Bencze Ákos, 
Csővári Pál, Bákai Steve, Csercsa Ta-
más, Huli Sándor, valamint két fiatal, 
Lipták Dávid és Csikász László részéről. 
Érdekes volt megfigyelni, hogy a fiúkat 
leginkább ezek a történetek érintették 
meg, és néha meg is kellett állni a terve-
zett témával, hogy megválaszolhassuk 
a további kérdéseiket. Emellett, játékok 
és craft is segítették az üzenet elmélyü-
lését a szívükben. Az a vágyunk, hogy 
felnövekedve valóban Isten fiai, a Szere-
tet férfiai lehessenek ezek a gyermekek. 
Kövessék Jézus Krisztust ebben a válto-
zó világban, mert Ő, ahogyan a héten is 
tanulták: Tegnap és ma és mindörökké 
ugyanaz. - zsidókhoz írt levél 13. rész 
8. verse  

                                  Huli Sándor

2019 rAmA - Angol csoport
12 gyermek ült az asztalok körül ezen 

a nyáron a csoportunkban, telve energiá-
val, készenlétben a sok játékra, és ahogy 
a hét folyamán láthattuk, kíváncsisággal 
is, milyen egy keresztény magyar tábor. 

Sári és én örömmel és hálával lehet-

bátorítást kaptunk, és így indulhattunk a 
napi feladatok elé.

A 6-9 éves gyerekekkel az Úr Jézus 
példázatairól tanultunk, éspedig: Az 
irgalmas samaritánus, A Jó Pásztor, A 
tékozló fiú és a Magvető példázatáról. A 
kiemelkedő aranymondásunk pedig ez 
volt: “Én vagyok a jó pásztor. A jó pász-
tor életét adja a juhokért.” (János 10:11) 

Öröm volt látni, ahogyan a gyerme-
kek imádkoznak, és mint a szivacs, úgy 
szívják magukba a történeteket, arany-
mondásokat, énekeket. Jó volt érezni, 
tapasztalni azt a szeretetet, amit tőlük 
kaptam. Olykor csak egy ölelésre is oda-
jöttek, átöleltek, és tovább szaladtak. 
Szeretnék én is hozzájuk hasonlítani az 
önzetlen és alázatos szeretetben.

Hálás vagyok a fiatal segítőkért, akik 
örömmel, kitartással segítettek, hogy 
nekünk könnyebb és gördülékenyebb 
legyen a gyerekekkel való foglalkozás. 
Járjunk gyermekeink, fiataljaink előtt 
jó példával, és legyen a mi beszédünk, 

cselekedetünk olyan, mint az aranyalma 
ezüst tálcán (Péld 25,11).

                                 Kovács Irén

Újból megérkezett a várva várt nyári 
szünet, amit minden gyermek türelmet-
lenül várt, úgy egy kicsit még mi, szülők 
is. Már megszokottá vált, hogy a júliusi 
hónap elején a Ráma táborba megyünk, 
és gyermekeinkkel ott töltünk egy hetet. 
Elsősorban lelki táplálékot igyekszünk 
adni nekik, de természetesen a testi táp-
lálékról sem feledkeztek el a testvére-
ink: bőven elláttak jobbnál jobb, és fino-
mabbnál finomabb falatokkal. A reggeli 
harmat áhítatkor minden reggel új erőt, 

A második és a harmadik csoport, 
vezetőikkel / a besegítő fiatalok.
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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)

9. oldal 2019. szeptember-október

one conversations and sometimes they 
were during our group discussions. 
Also, we had a few praise and worship 
nights to help just focus on worship 
God. Sometimes we get caught up with 
lessons and forget to praise our Creator. 
So we made sure to have that moment 
and it was nice to see the youth react the 
same way. It’s in those intimate moments 
with Jesus in praise and worship where 
we feel free and joyful. Sometimes we 
repeated a song because it reminded us 
of how good God is to us in the lyrics.

Gondolom sokat úsztatok a 
Couchiching tóban. Voltatok kirándulni 
is valahol?

There was a ”field trip” day on 
Wednesday where some of the youth 
went to Toronto and the others went to 
Canada’s Wonderland. In both cases 
the Ifi Szovetseg helped with paying 
expenses.

Milyen volt az ellátásotok? A tábor-
ban volt a szállásotok és az étkezés 
is? Úgy tudom a szövetség is támo-
gatta a táborozásotokat.

It was all great! Everyone had a bed 
to sleep on. Maybe it wasn’t just like at 
home, but it’s better than sleeping on the 
floor with just a sleeping bag. The food 
was filling and good. There was plenty 
of water for the week and it was needed 
as the days would get pretty hot and 
humid. My parents were the cooks for 
the week with the help of others too, like 
Miko Tibi and Ildiko and Torma neni. 

A szombat esti istentiszteleten ha-
gyományosan a fiatalok szolgálnak – 
így volt ez most is. Te vezetted. Mondj 
valamit a szombati istentiszteletről.

Saturday started off with a play by 
the youth, showing how we should treat 
one another, not just in words but also 
in action. With that, Attila Kulcsar, the 
president of the Ifi Szovetseg, spoke 

Juhász Róberttal, az Ifjúsági Szövet-
ség alelnökével beszélgetek a múlt na-
pok egyik szép eseményéről, a Ráma 
táborban, a szövetségi közgyűlés előtt 
megtartott ifjúsági hétről. 

Robi, azt hittem az idén nem lesz 
külön ifjúsági táborozás, hiszen igen 
sűrű program vár a fiatalokra a nyár 
során. 

Robert: Well, even though the summer 
did have a missions trip planned, we 
thought that for those who weren’t 
going we would give an opportunity 
for fellowship and equipping. Even for 
those who were going to the missions 

trip and also decided to come, it gave an 
opportunity for them to be prepared for 
the missions trip ahead as the subject for 
the week really dealt with the mission 
field. There were about 35 to 40 of us, 
depending on what night, as some 
people stayed earlier in the week but left 
later or some weren’t there earlier in the 
week, but then showed up later.

Kik voltak a vezetői az igei foglalko-
zásoknak és mi volt a témátok?

The discussions and services were 
usually lead by either Daniel Pusok, 
Zsigmond Balla, or me. The theme of 
the week that we focused on was ”Not 
Being Passive with an Active god.” 
We dove into topics like being active 
in life and not just praying and sitting 
around waiting for God to do something 
because lots of times we do that even 
with our faith. Sometimes we believe 
something without even testing it. Even 
though blind faith is good enough for 
you, that doesn’t mean it will work for 
your kids or your friends or an atheist/
non-believer. There’s proof that Jesus is 

the Son of God and that he lived as a hu-
man, died, and rose again! We just have 
to do our research and build our faith in 
Christ by being active in his word and 
praying and fasting. When we do these 
things and also know we have the Holy 
Spirit right beside us to remind us and 
guide us, it should bring us confidence 
in doing the Great Commission!

Hogyan értékeled a fiatalok részvé-
telét. Bekapcsolódtak a beszélgeté-
sekbe? Elfogadták a tanítást?

During our morning discussions, the 
youth seemed to be active in them as 

they would ask questions or give their 
opinions on certain things. Honestly, 
that’s what we were aiming for with 
the youth. We want the whole youth to 
be able to spread God’s word to people 
and if there was any questions they had 
for the week, we did our best to answer 
them according to the teachings in the 
Bible. Sometimes they were one on 

Ráma Tábor, ifjúsági hét /
                       cAmP rAmA yOUth WeeK
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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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evening service at the Baptist Church of 
Mihalyfalva! 

Our team was very impressed with 
the enthusiastic singing at each church 
and enjoyed participating in a worship 
service that was very authentic and 
exuberant! Another blessing was to 
witness the joyous and excited prayers 
of the members! God is good! We are 
having fun as we join God in His mission 
here in Romania! (July 19-29.)

It started! Day 1. at the Gypsy 
Church at mihalyfalva! We had a 
lot of excited kids and our team did a 
wonderful job interacting with the kids! 
It’s difficult to keep their attention, but 
they sang their heart out and listened to 
the Bible story and were eager to learn 
from the Bible. The chocolate and candy 
that we promised them on Saturday when 
we went out into their neighborhood 
to invite them was enthusiastically 
received! 

I am so proud of our team members! 
They loved on these kids and the way 
they interacted with them, I could see 
Jesus’ love pour out of them! 

God is so good to us!

Day 1 of VBs at the roma/gypsy 
church at szaniszló.

Do you want to experience pure joy? 
Tell these kids about Jesus! Sing a few 
Sunday School children’s songs with 
them! Play a game or two. Help them 
do a craft! If you show them God’s love, 
you will be blessed a thousand times 
over. When you serve and bless others, 
you will experience that you will also be 
blessed!

July 20, 2019.
Saturday morning we walked around 

the city of Mihalyfalva to get familiar 
with the area and after a delicious lunch, 
we practiced our songs. Later, we had a 
great time getting to know the members 
of the church’s youth group and also 
played volleyball together. Pastor Szucs 
Daniel is a great guy who cares deeply 
about the church and the mission of this 
church!

We visited the Gypsy area of the town 
today and invited the kids and their 
parents to the Sunday worship servi-
ce and the Vacation Bible school next 
week. While some of them were hesitant 
to engage in the beginning, in the end, 
our entire team received a private escort 
through their streets and many promised 
to come to both event! We even had the 
opportunity to pray with them! God 
has already answered our prayers and 
softened their hearts to receive us and 
the Gospel that we will present to them!

It was pure joy to worship at three 
different churches on sunday! We 
served at the Hungarian Baptist and 
Gypsy/Roma church at Mihalyfalva 
in the morning, went over to worship 
at the Gypsy church at Szaniszlo in 
the afternoon, and finished with an 

about the branches that produces fruit 
and the ones that don’t. It was amazing to 
see how Saturday continued our theme 
for youth week. See, bearing fruit should 

be something all Christians do. You can’t 
do that by just sitting on the couch. You 
have to get up, read the Word, evangelize 
to people, plant seeds, build the church, 
spread love not judgement. Not because 
you HAVE TO, but because you WANT 
TO. The minute you start making it a 
HAVE TO, you start making the gospel 
about good works which, in turn, makes 
it a religion and that takes away the true 
meaning of the gospel, which is Jesus 
and a relationship with Him that also 
makes you free. The Saturday night was 
lead by zsigmond and me. We hope that 
the lessons and message throughout the 
week and weekend not only stayed with 
the youth, but also gets spread around 
to friends and family. Jesus is not to be 
kept quiet. We ought to shout it out!

Köszönöm a válaszokat, Róbert! Az 
Úr áldja meg fiataljainkat, legyenek ve-
zetőikkel együtt Jézus Krisztus jó bi-
zonyságtevői!                 (szerk)

mIssION trIP tO erDely / VBs At the gyPsy/
ROMA CHURCHES OF MIHALYFALVA AND SZANISZLÓ

Kulcsár Attila igehirdetése, illusztrációval / 
fiatalok (is) a konyhában.



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)
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One of our vans broke down at the end 
of day 1, but day 2 was still awesome! 
Our team members did a good job 
serving at both churches and interacted 
with the children in an amazing way. We 
are getting to know the kids and forming 
a bond with them. They love the Bible 
stories and love singing the songs!

Day 3 - My wife Ibi and son David 
joined our team after visiting relatives 
and friends at Nagyvarad/Oradea.  The 
kids at the Mihalyfalva Gypsy Church 
touched our hearts again. The sincere 
prayers of these kids following our 
Bible stories tells us that the Gospel 
is reaching their hearts. Pray, that real 
life change will follow as a result of our 
ministry here. 

Daniel Szucs is our host pastor 
at the Hungarian Baptist Church at 
Mihalyfalva. He was able to join us at 
the Gypsy church. The little girl in his 

arms is named Fruzsina, and she is the 
darling of our team! The pure joy and 
excitement on her face at every phase of 
our VBS just energizes us to continue 
and share Jesus with everyone!

Day 3 at Szaniszlo gave us the 
opportunity to meet some older guys 
and we became friends with Danika, 
Lacika and Robika. We spoke about 
choosing Jesus and the blessings that a 
new and transformed life brings. While 
they did not make a decision to follow 
Jesus, they allowed us to pray with 
them. They promised, that they will let 
me know when they make their decision 
to follow Jesus!

Day 4 was very exciting and 
fantastic all around. We are watching 
with excitement the awesome ministry 
of the pastors involved with the Gypsy 
mission in this area. Pastor Szilárd Filep 
(mihalyfalva) and Istvan Izso (szaniszló) 
are doing a tramendous job ministering 
under difficult circumstances. I pray 
that God will continue to bless their 
work among the Roma people!

We lost power/electricity yesterday 
during VBS, but our team wasn’t 
phased. We sang some new songs and 

the kids sang their hearts out. Most of 
the kids don’t eat breakfast at home, so 
to their delight, we surprised them with 
a pizza party.

We organized a Soccer tournament at 
the end of the day at Mihalyfalva. Several 
teams were formed to compete against 
each other. The teams represented 
were: Mihalyfalva Hungarian church, 
USA/Canada, Szaniszló Gypsy church, 
and Mihalyfalva Gypsy Church. The 
competition was swift, but the Gypsy 
church from Szaniszló led by their pastor 
Istvan Izsó seemed to be the strongest in 
the competition! All around, we had an 
awesome time!

Day 5 - It was hard to say goodbye 
to the kids at the Gypsy Church at 
Mihalyfalva! We loved sharing our lives 
with them and loving on them. In return, 
they loved on us! It’s been a while since 

we saw pure and sincere joy such as 
what we saw among these kids! 

We encouraged them to love Jesus and 
to love reading the Bible and visiting 
the church services on a regular basis! It 
was a great blessing to be here!

July 27. After the last day of our 
VBS with the Gypsy kids, Laszlo Dan, 
the President of the Hungarian Gypsy 
Mission invited our team for dinner and 
gave us a tour of the city of Debrecen, 
Hungary. We also received a more in 
depth insight into the ministry of the 60+ 
Gypsy churches that his organization 
oversees. They are discipling and 
raising up leaders from among the Roma 
people, who are ministering to their 
people group!

Praise be to God, that the Roma 
people are spiritually hungry for the 
Gospel and once they receive Jesus, they 
are transformed! Please pray that they 
might be able to continue the great work 
that they are doing, among very difficult 
circumstances.

On saturday, our team kicked back 
and relaxed, as we went on a beautiful 
hike, to explore Berettyó Spring and the 
surrounding mountains. 

We are also the invited guests of Pastor 
Daniel Pusok and his family’s/relatives’ 
Agape Bed & Breakfast. The Gulyas 
soup (Prepared on an open fire) and the 
Icecream afterwards was outstanding!

On the way to our hiking trip, we 
made a stop at the Hungarian Baptist 
Church of Zilah and enjoyed the yearly 
fair that the city has put on. 

sunday morning, our team split 
up and served in several of the small 
churches around Mihalyfalva. I had the 
privilege to preach God’s Word at a small 
church at Erendred. Tibor Kelemen and 
a few others from the Hungarian church 
from Mihalyfalva joined us. We pray 
that God would bless the members of 
this church, so that they may be salt and 
light in this village, and through them, 
many more might come to trust Jesus as 
their Lord and Savior!

Following the morning worship 
services in the small villages 
surrounding Mihalyfalva, we gathered 
at the Hungarian Baptist Church 
at Mihalyfalva and concluded our 
week’s ministry with a special 
goodbye+blessing of the church. I 
felt God moving my heart in a special 
way and felt the outpouring of sincere 
and genuine brotherly love of fellow 
believers in Christ. As good Baptists, we 
also had a great lunch & fellowship with 
all the pastors and friends that we have 
worked with throughout the week!

Budapest - on the way home from 
the mission trip we did 1.5 days of 
sightseeing in Budapest!  We were 
staying at the Wesselenyi Baptist Church 
for a few nights.

Hungarian Parlament - Thank you 
Sandor Balla for arranging a private tour 
of the Parlament by the Honor Guard. 
It was an unforgettable opportunity to 
see this magnificent building. Also, 
thank you treating us for lunch in this 
same building, in the cafeteria where 
the representatives eat! The tour and the 
food was outstanding!

     Excerpts from Attila Kulcsar's 
facebook. See more pictures there.
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

12. oldal 2019. szeptember-október 

Rendkívüli áldásnak tartom, 
hogy elkísérhettem fiataljainkat az 
erdélyi missziós útra Kulcsár Attila 
testvérrel együtt. Már a készülődés fo-
lyamata is lelkesítő volt, de amit ott ta-
pasztaltunk, azt nehéz papírra vetni. 

Tudatában annak, hogy lesznek rész-
letes beszámolók a fiatalok részéről, én 
csupán néhány képet szeretnék megosz-
tani az olvasókkal, amelyek bepillantást 
engednek abba a szolgálatba, amit fiatal-
jaink korukat és elvárásainkat felül múló 
érettséggel és lelkiséggel végeztek. 

Komolyan felkészültek a reggeli áhí-
tatok vezetéséhez, lelkesen vásárolták 
naponta a vizet és a különböző falni-
valókat a gyermekek számra, naponta 
beállították a komputert/projektort a ve-
títéshez, megszervezték és vezették az 
éneklést, megvásárolták és irányították 
a kézimunkás aktivitásokat, vigyáztak 
a gyermekek hidratálására napközben, 
megszervezték és levezették a játék 
programokat, bizonyságot tettek az ima-
házakban és személyeknek is, segítettek 
a csend/rend fenntartásában a tanítás 
alatt, esténként őszintén megnyíltak és 
beszámoltak aznapi lelki és fizikális él-
ményeikről, igyekezetek pontosan meg-
jelenni a programokon és egész hét alatt 
egyszer sem hallottam őket valamiért 
panaszkodni vagy egymást megbántani. 
Hálás vagyok értük Istennek, a szüleik-
nek, a gyülekezeteknek és mindazok-
nak, akik lelki formálódásukban pozitív 
hatással voltak rájuk. Az itt látható ké-
pekkel próbáltam szolgálat közben len-
csevégre kapni őket.
                                   Püsök Dániel



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

13. oldal 2019. szeptember-október

Énértem folyt a drága vér …
Énértem folyt a drága vér,
Ím lefizetve már a bér.
Elveszett voltam s megtalált,
A bűnömért halt kínhalált.
E nagy kegyet csodálom én,
Hogy általa az üdv enyém.
E nagy kegyet csodálom én,
Hogy általa az üdv enyém.
Míly nagy öröm, hogy ő enyém,
Nagy irgalmáról zengek én.
Fényes angyali seregek
Csodálják vélem e kegyet.
Jóvoltáért dicsérem őt,
Az értem halt Üdvözítőt.
E nagy kegyet csodálom én,
Hogy általa az üdv enyém.
Jézus velem, nem fél szívem,
A Sátántól ő véd híven.
Én az övé, ő az enyém,
Az üdvruhába öltözém.
Dicstrónjánál ő vár reám
És átadja a koronám.
E nagy kegyet csodálom én,
Hogy általa az üdv enyém.
                            Gerő Sándor

GALILEAI MEDITÁCIÓ
"Az Úr van ott!"   (János 21:7)

Reggeledett. A csónakban
néhány fáradt tanítvány evezett a part
     felé.
A szürkületben látni lehetett, hogy ott
valaki várja őket.
A hangját is meghallották:
"Fiaim, van-é valami ennivalótok?"
Szélcsend volt. A víz tükörsima.

Most is az.
Kedvem volna kiáltani, de inkább
     hallgatok.
Nézem, mit Ő is látott: a tengert, a
     dombokat
s a Feltámadottra gondolok.

Halászok, bűnösök barátja, 
mondd, hogy lehet, hogy 
János felismert a szürkületben?
"Az Úr van ott!" -  kiáltotta, míg a többi
hat tanítvány csak egy embert látott a
     parton.
Talán mert jobban szeretett?
Mondd, hogy lehet, hogy
Péter azonnal kiúszott hozzád,
míg társai a hajóval vesződtek?

Mester! Add János szemeit nekem!
Hadd lássam én is, hogy merre vagy.
Hadd ismerjelek föl szürkületben is.
S hadd mondjam el, mint egyszerű
     halászod
másoknak is: az Úr van ott!
S add nekem Péter gyorsaságát!

Hozzád úszni, futni, könyörögni, 
     énekelni jó.
Téged keresni, utadat járni 
     gyönyörűség.
Hangodat hallani áldások kezdete.

Mintha e hegyek ma is
visszhangoznák egykori szavaidat, 
amint halászaidhoz így szóltál: 
"Vessétek ki a hálót
a hajónak jobb oldala felől és találtok."

Alakod ma szemekkel nem látható,
hangod nem a fülünkkel hallható.
De itt vagy, amint
a tó csendes vizét szeli hajónk,
és ott vagy, hol tanítványaid
kereső tekintettel
a szürkületben s az élet gondjain át is
Téged keresnek.

                                      Herjeczki Géza
                Genezáret tava, 1985. február

gyümölcsöt teremNI 
Édes Istenem, vad vessző létemre,
Köszönöm, hogy szelíd fába oltattam!
Drága Megváltóm: áldott, örök Tőke,
Megnyílt sebeidben új életet kaptam. 
A Tőkén megmaradni, áldás lenni, 
Mennyei Szőlősgazdám, segíts nekem! 
Sok-sok ízletes gyümölcsöt teremni 
Használd múló, szőlővessző-éltem!
Vadhajtásoktól és száraz ágaktól 
Tisztogasd naponta életem fáját! 
Kérlek, Uram, szabadíts meg mindattól, 
Mi nem tükrözi kegyelmed hatalmát! 
Metszőkésed, mikor elevenbe vág, 
Segíts zúgolódás nélkül viselni! 
Ha megítél igéd, s jönnek a próbák, 
Viharok éjén taníts benned bízni! 
Késztessen el nem múló szereteted 
Ragaszkodni hozzád minden helyzetben! 
Csak tőled függni, megmaradni benned, 
Venyigeéletem törvénye ez legyen! 
Mert csak az teremhet bőven gyümölcsöt, 
Aki tebenned mindvégig megmarad. 
Kegyelmed áldásit az által közlöd, 
Aki mindenekben melletted kitart. 
Kiben a te indulatod lakozik, 
Érzésben, gondolatban téged követ. 
Neked mindenben engedelmeskedik, 
Annak is szolgál, aki rosszal fizet. 
A Szőlőtőkén maradva, így élni 
Meggyökerezve szent szeretetedben, 
Uram, segíts sok gyümölcsöt teremni, 
Legyen áldás szőlővessző-éltem! 
Szerezzen dicsőséget szent nevednek, 
Az éhezőket javakkal töltse be! 
Fordítsa figyelmét minden embernek 
A vesszőt hordozó drága Tőkére! 

                             Gergely István



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

14. oldal 2019. szeptember-október 

Első énekemet 17. éves koromban ír-
tam, mely „A folyó partján leteszem bű-
nömet” volt. Később, a tarcsai fiatalok 
kérésére jöttek az énekek, mint az „Én 
úgy várok egy napot / Mily szép csodás 
vagy énnekem / Köszönöm Istenem, a 
szemem s két kezem / Szólt egy gyermek, 
ó, Atyám /  Csillagfényes éjszakán Bet-
lehem mezején” és mások.

Majd 1979-ben kivándoroltunk csa-
ládommal az Egyesült Államokba, be-
kapcsolódtunk a Detroiti Magyar Bap-
tista Gyülekezetbe, ahol egy ideig, kb. 
12 évig úgy éreztem, hogy már nincs 
szükség erre a szolgálatra.  Az 1990-es 
évek elején, a kórusunk kérésére, újra el-
kezdtem az énekszövegek szerkesztését, 
fordítását.

Ha jól emlékszem az első a „Bűnöm 
átka várt, de Jézus megtalált” című ének 
volt. Azután az Úr újra indította bennem 

a vágyat a folytatáshoz. „Gyöngéd Pász-
tor / Én tudom jól tudom / Kánaán nincs 
messze már / Majd ha egykor éltem vé-
gén / Szeressük Őt, szeressük egymást / 
Én mától kezdve csak Őt szolgálom”, és 
sorolhatnám.

Motmár körülbelül 125-130 énekre 
tekinthetek vissza. Az Úr Jézust szol-
gálni a legfőbb vágyam, feladatom, és 
hűséges maradni Ő hozzá életem végé-
ig, mert tudom és vallom, hogy „Tejjel 
mézzel vár rám Megváltóm, a Bárány, 
Kánaán nincs messze már.”

Egy régebbi fordításommal szeretném 
zárni személyes bizonyságtételemet, Andraé 
Crouch, Through it all című énekével:

Most köszönöm a próbát, a hegyeket 
és a rónát, / A viharban, hogy fogtad a 
kezem. / Velem vagy a problémákban, 
örömökben, boldogságban, / Szavadban 
bízni oly jó énnekem. 

Szüntelen, szüntelen, tanulj meg Benne 
bízni, mert Benne bízni jó, / Szüntelen, 
szüntelen, áldott karjára bízom életem.”  

Az Úré legyen a dicsőség mindenkor 
mindenért, és nagyon hálás vagyok, 
hogy eszköz lehetek az Ő kezében, dicső 
Neve legyen felmagasztalva mindenkor 
általunk.

                                      Fűr Béla

Nagy megtiszteltetés számomra, 
hogy testvéreink döntése a mai estére az 
volt, hogy az általam fordított vagy szer-
kesztett énekszövegeket énekeljük.

Szeretek énekelni, amit gyermekko-
romban sokszor gyakoroltam az értarcsai 
gyülekezetben, ahol az istentisztelet után 
órákon át zenéltünk és énekeltünk. Hálás 
vagyok az Úrnak azért, hogy eszköz lehe-
tek az Ő kezében és ezzel a tálentummal 
is szeretném Őt szolgálni és Hozzá hűsé-
ges maradni életem végéig. 

Az ének fordításaim  célja, hogy az 
Úr Jézushoz lelkeket vezessek, dicsőí-
teni az Ő nevét és felüdíteni a gyüleke-
zetet, miközben végezzük a szolgálatot. 
Énekszövegeimet általában egy szűkebb 
ének csoportnak írtam, régen a fiata-
loknak otthon az óhazában, azután pe-
dig a kórusunknak itt Detroitban. Nagy 
öröm számomra, ha olykor hallom éne-
keim szövegét szárnyalni Istenünk felé 
énekkarok által, ahol magyarok élnek és 
szolgálnak.

Énértem folyt a drága vér; Oláh Lajosné: 
Még egy esztendőt! Gerő Sándor testvér 
(volt torontói lelkipásztor) már az Úrnál 
van, a többiek közül ketten jelen voltak, 
sőt a versmondásba is bekapcsolódtak.

Ezekre az énekekre került sor az est 
folyamán: Oly jó itt lenni nekem / Én 
úgy várok egy napot / Mért lenne bús 
ma szívem? / Hallottátok, vagy egy hon 
/ Mózes hűn vezette / Ő eljött értem a 
földre / Vizsgálj, Uram! / Szeressük Őt, 
szeressük egymást!

Kulcsár Sándor testvér igehirdetését a 
következő számban közöljük.  HG 

A közgyűlés vasárnap-estéjén egy idő 
óta (Dr. Szenohradszki János tv. kezde-
ményezésére) a férfiszövetség szervezi 
a szolgálatokat. Miért ne tennénk mi is, 
férfiak – kérdezte annak idején – amikor 
a nőtestvérek már évtizedek óta (vagy 
mindig is?) u.n. „ünnepi esten” szolgál-
ják az Urat és a jelen lévő testvériséget? 
Elfogadtuk javaslatát, és így lett a har-
madik esti istentisztelet szolgálatainak 
megszervezése 2013-tól a férfiszövetsé-
gé.

Az idei alkalom elé még egy bevezetés 
kívánkozik. Szabó István testvér két éve 
azt javasolta, hogy a tavalyi Southern 
Gospel énekes esthez hasonlóan állít-
sunk össze egy csokrot Fűr Béla testvér 
énekfordításaiból, s egészítsük ki a szol-
gálatokat a „saját költőink” verseivel. 

Huli Sándor testvér, a Férfiszövetség 
elnöke ennek az irányelvnek megfelelő-
en szervezte meg és vezette le, Kulcsár 
Sándor testvér igehirdetése előtt, a szol-
gálatokat vasárnap este.  

Fűr Béla testvér énekeit nem csak 
Detroitban ismerjük. Az est során ő 
maga is szólt az énekfordításairól, me-
lyeket Isten dicsőítésére és az Úrtól ka-
pott indítások alapján készített az elmúlt 
évtizedek során. Bizonyságtételét itt is 
olvashatjuk.

Baptista gyülekezeteinkben elég so-
kan szoktak szavalni, sőt verset írni 
is. Verseket ezúttal csak azoktól vá-
lasztottunk, akiknek verseskönyve is 
megjelent már. Huli testvér öt szerzőt, 
illetve azok verses-könyveit mutatta be 
a gyülekezetnek az est kezdetén: ger-
gely István könyvei: Csodatemplom, 
Kegyelmére várok, Rám köszönt az 
élet, Tavalyi hó; herjeczki géza: Várj 
még!; Gerő Sándor: Harangláb; somo-
gyi Gáborné: Mennyei szekerek; Oláh 
lajosné: Ige és élet, Jövevény vagyok. 
Ezek a versek hangzottak el: Gergely 
István: Gyümölcsöt teremni és Eltört ág; 
Herjeczki Géza: Galileai meditáció és 
Az Ige rabja; Somogyi Gáborné: Meg-
nyitóra és Haza vágyom!; Gerő Sándor: 

RÁMA TÁBOR, KÖZGYŰLÉS, A FÉRFISZÖVETSÉG ESTjE



2010. szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.

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

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

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

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

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

Ezt a lépést te se halogasd!

Lukács János

3. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisz-
tusban!

Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!

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

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne-
héz helyzetünkben.

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

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

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

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok

Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,

s rakásra gyûlt,
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt

egy percre,
amíg a túlsó partra

át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!

Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza (1977)

15. oldal 2019. szeptember-október

Az Ige tisztábbá és gyümölcsözőbbé 
tesz minket. Az Úr, aki gyümölcstermés-
re rendelt bennünket, addig munkálkodik 
bennünk, amíg egyre több gyümölcsöt ho-
zunk. Hát nem ok ez arra, hogy örvendez-
zünk? A gyümölcstermő élet lehetősége 
vigasztalóbb számunkra, mintha gazdag-
ságot, egészséget vagy földi dicsőséget 
ígérne nekünk.

Uram Jézus, töltsd be ígéretedet rajtam, 
és add, hogy bőségesen teremjek gyümöl-
csöt a Te dicsőségedre!

                               C.H. Spurgeon

A mABAVIsz elnöksége:
Elnök: dr. Gergely István (Amerika) 

Alelnökök: Papp János (Magyarország) 
Pardi Félix (Erdély)

Főtitkár: Durkó István (Magyarország)

ImÁDKOzzUNK 
egymÁsért

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

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

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

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

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

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

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



nekünk, maga köré gyűjtve a diakonisz-
sza testvéreket:

„Testvéreim, akik tudnak Ady End-
réről, a költőről, kérem, segítsenek érte 
imádkozni! Versei a mi hívő keresztyén 
elvünket sokban botránkoztatják, in-
kább nem értjük „forradalmi” hangját, 
ő most nagy beteg, halálosan beteg. El-
mentem hozzá, bejelentés nélkül, mint 
lelkipásztor mentem. Amikor megtudta, 
hogy ki vagyok, dühösen kiáltotta:

 „Kisöprűzném inkább, mint közelem-
be engedném!” 

Én mégis bementem, kértem, hogy azt 
engedje meg, hogy imádkozzam vele. A 
fal felé fordult, de a Miatyánkot –ajkai 
mozgása elárulta- velem mondta. Hang-
talanul vette a búcsúzásomat, és arra a 
kérésemre, hogy másnap eljöhetek-e 
felületesen bólintott. Másnap már nem 
söprűvel fogadott, harmadnap meg ez-
zel: 

„Már vártam lelki atyám!”
Állapota napról-napra rosszabbodott, 

de a lelke nyiladozott. Ötödik nap, ami-
kor még öntudati világossággal beszélt, 
azt kérdezte: 

„Lehetne-e azt kérni Istentől, hogy 
most, amikor lelkem legmélyéig elfogad-
tam bűnbocsánatát, kegyelmét, végezze 
el Isten, hogy verseimet úgy vegyék az 
emberek, hogy bennük Istent kerestem, 
és Őt akartam dicsőíteni?” 

Ezért imádkoztam vele utolsó, öntu-
datos óráiban is.

Kérem a testvéreket, hogy a nagy köl-
tőért, aki most haláltusáját vívja, most 
velem együtt imádkozzanak.”

Így emlékezem erre az imafeladatra, 
amit elnökünktől a költő halálakor kap-
tunk.”

(Közölte a Sarkadi Habakuk Ifjúsági 
Társaság 2004. évi húsvéti körlevele)

Veressné Ady Anna 2019. február 13-i 
facebook bejegyzéséből.

Száz éve, 1919. január 27-én halt 
meg Ady Endre költő, újságíró, a 
magyar irodalom egyik legjelentő-
sebb alakja. (1877. november 22-
én született Érmindszenten.) Halá-
lának 100. évfordulója alkalmából 
2019-et Ady-emlékévvé nyilvánítot-
ták.

Az Evangéliumi Hírnökben az emlék-
év apropóján közöltünk néhányat Ady 
istenes versei közül. Jónéhány gyüle-
kezetben is elmondható versén túl egy 
kötetre valót válogatott össze Szabó Lő-
rinc, s azt „A Soin-hegy alatt” címmel 
a költő 50-dik születésnapjára ki is adta 
(Ady Endre istenes versei alcímmel, 116 
vers). Azt gondolom, a legszebbeket is-
merjük is közülük. Tíz-tizenöt versét 
valamikor kívülről is tudtam, s nem 
egyszer szavaltam is.

Évtizedekkel ezelőtt sokat foglalkoz-
tatott a gondolat, hogy miért nem akadt 
az Istent kereső nagy magyar költőink 
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ADy eNDre  
MEGTÉRÉSÉRŐL 

Veressné Ady Anna:
A kommunista időben nagyon fájt 

nekem, hogy az iskolában úgy tanítot-
ták nekünk, hogy a költő halála előtt 
megzavarodott... Édesapám pedig ne-
künk elmondta, hogy gyalogszerrel 
Mocsolyáról elindult, és felkereste 
Menyőben (Szilágy megye) az akkor 
még életben talált Ady rokonokat, akik 
azt mondták, hogy nem úgy van, hogy 
a költő megzavarodott. Ady Endre meg-
tért a halálos ágyán... Évek teltek el, s 
mikor Gál Lajos lp. testvérnél jártunk 
a férjemmel, az alábbi újságot adta ke-
zünkbe. 

Tehát itt egy dokumentum, ami szin-
tén a megtéréséről beszél:

öröK hAjléKODBA  
FOGADj BE URAM!

- Ady endre utolsó napjai -
Kovácsy Margit diakonissza testvér 

(1890-1984) szíven ütő sorokat jegyzett 
föl a csucsai presbiter, az írófejedelem 
Ady Endre haláltusájáról, mint egyike 
annak az imaközösségnek, amely a köl-
tő agóniáját a Megváltó irgalmas szívére 
bízta:

„Dr. Szabó Aladár (akkor a Filadelfia 
Diakonissza Intézet elnöke) mondta el 

Ady endre:
Az Illés szeKeréN
Az Úr Illésként elviszi mind, 
Kiket nagyon sujt és szeret: 
Tüzes, gyors sziveket ad nekik, 
Ezek a tüzes szekerek. 
 
Az Illés-nép Ég felé rohan 
S ha megáll ott, hol a tél örök, 
A Himaláják jégcsucsain 
Porzik szekerük és zörög. 
 
Ég s Föld között, bús-hazátlanul 
Hajtja őket a Sors szele. 
Gonosz, hűvös szépségek felé 
Száguld az Illés szekere. 
 
Szivük izzik, agyuk jégcsapos, 
A Föld reájuk fölkacag 
S jég-útjukat szánva szórja be 
Hideg gyémántporral a Nap.

»ÁDÁm, hOl VAgy?« 
Oszlik lelkemnek barna gyásza: 
Nagy, fehér fényben jön az Isten, 
Hogy ellenségim leigázza. 
Az arcát még titkolja, rejti, 
De Nap-szemét nagy szánalommal 
Most már sokszor rajtam felejti. 
És hogyha néha-néha győzök, 
Ő járt, az Isten járt előttem, 
Kivonta kardját, megelőzött. 
Hallom, ahogy lelkemben lépked 
S az ő bús »Ádám, hol vagy?«-ára 
Felelnek hangos szívverések. 
Szívemben már őt megtaláltam, 
Megtaláltam és megöleltem 
S egyek leszünk mi a halálban.

közelében valaki, aki Jézus Krisztusról, 
az Istenhez vezető egyetlen útról beszélt 
volna nekik. Meglepődve és örömmel 
hallottam az Ady Endre rokonságából 
való Veress Ernőnétől (Ady Anna), hogy 
ez Ady esetében megtörtént, s nem hiába 
hangzott a bizonyságtétel. Ittjártukkor 
kértem is őt, hogy hozza mások tudo-
mására is ezt az információt. Annuska 
a 100 éves évforduló alkalmából ezt újra 
meg is tette. A facebook-járól idézem a 
következőket.  


