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Hungarian Baptist Convention of North America

Since 1908

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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izgalmasak
és bátorítók
$5,000,
azaz ötezer
dollárt. a másságok.
Azon kapják magukat, hogy örömükre
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
van
együtt
lenni.
Szeretni,
álmodozni,
segítségét,
kérjük
továbbra
is a minket
és
tervezni,
dolgozni
–
de
megbocsájtani,
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
elnézni, lemondani
és haszontalankodszolgálatukra
Istenünk áldását
kívánjuk.
ni is érdemes, ha értékeljük egymást, és
értékek
a társai
Testvériteremtésében
szeretettel a vagyunk
Berettyóújfalui
egymásnak.
Erre már
képtelenek a szeBaptista
Gyülekezet
nevében:
relmes idegenek, ehhez elkötelezettek
Papp
lelkipásztor
kapcsolata kell,
ésDániel
mindkettőből
a „jaIstván gondnok
vuló”. Akik Szatmári
a házasságukban
is részeLisztes
Tibor presbiter
sülnek tehát az Úr
kegyében,
azok az idő
múlásával nem csak öregszenek, hanem
===========================
növekszenek és változnak is: valóságos
értékekreVÁRJ
téve szert.
Mivel a jó feleség
MÉG!
(és férj!) nem „adott” a házasság eleJózsué
3:16 úgy
(2Móz
jén,
érdekünk
élni14,21-22)
vele, hogy azzá
legyen. Az Úr jóindulatának a megnyeMegállt
rése sem egy pontszerű
áldás aavíz.
felek
Minthogyha
óriási
egymásra találásakor,
hanem
(a kéz
héber
volnaélmény,
föl,
nyelvtani alak is ezttartotta
jelzi) olyan
megállt,
ami a házasságban ismétlődik.
s rakásra gyûlt,
„Találj feleséget, kövesd a feszült,
jót (valós
értékekért élj),
és hullámra
kibontakozik
Isten
hullám
hõkölt.
terve!” – így értem ezt a mondást.
MegálltEnnél jóval több tanácsot meríthet
még a
egy percre,
Bibliából a házasság
álló partra
fiatal, de
amígelőtt
a túlsó
Salamontól ennyi is megteszi.
Ne bántát nem értünk.
suk! Aligha sejtette, hogy sokan, akik
háromezer év múlvaVárj
olvassák
majd ezt
még Uram!
az axióma-szerű leírást
Kezeda házasságról,
ne vedd el! a
gazdagságátólMég
nemmindig
esnek itt
hasra,
a bölvagyok,
csességén
(mert nem
hiszmég mosolyognak
mindig itt vagyunk
sokan.
nek), és ha mégis irigylik a háremért,
Herjeczki
Géza (1977)
nem ijednek meg
a romlástól,
amit ön-

2010.február
szeptember
2014.

5. oldal
3. oldal

Az Ige
ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
hatalma
lett volna szolgaként meghalni Egyip-

Bizonyságtétel az imahét
témájához
tomban. Kiderül,
hogy van

Az
gyötrelem,
de azért van
Azélet
imahéten
napról-napra
az mit
Ige enni,
élevan
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
tünkben betöltött szerepéről, hatalmáról
a tisztességes
való jogukat
szólt
a tanítás,temetéshez
és az imádságra
buzdí-is
megtarthatták.
élet egy
merõ kinlódás,
tás.
Isten szava Az
rámutat
elveszett,
bűnös
reménytelenség
és
halál.
De
hát ezis jobb,
voltunkra, megmutatja a megmenekülés
mint aJézus
semmi,
és úgy sincshitet
kilátás
ennél
módját
Krisztusban,
ébreszt,
Fogadjuk
el a helyzetet,
és az adott
a többre.
hívő életben
pedig
táplál, megtart
és
keretekben próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.a
gyümölcstermővé
tesz.
Olvassuk-e
Hányan
tengetik az
életüket ma is
Bibliát,
elmélkedünk,
gyönyörködünk-e
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
üzenetén?
Ragaszkodunk-e az igéhez,
Így tengette az életét
Izráel míg el
engedelmeskedünk-e
szavának?
nem
hozzá a évvel
Szabadító
és kiélménem
Egy jött
negyvenöt
ezelőtti
hozta õket
a szolgaság
házából.amiben
nyemet
szeretném
megosztani,
csodálatosan nyilvánvaló volt az Ige hatalmas
volta,amegtartó
ereje, és mennyei
Milyen
mi Szabadítónk?
2Mózes
Atyámnak
engedelmességre
12:42-benaz
találunk
egy különöskiáraszmondatott
totszeretete.
Istenrõl.
Pályakezdő
Budapesten,
alig
Virrasztottvoltam
az Úr azon
az éjszakán,
két
éve kihozta
dolgoztam,
amikor a nagyon
amikor
õket Egyiptomból.
Ez az
idős
jóságos
nyugdíjba
éjszaka
az Úré igazgatónk
volt.
ment,
és egy új
vezetőt kaptunk.
Rossza
Micsoda
evangélium
van ebben
híre
megelőzteVirrasztott
jövetelét. Debrecenből,
mondatban?
az Úr. Pedig
azIzráel
ötvenes
éveknem
kommunista
õrizõje
szunnyad igazgaés nem
tóalszik.
főorvosainak
egyike
aki sok
Mit jelent az, hogyvolt,
virrasztott
az
értékes
lehetetlen
helyzetbe
Úr azonkollégát
az éjszakán,
amikor
kihozta
juttatott
származása vagy hite miatt.
népét Egyiptomból?
„Vehetjük
a munkakönyvünket”
- monEmberileg
szólva – Isten mindent
dogattuk
egymásnak
idős,
három
állami
félretett és csak az Õ népére figyelt
azon
gondozott
gyermeket
felnevelő, lelkészaz éjszakán.
A szabadulás
minden
családból
származó
kolléganőmmel.
Az
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
újminden
igazgatóval
nagyon
sok
új
intézkedés
pillanatot figyelõ tekintetével
látott
„megkísértnapvilágot;
végig. Hát pozíció
kicsoda cserék,
ez a rabszolga,
bízható
akik
fikoszos,emberek”
rongyos előléptetése,
nép, hogy az
Isten
gyeltek,
besúgtak,
sakkban
tartottak...
személyesen gondoskodik róluk, és
Bevallom,
hogy figyel
sokatrájuk?
szorongtam,
mindent
félretéve
féltem
és
nem
tudtam
elgondolni,
ho1500 évvel késõbb ismét virrasztott
gyan lehet titkos tanítvány életet élni
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
hosszú távon. Kerestem Isten napra szócsütörtök éjszakán, azon a pénteken,
ló vezetését és bátorítását a reggeli és
azon
a húsvét
hajnalon,
amikorSokat
a mi
esti
Biblia
olvasások
alkalmával.
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van armagára
és velem
népéreegyütt
hozottvirrasztott
vele. A Szentról, hogy
az Úr
lélek
rendezte
így, egy
hogytéli
éppen
Salamon
28 évvel
ezelõtt
estén,
amikor
„tollából”
maradjona ránk
ez az
egyszerólam is lehulltak
rabtartó
bilincsei.
rűen fontos, korok fölötti igazság a legemberibb
szövetségről,
házasságról.
Üldözött
szabadok, agyõztes
szabaKárunkra
legyintenek
rá egyre
dok. Elindultak
tehát.
Nem többen.
volt teMár
Ádámnál kiderült,
a társtalekommunikáció.
Nem hogy
lehetett
mobillan
ember nem
teljes, és
a család,
telefonon
rákérdezni
a sor
elején, majd
hogy
a hátul
nagyobb
közösségek
mindKözel
a házasminden
rendbenisvan-e.
két
társi
kapcsolatokból
veszik gyermekek,
kezdetüket
milliós
nép, asszonyok,
ésöregek,
legátfogóbb
Nem véletlen
juhok,értékeiket.
barmok, szekerek,
végehát,
hogy a házasság
szabad
szemláthatatlan
konvoj. AIsten
Veres
tenger
partmel
jóakaratának
is a színjánfelfedezhető
tábort vernek,
megpihennek.
Egytere
hitetleneké
is, de
szer– még
csak afelröppen
a hír,
azmennyivel
egyiptomi
inkább
az istenfélőké.
sereg közeledik.
Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
ifjaink párválasztásáAImádkozzunk
nép elõbb segítségért
kiált Istenhez,
ért,
hívő
házasságkötésekért!
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
Novák
József
tettél velünk, miért
hoztál
ki minket

a népnek
hite,
de
még
nagyon
gyenge
az
hit. Ha
imádkoztam bölcsességért. A aBibliám
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
mindig a táskámban volt, mindenhova
de ha balul vittem,
üt ki valami,
máris pánimagammal
hogy szükség
esekolnak
és bûnbakot
keresnek. Ki
voltkéta
tén
elérhető
legyen számomra
Isten
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
ségbe esésemből is felemelő üzenete.
Mellesleg,
tart ezen a
Azon
a naponsok
is,keresztyén
amikor Budapestről
szinten a hitéletében.
Nagykőrösre
kellett utazni egy tömeges
Ekkor Mózesnek
eszébe jut
Isten
megbetegedés
miatt, olvastam
a hosszú
ígérete.
2Mózes
6-8. Isten megígérte,
úton.
Késő
este 6:
visszaérkezve,
az intéhogyautóban
megszabadítja
õket
az egyipto-A
zeti
felejtettem
a Bibliámat.
miak kezébõl,
és beviszi
népét
ígéret
gépkocsi
vezető
egyenesen
a az
személyzeti
vezetőnek
a megtalált
Bibliát,
földjére.
Akkoradta
tehát,
nem kell félni
a
amiben
benne volt a nevem,
az egy
előjelen veszedelemtõl,
mert ezsőt
csak
ző
vasárnapi
szolgálatokat,
rövid
epizód agyülekezeti
nép életében.
Nem ez a
szolgálókat
- köztük ígért.
az én Most
nevemet
vég, Isten folytatást
az ais
tartalmazó
lapocska.
Tudtam,
hogy
nem
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
marad
nélkül
ez a Ne
doszavára.következmények
Így bátorítja Mózes
a népet:
log,
így nem
lepődtem
amikor köféljetek!
Álljatok
helyt,meg,
és meglátjátok
vetkező
reggel a meg
személyzetis
hogyan szabadít
ma az Úrmagához
bennehívatott.
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
Lélekben
megerősödve
és felkészülve
Mózes nem
okosabb, mint
a nép, csak
mentem
a
beszélgetésre,
de amikor
fél
hisz Istenben, és a hit beszédét
mondja
órán keresztül gúnyolódott, Istenemet
tovább azés üldözött
szabadoknak.
Ha
gyalázta
fenyegetőzött,
elment minIsten
az
aki,
akkor
teljesíti
az
Õ
beszédét.
den erőm és néma maradtam. Másnap,
Ebben hitt Mózes.
harmadnap
és azon túl másfél hónapon
Ha azt kérdezte
valaki Mózeskeresztül
minden volna
nap megismétlődött
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
ez a nehéz egy-másfél óra, megígért?
lélektipró
Erre Mózes csak
azt válaszolhatta
volna,
megalázással
és félelem
keltő következhogy: Nem
tudom.
Ha valaki azt
kérmények
kilátásba
helyezésével.
Bolonddezteés volna:
Mózes, mondd
meg
ne-a
nak
szégyenteljesnek
nevezte,
hogy
künk, hogyan
szabadít
meg Isten
modern
tudományokon
kiképzett
orvos
bennünket
ebbõl a lehetetlen
helyzetbõl?
ennyire
hiszékeny
legyen. Ugyanakkor
Mózes csak
azt válaszolhatta
volna,
ostromolt,
és fényes
ígéretekkel kecsegtetett,
dicséretekkel
nagy karrihogy: hízelgő
Nem tudom!
Egyet azonban
tuert
ígért,
ha megváltozom.
dok!
Az Úr
harcol értetek, Az
és aeltékozolt
lehetetidő
miatt
alig
munkámat
elvélenbõl
is ki
tudtudtam
vezetni,a mert
Õ az Úr.
gezni,
egyrehit.
közelebb
éreztem
az
Ez aésbibliai
Hinni azt
jelenti,aztkoidőt,
amikor
elbocsátanak.
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
Azonminden
az emlékezetes
reggelen
az Apannak
ellentmondani
látszik
is.
Csel
részéthogyan
olvasva
magával
ragadott
Nem21.
tudom,
szabadít
meg,
csak
Pál
apostol
mondata,
amit
az őtnekem
sirató
várok
rá és hiszek
benne,
és amit
testvéreknek
mondott
jeruzsálemi
mond, megteszem. A többi pedig azútja,
Õ
megjövendölt
fogfeladata. Útat megkötözésével
nyitni a tengeren,és leféságával kapcsolatban: „...én nem csak
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
megkötöztetni, hanem meghalni is kész
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind
a
vagyok
Jeruzsálemben
az Úr Jézus
nevéSzabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
ért.” (13.v.) Mérlegre tettem odaszánásoszabadítást
kegyelembõl.
által fomat,
veszíteni
valómat, és Hit
könyörögtem
gadhatod
el.kitartásért,
Hit által élhetsz
erős
hitért,
majdszabadon,
leborulva
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
elmondtam én is, hogy meghalni
is kész
gyõzelmesen,
mert nevéért.
az Úr hadakozik
vagyok
az Úr Jézus
Így indulérted.
tam
el dolgozni, boldogan és felbátorodtengerparton
halál kapujában
va. AIsmét
hívtak, éna mentem
is, de ez
álltak, Isten pedig
megnyitotta
számukalkalommal
én beszéltem.
Elmondtam
az életélményemet
kapuját, és annak
õk átléptek
a haarareggeli
a Bibliának
alálból
szavai
azszerint,
életbe. ami miatt engem eddig
büntettek,
és bizonyára
a jövőben még
Ezt a lépést
te se halogasd!
súlyosabb következményekkel sújtanak.
Az Úr felbátorított Lukács
arra is, János
hogy meg-

valljam,
hogy meghalni
kész vagyok
Magyarországi
BaptistaisEgyház
az
Ő
nevéért,
és
semmiképpen
nem akaBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
rom
Őt
megtagadni.
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
Végül kértem, hogy beszéljük meg
www.baptista.hu/berettyoujfalu
ügyemet az igazgató jelenlétében is,
mert
szeretnék
elmenniJézus
innen,Kriszmég ha
Kedves
Testvéreink
orvosi
diplomával
kapálni
kell
is.
Amitusban!
kor
hárman
- az igazgató,
Kedves
Amerikai
Magyara személyzeBaptista
tis és én - együtt voltunk, elmondtam,
Szövetség!
hogy a gépkocsiban felejtett Biblia mi„Nem
igazságtalan
az Isten,keresztül.
hogy
att
mi történt
másfél hónapon
elfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
a
Elmondtamaelszántságomat
arról,éshogy
szeretetrõl,
az Õ
az Úr Jézusmelyet
nevét tanúsítottatok
nem fogom megtagadneve
iránt,
amikor
szolgáltatok
és szolni, és
ha itt
így nem
dolgozhatok,
akkor
gáltok
a szenteknek.”
6:10)
szeretném
kérni a(Zsid
munkakönyvemet.
Néhány
percnyi néma hallgatás után az
Köszönjük, hogy gondoltak ránk neigazgató
a személyzetis felé fordult és
héz helyzetünkben.
ezt
mondta:
„Mária! Ha
a doktornő
napImaházunk augusztus
végi
leomlása és
imádó volna,
akkor is vaszüklebontása
után munkájára
jó reménységgel
ségemafelõl,
lenne.hogy
Megértette?
Elmehetnek.”
gyunk
Isten megsegít
benEzután
volt építeni
bántódánünket
egy soha
új éstöbbé
szép nem
hajlékot
som. A szakvizsga
után
két évvel
istentiszteletek
céljára, az
Õ neve
dicsõ-kiségére.
A munkálatokat
tavasszal A
neveztek
osztályvezetőjövõ
főorvosnak.
kezdjük
meg, addig
a nemnégyévenkénti
várt tervekinevezéshez,
és annak
zéssel
és az engedélyek
megerősítéséhez
magasbeszerzésével
politikai fórufoglalkozunk.
mok jóváhagyására volt szükség, ahol
Tervünk
és szándékunk
végrehajmindig
megismétlődött
a súlyos
kifogás
tására
fogjuk
fordítani
a
kedves
hívőségem miatt. Igazgatónktestvérek
halála után
által számunkra eljuttatott összeget:
másoktól
meg, hogy ilyenkor ő
$5,000,
azaztudtam
ötezer dollárt.
referált. Elmondta, hogy munkámat nem
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
tudja
nélkülözni,
és személyesen
garansegítségét,
kérjük
is a minket
ciát vállalt
arra,továbbra
hogy egyszer
majdés
az ő
azzászlajuk
Úrra figyelõ
imádságaikat!
Minden tealatt végzem
azt a szakmai
szolgálatukra
áldását
kívánjuk.
vékenységet,Istenünk
amire az
intézetnek
olyan
nagy szüksége van. Az igazgató szava
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
és tekintélye
előtt mindenki
Baptista
Gyülekezet
nevében: meghajolt.
Én viszont tudom, hogy Isten oltalmáDániel
lelkipásztor
nak, és az IgePapp
bennem
elvégzett
munkáSzatmárihogy
István
gondnok
jának köszönhetem,
huszonhárom
Lisztes
Tibor
presbiter
évet dolgozhattam
ezen
a munkahelyen
mennyei
Atyám
szárnyai
árnyékában.
===========================
Övé legyen a hálám, és minden dicsőség.
Dr. Fazekas
VÁRJ
MÉG!Erzsébet
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

AZ IGE RABJA

Megállt a víz.
Minthogyha
óriási kéz
beszédeid már végleg
tartotta volna föl,
velem maradnak megállt,
elmúlhat égs rakásra
és föld gyûlt,
változhat minden változó
feszült,
elhagyhat
testem is hõkölt.
hullám hullámra
─ földből való ─ Megállt
egy percre,
de szavaid velem maradnak
a túlsó
partra
mostmár azamíg
Ige rabja
lettem
át
nem
értünk.
önként és örömmel
Várj még Uram!
múlik továbbKezed
az elmulandó
ne vedd el!
de megmarad
mi változatlan
Még mindig
itt vagyok,
s amindig
szívemittTiéd
örökresokan.
még
vagyunk
Herjeczki
Géza (1977)
(1980)
Herjeczki Géza

6.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes
jogukat is
40 évestemetéshez
a Sierravaló
Leonei
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
Baptista
Szövetség
reménytelenség
és halál.
De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
JanuárFogadjuk
végén tartotta
éves közgyűlétöbbre.
el a helyzetet,
és az adott
sét
a Sierrapróbáljuk
Leonei Baptista
Szövetség
keretekben
elviselhetõvé
tenni.
(angolul
Baptist
Convention
of Sierra
Hányan
tengetik
az életüket
ma is
Leone, BCSL). Ezzel megkezdődtek
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
a jubileumi ünneplések, mert a BCSL
Így tengette
az életétmeg,
Izráel
míg az
el
40 évvel
ezelőtt alakult
főként
nem jöttBaptista
hozzá aMisszió
Szabadító
ki nem
Europai
(mostésEuropeõketMission
a szolgaság
házából. EBMI)
anhozta
Baptist
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Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
zal a reménységgel és bizalommal tettük
hogyan
megjóvoltából
ma az Úrcsodával
benneezt,
hogyszabadít
az Úr, aki
teket!
2Mózes
14:
13,
14.
határos módon megtartotta az édesanyát
nem okosabb,
mint
a nép, csak
és aMózes
gyermeket,
a jövőben
is gondot
visel
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
róluk.
tovább az üldözöttGergely
szabadoknak.
István Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
SÍ - TÁBOR
Ha azt kérdezte
volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Chicago-ból
indultunk elvolna,
szerErre
Mózes csakhatan
azt válaszolhatta
da
délután
egy
15
személyes
bérelt
mini
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérbusszal.
Út
közben
felvettük
Detroit-ból
dezte volna: Mózes, mondd meg neJuhász
ígyszabadít
voltunk heten
nagy
künk, Robit,
hogyan
meg aIsten
autóban
és
persze
mindenkinek
a
sí és
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
snowboard-ja hátul a csomagtérben. KéMózes csak azt válaszolhatta volna,
nyelmesen utaztunk, az út oda-vissza
hogy: Nem
Egyet azonban tuszáraz
volt éstudom!
problémamentes.
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és érkeztünk
a lehetetCsütörtök reggel 6 órára
lenbõl
is
ki
tud
vezetni,
mert
Õ
az Úr.
meg, torontói idő szerint. Nagy
hó, és
Ez
a
bibliai
hit.
Hinni
azt
jelenti,
gyönyörű látvány fogadott a táborkotemolyan veszem
azt, amit
Istentestvér
mond,várt
ha
rületén,
ahol Püsök
Dániel
annak minden
látszik is.le
minket
befűtöttellentmondani
szobákkal. Azonnal
Nem
tudom, hogyan
szabadít
csak
is
feküdtünk
pihenni,
és bármeg,
fáradtak
várok
rá
és
hiszek
benne,
és
amit
nekem
voltunk, az izgatottságtól nem tudtunk
mond,aludni.
megteszem.
A már
többikipedig
az Õ
sokat
Délután
is mentünk
feladata.
Útat nyitni
a tengeren,
síelni
a Horseshoe
Resort-hoz,
amilefécsak
kezni
a volt
harcikocsik
kerekét, homályt
fél
órára
a tábortól.
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

Péntekre többen
is kiértek
a torontói
Magyarországi
Baptista
Egyház
fiatalok
közül,
és
így
együtt
mehettünk
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
a4100
BlueBerettyóújfalu,
Mountain ski resort-ra,
Eötvös u. ami
2. kicsit
messzebb volt a tábortól, bár jóval
www.baptista.hu/berettyoujfalu
nehezebb pályákkal ellátva. Közben a
táborban
Pál és
felesége
Zsófi
Kedves Csővári
Testvéreink
Jézus
Kriszgondoskodtak
róla,
hogy
finom
meleg
tusban!
étel
várjon
minket este.
Hasonló
volt a
Kedves
Amerikai
Magyar
Baptista
program szombaton, amikor ugyancsak
Szövetség!
síelni mentünk egész nap.
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
Vasárnap
délelőtt reggeli
után imakezdjük
meg,
addig
a
nem
terve-Pál
órával kezdtük a napot amitvárt
Csővári
zéssel
és vezetett,
az engedélyek
testvér
majd beszerzésével
Kulcsár Dániel
foglalkozunk.
testvérnek
voltszándékunk
egy igei üzenete
a táboTervünk és
végrehajrozók
felé.
Az
alkalom
alatt
több
ifjúsátására fogjuk fordítani a kedves testvérek
gi ének
is felcsendült,
és együtt
dicséráltal
számunkra
eljuttatott
összeget:
tük azazaz
Urat.
Kora
délután kimentünk
$5,000,
ötezer
dollárt.
egy közeli kinti jégpályára, ahol a fiúk
Ezúton is megköszönve
testvéreink
jéghokiztak
és a lányok korcsolyáztak.
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
5 órakor
pakoltunk
össze és
azKörülbelül
Úrra figyelõ
imádságaikat!
Minden
takarítottukIstenünk
ki a szobákat
után,
szolgálatukra
áldásátmagunk
kívánjuk.
majd elindultunk Toronto felé.
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
Püsök Dániel
és családja
hívta meg a
Baptista
Gyülekezet
nevében:
fiatalokat, hogy a Superbowl-t ott nézzük meg. EzPapp
is egy
jó lehetőség
Dániel
lelkipásztorvolt
Szatmári
István
együtt lenni,
társalogni
ésgondnok
élvezni a
Tibor
presbiter
meccset, ami Lisztes
igazából
kicsit
gyenge
volt az idén. De még ezzel se volt vége
===========================
a napnak. Este 11 órára mentünk ki focizni a fiúkkal egy terembajnokságban,
VÁRJ MÉG!
ahol a Magyar csapat, nevezetesen “The
Józsué
3:16vertük
(2Móz az
14,21-22)
Huns” 7-1-re
ellenfelet! Ez
volt - ahogy mondják - “a hab a tortán”.

Megállt a víz.
Mindezek után
finom vacsorával
Minthogyha
óriási kéz és
szállással fogadtaktartotta
Balla Sándor
testvolna föl,
vérék. Hétfőn hajnalban kiadós
reggemegállt,
lis rakásra
után indultunk
gyûlt,
vissza, ésfeszült,
már kora
délután otthon
hullám hullámra
hõkölt. is
voltunk. Megállt
Én személy egy
szerint
egyből
percre,
le
is
feküdtem
aludamíg a túlsó partra
ni,átésnem
12 órás
alvás
értünk.
után ébredtem csak
fel. Nagyszerű
Várj
még Uram!hétvége,
nagyszerű
Kezed ne vedd
el!
barátok
testvérek
Még mindig
ittésvagyok,
el.
még mindig ittkörében
vagyunktelt
sokan.
Lukács Péter
Herjeczki Géza (1977)

8.2010.
oldal szeptember

Written Prayers
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás
1. oldalról
by az
Rev.
Neville Callam
There
is great danger
in drawing
Az
élet gyötrelem,
de azért van
mit enni,
conclusions
on
matters
of
faith by
van húsosfazék, fokhagyma és uborka,
és
seeking
to distance
oneself
far asis
a tisztességes
temetéshez
valóas
jogukat
possible
from Az
those
with
whom
we
megtarthatták.
élet egy
merõ
kinlódás,
disagree. A case in point in the radical
reménytelenség
halál.
De hát ezistojobb,
Puritans
who, inéstheir
opposition
the
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
ennél
use of the Book of Commonkilátás
Prayer
in
többre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
és az adott
the
Church
of England,
opposed
read
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
orkeretekben
recited prayers,
including
the Lord’s
Hányan
tengetik
az
életüket
ma of
is
Prayer, on the ground that the use
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
such prayers represents a refusal to
Így on
tengette
az életét
mígthe
el
depend
the Holy
Spirit,Izráel
and has
nem of
jöttquenching
hozzá a Szabadító
és ki The
nem
effect
the Holy Spirit.
hozta
õket a szolgaság
házából.
use
of written
prayers, they
argued, was
a human invention and is both unbiblical
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
and antichristian.
12:42-ben
találunk
egyakülönös
mondaAt first, John
Smyth,
major figure
in
totemergence
Istenrõl. of Baptist witness, did not
the
Virrasztott
az views.
Úr azon
subscribe
to such
In az
hiséjszakán,
Pattern
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
of True Prayer (1605), he argued against
éjszaka
az and
Úré distanced
volt.
such
views
himself from
Micsodaespousing
evangélium
van He
ebben
Separatists
them.
evena
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
claimed that the Lord’s Prayer “is
Izráel
szunnyad
és nem
the
best õrizõje
form ofnem
prayer
that ever
was
alszik. Mit
az, hogy
virrasztott
az
devised”
andjelent
described
people
who pray
Úr prayer
azon az“inéjszakán,
amikor
kihozta
that
words and
matter”
as
népét Egyiptomból?
praying
well.
Emberileg
szólva
– Isten mindent
Later, in The
Differences
of the
félretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt azon
Churches (1608), Smyth reflected
a
az éjszakán.
szabadulás tominden
change
of mind,A subscribing
some
felügyelte,
ofmozzanatát
the ideas onszemélyesen
corporate worship
that
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
he had earlier rejected. He went as
kísért
végig.
Hát kicsoda
a rabszolga,
far
as to
proscribe
the useezof
books in
koszos,considering
rongyos nép,
hogy az Isten
worship
this ceremonial
and
személyesen
gondoskodik
róluk, he
és
deferential
to images.
True worship,
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
believed, should proceed “merely from
késõbb
ismét virrasztott
the 1500
Spirit,évvel
having
no outward
help of
az Istenforms.”
a Gecsemáné
kertben,
azonora
devised
No prayer
books
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
hymn books should be used in corporate
azon a proper.
húsvét hajnalon,
a mi
worship
Even the amikor
Bible, when
szabadításunk
történt. had no place in
translated
into English,
Sõt, service
személyes
bizonyságom
van arworship
of English
speakers!
A
ról, hogy velem
együtt virrasztott
az Úr
translation,
he explained
is “the work
of
a 28
man’s
wit”
and should
be brought
évvel
ezelõtt
egy télinot
estén,
amikor
“into
worship of
God tobilincsei.
be read.”
rólamthe
is lehulltak
a rabtartó
In order not to “quench the Spirit” the
preacher
should
offer a free
translation
Üldözött
szabadok,
gyõztes
szabaofdok.
the Elindultak
original text
of Nem
Scripture
in
tehát.
volt teHebrew
or Greek! Nem lehetett mobillekommunikáció.
telefonon
a sorecho
elején,
hogy
Not manyrákérdezni
Baptists would
Smyth’s
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
sentiments today. When Baptists gather
milliós
nép,worship,
asszonyok,
for
corporate
they gyermekek,
do not only
öregek,
juhok,inbarmok,
szekerek,
végeread
Scripture
their own
language,
but
láthatatlan
konvoj.
A Veres
tenger
partsome
also use
written
prayers.
Before
ján tábort vernek,
megpihennek.
Egydismissing
this tradition,
one should
szerfamiliarity
csak felröppen
az of
egyiptomi
gain
with aa hír,
book
prayers
sereg közeledik.
a pánik
a táborreleased
recently Kitör
by Dr.
Leo Thorne,
ban. Elõl aGeneral
tenger, mögöttük
Associate
Secretary az
ofellenség.
AmeriA nép
elõbbChurches
segítségért
kiáltAIstenhez,
can
Baptist
USA.
revised
version
a book
previously
publishedMit
in
aztán of
pedig
neki
esik Mózesnek:
1983,
tettélPrayers
velünk, from
miértRiverside
hoztál kiUpdated
minket

2014.
február
3. oldal

(2012)
is a collection
of 10,
prayers
that
Egyiptomból?
2Mózes 14:
11. Jobb
were
voiced
at
The
Riverside
Church
lett volna szolgaként meghalni Egyip-in
New
YorkKiderül,
City, USA.
one
tomban.
hogy Hardly
van a can
népnek
read
prayers
in this
bookazand
notHa
be
hite, the
de még
nagyon
gyenge
a hit.
richly
inspired
and
deeply
moved.
The
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
prayers
authentically
convey
thoughts
de ha balul
üt ki valami,
máris
pániwe
could
think, butkeresnek.
often weKido
kolnak
és bûnbakot
voltnot.
a
They
we should offer
hibás,include
hogy idepetitions
jutottunk?
to God but don’t know that we should.
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
They express praise we should lift up to
szinten
our Lorda hitéletében.
but are unable to compose in
Ekkor
such
richlyMózesnek
expressive eszébe
ways. jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
Years
ago, when I õket
first az
encountered
hogy
megszabadítja
egyiptotwo
published
books
of azprayers
miak kezébõl, és beviszi népét
ígéret
composed
by William
More
földjére. Akkor
tehát, Barclay
nem kell –félni
a
Prayers for the Plain Man (1962) and
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
Prayers for the Christian Year (1964)
rövid epizód
a nép életében.
ez a
–my
appreciation
for the Nem
suitability
vég,written
Isten folytatást
ígért.
az a
of
prayers for
use Most
in private
dolgunk, hogy
erõsen
ráálljunkworship
Isten
devotional
life and
in corporate
szavára.
bátorítja Since
Mózesthen,
a népet:
Ne
life
grewÍgy
markedly.
I have
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
developed a greater appreciation for the
hogyan
szabadít
meg ma az Úr benneuse
of printed
prayers.
teket!
2Mózes
14:
13, 14.
The use of written
prayers, whether
Mózes
nem
okosabb,
a nép,
csak
composed by oneself mint
or by
another,
hisz Istenben,
és athe
hit beszédét
mondja
does
not imply
abandonment
of
tovább az üldözött
szabadoknak.
Ha
extemporaneous
prayers.
Those who
Isten az
aki, akkor
teljesíti
Õ beszédét.
think
written
prayers
are az
never
inspired
Ebben
Mózes.
but
thathittextemporaneous
ones always
are,Ha
however,
may volna
need to
rethink
their
azt kérdezte
valaki
Mózesconclusion.
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak
azt válaszolhatta
volna,
General
Secretary's
Blog
(BWAnet.org)
hogy: Nem tudom. Ha valaki
azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk,Ahogyan
szabadít meg Isten
New Definition
bennünket by
ebbõl
a
lehetetlen
helyzetbõl?
Max
Lucado
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
WithNem
God—all
things
areazonban
possible!tuhogy:
tudom!
Egyet
19:26).
dok! Az Úr(Matthew
harcol értetek,
és a lehetetlenbõl
is ki tud
vezetni,
mert Õaazcentury
Úr.
Consider
Abram.
Pushing
a bibliai
hit. Hinni
azt ninety.
jelenti, koof Ez
years,
his wife,
Sarai,
The
molyan veszem
azt,nursery
amit Isten
mond,baby
ha
wallpaper
in the
faded,
annak minden
ellentmondani
látszikofis.a
furniture
out of
date. The topic
Nem tudom,
hogyan
szabadít
meg,tears...
csak
promised
child
brings
sighs and
and
God
them
they’d
betternekem
select
várok
rá éstells
hiszek
benne,
és amit
amond,
namemegteszem.
for their new
son. They
A többi
pediglaugh!
az Õ
Partly
because
it’s tooa good
to happen
feladata.
Útat nyitni
tengeren,
leféand
because itkerekét,
might. homályt
They’ve
keznipartly
a harcikocsik
given
up hope,
and hope born mind
anew ais
bocsátani
az egyiptomiakra...
always
funny
before
it’s
real.
They
laugh
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez
a
aszabadítást
little at God,
and a lot with
kegyelembõl.
Hit God—for
által foGod
is laughing
gadhatod
el. Hit too.
által élhetsz szabadon,
With
the smile
still on
face, He
bár
mindig
üldözötten,
de His
ugyanakkor
gets
busy
doing
what
He
does
the
best—
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
the
unbelievable.
Abram,
the
father
of
érted.
one,Awill
now
be
Abraham,
the
father
tengerparton a halál kapujábanof
aálltak,
promised
Sarai, the
barren
Isten multitude.
pedig megnyitotta
számukone,
will
now
be
Sarah,
the
mother.
ra az élet kapuját, és õk átléptek a haTheir names aren’t the only thing God
lálból az életbe.
changes. He changes the way they define
a lépést
te se halogasd!
theEzt
word
impossible!
From The Applause
Heaven
LukácsofJános

LincolnBaptista
and Darwin
Magyarországi
Egyház
Berettyóújfalui
Baptista
Abraham Lincoln
andGyülekezet
Charles Dar4100were
Berettyóújfalu,
u. 2. day,
win
born on theEötvös
exact same
February
12, 1809, but their lives had
www.baptista.hu/berettyoujfalu
completely different effects.
Lincoln Testvéreink
is best known
freeing
Kedves
JézusforKriszthe slaves by issuing the Emancipation
tusban!
Proclamation,
in
his
Kedves Amerikaiaffirming
Magyar Baptista
Gettysburg Address, 1863: "a new
Szövetség!
nation, conceived in Liberty, and
„Nem igazságtalan
az Isten,
dedicated
to the proposition
that hogy
all men
elfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl és a
are createdaequal."
szeretetrõl,
Õ
Darwin melyet
is best tanúsítottatok
known for theaztheory
neve
amikorarguing
szolgáltatok
szol-are
of iránt,
evolution,
that ésmen
gáltok
a szenteknek.”
(Zsidbut
6:10)
not only
not "created"
they are not
"equal" as some are more evolved. In his
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránk neDescent
of Man,
1871, Darwin
wrote:
héz
helyzetünkben.
"Men...build asylums for the imbecile,
Imaházunk
végi leomlása
és
the
maimed augusztus
and the sick...thus
the weak
lebontása
után jó reménységgel
va-one
members...propagate
their kind. No
gyunk
hogy Isten
ben- of
who afelõl,
had attended
to megsegít
the breeding
nünket
egy animals
új és szép
domestic
willhajlékot
doubt építeni
that this
istentiszteletek
céljára,
az Õ to
neve
must be highly
injurious
thedicsõrace of
ségére.
A munkálatokat
jövõ
tavasszal as
man...Hardly
any
one
is
so
ignorant
kezdjük meg, addig a nem várt terveto allow
worst animals
to breed."
zéssel
és azhisengedélyek
beszerzésével
Darwin
continued:
"Civilized
races of
foglalkozunk.
man
will almost
certainly végrehajexterminate
Tervünk
és szándékunk
the savage
races throughout
the world."
tására
fogjuk fordítani
a kedves testvérek
Darwin's
theory
has been
általWhereas
számunkra
eljuttatott
összeget:
used
by
atheists
to
explain
away
God,
$5,000, azaz ötezer dollárt.
the last act of Congress signed by AbraEzúton
is megköszönve
ham
Lincoln
before he wastestvéreink
shot was to
segítségét,
továbbra
is aWe
minket
és on
place thekérjük
phrase
"In God
Trust"
azallÚrra
figyelõ
imádságaikat! Minden
national
coin.
szolgálatukra Istenünk áldását
kívánjuk.
Crosswalk.com
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
EVANGELISM
Baptista Gyülekezet nevében:
Christians can disagree on matters of
Papp Dániel
faith and practice
while lelkipásztor
agreeing that
Szatmári
the world needs
Jesus.István gondnok
Lisztes
TiborMoody,
presbiterthe
Someone told
Dwight
famous
evangelist,
===========================
"I don't like your soul-winning
methods."
VÁRJ MÉG!
Moody said, "I don't like them much,
Józsué
3:16are
(2Móz
14,21-22)
either. What
yours?"
The man admitted he didn't have any.
Megállt
Moody replied, "I like
minea víz.
better
than yours." Minthogyha óriási kéz

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)
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Íme,
egy kitárt
kapu...
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SZABADOK

folytatás
1. oldalról
Hát igen,az régen
minden olyan más
volt... A régi szép időkben... Olyan kön�Az aélet
gyötrelem,
de azért van
mit enni,
nyű
múltban
megrekedni!
Lelki
szevan húsosfazék,
fokhagyma
és uborka,
és
meink
előtt már-már
úgy tűnik
fel, mint
a tisztességes
temetéshez
való
jogukat
valami
álomszép
szituáció,
ahol
mene-is
megtarthatták.
életszabad
egy merõ
kinlódás,
déket
találunk. Az
Nem
azonban
a
reménytelenség
halál. De
hát ezis jobb,
múltban
élnünk.ésHogy
is mondta
Pál
apostol?
„Ami és
mögöttem
azt ennél
elfemint a semmi,
úgy sincsvan,
kilátás
lejtve,
ami
pedig előttem
van, annak
netöbbre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
és az adott
kifeszülve
futok
egyenest
a cél felé”
(Fil
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
3,14)Hányan tengetik az életüket ma is
Az újaév
elején mindannyiunkban fölezzel
rabszolga-gondolkodással?
merül
a
kérdés:
mit hoz
ez az
Így tengettevajon
az életét
Izráel
mígév?
el
Anem
választ
előlünk. és
Ahelyett,
jött Isten
hozzáelrejti
a Szabadító
ki nem
hogy
előttünk házából.
a jövőt, inkább
hoztafeltárná
õket a szolgaság
önmagára irányítja tekintetünket, és
olyanMilyen
ígéreteket
amelyek félelem
hea miad,
Szabadítónk?
2Mózes
lyett békességgel töltik meg szívünket.
12:42-ben
találunk
egy különös
mondaA Bibliában
gyakran
előfordul
az
tot Istenrõl.
„íme”
szó. A közhasználatban már szinVirrasztott
az éjszakán,
te alig
szerepel,az
deÚr
ha azon
a Bibliában
találamikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
kozunk vele, akkor mindig figyeljünk
az Úré
volt.fontos mondanivaló
feléjszaka
rá, mert
utána
Micsoda evangélium van ebben a
következik.
mondatban?
Virrasztott
Úr. szituPedig
Gondoljunk arra:
nincsenazolyan
Izráel
õrizõje
nem
és nem
áció,
amelyre
Isten
ne szunnyad
tudná azt mondajelent
az, És
hogy
virrasztott
az
ni,alszik.
hogyMit
„Íme,
én...”
utána
követkeÚrazazon
éjszakán, amikor
kihozta
zik
ige, az
a felszabadító
szó, amellyel
népétmegnyitja
Egyiptomból?
Isten
előttünk a jövőt: utat ad
talpunk
alá és reménységet
szívünkbe.
Emberileg
szólva – Isten
mindent
félretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt
azon
Félünk valamilyen új feladataz vagy
éjszakán.
A egy
szabadulás
minden
tól
életünk
új szakaszától,
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
amelybe
ebben
az évben lépünk
be?
minden
figyelõéntekintetével
Isten
így pillanatot
válaszol: „Íme,
veled vakísérthogy
végig.
Hát kicsodatéged,
ez a rabszolga,
gyok,
megőrizzelek
bárhová
koszos,(1Móz
rongyos
nép,
hogy
Isten
mész...”
28:15);
„Íme,
én az
Angyalt
személyesen
gondoskodik
róluk, az
és
bocsátok
el előtted,
hogy megőrizzen
mindent
félretévearra
figyel
rájuk? amelyet
úton
és bevigyen
a helyre,
elkészítettem
számodra.”
(2Móz
23,20)
1500 évvel
késõbb ismét
virrasztott
Megoldhatatlan
kérdésekkel
az
Isten a Gecsemáné
kertben, azonésa
problémákkal
küszködünk?
„Íme, én
csütörtök éjszakán,
azon a pénteken,
azazon
én szövetségemet,
a békesség
szöveta húsvét hajnalon,
amikor
a mi
ségét
adom néki.”
(4Móz 25,12) „Íme,
szabadításunk
történt.
kiterjesztem
rá a békességet,
mintvan
folyóSõt, személyes
bizonyságom
arvizet.”
(Ézs
66,12)
ról, hogy
velem
együtt virrasztott az Úr
Súlyos
ránk
28
évvelteherként
ezelõtt egynehezednek
téli estén, amikor
vétkeink
vagy
mulasztásaink?
Isten
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
így szól: „Lásd, (Íme) levettem rólad a
te álnokságodat,
és ünnepi
ruhákba
ölÜldözött szabadok,
gyõztes
szabatöztetlek
téged.”
(Zak
3,4)
dok. Elindultak tehát. Nem volt teAggódunk a létfenntartás
lekommunikáció.
Nem lehetett miatt?
mobil„Íme, én esőképpen bocsátok néktek ketelefonon
rákérdezni
a
sor
elején,
nyeret a mennyből” (2 Móz 16,4). hogy
hátul
minden rendben
van-e. Közel
két
Megoldhatatlan
konfliktusok
terhét
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
hordozzuk? „Íme, én bölcs és értelmes
öregek,
juhok,
barmok,
végeszívet
adok
neked”
(1Kir szekerek,
3,12)
láthatatlan
konvoj.
A Veres
tenger partSzeretnénk
életünk
szenvedéseit,
ján tábort
vernek,újmegpihennek.
Egynehéz
szakaszait
fényben, új megszer csak felröppen
a hír, megtisztítotaz egyiptomi
világításban
látni? „Ímé,
seregde
közeledik.
pánik a tábortalak,
nem úgy,Kitör
minta ezüstöt.
Megban. Elõl a tenger,
mögöttük
az ellenség.
próbáltalak
a nyomor
kemencéjében.”
A nép
elõbb segítségért kiált Istenhez,
(Ézs
48,10)
aztán
pedig neki tölt
esikelMózesnek:
Aggodalommal
bennünketMit
a
történelem
alakulása?
Rettegünk
a
tettél velünk,
miért hoztál
ki minket

9. oldal
3. oldal

gonoszság
terjedése
haEgyiptomból?
2Mózesláttán?
14: 10, „Ímé,
11. Jobb
talmat
adok
néktek,
hogy
kígyókon
és
lett volna szolgaként meghalni Egyipskorpiókon tapodjatok, és az ellenség
tomban. erején,
Kiderül,éshogy
vannem
a népnek
minden
semmi
árthat
hite,
de
még
nagyon
gyenge
az
hit. Ha
néktek.” (Luk 10,19) „Ímé, azaellenség
jól mennek
dolgok,
tisztelik az mint
Urat,a
kikért
titeket,a hogy
megrostáljon,
de ha De
balul
ki valami,érted,
márishogy
páni-el
búzát.
én üt
imádkoztam
kolnak
és bûnbakot
Ki volt
a
ne
fogyatkozzék
a tekeresnek.
hited.” (Luk
22,31)
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
„Ímé én veletek vagyok minden napon,
Mellesleg,
sok keresztyén
tart
ezenela
a világ
végezetéig.”
(Mt 28,20)
„Ímé,
szintenhamar!”
a hitéletében.
jövök
(Jel 22,7)
Ekkor Mózesnek
eszébeszeretteinjut Isten
Gyászoljuk
elveszített
ket?
Vagy
esetleg
félünk,
nemígérete.
2Mózes
6: 6-8.
Isten hogy
megígérte,
sokára
talán nekünkõket
kellazátlépnünk
hogy megszabadítja
egyiptoaz
örökkévalóság
küszöbét?
„Ne
félj!
miak
kezébõl, és beviszi
népét az
ígéret
Én
vagyok
az
Első
és
az
Utolsó.
...
Íme,
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
élek
örökké, és
nálam
vannak
jelenörökkön
veszedelemtõl,
mert
ez csak
egya
pokol és halál kulcsai (Jel: 1,18)
rövid
epizód a nép
életében.
Nem vagy
ez a
Sóhajtozunk
az idős
kor terhe
vég,
Isten
folytatást
ígért.
Most
az
a
az élet mulandósága miatt? „Íme, én
dolgunk,azhogy
Isten
vagyok
ÚR, erõsen
mindenráálljunk
élőnek Istene.
szavára.
Így bátorítja
Mózes a„Ímé,
népet:minNe
Van-e
számomra
lehetetlen?
féljetek!
helyt,
és meglátjátok
dent
újjá Álljatok
teszek.” (Jel
21,5)
„Ó, mindnyájan,
kik ma
szomjúhoztok,
jerhogyan
szabadít meg
az Úr bennetek
e vizekre,
is, kiknek
teket!
2Mózesti14:
13, 14.nincs pénzetek,
jertek,
vegyetek
és egyetek,
jertek,
Mózes
nem okosabb,
mint
a nép,vegyecsak
tek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet.
hisz
Istenben,
és
a
hit
beszédét
mondja
Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér,
tovább
az kincseteket
üldözött szabadoknak.
Ha
és
gyűjtött
azért, a mi meg
Istenelégíthet?
az aki, akkor
teljesíti az hallgassatok
Õ beszédét.
nem
Hallgassatok,
Ebbenhogy
hitt Mózes.
reám,
jót egyetek, és gyönyörködjék
lelketek
jólétben.
Ha azt
kérdezte volna valaki MózesHajtsátok
füleiteket
jertek
hozzám;
tõl: Mikoride
teljesíti
Isten,ésamit
megígért?
hallgassatok,
hogy
éljen
lelketek,
szerErre Mózes csak azt válaszolhattaés
volna,
zek veletek örök szövetséget.
hogy:
Nem tudom.
valaki
azt kérKeressétek
az Urat,Ha
a míg
megtalálhadezte
volna:
Mózes, mondd
megvan.”
netó,
hívjátok
őt segítségül,
míg közel
künk, 55,1-3.6)
hogyan szabadít meg Isten
(Ésaiás
bennünketNémetből
ebbõl a lehetetlen
ford. A. helyzetbõl?
Williams
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.
id.aVeress
Ez
bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan
veszem azt, amit Isten mond, ha
Ernő
annak minden ellentmondani látszik is.
1945
- 2014
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
Veress
Ernő baptista
lelkipásztor
bocsátani
az
egyiptomiakra...
mind a
1945. július 26-án született SzékelyfölSzabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
dön, Bibarcfalván, hívő baptista szülők
szabadítást
kegyelembõl.
Hita által
fo3.
gyermekeként.
Édesanyja
terhességadhatod
el. Hit
által élhetsz
szabadon,
ge
alatt úgy
imádkozott,
hogy
ha újra
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
fia lesz, akkor az Úrnak szenteltessék.
gyõzelmesen,
mertKrisztus
az Úr hadakozik
12
évesen döntött
mellett, 15
érted.korában bemerítkezett. Az Úrtól
éves
tengerparton
a halál
kapujában
kértAvezetés
alapján 1968.
március
17-én
álltak, házasságot
Isten pedigAdy
megnyitotta
kötött
Annával.számukkét év múlva,
miután amegraMintegy
az élet kapuját,
és õk átléptek
haszületett
első gyermekük (akit később
lálból az az
életbe.
még négy követett), megkezdte tanulEzt a lépést te se halogasd!
mányait a bukaresti Baptista Teológián,
ahol nehéz körülményei
ellenére
Lukács
János- ele-

inte
alig értette aBaptista
román nyelven
Magyarországi
Egyház folyó
tanítást - osztályelsőként végzett.
Berettyóújfalui
Gyülekezetvolt,
Első szolgálatiBaptista
helye Szilágyballa
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös
2.
itt avatták lelkipásztorrá 1974.u.
szeptemwww.baptista.hu/berettyoujfalu
ber
1-én.
1977. februárjában költöztek Zilahra,
Kedves
Testvéreink
Jézus
Kriszahol
14 évig
szolgáltak az
egyre
bővülő
tusban!
családdal. Az Úr nagyon megáldotta a
Kedves Amerikai
Magyar Baptista
szolgálatát,
megsokszorozódott
a gyüleSzövetség!
kezet tagjainak létszáma. A zilahi évek
alatt
sokigazságtalan
nyomorúságon
család„Nem
az ment
Isten,át hogy
jával
együtt:
zaklatások
a
Szekuritáté
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
részéről, ételmérgezések,
vallatások,
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
az Õ lehallgatás,
tűzeset,
besúgások
miatti
szoneve iránt, amikor szolgáltatok és szolrongattatások.
Mindez
azért
volt, mert a
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid
6:10)
hatóság emberei „felébredt” lelkipásztornak
tartották,
nem tudták
Köszönjük,
hogyés
gondoltak
ránkrávenni
neőt helyzetünkben.
a rendszerrel való együttmunkálkohéz
dásra,
sem augusztus
az országvégi
elhagyására...
Imaházunk
leomlása és A
forradalom
reggelén még
lebontása
utánnapjának
jó reménységgel
va- a
Szekuritate
volt, de este
gyunk
afelõl, karmaiban
hogy Isten megsegít
ben-már
az evangéliumot
hirdette
magyarul
nünket
egy új és szép
hajlékot
építeni és
románul a zilahi
nagygyűlésen,
lecsillaistentiszteletek
céljára,
az Õ neve dicsõpítva aAfelforrósodott
ségére.
munkálatokatkedélyeket.
jövõ tavasszal
kezdjük
meg, addig aután
nemújraszervezhetvárt terveA rendszerváltás
zéssel
az engedélyek
ték aésRomániai
Magyarbeszerzésével
Baptista Gyüfoglalkozunk.
lekezetek Szövetségét, melynek elnökéTervünk
és szándékunk
végrehajvé
választották.
Isten vezetése
alapján
tására
fogjuk
a kedves testvérek
fogadta
el fordítani
ezt a szolgálatot
is. Ekkor a
által
számunkra
eljuttatott
összeget:
Zilahról
Nagyváradra
költözött.
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
Szövetségi
munkássága
alatt részt
vett
öregotthonok,
táborok
létrehozáEzúton is megköszönve testvéreink
sában, gyülekezetek
segítségét,
kérjük továbbramegalapításában,
is a minket és
a ROMCOM elindításáazpásztorlásában,
Úrra figyelõ imádságaikat!
Minden
ban. Amit korábban
nem tehetett
meg,
szolgálatukra
Istenünk áldását
kívánjuk.
szövetségi elnökként eljutott a tengeren
túlra
is, Isten
igéjéta Berettyóújfalui
hirdetni, testvéri
Testvéri
szeretettel
Baptista
Gyülekezet
nevében:
kapcsolatokat
ápolni.
1995. novemberében szívét megműPapp Dániel lelkipásztor
tötték, ezután
betegnyugdíjas lett. Vis�Szatmári István gondnok
szavonult az elnöki
Isten
Lisztesszolgálatból.
Tibor presbiter
világos vezetésének engedve feleségével és még otthon lévő két gyermekével
===========================
Csíkszeredába költöztek gyülekezetplántálásVÁRJ
céljából.MÉG!
Az Úr megáldotta az
ugartörést, Csíkszeredában gyülekezet
Józsué
(2Móz
14,21-22)
jött
létre, 3:16
imaház
épült.
Ezalatt az idő
alatt alakult isteni indíttatás által és baMegállt aavíz.
ráti összefogás eredményeként
BarMinthogyha
óriási
nabás Alapítvány.
1999-ben
épültkéz
fel a
tartottamunkálatainál
volna föl,
Barnabás Ház, melynek
megállt,
is aktívan részt vett. Izomsorvadásos
s rakásra
beteg fia, Barnabás által
Isten gyûlt,
különlefeszült, és
ges módon megajándékozta, tanította,
hullámközötti
hullámra
hõkölt.
a mozgássérültek
missziómunkával bízta meg. 2001-ben 21
éves fia
Megállt
mellett volt, amikor Barnabás
az Úrhoz
egy percre,
költözött.
amíg a túlsó partra
át nem értünk.
2000-ben Székelykeresztúron
kezdett gyülekezetplántálásba, ahol később
Várj még Uram!
Ernő fia vette át a munkát.
Kezed
ne vedd el!
2002-2003. között
Székelyudvarhemindig ittlelkipásztori
vagyok,
lyen vállalt Még
ügyintézői
még mindig
itt vagyunk sokan.
szolgálatot.
Ekkor súlyosbodott
szembetegsége, amely rövidesen teljes vaksághoz vezetett. Herjeczki Géza (1977)
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folytatás az 1. oldalról
Február
első vasárnapja,
egy
Az
élet gyötrelem,
de azért vanmár
mit enni,
ideje
MABAVISZ
vasárnap.
Ez
azt
van húsosfazék, fokhagyma és uborka,jeés
lenti, hogy megemlékezünk azokról az
a
tisztességes
temetéshez
való
jogukat
áldásokról, amiket Isten nekünk magyaris
megtarthatták.
Az élet
kinlódás,
baptistáknak
adott
az egy
időkmerõ
folyamán
és
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
imádkozunk egymásért... (dr. Kovács
mint aMABAVISZ
semmi, és úgy
sincs kilátás ennél
József
titkár)
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben
próbáljuk elviselhetõvé tenni.
MAGYARORSZÁG
Hányan tengetik az életüket ma is
2013.
a Magyarországi Baptista
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
Egyház
Így tengette
az életében
életét Izráel míg el
nem
jött
hozzá
a Szabadító
és ki nem
Hazánkban közel
350 helyszínen,
vahozta õket a szolgaság
házából.
sárnaponként
kb. húszezren
találkozunk
gyülekezeteinkben. Közel 200 lelkipásztor,
szociális
és iskolalelkész,
gyüMilyen
a mi Szabadítónk?
2Mózes
lekezetplántáló
és
speciális
misszióban
12:42-ben találunk egy különös mondadolgozó
vezetésével folyik a misszió. A
tot Istenrõl.
Baptista
Teológiai
és MA
Virrasztott
az Akadémia
Úr azon azBA
éjszakán,
képzésén
közel
600-an
vesznek
amikor kihozta õket Egyiptomból.részt.
Ez az
Aéjszaka
Baptista
Szeretetszolgálat
hazai és
az
Úré
volt.
nemzetközi akcióiban, segítő programMicsoda
evangélium van
ebbened-a
jaiban
és intézményeiben
minden
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
digi évnél többen vettek részt. A Pedig
karáIzráel cipősdoboz
õrizõje nemakcióban
szunnyad
és mint
nem
csonyi
több,
alszik.ajándékot
Mit jelentsikerült
az, hogy
virrasztott az
40.000
összegyűjteni,
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
2004-2007.
Emberilegközött
szólvaGyergyószentmik– Isten mindent
lóson
plántált
gyülekezetet,
félretett és csak az Õ népéreépített
figyelt imaazon
házat,
ahol
a
szolgálatban
Novák
Zsolt
az éjszakán. A szabadulás minden
testvér váltotta.
mozzanatát
személyesen
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A tanítás határai
Életem (47)

Bárki csak odáig tud elvezetni valakit,
ameddig maga is eljutott.
Akkortájt sok tanulója volt a szemináriumnak. Fakultatív lett a zenetanulás,
mégis sokan választották a harmónium
játékot, és a velejáró ének és zeneelméletet. Minden hónapban legalább egyszer gyülekezetlátogatásra mentünk az
összes hallgatóval, és az igazgató testvérrel. Ezekre a látogatásokra kellett
készítsek ének-zene szolgálatokat.
Csak olyan énekeket énekeltettem,
melyeket a tanmenet szerint le tudtak olvasni a kottából. Néhány jobb képességű
testvérrel azonban igényesebb énekeket
is énekeltünk. Ezek igen szép színfoltjai
voltak szolgálatainknak. A harmónium
iskolám segítségével egyszerűbb közös
énekeket el is tudtak kísérni. Ezek jó
gyakorlati lehetőségek voltak a tanítványaim számára. Volt, hogy egy-egy
verset szavalókórusra dolgoztam fel, és
ezzel is szolgáltunk. Az igei szolgálat a
prédikátor testvér gondja volt.
Így tájékozódhattak a gyülekezetek
a szeminárium munkájáról - mit és hogyan tanulnak a hallgatók. Addig tudtam, tudtuk elvezetni őket, ameddig magunk is eljutottunk. A megnyugtató az
volt, ha másutt feljebb tudták folytatni a
tanulmányaikat. Vagy jó igehirdetőkké
váltak.
Közben egy nap találkoztam volt szabadkai évfolyamtársammal, Máriával.
Mária zongoraszakos volt. Igen kiváló
képességű. Belgrádban diplomázott. Az
újvidéki zeneiskolában tanított. Most
rácsodálkoztam, hogy olyan elveszettnek látom. Annyit mondott, hogy betegszabadságon van. Mikor megtudta,
hogy én hol tanítok kérte, hogy eljöhessen hozzám. Örömmel fogadtam. Mástól tudtam meg, hogy idegösszeomlása
volt. Férje és már két felnőtt fia volt. El
is jött. Ült az óráimon. Kérdezgetett.
Beszélgettünk. Történt, hogy azokban a
napokban a tanulóim közül két leánynak
az jutott eszébe, hogy ők bizony nem
tanulnak holmi harmóniumon, hanem
zongorán akarnak tanulni. Kaptam az
alkalmon. Elmentem Orčić testvérhez,
és megkérdeztem, hogy lehet-e mert éppen itt van egy kolléganőm, aki kiváló
zongorista, és szívesen elvállalja őket.
Orčić testvér örült ennek a lehetőségnek. Volt is pianínó a prédikátoréknál.
Meg is kezdték a zongorázást. De pár
óra után jött hozzám Mária, hogy kiket
küldtem hozzá, mert késnek az órákról
és nem is gyakorolnak! Hát elővettem
a közös énekórán, úgy mindenki előtt a
két leányzót, hogy ők hogy képzelik a
missziózást? Az majd csak lesz és most
nincs? Vagy nem erre készülnek? Ez a
beteg nő ide jött nyugalmat találni, ti
2014. február

meg figyelembe sem veszitek. A missziótok most a tanulás és a jó magaviselet.
Sajnos nem igen tudták megvalósítani.
Viszont nekem sikerült megörvendeztetni Máriát. Valahol egy antikváriumban vettem egy füzetet, melyben
Handel áriák voltak a Messiásból. Angol
szöveggel de nagyon szép horvát fordításban. Itthon én úgy magamat kísérve
énekelgettem őket. Csodálatos zene.
Jobb énekelni, mint hallgatni őket. Most
meg íme megnyílt rá az alkalom, hogy
jó zongorakísérettel elénekeljem őket a
gyülekezetnek. Mária örömmel vette. El
is kezdtük a gyakorlást. Máriát zavarta
a villanyorgonánál a billentés, melynek
zöreje van. Még nem volt pianínó a gyülekezetben. Máriának valahogy mégis
sikerült megtalálni a jó billentést.
Éppen húsvét délutánján kaptam lehetőséget, hogy a gyülekezetben Máriával
elénekeljem: A jó pásztor, A békehírnök
lába, és a Tudom, hogy az én Megváltom
él című áriákat. Egy volt tanítványom
volt akkor az újvidéki gyülekezet prédikátora. Csodálkozva mondták, hogy
nem is tudták, hogy ilyent, vagy így is
tudok énekelni. Ezekkel a gyönyörű művekkel jó hangulatú közösséget tudtam
teremteni. Mária azt mondta, és később
másoknak is, hogy élete legboldogabb
eseménye volt ez. Reméltem, hogy beteg lelkét érinti majd az énekelt Ige, de
az zárva maradt. Imádkoztam érte, de
ez nem történt meg.
Így szedegetem életem apró gyöngyszemeit, mert ez csak egyszer adatott
meg nekem; ezek lelkem ünnepi pillanatai, az Úr ajándékai. Úgy néznek ki,
hogy véletlenek, de nem azok, mert az
Úr szervezi meg őket. Hogy miért? Mert
szeret. Egyedi alkalom volt, mikor az
Úr felemelt nálamnál magasabb helyre.
"Mert megvidámítottál, Uram a te cselekedeteiddel, a te kezednek műveiben
örvendezem." Zsolt 92,5.
Nagyajtai Eszter

ÁHÍTATOS PERCEK
Indulatod és motivációd
eltitkolhatatlan Lk 6,6–11
Művészei vagyunk az álarc használatának, mesterien takargatjuk valódi
önmagunkat. Azonban kétes indítékainkon gyakran embertársaink is átlátnak,
nemhogy Isten. Ott végképp hiába minden mesterkéltség: az igét és igehirdetőt
álságos lélekkel figyelő lelkület hamar
lelepleződik.
...figyelték Jézust. Templomban, imaházban lehet-e ennél jobbat tenni? Figyelni őt, aki azért jött, hogy tanítson,
gyógyítson, rosszra fordult életet jóra
vezessen. Már szólítja is a beteget: „Állj
a középre, nyújtsd ki a kezedet!” – azzal
hited, ezzel gyógyulásod bizonyítékát
adod. Hanem a gyógyulás még várat
magára, mert vannak, akik gyanakodva
fogadják a Messiás gyógyító-üdvözítő
tetteit. Ő azonban ismerve gondolataikat rájuk kérdez: lehet-e ott akár jót,
akár rosszat, egyáltalán bármit is tenni,
ahol ilyen lelkület van? Aztán feleletet
várva végignézett mindnyájukon, mert
nála a sérült lelkület éppúgy meggyógyulhat, mint a béna jobb. De ha késik a felelet, a gyanakvás előbb-utóbb esztelen
indulatba csap át.
Aki ilyen szívvel figyel, talál is okot a
vádra, botránkozásra, a hit iránti fenntartásra, önigazoló magyarázkodásra.
Ám az Úr a csendeskamrában is jelen
van, azért, hogy most minket tanítson,
gyógyítson, megtévedt indulatainkat
jóra vezesse!
Hetényi Attila (Áhítat 2014)
Nem vitatom, talán jogosan haragszol. Annak is mi haszna?
Haragtartó ember akkor sem boldog,
ha neki van igaza!
Balog Miklós: Mi haszna?

