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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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felütötte
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Õ
beszédét.
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dok.
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öregek,
juhok, barmok,
szekerek,
végeamíg a túlsó partra
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Várj még Uram!
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szeretettel
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künk, hogyan
szabadít
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közeledik.
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ban. ebbõl
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lálból az életbe.
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helyzetbõl?
* mögöttük
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A nép elõbb
segítségért
kiált
Istenhez,
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Ezt a lépést te se halogasd!
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János
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ÚR JÉZUS, CSODÁLLAK
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

folytatás az 1. oldalról
Úr Jézus, csodállak, Szeretlek, imádlak,
Mert
trónod
elhagyva
Az élet
gyötrelem,
de Megszülettél.
azért van mit enni,
Bölcsődnél
angyalok,
Mennyei
van húsosfazék, fokhagyma
és uborka, és
a szózatok,
tisztességes temetéshez való jogukat is
Mégis
a bűnös nép
Közé
megtarthatták.
Az élet
egyjöttél.
merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
Úr
Jézus,
csodállak,
Szeretlek,
imádlak,
mint
a semmi,
és úgy
sincs kilátás
ennél
Mert szíved irgalom, Neved csodás.
többre.
Fogadjuk
el
a
helyzetet,
és
az
Amerre lépted járt, Bánat a mélybe adott
keretekben
szállt, próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan
tengetik
az életüket ma is
Jóságod
hirdette
Sok gyógyulás.
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette
az életét
Izráel
míg el
Úr Jézus,
csodállak,
Szeretlek,
imádlak,
nem jött hozzá
a Szabadító
és ki nem
Szenvedtél,
meghaltál
A Golgotán.
hozta
õketaahalált,
szolgaság
házából.
Míg
tűrted
Ég és
föld gyászra
vált,
Milyenszívem
a mi Szabadítónk?
2Mózes
Megrendül
is E nagy csodán.
12:42-ben találunk egy különös mondaHát
hogy csodállak, Ujjongva
tot még
Istenrõl.
imádlak,
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
Ha
Veledkihozta
fönt leszek
menny ölén!Ez az
amikor
õket AEgyiptomból.
Megváltott
nép
között,
Fehérbe
öltözött
éjszaka az Úré volt.
Győztesként,
Imádlak
én!ebben a
Micsoda örökre
evangélium
van
mondatban? Békefi
Virrasztott
az Úr.735)
Pedig
Pál (AHH
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelentaaz,
hogy virrasztott
Szeretettel
gyengék
irántaz
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
„Az emberek
megvetésével pontosan
népét
Egyiptomból?
az ellenfeleink
legfőbb
esünk
Emberileg szólva –hibájába
Isten mindent
bele. Aki egy embert lenéz, az sohasem
félretett
csak azisÕkihozni
népére figyelt
lesz
képesésbármit
belőle. azon
Abaz amit
éjszakán.
A szabadulás
ból,
másokban
megvetünk,minden
semmi
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
sem
egészen idegen
saját magunktól.
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
Mily gyakran várunk el másoktól töbkísért
végig.
Hát
kicsoda
ez a rabszolga,
bet,
mint
amire
saját
magunk
hajlandókoszos,
rongyos
nép,van
hogy
Isten
ságot
mutatunk!
Miért
az, az
hogy
az
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
emberről, az ember megkísérthetőségémindent
félretéve figyel
rájuk?oly megről,
gyarlóságáról
mindmáig
1500 évvelgondolkozunk?
késõbb ismét virrasztott
fontolatlanul
Meg kell
az Isten a hogy
Gecsemáné
kertben,
tanulnunk,
embereket
ne azon
annaka
alapján
ítéljük
meg, amit
vagy
csütörtök
éjszakán,
azontesznek
a pénteken,
amit
megtenni,
azonelmulasztanak
a húsvét hajnalon,
amikorhanem
a mi
annak
alapján, történt.
amit elszenvednek. Az
szabadításunk
emberekhez
– és különösen
a gyengékSõt, személyes
bizonyságom
van arhez
való viszonyulás
hasznos
ról,– hogy
velem együttegyetlen
virrasztott
az Úr
módja
a szeretet,
vagyis
a velükamikor
való
28 évvel
ezelõtt egy
téli estén,
közösség
fenntartásához
való
ragaszkorólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
dás. Maga Isten sem vetette meg az embert,Üldözött
hanem emberré
lett gyõztes
érte.” szabaszabadok,
dok.
Elindultak
tehát. Börtönlevelek
Nem volt teDietrich
Bonhoeffer:
lekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon
rákérdezni a sor–elején,
Agyagruha
és hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
sok-sok
cserépedény
milliós nép, asszonyok,
gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeA nagynevű
angolA Veres
énekíró,
Charles
láthatatlan
konvoj.
tenger
partWesley
egyik
karácsonyi
énekéből Egyszeján tábort
vernek,
megpihennek.
retnék
kiragadni
egy-két
gondolatot.
A
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
következőképpen
fejezi
ki,
mi
is
történt,
sereg közeledik. Kitör a pánik a tábormikor
Istena tenger,
Jézus Krisztusban
emberré
ban. Elõl
mögöttük az ellenség.
lett
értünk:
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
szeretett,
olyannyira,
aztán Úgy
pedig
neki esik
Mózesnek: Mit
tettél Össszetörpült
velünk, miértarasznyira!
hoztál ki minket

3. oldal
3. oldal

Majd pedig 2Mózes
fölteszi 14:
a kérdést,
megEgyiptomból?
10, 11. Jobb
hökkentő
választ
adva
rá:
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban.Szeretetét
Kiderül, hogy
hogy adja
van át?
a népnek
hite, de
még
nagyon
az a hit. Ha
Úgy,
hogy
öltöttgyenge
agyagruhát!
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
Mert amikor Jézus „agyagruhát” ölde ha balul üt ki valami, máris pánitött, amikor Isten őt mint kisgyermeket
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
„emberi testbe csomagolva” küldte el
hibás, hogy
idemijutottunk?
értünk,
akkor
történt? Az „agyagruMellesleg,
keresztyén
tartmegjeleezen a
ha” életre kelt!sok
Mert
ahol Jézus
szinten
a
hitéletében.
nik, oda jön vele az élet is!
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
Egy
Név áll6:messze
magasan
ígérete.
2Mózes
6-8. Isten
megígérte,
Minden más név
hogy megszabadítja
õketfelett!
az egyiptovallom,
Jézus, boldogan:
miak Így
kezébõl,
és beviszi
népét az ígéret
Az
Élet
jött
Veled!
Az nem
Élet jött
földjére. Akkor tehát,
kell Veled!
félni a
jelen
veszedelemtõl,
mert ez csak
Amikor
Isten megformálta
az egy
első
Ádámot
a föld
porából
(agyag),
rövid epizód
a nép
életében.
Nemésezélet
a
leheletét
lehelte
orrába,
akkor
az ember
vég, Isten
folytatást
ígért.
Most
az a
„élő
lélekké”
lett.erõsen
Amikor
pedig a másodolgunk,
hogy
ráálljunk
Isten
dik
Ádám,
„agyagruhában”
jelent
szavára.
ÍgyJézus,
bátorítja
Mózes a népet:
Ne
meg,
ott isÁlljatok
megtörtént
az és
isteni
csoda! És
féljetek!
helyt,
meglátjátok
azóta
is szabadít
– az agyag,
hogyan
megamelyikbe
ma az ÚrKrisztus
bennebeköltözik,
„élő
lélekké”
teket! 2Mózes 14: 13, 14. lesz! Még ma
is –Mózes
minden
alkalommal,
amikor
nem
okosabb, mint
a nép,bekölcsak
tözik
egy
ember
életébe....
„Ti,
holhisz Istenben, és a hit beszédétakik
mondja
tak voltatok vétkeitek miatt........., titeket
tovább
az üldözöttDeszabadoknak.
Ha
is
megelevenített!”
ennek az a titka,
Isten
az
aki,
akkor
teljesíti
az
Õ
beszédét.
ez csak úgy lehetséges, ha Ő bennünk
Ebben
hittvan
Mózes.
él,
ha ott
bennünk a Krisztus Lelke.
Ha azt kérdezte volna valaki MózesÚjjászületés!
Új Isten,
Élet! amit
„Akimegígért?
Krisztustõl:
Mikor teljesíti
ban
van,
új
teremtés
az
–
mert
Erre Mózes csak azt válaszolhattaKrisztus
volna,
őbenne
van! tudom. Ha valaki azt kérhogy: Nem
„Amint te énbennem, Atyám, és én tedezte volna: Mózes, mondd meg nebenned...” János 17:21. "Én őbennük, és
künk,
hogyan Jn
szabadít
meg Isten
te
énbennem...”
17: 23 „Maradjatok
bennünket ebbõl
helyzetbõl?
énbennem,
és én aislehetetlen
tibennetek...”
Jn 15:4.
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
Így valósulhat meg, hogy Jézus mihogy: Nem
Egyet azonban
tubennünk
él –tudom!
láthatatlanul,
de valóságodok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetsan, hit által (Efézus 3, 17.)! És ezt érezlenbõl
ki tud vezetni,
mertbetölt
Õ azminket
Úr.
zük
miismagunk
is, amikor
Ez
a
bibliai
hit.
Hinni
azt
jelenti,
az Ő békessége és öröme – de érzik komámolyan
veszem
azt, amit
Isten mond, ha
sok
is, akik
általunk
megtapasztalhatják
annak minden
ellentmondani
látszik is.
valamilyen
mértékben
Isten szeretetét.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
Mert azt a hatalmas kiváltságot adja
várok rá hogy
és hiszek
és amittölti
nekem
nekünk,
az őbenne,
szeretetével
meg
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
az Õ
szívünket. „Ahogy én szerettelek titeket,
feladata.
Útat nyitni
a tengeren,
leféúgy
szeressétek
ti is egymást!”
– mondta
kezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
tanítványainak akkor, és mondja ma is,
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
minekünk.
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
ad életet,
szabadítást Szeretet
kegyelembõl.
Hit által foSenkit, soha nem feled.
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
A halálból kiragad,
bár mindig
de ugyanakkor
És üldözötten,
örökre megmarad.
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
„Ez a mi kincsünk cserépedényekben
érted.
van..."
Törékeny agyagban,
cserépben,
A tengerparton
a halál kapujában
amelyet
Ő
majd
átformál,
hogy
hasonló
álltak, Isten pedig megnyitotta számuklegyen
az
Ő
csodálatos,
feltámadási
tesra az élet kapuját, és õk átléptek a hatéhez.
lálból az életbe.
Mindez nemcsak csodával határos
Ezt a lépést te se halogasd!
módon, hanem csodálatos, igaz, valóságos módon!
Lukács János

Így adja át szeretetét
– életre
keltve azt
Magyarországi
Baptista
Egyház
az
agyagruhát!
Azt
az
embert!
Egy PéBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
tert.
Egy
Katit...
egy
Lacit,
egy
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u.Magdit.
2.
És ahogy engedjük, hogy bennünk éljen,
www.baptista.hu/berettyoujfalu
terjed az élet csodálatos nárdus-illata!

Williams Ané
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Immánuel: Velünk az Isten
Szövetség!
Ennekokáért
felmagasztaltattál,
Uram
„Nem
igazságtalan
az Isten, hogy
Isten: mert asenki
sincs olyan, mintéste,a és
elfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
rajtad kívülmelyet
nincsen
Isten, mind aszerint,
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ
amint
hallottuk
füleinkkel.ésMert
neve
iránt,
amikora mi
szolgáltatok
szol-melyik nép
olyan, mint (Zsid
a te néped,
gáltok
a szenteknek.”
6:10) az Izráel,
melyért elment volna az Isten, hogy megváltsa
magának
népül, és
magának
Köszönjük,
hogyvaló
gondoltak
ránk
nenevet
szerezzen, és érettetek oly nagyokat
héz
helyzetünkben.
cselekedjék
országodért
csudálatos
Imaházunkés
augusztus
végi oly
leomlása
és
dolgokat néped
előtt,
melyet megszabadílebontása
után jó
reménységgel
vatottálafelõl,
Egyiptomból,
a pogányoktól
és istegyunk
hogy Isten
megsegít benneiktől.
(2Sm
nünket
egy
új 7:22-23)
és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõBoldogjövõ
az aki
hitt; mert
ségére. A munkálatokat
tavasszal
azok,
kezdjük meg, addig a beteljesednek
nem várt terveAmitésazazÚrengedélyek
neki kijelentett
és mondott.
zéssel
beszerzésével
foglalkozunk. A magasságos fia, Krisztus,
megváltást
hozott.
Tervünk és szándékunk
végrehajtására fogjuk fordítani
a kedves
testvérek
Ma ezért
én is tisztességet,
által számunkra eljuttatott
összeget:
köszönetet
mondok.
$5,000, azaz ötezer dollárt.
a menny
és a föld,
Ezúton is Megindul
megköszönve
testvéreink
Isten leszállott
a trónról,
segítségét, kérjük továbbra
is a minket
és
Mert törődik,
figyel és
nézi azt,
az Úrra figyelõ
imádságaikat!
Minden
aki makívánjuk.
neki Hódol.
szolgálatukra Istenünk áldását
Jön Krisztus, jön, hogy levegye
a bűn
átkát vállunkról.
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
hogy megszabadítson
a bűntől,
BaptistaJön
Gyülekezet
nevében:
mely mardossa sarkunk és vádol.
Papp Dániel lelkipásztor
gondnok
NagySzatmári
dolgokatIstván
cselekedett
velem
Lisztes Tibor
presbiter
a hatalmas
Isten!
Szent az Ő neve, hozzá hasonló
===========================
nincsen!
Magasztalja
lelkem,
dicsőítő
ének
VÁRJ MÉG!hadd zengjen,
Józsué
3:16 népét,
(2Mózszabadulást
14,21-22) hozott
Megváltotta
“ingyen.”
Megállt a víz.
Minthogyha
kéz
Isten mellénk
állott:óriási
a hatalmas,
tartotta
volna mellé!
föl,
a porszem
megállt,
Kiürítette a mennyet, a legdrágábbat
s rakásra
gyûlt,
hozzánk
küldé.
Harsogta az angyal sereg: Megszületett
feszült,
Krisztus,hõkölt.
emberré,
hullám hullámra
Így lett a koldus-szegényMegállt
gazdaggá,
Istenegy
gyermekévé.
percre,
amíg a túlsó partra
Karácsonykor aátmenny
a földdel
nem értünk.
találkozott,
Isten érted és értem
mindent
ideadott.
Várj
még Uram!
Hagyd szekereivel,Kezed
lovagjaival,
bűnével
ne vedd
el!
együtt
veszniittEgyiptomot!
Még
mindig
vagyok,
Ma örülj, ne szomorkodj! Krisztusban,
még mindig itt vagyunk sokan.
Isten nagy szabadulást hozott!
Kulcsár
HerjeczkiAlex
Géza(12-13-14)
(1977)

4.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az
élet gyötrelem,
de azértavan
mit enni,
Kicsiny
Betlehemünket
néhány
hóvan
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
nappal ezelőtt megtartott népszámlálás
a tisztességes
temetéshez
sem
zavarta úgy
fel, mint való
ezek jogukat
a napke-is
megtarthatták.
Az élet egyKülönös
merõ kinlódás,
letről
érkezett idegenek.
ruháreménytelenség
és halál. De
hát ezis jobb,
zatuk,
furcsa szokásaik,
kérdezősködéminthogy
a semmi,
és úgy sincs
ennél
sük,
a kíséretükről
ne iskilátás
beszéljek,
a többre.
távozásuk
óta foglalkoztat
bennünket.
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 mondatot Istenrõl.
Amilyen
váratlan
megjelenéVirrasztott
az Úrvolt
azona az
éjszakán,
sük,
olyan
kérdéses
gyors távoamikor
kihozta
õketmaradt
Egyiptomból.
Ez az
zásuk
okaazis.Úré
Mindenfélét
beszélnek az
éjszaka
volt.
emberek.
Van,evangélium
aki fogadni
Micsoda
vanmerne
ebbenrá,a
hogy
távoli országok
uralkodói
jártak
itt.
mondatban?
Virrasztott
az Úr.
Pedig
Mások,
akik
állítólag
közelebb
kerültek
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
hozzájuk,
aztjelent
hajtogatják,
tudósok,
alszik. Mit
az, hogyhogy
virrasztott
az
akiket valami különös égi jel hozott ide.
Úr
azon
az
éjszakán,
amikor
kihozta
A málhát hordó állatok és a parancsaikat
népét
Egyiptomból?
leső
szolgák
nagy számából ítélve, az
Emberileg
szólvaés –fontos
Isten emberek
mindent
biztos, hogy tehetős
félretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt
azon
voltak. Igazából megszámolni se tudtuk
aza éjszakán.
A szabadulás
minden
ezt
különös társaságot.
Talán Heródes
mozzanatát
felügyelte,
besúgói
tudnákszemélyesen
pontosan megmondani
minden
tekintetével
(ők
is itt pillanatot
voltak ám,figyelõ
és túlórában
dolkísért végig.
Hátvoltak,
kicsodaésezmiért
a rabszolga,
goztak)
hányan
jöttek.
koszos,
rongyosa távozásuk
nép, hogy ezeket
az Isten
Hogy
meglepte
a
személyesen
róluk,ös�és
spicliket!
Kevésgondoskodik
eszüket vesztve,
sze-vissza
szaladgáltak.
őket
mindent félretéve
figyel Keresték
rájuk?
a házakban
és a késõbb
mezőn, ismét
még rajtunk
is,
1500 évvel
virrasztott
deazhírük-hamvuk
nem volt
már akkora.
Isten a Gecsemáné
kertben,
azon a
Mi,
akik csak
úgy szőrmentén,
óvatosan
csütörtök
éjszakán,
azon a pénteken,
figyeltük
az eseményeket,
kuncogazon a húsvét
hajnalon, jókat
amikor
a mi
tunk
magunkban.
szabadításunk történt.
Tudják,
ritkán jár
mifelénk idegen.
Sõt, személyes
bizonyságom
van arAról,
közeli
tart mindenki.
hogyJeruzsálembe
velem együtt virrasztott
az Úr
Nagy
királyunk,
Dávid
28 évvel
ezelõtt egy
téli sem
estén,ismerne
amikor
már
Betlehemre.
is olyan
külörólam
is lehulltakEzért
a rabtartó
bilincsei.
nös, hogy néhány hónapja, és éppen a
Názáreti
Józsefék
körül, mintha
Üldözött
szabadok,
gyõztesfelpezsszabadült
volna
az
élet.
Érthetetlen,
dok. Elindultak tehát. Nem hogy
volt ők
tevannak
a figyelem Nem
középpontjában.
Ne
lekommunikáció.
lehetett mobilhallják
a mennyeiek,
most
elárulok,
telefonon
rákérdezniamit
a sor
elején,
hogy
meg aztán a vak is látja, hogy ez egy
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
szerencsétlen kis család. Mondom, amit
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
hallok: megesett a József jegyese, az meg
öregek,Épp
juhok,
barmok,
szekerek,
végeelvette!
kapóra
jött neki,
hogy úgyis
konvoj.
A Veres Gondolhattenger partleláthatatlan
kellett jönni
Betlehembe.
jánmi
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyják,
mindent
beszéltek
róluk a názászer csak
felröppen
hír, azasszonnyal,
egyiptomi
retiek!
Idejött
ezzel a aterhes
sereg közeledik.
Kitörésa miután
pánik aatábormegszületett
a gyerek,
népban. Elõl ajáró
tenger,
mögöttük azvége
ellenség.
számlással
felfordulásnak
lett,
A nép elõbb
Istenhez,
maradtak.
Na, segítségért
jól van, hátkiált
végső
soron
aztánszármazik
pedig nekiezesik
Mózesnek:
Mit
innen
a József.
Meg nem
tudnám
már mondani,
hogy mikor
meg
tettél velünk,
miért hoztál
ki minket

2014. december
3. oldal

miért,
de állítom,
hogy14:
a jobb
megélheEgyiptomból?
2Mózes
10, 11.
Jobb
tésért
költöztek
északra.
Jól
megjárták.
lett volna szolgaként meghalni EgyipMicsoda
szégyen; hogy
de tehet
gyerek
tomban. Kiderül,
vanegy
a népnek
arról,
hogy
miféle
szülei
vannak?
hite, de még nagyon gyenge az a hit.KezHa
denek
lábra aállni,
de én
mondom,
hogy
jól mennek
dolgok,
tisztelik
az Urat,
valami nem kóser körülöttük.
deSzavam
ha balulneütfelejtsem,
ki valami,
máris
pániazok
az idegekolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
nek is hozzájuk jöttek. Jeruzsálemen át,
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
ide! Állítólag, Heródes is jön majd, ha
Mellesleg,
sok akeresztyén
tart ezen
a
csak
el nem nyeli
föld már végre!
Még
szinten
hitéletében.
csak
azahiányzik
nekünk, hogy Dávid
Ekkortovább
Mózesnek
jut Isten
városát
alázzaeszébe
ez a nyakunkba
ígérete.
2Mózes
6-8. Isten megígérte,
tett
edomita!
Ha6:megtudja,
hogy a táhogy megszabadítja
õket az egyiptovolból
jött bölcsek leborultak
a gyerek
előtt,
és imádták
József népét
fiát (hogy
szémiak kezébõl,
és beviszi
az ígéret
pen
mondjam),
egy kell
istenfélni
volna,
földjére.
Akkor mintha
tehát, nem
a
ajelen
hitetlen
fajzat majd mert
még arra
is rátesz
veszedelemtõl,
ez csak
egy
egy
öregek meg
rövidlapáttal.
epizód Igaz,
a népaz
életében.
Nemaz
ez ela
lenkezőjétől
tartanak.
Jeremiás
próféta
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
tekercsében találtak valami szörnyűsédolgunk,
hogy erõsen sirató
ráálljunk
Isten
get
a fiúgyermekeket
anyákról.
szavára. Így
bátorítja
Mózes
Ne
Hallják,
amit
mondok?
Aza népet:
Írásokból
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
idéznek próféciákat, amik ezzel a jötthogyancsaláddal
szabadít meg
ma az Úr bennement
kapcsolatosak!
Nem
teket! 2Mózes
13, 14.vén még Egyipfogják
elhinni: 14:
az egyik
tomot
is belekeverte
egészbe,
Mózes
nem okosabb,ebbe
mintaz
a nép,
csak
mert
állítólag Hóseás
tudott valamit
hisz Istenben,
és a hitisbeszédét
mondjaa
József
tovább“fiáról”…
az üldözött szabadoknak. Ha
Abba
kellett
írást egy
Isten
az aki,
akkorhagynom
teljesíti azazÕ beszédét.
percre.
A szomszéd
Ebben hitt
Mózes. jött át, pedig ilyenkor,Haéjnek
idején volna
nem valaki
szokása.
Neki
azt kérdezte
Mózesrokona a József szomszédja, aki most
tõl: Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
mondta
neki
is, hogy
látta
őket
pakolni.
Erre
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
Olyan gyorsan összekapták a cókmókhogy: mintha
Nem tudom.
Ha valakiőket.
azt kérjukat,
csak kergetnék
Átdezte kérdezte,
volna: Mózes,
mondd meg meg
nement,
hogy segíthetne-e,
künk, hogyan
szabadít
meg Isten
kíváncsi
volt, hogy
hova mennek,
de
azok
annyitebbõl
se mondtak,
hogy
„mukk.”
bennünket
a lehetetlen
helyzetbõl?
Mózes csak azt Novák
válaszolhatta
József volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Tízmilliót
fizetett
Ez
a bibliai hit. Hinni
azt jelenti, koA
RITKA
BIBLIáÉRT
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak
ellentmondani
látszik is.
Ennyitminden
ért valakinek
az Újtestamentum
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
Megállt a levegő az aukciós teremben,
várok rá5,5
és hiszek
benne,
és amit nekem
amikor
millióról
elkezdődött
a licimond,
megteszem.
A
többi
pedigpénteki
az Õ
tálás a Központi Antikvárium
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
leféárverésén az első teljes magyar nyelvű
kezni nyomtatvány
a harcikocsik
kerekét,
homályt
hazai
1574-es,
bécsi
kiadábocsátani az egyiptomiakra... mind a
sáért.
A közönség
lélegzetvisszafojtva
hallSzabadító
Úr feladata.
Õ viszi véghez
a
gatta,
amint kegyelembõl.
egyre magasabb
szabadítást
Hitösszegeket
által foajánlanak
az Hit
Újtestamentumért,
míg végadhatod el.
által élhetsz szabadon,
gül
millióüldözötten,
forintnál egy
ismert gyűjbár 10
mindig
de ugyanakkor
tőnek
koppant mert
a kalapács.
Az összeg
gyõzelmesen,
az Úr hadakozik
magasnak tűnik, de egy ilyen nagy jeérted.
lentőségű,
irodalmi és művelődéstörtétengerparton a nem
halálsok,
kapujában
netiAdokumentumért
mivel ez
pedig magyar
megnyitotta
számukaálltak,
könyvIsten
nemcsak
nyelvű
nyomra az élet kapuját,
és õk átléptek
tatványként
első, hanem
egyúttal aezhaaz
lálbólteljes,
az életbe.
első
magyar nyelven napvilágot
látott
mondta az MTI-nek
EztÚjszövetség
a lépést te se– halogasd!
Bálinger Béla, az antikvárium aukciós
szakértője.
Lukács János

„Ecclesiae Basiniensis”
Magyarországi
Baptista Egyház
A humanistaBaptista
műveltségű
Sylvester
Berettyóújfalui
Gyülekezet
János
fordítását szigorú
bibliakritika
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.
éswww.baptista.hu/berettyoujfalu
filológiai pontosság jellemzi. E munkához kötődően állította össze első,
tudományos
igényű, korszerű
magyar
Kedves Testvéreink
Jézus Krisznyelvtanát.
Sylvester
azt
is
felismerte,
tusban!
hogy
anyanyelve
klasszikus
Kedves
Amerikaialkalmas
Magyara Baptista
verselésre, a szentírási szöveg végére
Szövetség!
illesztett verses tartalmi összefoglalói
igazságtalan
az Isten,
hogymaaz„Nem
első hosszabb,
irodalmi
értékű,
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és a
gyar időmértékes
verssorok. Stilisztikai
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ is
és bibliai melyet
régiségtani
tanulmányokat
neve
iránt,
amikor szolgáltatok
és szolfűzött
a szöveghez,
ezek az első
hazai
gáltok
a szenteknek.”
(ZsidA6:10)
filológiai
szakmunkák.
teljes, ép, jó
állapotú, korabeli kötésben fennmaradt
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránk ne-szepéldány
a címlapon
levő bejegyzés
héz helyzetünkben.
rint
(„Ecclesiae
Basiniensis”)
a bazini
Imaházunk
augusztus
végi leomlása
és
(Pozsony
vármegye)
plébánia
tulajdonálebontása után jó reménységgel vaban volt.
gyunk
afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására 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
A magyarIstenünk
avantgárd
egyikkívánjuk.
legjelentőszolgálatukra
áldását
sebb folyóiratáért, a Kassák Lajos szerTestvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
kesztette
Munka teljes,
1928-1939 köBaptista
nevében:
zött 65Gyülekezet
számot megért
gyűjteményéért
1,2 millióról 1,5
millióig
a licit. A
Papp
Dánieltartott
lelkipásztor
magyar szociofotó
legnevesebb
alkotója
Szatmári
István gondnok
Kálmán Kata volt,
akinek
Tiborc
című
Lisztes Tibor presbiter
fotóalbumát 400 ezer forintra duplázták.
===========================
600 ezer forintról 850 ezerig versenyeztek Petőfi Sándor első önálló verseskötetének, a VÁRJ
Szerelem MÉG!
gyöngyeinek 1845-ös
első
kiadásáért.
Józsué
3:16 (2Móz 14,21-22)
A 199 tételt tartalmazó aukcióban bőven voltak magas leütések.
MegálltSzéchenyi
a víz.
István első kiadású,
a
Lovakrul
című
Minthogyha
óriási kéz
könyve a szerző sajátkezű aláírását tartartotta volna föl,
talmazza, ezért is mehetett fel az ára 300
megállt,
ezer forintról 750 ezerig. Bethlen
Gábor
s
rakásra
gyûlt,
erdélyi fejedelem 1618-ban kelt,
saját
feszült,okkezű aláírásával ellátott, latin nyelvű
hullám
hullámra
hõkölt.
levele 550 ezer
forintért
kelt el.
FélmilMegállt
lióért vették meg az első orvostörténeti
bibliográfia első kiadását,egy
Ottopercre,
Brunfels
amígmegjelent
a túlsó partra
berni orvos 1530-ben
kötetét.
át forintot
nem értünk.
Megadták a 800 ezer
az antwerpeni Jakob Peters rézmetsző városVárj még1690
Uram!
és csataképgyűjteményének
körüli
ne vedd
el!
változatáért, amelyKezed
négy, eddig
ismeretMég mindig
itt vagyok,
len magyar helyszín
– Brassó,
Nagyszemindig itt vagyunkLippa
sokan.
ben, amég
Vöröstoronyi-szoros,
vára
- ábrázolását is tartalmazza.
Herjeczki
Géza
(1977)
MTI
2011.
dec.

2010.december
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2014.
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ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás
az Rozália
1. oldalrólemlékeiből
Lőrincz

Görög-katolikus
családba
születtem,
Az
élet gyötrelem, de
azért van
mit enni,
egyetlen
gyermekeként
földműves
szüvan húsosfazék, fokhagyma és uborka,
és
leimnek.
Kiterjedt
családunkban
azona tisztességes temetéshez való jogukat is
ban
voltak értelmiségiek,
mintkinlódás,
pap és
megtarthatták.
Az élet egy merõ
tanító,
így szüleim
nagyDe
reménységgel
reménytelenség
és halál.
hát ezis jobb,
néztek
jól iskoláztatva
egémint ajövőm
semmi,felé,
és úgy
sincs kilátás ennél
szen
a
gimnáziumi
évekig.
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben
elviselhetõvé
Komolyanpróbáljuk
vették vallásukat,
éstenni.
úgyHányan
tengetik
az
életüket
is
mond “istenfélő” emberek voltak;maenezzelisa járattak
rabszolga-gondolkodással?
gem
vallásórákra, ahol foÍgy tengette
az életét
Izráel míg jó
el
lyamatosan
díjazásba
részesültem
nem jött hozzá
a Szabadítóoda
és járni
ki nem
tanulásom
miatt. Szerettem
és
hozta õket
a szolgaság házából.
tanulni
a Bibliából.
Tizenkét
amikor2Mózes
falunk
Milyen éves
a mi voltam,
Szabadítónk?
(Vilma)
néhány
hívőjével
egy
vasárnap
12:42-ben találunk egy különös mondaelmentem
a szomszéd faluba, ahol egy
tot Istenrõl.
testvér
házánál
össze
a hívők.
Virrasztott azjöttek
Úr azon
az éjszakán,
Hamar
megszerettem
közösségüket,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez és
az
elkezdtem
járni közéjük,
éjszaka azrendszeresen
Úré volt.
ami Micsoda
főleg édesanyámnak
evangélium nem
van tettszett.
ebben a
Rövidesen
elfogadtam
az
Megmondatban? Virrasztott azUrat
Úr. Pedig
váltómnak;
megtértem.
Alig
vártam
a
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
legközelebbi
bemerítést,
amire
a
nyár
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
folyamán
sor. Édesanyám
tiltaÚr azon került
az éjszakán,
amikor kihozta
kozása
miatt
sajnos
ez
nem
valósulhanépét Egyiptomból?
tott Emberileg
meg azon aszólva
bemerítésen.
azért
– Isten Én
mindent
tovább
imádkoztam
és
jártam
a
közösfélretett és csak az Õ népére figyelt azon
ségbe,
várva egy
bemerítkezési
az éjszakán.
A másik
szabadulás
minden
lehetőségre.
mozzanatát személyesen felügyelte,
1944. december
vasárnap
regminden
pillanatot10-én,
figyelõ
tekintetével
kísért
végig.
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
gel,
szokás
szerint
gyalogoltunk
többen
rongyos
hogy mások
az Isten
a koszos,
közösségi
helyre. nép,
Útközben
is
személyesenhozzánk.
gondoskodik
róluk,
és
csatlakoztak
Volt egy
avatott
mindent félretéve
rájuk?
prédikátor
testvér figyel
is köztük,
akivel el1500 évvels késõbb
ismétszívem
virrasztott
beszélgettem,
kiöntöttem
váaz Isten
a Gecsemáné
kertben, azon
gyát
és bánatát
a keresztségemmel
kap-a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
csolatosan.
azon
a húsvét
hajnalon, amikor
mi
Utunk
hegyen-völgyön
vezetett a keszabadításunk
történt.
resztül, ahol folyóvíz (patak) is volt.
Sõt, személyes
bizonyságom
arMegálltunk,
letérdeltünk
a fűre van
imádról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
kozni (még nem hullott addig hó).
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
Imádkozás
után
meggyőződtünk,
rólamezis lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
hogy
a megfelelő
alkalom,
hogy

alámerítkezzem.
Egy nőtestvér
Üldözött szabadok,
gyõztesfelajánszabalotta
fehér
ruháját
(aki
hidegvolt
miatt
dok. Elindultak tehát. aNem
tekettőt
öltött
magára).
Elfogadtam.
A
víz
lekommunikáció. Nem lehetett mobilmég
nem volt
befagyva,
ígyelején,
a prédikátelefonon
rákérdezni
a sor
hogy
tor
testvérrel
bementünk,
és
alámerített.
hátul minden rendben van-e. Közel két
Csodáltam,
hogy
a víz nem gyermekek,
tűnt túl himilliós nép,
asszonyok,
degnek,
és
beteg
se
lettem
utána;
öregek, juhok, barmok, szekerek,hitem
végeésláthatatlan
örömöm izzó
melegsége
jobban
konvoj.
A Veresannál
tenger
partfűtött!
Hálátvernek,
adtunk Istennek
csodálatos
ján tábort
megpihennek.
Egygondoskodásáért,
és énekelve
szer csak felröppen
a hír, az folytattuk
egyiptomi
gyalog-utunkat
a
közösségbe.
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborMásnap,
hazaértem,
ban.
Elõl amire
tenger,
mögöttükédesanyámaz ellenség.
nak
márelõbb
tudomása
volt azkiált
eseményről.
A nép
segítségért
Istenhez,
Nagyon
búsult,neki
mertesik
szégyent
hoztamMit
a
aztán pedig
Mózesnek:
családunkra.
tettél velünk, miért hoztál ki minket

5. oldal
3. oldal

A következő 2Mózes
év májusában
megEgyiptomból?
14: 10,Isten
11. Jobb
ajándékozott
egy
hívő
férjjel,
Lőrincz
lett volna szolgaként meghalni EgyipIstván
tanítóval,
szülői
házban
tomban.
Kiderül,akivel
hogy avan
a népnek
kezdtük
el együtt
életet.azEzentúl
hite, de még
nagyonazgyenge
a hit. Haa
mi
tartottuk
a helyi
hívők
jól lakásunkban
mennek a dolgok,
tisztelik
az Urat,
összejöveteleit,
melyen
szüleim
is
részt
de ha balul üt ki valami, máris pánivettek.
éven belülkeresnek.
ők is megtértek
kolnak Fél
és bûnbakot
Ki volt és
a
bemerítkeztek;
hibás, hogy ide dicsőség
jutottunk?az Úrnak!
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 egyiptomiak 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
70 év múltán
is örömmel
szavára.
Így bátorítja
Mózes aemlékezem
népet: Ne
arra
a boldog
napra,
amitésazmeglátjátok
Úr rendelt,
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
éneklem
szívemben:
AzazÚr
hogyan
szabadít
meg ma
Úrcsodásan
benneműködik,
bár
útja
rejtve
van…
Az Úré
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
legyen a dicsőség, örökké! Ámen.
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.
EbbenMielőtt
hitt Mózes.kiáltanak...
Ha azt kérdezte volna valaki MózesEsik.
Hűvös,
zordIsten,
adventi
van. Az
tõl:
Mikor
teljesíti
amitnap
megígért?
utcán
nagy csak
a zsongás.
Villódzó fények,
Erre Mózes
azt válaszolhatta
volna,
díszek,
díszletek.
hogy: Nem
tudom.AzHaüzletek
valaki kirakatai
azt kérhivalkodók.
a készülődés
a világdezte volna:Óriási
Mózes,
mondd meg
neban.
Karácsonyt
várunk.
Én
is
szeretnék
künk, hogyan szabadít meg Isten
megállni
kirakat előtt,
de most
bennünketegy-egy
ebbõl a lehetetlen
helyzetbõl?
nem bámészkodok. Az arcomat könny
Mózes Most
csak jöttem
azt válaszolhatta
volna,
áztatja.
ki a rendelőből,
ahol
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tuaz orvos közölte velem: ez a jelentéktedok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetlennek tűnő anyajegy a jobb karomon,
lenbõl is ki tuddaganat;
vezetni, melanoma.
mert Õ az Úr.
rosszindulatú
Igaz,
a bibliai
aztajelenti,
másEzlett
a színehit.
azHinni
alakja,
felszínekoés
molyan veszem
Isten mond,
ha
viszketett
is, de azt,
nemamit
gondoltam
rosszra.
annak
minden ellentmondani
látszikmert
is.
Ez
a legveszélyesebb
bőrdaganat,
gyorsan
áttétet
képez.
Ha időben
felisNem tudom,
hogyan
szabadít
meg, csak
merik,
jól gyógyítható.
várok ráakkor
és hiszek
benne, és amit nekem
Lassan
ballagok Ahaza.
mond,
megteszem.
többiTeljesen
pedig az beÕ
sötétedett.
Otthon
nem
vár senki.leféHifeladata. Útat
nyitni
a tengeren,
deg
sötét. Be kerekét,
kellene fűteni,
de
keznivan
a és
harcikocsik
homályt
inkább
kabátban
ülök
le
magamba
rosbocsátani az egyiptomiakra... mind a
kadva,
gondterhelten.
vagyok
kérSzabadító
Úr feladata. Tele
Õ viszi
véghez
a
désekkel,
Hogyan
tovább?
szabadítástfélelemmel:
kegyelembõl.
Hit által
foMi lesz velem? Miért éppen velem törgadhatod
el. HitPedig
által élhetsz
szabadon,
ténik
mindez?
jól indult
a nap.
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
Igaz, reggel is esett, de ez nem zavarta
gyõzelmesen,
mert az Úr
hadakozik
az
értelmi fogyatékosok
otthonában
élő
érted.
lakókat. Ők határtalan izgalommal és
A tengerparton
a halálaki
kapujában
örömmel
várják a Télapót,
idén nem
álltak, Istenérkezik.
pedig megnyitotta
szánkóval
2005. dec. számuk6-a van,
ra az
élet kapuját,
és õk
átléptekMentála haezt
a napot
soha nem
feledem.
higiénésként
dolgozom az intézetben.
lálból az életbe.
Naponta
szembesülök
nehéz élethelyEzt a lépést
te se halogasd!
zetekkel, betegségekkel. Ezért is fáj nagyon a sajátom. Ahogy
így keseregtem,
Lukács
János

Isten
szólt hozzám:
„Mielőtt
kiáltanak,
Magyarországi
Baptista
Egyház
én
már
válaszolok,
még
beszélnek,
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet én
már
Ézs 65:24
4100 meghallgatom.”
Berettyóújfalu, Eötvös
u. 2. Igen,
erre
van szükségem ezekben a nehéz
www.baptista.hu/berettyoujfalu
órákban. Elcsendesedni, és tudni, hogy
Isten meghallgat.
Kedves
Testvéreink
Jézus KriszFelgyorsulnak
az események.
Megtusban!
kezdődik a versenyfutás az idővel. MűKedves
Amerikai
Magyar
Baptista
tét,
kezelés.
Másnaponta
adom
magamSzövetség!
nak az immunerősítő injekciót. Rossz
közérzetet,
lázat, hidegrázást
„Nem igazságtalan
az Isten,okoz,
hogy de
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl és a
végig dolgozom.
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
év. Jól vagyok.
neveEltelt
iránt,5 amikor
szolgáltatok és szolgáltok
a szenteknek.”
(Zsid utaló
6:10) jel. EgyTöbbször
volt áttétre
szer már a vizsgálóasztalon feküdtem,
Köszönjük,
hogy gondoltak
nehogy
a megduzzadt
hónalji ránk
nyirokcsohéz
helyzetünkben.
móból
mintát vegyenek. De az orvos
Imaházunk
augusztus
végi leomlása
közölte:
CSODA
történt.
Eltűnt a és
csolebontása
utána jó
reménységgel
mó. Máskor
májamon
mutatott vadagagyunk
hogy Isten
megsegít
bennatot afelõl,
az ultrahang.
Kiderült,
hogy
nem
nünket
egy új látszik.
és szép„Mielőtt
hajlékot kiáltanak,
építeni
az, aminek
istentiszteletek
céljára, az Õ
neveszeretetét
dicsõén már válaszolok.”
Isten
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
tapasztalom
napról-napra.
Nincsenek
kezdjük meg, addig a nem várt tervevéletlenek.
célja és értelme
zéssel
és az Mindennek
engedélyek beszerzésével
van.
Még
a
szenvedéseknek
is. A betegfoglalkozunk.
ség
alatt Isten
rámutatott, hogy
a múltTervünk
és szándékunk
végrehajból
mennyi
fájdalom,
harag,
elfojtott
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
keserűség
és neheztelés
bennem.
által
számunkra
eljuttatottvan
összeget:
Valakiazaz
hazudott,
csúnyán becsapott,
$5,000,
ötezer dollárt.
mélyen megbántott. Jézus szavai jutotEzúton
is megköszönve
tak
eszembe:
„szeressétektestvéreink
ellenségeitesegítségét, kérjük továbbra is a minket és
ket”.
Vonakodva
fogtam
az
imádsághoz.
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
Megbocsájtani
a múltat,
a legneheszolgálatukra
Istenünk
áldásátezkívánjuk.
zebb dolog, de meg kellett tennem újra
ésTestvéri
újra. Egy
idő utána éreztem,
hogy ez
szeretettel
Berettyóújfalui
nem isGyülekezet
olyan nehéz,
és békesség áraszt
Baptista
nevében:
el. Visszanyertem az örömömet és eltűnt
Papp
Dániel
lelkipásztor
a keserűségem.
Nem
élhetek
tovább keSzatmári
IstvánAgondnok
serűséggel terhelt
szívvel.
neheztelés
Lisztes
Tibor A
presbiter
már nem uralkodik
rajtam.
múltamat
Isten kezébe tettem, és nem emlegetem.
===========================
Ő a falak lebontója, a megtört szívek és
megtört kapcsolatok
gyógyítója. Ő segít,
VÁRJ MÉG!
hogy újra élhessek és szerethessek. Bár
Józsué
3:16
(2Móz 14,21-22)
sok
minden
érthetetlen
még a számomra, de Jézus felszárítja könnyemet, értelMegállt
víz.
met kap még a bizonytalan
jövőais.
Vele
Minthogyha
óriási
kéz
elviselhető az elviselhetetlen, megérthető a megérthetetlen.tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra
gyûlt,
Hogy mennyi időm
van még
hátra?
feszült,
Nem tudom. Ha még megláthatom
gyerhullám hullámra
hõkölt.
mekeimet felnőttként,
ott lehetek
életük
legfontosabb eseményein, – aMegállt
bemerítésükön és menyegzőjükönegy
– hálát
adok
percre,
érte. Ha nem érem
akkor
hálát
amígmeg,
a túlsó
partra
adok minden napért, át
minden
gyermenem értünk.
ki mosolyért, szeretetükért és az örömökért, amelyet velük,
élhettem
Várj értük
még Uram!
édesanyaként.
Kezed ne vedd el!
„Mielőtt kiáltanak,
én itt
márvagyok,
válaszoMég mindig
lok, még
már meghallgamégbeszélnek,
mindig ittén
vagyunk
sokan.
tom.” Ézs 65: 24
Ráczné
Herjeczki
GézaLonka
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Az igazság
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás
az 1. oldalról tesz!
szabaddá

Az
élet gyötrelem,
azértSokszor
van mit enni,
Olyan
sok titkunkdevan.
szevan húsosfazék,
fokhagyma és
uborka,
és
retünk
kissé mellébeszélni,
csak,
hogy
a tisztességes
valómagunkat,
jogukat is
szebb
fényben temetéshez
tüntessük fel
megtarthatták.
Az élet egy
merõtetszését.
kinlódás,
hogy
jobban elnyerjük
mások
reménytelenség
halál.konfliktust
De hát ezis jobb,
Vagy
egyszerűenés egy
akamintkikerülni
a semmi, úgy,
és úgy
sincs
kilátás
ennél
runk
hogy
nem
mondjuk
eltöbbre.
az igazat,
mert
megharagítaná,
Fogadjuk
el aaz
helyzetet,
és az adott
vagy
bántanápróbáljuk
a másikat.
Nem is gondolkeretekben
elviselhetõvé
tenni.
nánk,
hogy aztengetik
ártatlannak
tűnő sokma
apró
Hányan
az életüket
is
füllentés,
hazugság mekkora falakat kéezzel a rabszolga-gondolkodással?
pes felépíteni
körénk.
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 mondatot 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?
A titokra
előbb vagy utóbb mindig
Emberileg
szólva – gyerek
Isten mindent
fény derül. A legkisebb
is megfélretett
csak az nem
Õ népére
figyelthaazon
érzi,
hogyésvalami
stimmel,
az
az éjszakán.
A szabadulás
édesanyja
nagyban
mondogatjaminden
neki,
mozzanatát
felügyelte,
hogy
szereti, személyesen
miközben minden
nem
minden pillanatot
figyelõ tekintetével
verbális
kommunikációja
arra utal,
kísértelege
végig.van
Hátbelőle,
kicsodaésezazt
a rabszolga,
hogy
kívánja,
koszos,
rongyos
nép,született
hogy az
Isten
hogy
bárcsak
meg sem
volna...
személyesen
gondoskodik
róluk, és
Ugyanígy,
a szülők
közti konfliktust
sem
lehet félretéve
elrejteni figyel
a gyerek
elől: lehet,
mindent
rájuk?
hogy1500
sosem
veszekednek
a jelenlétében,
évvel
késõbb ismét
virrasztott
deazmégis
a feszültséget
a levegőben.
Istenérzi
a Gecsemáné
kertben,
azon a
Acsütörtök
titok, a hazugság
vana apénteken,
levegőéjszakán, ott
azon
ben,
beépülamikor
a két ember
azonés aészrevétlenül
húsvét hajnalon,
a mi
közé.
Rombolja
a
bizalmat
és
fájdalmat
szabadításunk történt.
okoz.Sõt, személyes bizonyságom van ar"Hahogy
szeretsz,
vagy velem
ról,
velemmiért
együttnem
virrasztott
az Úr
őszinte?
Hogy
bízzak
benned,
azt
28 évvel ezelõtt egy téli estén, ha
amikor
sem
tudom
ki
vagy
igazából?
Honnan
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
tudhatom, hogy mi igaz abból, amit mutatsz?"
Efféle fájdalmas
Üldözött
szabadok,kérdések
gyõztes születszabahetnek a másikban, akár tudja az okát,
dok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
teakár csak érzi, még számára megfoghalekommunikáció.
Nem
lehetett
mobiltatlanul a feszültséget.
telefonon
rákérdezni
a sor
elején,
hogy
S abban is,
aki ferdíti,
vagy
"szépíti"
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
az igazságot, számos negatív, romboló
milliós
nép, lesz
asszonyok,
gyermekek,
hatású
érzelem
lassan úrrá:
félelem,
öregek, juhok,
barmok,
szekerek,
végebűntudat,
szorongás,
szégyen,
elszigeteláthatatlan
konvoj. A Veres tenger partlődés,
magány.
ján
tábort vernek,
EgyA kapcsolat
pedig megpihennek.
lassan-lassan, szincsak felröppen
a hír, az
egyiptomi
teszer
észrevétlenül,
alapjaiban
inog
meg.
Megéri?
sereg
közeledik. Kitör a pánik a táborMegéri
élni, az
szorongani
ban.
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Kovács családot!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
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templomban
tartjuk.
Most ők voltak a
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
sorosak.
Mindig
örömmel
folytatás az 1. oldalról készülünk és
szolgálunk külön és másokkal együtt is
ezeken
alkalmakon.
Az van
idénmit
többen
Az életazgyötrelem,
de azért
enni,
voltunk,
mint
az
elmúlt
évek
során.
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, A
és
hatalmas
templomban
nyolcvan
egyné-is
a tisztességes
temetéshez
való jogukat
hány
magyar nem
tűnik
mégis
megtarthatták.
Az élet
egysoknak,
merõ kinlódás,
azreménytelenség
volt. Mi majdnem
mindannyian
ott
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 mondatot 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 arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket
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dolgunk,(kórus
hogy és
erõsen
Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 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 Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan 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, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod 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 számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János
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Az Evangéliumi
Hírnök előfizetője és
VÁRJ MÉG!
figyelmes
olvasója,
a lap14,21-22)
Baráti Körének
Józsué 3:16
(2Móz
tagja volt mindvégig. Két héttel halála
előtt még megkérdezte,Megállt
hogy mikor
a víz. érkezik a következő
szám?
A
lapot
utolMinthogyha óriásiazkéz
só betűig kiolvasta.tartotta volna föl,
A gyermekek – különösenmegállt,
is az árvák és hátrányos helyzetűek
támogas rakásra gyûlt,
tása szívügye volt. Közvetlenül
és a
feszült,
Samaritánushullám
alapunkon
keresztül
hullámra
hõkölt. is
támogatott ilyen missziókat. Megállt
A hazahívó szó 92 éves korában érte,
amit fölegy percre,
készülve fogadott.
Mindvégig
önállóan
amíg a túlsó partra
élt, némi segítséggel gondoskodni
tudott
át nem értünk.
magáról. Lánya és veje (Bill Dorko) voltak mellette a nehézVárj
napokban,
amikor
még Uram!
a halál árnyékánakKezed
völgyén
ne Megváltója
vedd el!
átvezette őt aMég
túloldalra.
2014. novmindig Itt
itt vagyok,
embermég
28-amindig
volt akkor,
„odaát”
az idő
itt vagyunk
sokan.
nem is számít. Szeretettel emlékezünk
rá.
Herjeczki
Géza
Herjeczki
Géza (1977)

8.2010.
oldal szeptember

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként
meghalni Egyipfolytatás az 1. oldalról
Greetings
with Thanksgiving
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
from
thevanValley
thede Shadow
Death
Az élet gyötrelem,
de azért
mit enni, ofhite,
még nagyon of
gyenge
az a hit. Ha
van
húsosfazék,
fokhagyma
és uborka,
és Though
jól mennek
dolgok,
az Urat,
I initially
posted
information
about
the aleaders
of tisztelik
the prayer
house
a tisztességes
temetéshez
való 2014,
jogukat
de ha balul
ki valami,
máristopániEbola
to Facebook
in March
butis warned
theirütpeople
and tried
find
megtarthatták.
élet egy merõ
kinlódás,
kolnak
bûnbakot
volt a
hardly
anybodyAz
responded
to my
letter. out
whoésthe
culpritskeresnek.
were, theKistoning
reménytelenség
és halál.
hát in
ezisSierra
jobb, continued
hibás, hogyand
ideI jutottunk?
As
a matter of fact,
evenDe
here,
no longer felt safe there,
Leone,
neverésthought
thatkilátás
the deadly
moved from
middle tart
of town
mint awe
semmi,
úgy sincs
ennél so IMellesleg,
sok the
keresztyén
ezen to
a
infectious
diseaseelthat
broke out
suburb.
többre. Fogadjuk
a helyzetet,
ésin
az Guiadott aszinten
a hitéletében.
nea
would one
day spread
so dangerously
I Ekkor
was excited,
however,
thatjutmyIsten
first
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
Mózesnek
eszébe
fromHányan
one country
to the
other in ma
West
in my 6:new
the
tengetik
az életüket
is visitors
ígérete. 2Mózes
6-8.“home”were
Isten megígérte,
Africa.
also never thought that it President
and Generalõket
Secretary
of the
ezzel a We
rabszolga-gondolkodással?
hogy megszabadítja
az egyiptowould
our Izráel
life and
Convention
of népét
Sierraaz Leone,
Ígygreatly
tengettechange
az életét
mígour
el Baptist
miak kezébõl,
és beviszi
ígéret
work
thehozzá
mission
field.
were on their way to distribute
neminjött
a Szabadító
és ki nem who
földjére.
Akkor
tehát,
nem
kell
félni
a
food among the needy church members.
hozta õket a szolgaság házából.
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
They brought the devastating news that
rövidmembers
epizód a of
népthe
életében.
Nem ez
a
same family
died
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes four
vég,
Istenatfolytatást
az we
a
of
Ebola
the exactígért.
placeMost
where
12:42-ben találunk egy különös monda- started
dolgunk,
erõsen
ráálljunk
thehogy
Traveling
Bible
School.Isten
They
tot Istenrõl.
also
informed
me that
20 other
people,
szavára.
Így bátorítja
Mózes
a népet:
Ne
Virrasztott az Úr azon az éjszakán, eight
of whom
were
members
of the loféljetek!
Álljatok
helyt,
és meglátjátok
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az cal
Baptist
church,
died
another
place
hogyan
szabadít
meg
mainaz
Úr benneéjszaka az Úré volt.
where
I ministered
years ago.
teket! 2Mózes
14: 13,several
14.
Micsoda evangélium van ebben a We prayed that we would be able to help
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig more
because ésthe
epidemic
only
hisz
a hit
beszédétnot
mondja
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem killedIstenben,
a significant number of people,
tovább
üldözött
szabadoknak.
Ha
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az but
alsoazslowed
down
the economy.
Isten azplaces
aki, akkor
teljesíti
az Õ beszédét.
Úr
azon
az
éjszakán,
amikor
kihozta
Work
closed,
people
lost
their
When we heard about the first cases
Ebbenand
hittfarmers
Mózes. were not able to work
Egyiptomból?
ofnépét
Ebola
in Sierra Leone, we had just jobs,
Ha
azt
kérdezte
volna valaki MózesEmberileg
szólva Bible
– IstenSchool
mindent
started
the Traveling
in on their fields or sell their produce.
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit megígért?
In
October,
the
Hungarian
Baptist
félretett
csak az area
Õ népére
azon
the
Tonkoés Limba
and figyelt
were very
Convention
came
to
our
aid.
The
Erre
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
az
éjszakán.
A
szabadulás
minden
excited because more than 30 students
donations
that
arrived
from
this
hogy:
Nem
tudom.
Ha
valaki
azt
kérmozzanatát
személyesen
felügyelte,
registered and started their studies with
organization,
in
conjunction
with
the
dezte volna: Mózes, mondd meg neminden
pillanatot figyelõ
great
enthusiasm.
In the tekintetével
meantime,
assistance
of
the
Church
Ministries
kísért
végig.
kicsoda ezaasuccessful
rabszolga, künk, hogyan szabadít meg Isten
we
were
able Hát
to organize
food
(rice) washelyzetbõl?
distributed
koszos, rongyos
nép,in hogy
az Isten
bennünket ebbõl
a lehetetlen
postgraduate
course
Lunsar,
the Department,
to
several
small
churches
andvolna,
many
former
center ofgondoskodik
the Baptist Convention,
személyesen
róluk, és Mózes csak azt válaszolhatta
needy
people.
and
had félretéve
made plans
go to other
mindent
figyeltorájuk?
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tuI tried
to post
photos
to my
Facebook
areas1500
as évvel
well with
a ismét
dedicated
team
késõbb
virrasztott
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetseveral days, but was only able to
ofazteachers
and the coordinator
of thea for
Isten a Gecsemáné
kertben, azon
lenbõlthem
is kiby
tudconnecting
vezetni, mert
az Úr. to
post
theÕ photos
Church
Ministries
of the
csütörtök
éjszakán,Department
azon a pénteken,
Ez
a bibliai hit.
Hinni
azt
jelenti,
komy
comments,
so
please
look
for these
Traveling
Bible hajnalon,
School. However,
azon a húsvét
amikor a we
mi photos.
molyan
veszem
azt,
amit
Isten
mond,
hato
Unfortunately,
I
am
unable
were
not able totörtént.
continue the teaching
szabadításunk
send
through
e-mail. Even
annakphotos
minden
ellentmondani
látszikwith
is.
because
the
health
authorities
closed
Sõt, személyes bizonyságom van ar- this
letter
that Iszabadít
am trying
tocsak
send
Nemsmall
tudom,
hogyan
meg,
down
every
school,
prohibited
all
kinds
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr out
I am
risking
life sitting
the Invárok
rá és
hiszekmy
benne,
és amitatnekem
of28gatherings
and egy
latertéli
quarantined
our
évvel ezelõtt
estén, amikor
for threeAdays,
mond, café
megteszem.
többi several
pedig azours
Õ
district because due to the great number ternet
lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
a time. Útat
But ifnyitni
you receive
it, thatleféis a
feladata.
a tengeren,
ofrólam
sick ispeople
who
contracted
Ebola. at
success and I will be very happy.
It is also with deep sadness that I have great
kezni
a harcikocsik
kerekét,but
homályt
Üldözött
szabadok,
gyõztes
szabaI
have
many challenges,
I just
to announce that Ebola took away one
bocsátani
az
egyiptomiakra...
mind
a
want
you
to
know
that
I
am
well,
happy
dok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
teof our sisters, but we thank God that
Szabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
that
I
can
help
others,
and
if
I
count
lekommunikáció.
lehetett
nobody
else was Nem
infected
frommobilour
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által
fomy
blessings,
they
are
more
than
my
telefonon
rákérdezni
a
sor
elején,
hogy
church.
gadhatod el.I Hit
szabadon,
wisháltal
youélhetsz
the same.
Have a
hátul
minden
rendben
van-e.
két challenges.
PTL was
allowed
to gather
forKözel
worship
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
nice
and
blessed
Thanksgiving!
nép, asszonyok,
inmilliós
the churches.
The smallgyermekek,
fellowship
gyõzelmesen,
mert azKamilla
Úr hadakozik
öregek,
juhok, barmok,
végethat
we started
in one ofszekerek,
the rooms
of
In Christ, Gabriella
Furedi
érted.
láthatatlan
konvoj.
A
Veres
tenger
partour Primary School had grown quickly;
tengerparton
a Kamilla
halál kapujában
ján tábortwe
vernek,
megpihennek.
Egytherefore,
no longer
have enough
InAthese
critical days
needs our
álltak, Isten
pedig megnyitotta
számukszer csak
felröppen
a hír, az egyiptomi prayers
space
for the
worshippers.
and support.
Will you pray
for her
In other
news, I also
to move
from regularly
ra az életand
kapuját,
és help
õk átléptek
a hasereg
közeledik.
Kitörhad
a pánik
a táborwill you
her financially
the
house
renting.
Not only
did my iflálból
and when
the Lord urges you to do so? Let
ban.
ElõlIawas
tenger,
mögöttük
az ellenség.
az életbe.
lease
expire,
people from
non- us ask the Lord to save her from the deadly
A nép
elõbbbut
segítségért
kiált the
Istenhez,
Ezt a lépést te se halogasd!
Christian
prayer
house
door stoned
aztán pedig
neki
esiknext
Mózesnek:
Mit ebola and any other epidemic disease. Let
and
damaged
and windows.
91,1-7. (ed)
János
tettél
velünk, my
miértcarhoztál
ki minket her experience PsalmLukács
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Another letter
from Egyház
an other
Magyarországi
Baptista
missionary,
Ruth
Wright:
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös u. 2.
Dear
Friends,
www.baptista.hu/berettyoujfalu
God is so good and has allowed me to
meet many women from the Middle East
Kedves
Testvéreink
Jézus
and
become
their friend.
This Kriszministry
tusban!
to international women perfectly fits my
Kedves
Magyar
Baptistafor
gifts
and Amerikai
passion and
it is “natural”
Szövetség!
me to be among them and love them.
In„Nem
this setting,
I have az
theIsten,
privilege
igazságtalan
hogyand
awesome
responsibility
to
tell
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl ésthem
a
about Jesus.
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok az Õ
Last year
I met és
with
Pavi
nevePavi*
iránt, –amikor
szolgáltatok
szoleverya szenteknek.”
week. Over (Zsid
time 6:10)
she asked me
gáltok
about church and Easter. Though I still
occasionally
visit Pavi
at herránk
home,
Köszönjük, hogy
gondoltak
ne-last
spring
she told me she was no longer
héz
helyzetünkben.
able
to meet augusztus
because she
was
“busy és
with
Imaházunk
végi
leomlása
her family.”
While
visiting this summer,
lebontása
után
jó reménységgel
vagyunk
hogy Isten
megsegít
ben-his
Pavi’safelõl,
husband
candidly
shared
nünket
egybeliefs
új és with
szép me
hajlékot
építeni
Islamic
and God
gave
istentiszteletek
céljára,
az Õ my
nevefaith
dicsõme opportunity
to share
with
ségére.
A munkálatokat
jövõlittle
tavasszal
him. Pavi
and I have very
contact
kezdjük
meg,byaddig
a nem
várt terveother than
phone.
I do pray
this will
zéssel
és az engedélyek beszerzésével
change.
foglalkozunk.
One exciting note relates to Adeeba*
Tervünk
és szándékunk
from
Afghanistan,
who wasvégrehajso eager to
tására
fogjuk
fordítani
a kedves testvérek
tell me that Jesus answered
her prayer
által
számunkra
eljuttatott
összeget:
for her
family after
we prayed
together.
$5,000,
azazresponse
ötezer dollárt.
Adeeba’s
was, “Let’s pray again,”
and we
so often. testvéreink
Ezúton
is do
megköszönve
Two others
from Iran,
Hiva* ésand
segítségét,
kérjük továbbra
is a minket
spentimádságaikat!
a weekend Minden
with me.
azArezoo*,
Úrra figyelõ
szolgálatukra
áldását
kívánjuk.
Towards theIstenünk
end of the
time they
thanked
me for the opportunity to be together and
Testvéri
a Berettyóújfalui
asked
Godszeretettel
to give me
good health and
Baptista
nevében:them for their
money.Gyülekezet
While I thanked
kind words, IPapp
also Dániel
took the
opportunity
lelkipásztor
to ask them Szatmári
once again
to consider
why
István
gondnok
God sent JesusLisztes
and explained
what
Tibor presbiterHe
did for them. In our conversation, the
words “mercy” and “grace” came up.
===========================
Hiva and Arezoo had never heard those
words before.
It became
silent and when
VÁRJ
MÉG!
I asked
why
they(2Móz
were so
quiet they said,
Józsué
3:16
14,21-22)
“We are thinking about those words.” I
am often around people who are hungry
Megállt
víz.find
for truth but don’t know
wherea to
Minthogyha
óriási
it. Praise God, He has made thekéz
truth
tartotta volna föl,
megállt,
MISSIONARY
Fund
s rakásra
gyûlt,
feszült,
The purpose: supporting
the
hullámra
missionaryhullám
initiatives
of ourhõkölt.
young
people. Donations from this
fund
Megállt
will be allocated by theegy
Missionary
percre,
and Benevolence
at its
amíg aBoard
túlsó partra
mid-year meetings.át The
written
nem értünk.
applications addressed to the MBB
should state the goals and the
Várj mégtrip,
Uram!
duration of the mission
and
el!
should include aKezed
letterne
ofvedd
support
Mégofmindig
itt vagyok,
from the pastor
the applicant.
még mindig ittcan
vagyunk
sokan.
Contributions
be mailed
to
the Treasurer (address on page 2).
Herjeczki Géza (1977)

2010.december
szeptember
2014.

known
to us who believe.
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
Each of these women face various
folytatás
az
1.
oldalról
challenges in life. Hamedah’s* (another
dear
friend)
spouse de
passed
Az élet
gyötrelem,
azért away.
van mitIrani*
enni,
isvan
going
through
a
divorce.
Benazir*
húsosfazék, fokhagyma és uborka,
és
has
a child whotemetéshez
went through
a tisztességes
valóchemo
jogukatforis
11 months. God opened a door for she
megtarthatták.
Az élet
egy merõ
kinlódás,
and
her daughter
to come
to the
U.S.
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
for treatment that was not available
in
mint a semmi,
és Iúgy
kilátás
ennél
Pakistan.
Initially
metsincs
Benazir
through
el a helyzetet,
az adott
antöbbre.
ESL Fogadjuk
class (English
as aésSecond
keretekbenand
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
Language)
we now
meet weekly
to
Hányan
tengetik
az
életüket
is
practice her English. We often sayma
that
ezzel
rabszolga-gondolkodással?
we
feelalike
we have known each other
Így tengette
az életét
Izráel míg
el
for years.
It is simply
amazing
to me
nemGod
jött connects
hozzá a Szabadító
és women
ki nem
how
me with the
hozta
a szolgaság
He
hasõket
planned,
since házából.
it is unlikely I
would ever have met Benazir who lives
nineMilyen
miles from
home.
a mimy
Szabadítónk?
2Mózes
Thank
you
for
joining
in prayer
for
12:42-ben találunk egy me
különös
mondathese
special women God has placed in
tot Istenrõl.
my life.
We often
knowazwho
prays
Virrasztott
azdon’t
Úr azon
éjszakán,
for
us
but
we
can
see
the
hand
of
God
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez
az
working.
éjszaka az Úré volt.
Additional
ministry opportunities
Micsoda evangélium
van ebben a
include
helping
with ESLaz atÚr.Mclean
mondatban? Virrasztott
Pedig
Bible Church. My hours to assist have
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
been extended while the director ofnem
the
alszik. Mit
jelent
hogyhealth
virrasztott
az
program
cares
foraz,
some
issues.
éjszakán,
amikor
kihozta
I Úr
alsoazon
meetazwith
a number
of Pioneers
népét Egyiptomból?
appointees
who live in my area to
Emberileg
– Isten
encourage
and szólva
pray for
them mindent
as they
félretett in
és God’s
csak azcall
Õ népére
figyelt
continue
on their
lives.azon
az
éjszakán.
A Iszabadulás
More
and more
treasure theminden
name
ofmozzanatát
Jesus, the személyesen
Name above felügyelte,
all names,
minden ofpillanatot
tekintetével
because
what Hefigyelõ
has done
for me.
kísért
végig.
kicsoda
ez a His
rabszolga,
May
you
alsoHát
grow
to love
name
more
this Christmastime.
koszos,
rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik Ruth
róluk, és
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
P.S. *Note: All names are pseudonyms.
1500
virrasztott
Thank
youévvel
againkésõbb
for yourismét
prayers
as well
Gecsemáné
kertben,
azontoa
asazforIsten
youragifts,
which are
a blessing
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
me. My work is a faith ministry under
azon a húsvét
hajnalon, can
amikor
a mi
Pioneers.
Contributions
be made
szabadításunk
történt.
via
check payable
to Pioneers with a
Sõt, személyes
bizonyságom
van arseparate
note indicating
my account
ról, hogy
velem együtt
virrasztott
az Úr
number
#110061
To give
online go
to
http://www.pioneers.org/give.
Allamikor
gifts
28 évvel ezelõtt egy téli estén,
are
tax-deductible.
rólam
is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok.
Elindultak
tehát. Nem volt teINFANT
EMMANUEL
lekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon
a sortiny
elején,
hogy
Holy
Infant rákérdezni
Jesus, Precious
Savior,
hátulMajesty
minden laid
rendben
van-e.bed,
Közel két
Sweet
in manger
millióscattle
nép,lowing,
asszonyok,
gyermekek,
Humble
Mary love
öregek,
juhok, barmok, szekerek, végebestowing,
Angels
hoverkonvoj.
round His
little head.
láthatatlan
A Veres
tenger partján tábort vernek, megpihennek. EgyHark,
the angel
chorus:
joyous
szer csak
felröppen
a hír,
az egyiptomi
proclamation
sereg
közeledik. Kitör a pánik a táborSon
ofElõl
God,a tenger,
now Son
of man; az ellenség.
ban.
mögöttük
Heralding
gladsegítségért
tidings, peace
every
A nép elõbb
kiáltto Istenhez,
nation
aztán
pedig
neki esik Mózesnek: Mit
God's
to earth
- redemption's
tettélGift
velünk,
miért
hoztál ki plan.
minket

9. oldal
3. oldal

But
He could not
save us,
Egyiptomból?
2Mózes
14:helpless
10, 11.Baby
Jobb
Jesus
lett volna szolgaként meghalni EgyipOnly
on the
cross could
setausnépnek
free.
tomban.
Kiderül,
hogyHe
van
There
vanquished
hite, desin's
mégpower
nagyon
gyenge azever,
a hit. Ha
cannottisztelik
sever az Urat,
jól death's
mennekterror
a dolgok,
His
blood-stained
love
for
and pánime.
de ha balul üt ki valami,you
máris
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
How
you ide
see jutottunk?
Him? As a Babe of
hibás,dohogy
beauty
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
Kindling our love with dimpled face?
szinten
a hitéletében.
Or can you
adore Him as your
Ekkor
Mózesnek
eszébe jut Isten
Redeemer
ígérete.
2Mózes
6: 6-8.
Isten
megígérte,
Sin's
yoke
exchanged
with
Truth
and
hogy
megszabadítja
õket
az
egyiptoGrace?
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor
tehát,
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élet kapuját,
és õk
átléptek
a hatok
ezek
az emberek után, Péter, és
lálból
az után
életbe.
mondjátok meg nekik, hogy holnap más
Ezt alesz
lépést
se halogasd!
stílusú
azteistentiszteletünk,
rövid
és megnyerő kis prédikációval
fogunk
Lukács János

kellemes
estét rendezni
az Egyház
embereknek.
Magyarországi
Baptista
Mondd
meg
nekik,
hogy
biztosan
élvezBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
ni
fogják.
Siess,
Péter,
valahogy
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. meg
kell
fognunk az embereket!"
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Jézus sajnálta a bűnösöket, sóhajtott
ésKedves
zokogott
felettük, deJézus
soha nem
akarTestvéreink
Kriszta
szórakoztatni
őket.
Az
újszövetségi
tusban!
levelekben
is hiába keresnénk
bárhol az
Kedves Amerikai
Magyar Baptista
evangéliumi szórakoztatást. Azok üzeSzövetség!
nete más: „gyertek ki, maradjatok kint,
„Nem igazságtalan
az Az
Isten,
hogy
maradjatok
kint tisztán!"
olyan
megelfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
közelítés,
ahol
ezek
közül
valamelyik
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
hiányzik:
becsapás.
neve
iránt, amikor
szolgáltatok és szolA levelek
szerzői(Zsid
feltétel
nélkül meggáltok
a szenteknek.”
6:10)
bíztak az evangéliumban, és semmilyen
más
fegyverthogy
nemgondoltak
használtak.
Köszönjük,
ránkMiután
nehéz
helyzetünkben.
Pétert
és Jánost bebörtönözték prédiImaházunk
augusztus
végi leomlása
és
kációjuk
miatt,
az egyház
imaalkalmat
lebontása
vatartott, deután
nemjó
eztreménységgel
imádkozták: „Uram,
gyunk
Isten megsegít
ben-kis
adjadafelõl,
a te hogy
szolgáidnak,
hogy egy
nünket
egykikapcsolódás
új és szép hajlékot
ártatlan
révén,építeni
bölcsen
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõés másoktól
eltérően mutathassuk
meg
ségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
ezeknek
az
embereknek,
milyen
kezdjük meg, addig a nem várt terve-boldogokésvagyunk."
Hacsak
nem hagyták
zéssel
az engedélyek
beszerzésével
abba
Krisztus
prédikálását,
nem volt
foglalkozunk.
idejük
mulatságokat
szervezni.
Az ülTervünk
és szándékunk
végrehajdöztetés
által
szétszórattak,
mindenhotására
fogjuk
fordítani
a kedves testvérek
által
számunkra
összeget:
va elmentek
az eljuttatott
evangéliumot
prédikál$5,000,
azaztetejére
ötezer állították
dollárt. a világot." Ez
ni. „Feje
aEzúton
különbség!
is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
Uram,
tisztítsd
meg Egyházadat
minaz Úrra
figyelõ
imádságaikat!
Minden
den rothadástól
és szeméttől,
amelyet az
szolgálatukra
Istenünk
áldását kívánjuk.
ördög varrt a nyakába, és vigyél vissza
minket
azszeretettel
apostoli módszerekhez.
Testvéri
a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Ha megvizsgáljuk,
akkor
azt tapaszPapp Dániel
lelkipásztor
taljuk, hogy Szatmári
a mulattatás
missziója
nem
István
gondnok
éri el a remélt Lisztes
eredményt.
Hatása
romTibor presbiter
boló a megtértek körében. Lássuk csak,
===========================
hadd jöjjenek elő azok a nemtörődöm
és szidalmazó emberek – akik hálásak
Istennek,VÁRJ
mert azMÉG!
Egyház találkozott
velük
félúton
hogy beszéljenek
Józsué
3:16-,(2Móz
14,21-22) és tegyenek bizonyságot! Hadd jöjjenek a
megfáradtak, akik békességet
Megállt ataláltak
víz.
valamelyik koncerten,
hogyóriási
ne hallgasMinthogyha
kéz
sanak! Hadd jöjjenek
a részegesek
tartotta
volna föl, is,
akik számára a színházi szórakozás
megállt, Istentől rendelt láncszem
volt megtérésük
s rakásra
gyûlt,
folyamatában, és álljanak fel közöttünk!
feszült,
– Senki nincs,
aki hullámra
ezekre a hõkölt.
felszólítáhullám
sokra jelentkezne, mert a szórakoztatás
Megállt
missziója nem eredményez
megtérteket.
egy
percre,
amíg a túlsó partra
Szolgálatunk számára
a legégetőbb
át nem
értünk.
szükség, hogy a hívő tudomány összeforrjon az elmélyült Várj
lelkiséggel,
mert az
még Uram!
egyik úgy fakad a Kezed
másikból,
mint
gyüne vedd el!
mölcs a gyökérből.
Biblikus
tanításra
Még mindig
itt vagyok,
van szükség,
olyan
még mindig
itt mélyen
vagyunkmegérettre
sokan.
és megéltre, hogy az tűzbe hozza az embereket."
Herjeczki Géza (1977)

2010.december
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Egyiptomból?
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
távol
és mégis közel
- Erdély

folytatás az 1. oldalról
Hargita, lelkipásztor találkozó. Az év
legszebb
eseményeideközött
tartom
száAz élet gyötrelem,
azért van
mit enni,
mon
a néhányfokhagyma
napot, legszebb
fényvan azt
húsosfazék,
és uborka,
és
képeinek
az otttemetéshez
készült képeket.
Túlsá-is
a tisztességes
való jogukat
gosan
is hamarAz
elszaladt
néhány
nap,
megtarthatták.
élet egyamerõ
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 mondatot Istenrõl.
Úr azonkapu
az éjszakán,
s márVirrasztott
ott álltunkaza faragott
mellett,
indulásra
készen.õket
Békesség
néktek,Ezfoamikor kihozta
Egyiptomból.
az
gadja
az az
igeidézet
az érkezőt, meg boéjszaka
Úré volt.
csátja
el a táborból
távozót.van
Két kocsival
Micsoda
evangélium
ebben a
indultunk
útnak,
s mivel igen
hosszú
út
mondatban?
Virrasztott
az Úr.
Pedig
volt
előttünk
– a zilahi
gyülekezetbe
volt
Izráel
õrizõje
nem szunnyad
és nem
meghívásom
a hétvégére
– nem
a Békás
alszik. Mit jelent
az, hogy
virrasztott
az
Szoros
feléazvettük
utunkat
(talánkihozta
majd
Úr azon
éjszakán,
amikor
legközelebb,
áltattuk magunkat). A
népét Egyiptomból?
tordai
lelkipásztor,
Rajna
Ottó mindent
kocsiját
Emberileg szólva
– Isten
követtük
Püsök
Dániel
testvér
vefélretett és csak az Õ népére figyeltisazon
lük ment; feleségemmel együtt mi meg
az éjszakán.
A szabadulás
minden
Novák
József testvér
útitársai voltunk
–
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
ahogyan ide is ő hozott bennünket. Csomindenvidéken
pillanatot
figyelõ
dálatos
vezetett
ígytekintetével
is utunk,
kísért
végig.
Hát
kicsoda
ez
a rabszolga,
amíg Erdély hatalmas hegyei
közül a
koszos, rongyos
nép, hogy
az ÁthaIsten
hepe-hupás
Szilágyságba
értünk.
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
ladtunk Korondon is (persze, nem tudmindent
figyel rájuk?
tunk
nem félretéve
benézni néhány,
az út szélén
1500
évvel késõbb
isméttartó,
virrasztott
szinte
folyamatosan
nyitva
népaz Isten aremekeket
Gecsemáné
kertben,
azon a
művészeti
árusító
üzletbe).
csütörtök
éjszakán,
azon
pénteken,
Egyszercsak
előttünk
állt aegy
magas,
karcsú,
templom
– s kiderült,
azon aszép
húsvét
hajnalon,
amikor a épmi
pen
ide tartottunk:
ez a tordai imaház.
szabadításunk
történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

lett volna szolgaként meghalni EgyipNem
csakKiderül,
Rajna testvér
Tortomban.
hogy volt
van otthon
a népnek
dán,
hanem
Püsök testvér
hite, de
még nagyon
gyenge is,
az ahiszen
hit. Haő
volt
itt a korábbi
lelkipásztor,
ideje
jól mennek
a dolgok,
tiszteliks az
az őUrat,
alatt
modern
de hakezdődött
balul üt aki szép,
valami,
márisimaház
pániépítése.
Megnéztük
imaházat
kolnak és
bûnbakot az
keresnek.
Kibelülről
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 egyiptomiak 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
is,
meg a Álljatok
szolgálatihelyt,
lakást,
aztán indulféljetek!
éssmeglátjátok
tunk is tovább, mert még hosszú út állt
hogyan szabadít meg ma az Úr benneelőttünk.
teket!
2Mózes
13, 14. amire Püsök
Egészen
ránk14:
esteledett,
Mózes
nem
okosabb,
a nép,
csak
testvért követve egyszermint
csak
lekanyahisz Istenben,
és a hitútra,
beszédét
mondja
rodtunk
egy bekötő
ami egy
szép
továbbépülethez,
az üldözött
Ha
nagy
az szabadoknak.
Agape panzióhoz
Isten az aki,
akkor teljesíti
az Õ beszédét.
vezetett.
Énekszó
hallatszott,
s amikor
megérkeztünk
nekünk is szólt, majd veEbben hitt Mózes.
lünk
is hangzott
darabig
az
Haegyütt
azt kérdezte
volna egy
valaki
Mózesének.
Egy teljesíti
nagy hívő
család
ott
tõl: Mikor
Isten,
amit tartotta
megígért?
éppen
találkozót
vagy 40-en).
Erre Mózes
csak azt(voltak
válaszolhatta
volna,
Finom
vacsora
után
kényelmes
szállást,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt
kérmajd jó éjszakát kaptunk. A Püsök csadezte
volna:
Mózes,
mondd
meg
ne-a
lád vendégszeretetét élveztük azon
künk,
hogyan
szabadít
meg
Isten
hétvégén (aug 8-11).
bennünket
ebbõl
a lehetetlen
Egy újabb
meglepetés
azhelyzetbõl?
volt, hogy
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
szombaton délfelé ismerősök érkeztek
Nem De
tudom!
tuahogy:
panzióba.
nem Egyet
is egy,azonban
hanem egy
kiterjedt,
nagy
család;
Kulcsár
Sándor
dok! Az Úr
harcol
értetek,
és a lehetettestvér
(velük
a Hargitán
lenbõl iséskiNusika
tud vezetni,
mert
Õ az Úr. is
együtt
Sándorék,
Ez a voltunk),
bibliai hit.majd
HinniBalla
azt jelenti,
kosmolyan
többenveszem
is a Balla
családból.
Menet
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, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod 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 számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!IMÁDKOZZUNK
„Nem igazságtalan
az Isten, hogy
EGYMÁSÉRT
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
A Magyar
Világszövetszeretetrõl,
melyetBaptisták
tanúsítottatok
az Õ
ségébe
magyar
baptista és
szövetség
neve
iránt,hat
amikor
szolgáltatok
szoltartozik.
Aki szeret(Zsid
messzebbre
gáltok
a szenteknek.”
6:10) látni a
közvetlen környezeténél - az Evangéliumi
Hírnökhogy
olvasói
bizonyára
Köszönjük,
gondoltak
ránkilyenek
nehéz
helyzetünkben.
- és
imádkozni is kész távolban élő testImaházunk
augusztus
leomlása
és a
véreiért,
annak
azt végi
ajánljuk,
hogy
lebontása
jó reménységgel
vakövetkezőután
sorrend
szerint tegye azt.
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket
egy úja ésmagyarországi
szép hajlékot építeni
Hétfőn
baptista
istentiszteletek
Õ nevevezetőiért,
dicsõtestvérekért céljára,
és az az
egyház
ségére.
A munkálatokat
tavasszal
Papp János
elnökért ésjövõ
munkatársaiért.
kezdjük meg, addig a nem várt terveKedden
a Romániában
élő magyar
zéssel
és az engedélyek
beszerzésével
baptista testvérekért és a szövetség
foglalkozunk.
vezetőiért,
dr.szándékunk
Simon Józsefvégrehajelnökért és
Tervünk és
munkatársaiért.
tására
fogjuk fordítani a kedves testvérek
általSzerdán
számunkraazeljuttatott
összeget:
Észak-Amerikában
$5,000, azaz ötezer dollárt.
és Ausztráliában élő magyar baptista
Ezúton is megköszönve
testvéreink
testvérekért
és a szövetség
vezetőiért,
segítségét,
kérjükGéza
továbbra
is a minket
és
dr. Herjeczki
elnökért
és munkaaztársaiért.
Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Csütörtökön a délvidéki magyar
baptista
és a szövetség
Testvéri testvérekért
szeretettel a Berettyóújfalui
vezetőiért,
Nyúl Zoltán
és Nagy Tibor
Baptista
Gyülekezet
nevében:
lelkipásztor testvérekért.
Papp Dániel lelkipásztor
PéntekenSzatmári
a felvidéki
magyar
baptista
István
gondnok
testvérekért ésLisztes
a szövetség
vezetőiért,
Tibor presbiter
Dóczé Bálint lelkipásztorért és munka===========================
társaiért.
Szombaton a kárpátaljai magyar
VÁRJ MÉG!
baptista testvérekért és a szövetség veJózsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
zetőiért, Nehra
Bálint lelkipásztorért
és
munkatársaiért.
Megállt a víz.
Minthogyha
közben derült ki, hogy mostóriási
is egykéz
nagy
tartotta volna
családi találkozó formálódik:
Ballaföl,
Sánmegállt,
dor testvért 70. születésnapján
köszönti
s rakásra
gyûlt,
majd itt a rokonság. Meg
is történt
a szép
feszült,köszületésnapi ünnepség: énekekkel,
hullám hullámra
hõkölt.
szöntőkkel, tortával,
bőséges élelemmel.
Megállt
Ki gondolta volna, hogy mi is részesei
percre,
leszünk ennek a családi egy
találkozónak?
a túlsó
partra
Urunk áldását és amíg
oltalmát
kívánom
itt is
át nem
az azóta már hetvenkedő
Ballaértünk.
testvér és
felesége életére!
Várj mégtestvér
Uram!ide,
Bándi Sándor lelkipásztor
ne vedd
el!
Egrespatakra jött Kezed
értünk
szombaton
Még
mindig
meg vasárnap,
és vitt
el aitt
kétvagyok,
gyülekezetbe,még
aholmindig
szolgáltam
– de erről
talán
itt vagyunk
sokan.
egy másik alkalommal írok.
Herjeczki
Géza
Herjeczki
Géza (1977)

Ezért tehát
Életem (56)

Ezért tehát míg időnk van, tegyünk jót
mindenkivel, leginkább pedig azokkal,
akik testvéreink a hitben. Gal 6,10.
Úgy voltam és vagyok ezzel, hogy
azzal kell a jót tennem, akit az Úr elém
hoz, reám bíz. Ez a jót tevés, mert az
Úrnak teszem, áldás és öröm, mert benne van az Úr. Ezek az igazi kicsinyek,
ha szabad így mondanom, mert akik
nem azok, azok panaszkodók, siránkozók, nehéz kedvükben járni, elvárásaik
vannak. Gyakori, amikor világival köt
házasságot a hívő leány, hogy hamar
jönnek a problémák. Meg kell hallgatni
panaszát a férjéről, akiről kitűnt, hogy
nem is olyan aranyos.
- Hát, mondom én, te a férjedtől követeled a hívőies viselkedést, pedig ő nem
az. Nehéz ez, mert tudatosan, az Úr tanácsa ellenére házasodtál.
- Megbántottál. Jön a felelet.
Csak igazság által szabadulhatsz. Az
a tanácsom, hogy a megbánás és a megtérés segíthet. Itt a segítség talán nehezebb, de talán nem reménytelen.
Böske nena, így hívtuk, egy volt a
kicsinyek közül. Kilencvenéves korára
igen magára maradt. Nem ment férjhez. Hű volt hitéhet és gyülekezetéhez.
Fiatal korában nagy házakban szolgált,
a szomszéd faluban a gróféknál is. Később a szövetkezetben, majd alkalmi
munkákból élt. Közben sokat betegeskedő nővérét, annak családját segítette.
Amikor nővére meghalt, a család eladta Böske nena fél házát is az övékével
együtt, az ő tudta nélkül. Elköltöztek
más városba, faluba, és nena itt maradt,
jóformán az utcán. Mi már nem laktunk
a faluban, de látogattam a még ott levő
atyafiságot, és őt is megtaláltam egy távoli rokonnál. Befogadták, de nem tudtak gondoskodni róla, mert dolgoztak.
Böske nena meg ilyen idősen gyakran
bebuszozott hozzánk a városba. Folyton
az utcán volt. Látva helyzetét megbeszéltük vele, és Márta elhelyezte a szabadkai idősek otthonában.
Kicsi nyugdíja volt, és a zsúfolt, sokágyas részleg szobájába került. Hetenként látogattuk. Kalácsot, gyümölcsöt
vittünk, annyit, hogy a többieknek is
jusson. Imádkoztunk, igét olvastunk és
énekeltünk. Böske nena és mi is tudtunk
sok éneket fejből. Nagyon szerették a
gondozottak hallgatni. Nyáron a nyitott
ablakon benéztek a más szobákban lakók is.
- Jöjjenek a mi szobánkba is, hívtak.
Mentünk.
Az egyik szobában, ahol Márta felkereste azt a nőt, akire a szomszéd as�2014. december

szonyunk megkérte, két nő éppen ös�szeszólalkozott és összeverekedett.
Márta szétválasztotta őket, és kivezette
a dühös asszonyt a saját szobájába, ahol
szép bútorzat és csak három ágy volt.
Leültette az ágyra, összefogta kezeit és
imádkozott érte. Maga kicsoda?, kérdezte a másik ágyon ülő asszony. Hívő
vagyok. Baptista. Ó, hát Vukováron
azok voltak az átalsó szomszédaim! Ott
voltak az összejövetelek is. A bombázás
alatt az ő pincéjük maradt épen, ott találtunk menedéket mi is. Szerb lévén,
kimenekítették őket a városból. Ő és
férje, aki menekülés közben meghalt,
ide kerültek. Írtam is Clevelandba, mert
a szomszéduk Szilvia testvérnő szülei
voltak. Édesanyját Szilvia, most már
Pintér, magához vette. Küldtek is segítséget az asszonynak. Ezután ezt a szobát
is látogattuk az Igével.
Azon a napon egyedül mentem az
otthonba. Azzal fogadtak a nénik, hogy
Böske néni nincs itt, mert átvitték másik szobába. Egy kis tisztafehér szobácskában találtam, hófehér ágyban. A
fal felé fordulva feküdt békésen Böske
testvérnő. Megérintettem a vállát és halkan szólítottam. Felém fordult, és csak
annyit mondott: "készülök." Értettem.
Könnyeim végigfolytak arcomon míg
hálát adtam az Úrnak, hogy gyermekéhez méltó módon hal meg a testvérem:
tisztán és fehéren.
Úrvacsorát nem tudtam hozatni neki,
de fiatal diakónus testvérem ezúttal elvállalta a temetését. Háború lévén nem
volt lehetőség kivinni a faluba, ahol
Böske nena megvette számára a sírhelyet. Néhányan a rokonai közül eljöttek
a temetésére.
"Bizony, jóságod és szereteted kísér
életem minden napján, és az Úr házában
lakozom egész életemben." Zsolt 23,6
.
Nagyajtai Eszter

AZ ÚR AZT IS HALLJA
Áron és Mirjám pletykáltak Mózesről.
„De az Úr meghallotta.” 4Mózes 12:2b.
Kettejük privát beszélgetésének a lényege az volt, hogy nem tetszett kit vett el
Mózes feleségül. Egymás között jól megtárgyalták, hogy szerintük miért nem
illik hozzá az a nő, és arról is szó esett,
hogy Mózest le kellene váltani a tisztségéből, mert totál alkalmatlan.
Van úgy, és ez a jobbik eset, hogy
rosszindulatú megjegyzések elhangzanak szűk körben, de nem terjednek tovább. Talán vigyázunk is rá, hogy meg
ne hallja senki. Arra viszont ritkán gondolunk, hogy az Úr minden szavunkat
hallotta. Arra meg aztán egyáltalán nem
gondolunk, hogy annak is lehet következménye, hogy „csak” az Úr hallotta.
Mirjám leprás lett. Egyenesen Isten
kezéből jött rá a nyomorúság. Áron, amikor látta mi történt Mirjámmal, az életéért könyörgött. Megértette, milyen nagy
hiba volt ez az egész.
Az ige arra tanít, hogy inkább mondjunk áldást egymásra. Ismerjük el egymás munkáját, mondjunk dícséretet,
emeljük fel egymást a szavainkkal.
Régi
baptista
vélemény,
hogy
megdícsérni valakit nem lelki dolog,
mert a dícséret táplálja az óembert. Azt
gondolom, hogy elmúlasztani a köszönetnyilvánítást sokkal lelketlenebb és
óemberibb, mint elismerni.
Ha nincs köszönet és elismerés, szép
lassan kiég a lelkesedés.
Kezdjünk el pozitívan pletykálni. Ha
ketten beszélgetnek egy nem jelenlévő
harmadikról, mondjanak róla jót, elemezzék a jó tulajdonságait, említsék fel
a szolgálatait, hangozzanak el elismerő
szavak az illetőről.
Miért? Azért, mert az Úr ezt is hallja.
Vesd el a tisztelet és az elismerés magvait, és az aratás sem marad el. Mert ki
mit vet, azt fog aratni, és az aratás mindig
nagyobb mint a vetés. L. J.

