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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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Haigéiből
azt kérdezte
volna
Mózeskövetkezetes,
szelídIsten,
és megbocsátó
volt.
tõl: Mikor teljesíti
amit megígért?
Mert
volt imádkozó,
Istenben bízóvolna,
édesErre Mózes
csak azt válaszolhatta
anyja.
Bárcsak
lenne
is sok
hogy: Nem
tudom.
Hama
valaki
azt hívő,
kérimádkozó
édesanya!
dezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan
meg Isten
Horváthszabadít
Ferenc lelkipásztor
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
Somogyi
Gáborné
hogy: Nem
tudom! versei:
Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetESTE
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
A dombok
selyme
szétterül,
Ez a bibliai
hit.lágyan
Hinni azt
jelenti, koA
bokorban
egy
tücsök
hegedül.
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak
ellentmondani
látszik is.
Az
estiminden
csendben
ülök, hallgatok,
Nemmesszi
tudom,csillag
hogyan
szabadít
csak
Egy
fénye
rám meg,
ragyog.
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
Az
a csillag
jó Anyácskám
mond,
megteszem.
A többiszeme,
pedig az Õ
Meleg
szívének
halk üzenete.
feladata.
Útat nyitni
a tengeren, lefékezni a harcikocsik
kerekét,
homályt
Ragyogj
reám te áldott,
égi fény,
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind a
Amíg
ragyogsz,
én nem vagyok szegény.
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által foANYÁM
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
Álmatlan, hosszú éjeken
gyõzelmesen,
az Úr hadakozik
Jó
Anyám lelkemert
van velem.
érted.
Szelíd
keze homlokomon,
A tengerparton
a halál kapujában
Nem
a gondokon.
álltak,töprengek
Isten pedig
megnyitotta számukra az élet kapuját,
és õk átléptek a haFelmelegít
áldott szeme,
lálból az
életbe.
Átölel
a szeretete.
Ezt a lépést te se halogasd!
Jöttem a világ végire,
De Ő mégis elér ide.Lukács János

AMagyarországi
léleknek nincsen
határ, Egyház
Baptista
Hová
akar,
ő
odaszáll.
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Berettyóújfalu,
Eötvös u. 2.
A4100
léleknek
minden lehet.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Anyám,
te igaz Szeretet,
Ma
én nagyon
boldog vagyok,
Kedves
Testvéreink
Jézus KriszItt
vagy,
boldogan
alhatok.
tusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
FÁJ
Szövetség!
„Nem
Úgy
fáj, igazságtalan
hogy én visszaaz Isten, hogy
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és a
Soha nem tudom
adni
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok az Õ
Azt a sok érzést,
neve
iránt, amikor
szolgáltatok és szola szeretetnek
oly csodálatos,
gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Meleg varázsát, édes jó Anyám,
S szíved teljes feláldozását,
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nePedig
valamit én is úgy szeretnék tenni,
héz
helyzetünkben.
De
amit
teszek
az mindvégi
csak
semmi,és
Imaházunk
augusztus
leomlása
semmi.
lebontása után jó reménységgel vaAnyáknapján
ma újból
fáj minden,
gyunk
afelõl, hogy
Isten úgy
megsegít
benMert itt
nemhajlékot
melletted,
nünket
egyvagyok
új és és
szép
építeni
Hogy szereteted
sírvaazmegköszönjem.
istentiszteletek
céljára,
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
FIZETVE
által számunkra
eljuttatott összeget:
$5,000,
dollárt.
Egyazaz
este,ötezer
amikor
anya a vacsorát főzte,
11
éves
fia
megjelent
a konyhaajtóban,
Ezúton is megköszönve
testvéreink
kezében kérjük
egy cédulával.
hivatasegítségét,
továbbra isFurcsa,
a minket
és
arckifejezéssel
nyújtotta átMinden
a cédulát
azlos
Úrra
figyelõ imádságaikat!
az anyjának,Istenünk
aki megtörölte
kezét a köszolgálatukra
áldását kívánjuk.
tényében, és elkezdte olvasni azt:
- a virágágyás
kigyomlálásáért:
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui500
Ft; a Gyülekezet
szobám rendberakásáért:
1000
Baptista
nevében:
Ft; mert elmentem tejért: 100 Ft; mert
Dániel lelkipásztor
3 délutánon Papp
át vigyáztam
a kishúgomSzatmári István gondnok
ra: 1500 Ft; mert
kétszer
ötöst
kaptam
Lisztes Tibor presbiter
az iskolában: 1000 Ft; mert mindennap
kiviszem a szemetet: 700 Ft. Összesen:
===========================
4800 Ft.
Anyja VÁRJ
kedvesenMÉG!
ráemelte fiára tekintetét.
Rengeteg
emlék 14,21-22)
tolult fel benne.
Józsué
3:16 (2Móz
Fogott egy tollat és egy másik cédulára
ezeket írta:
Megállt a víz.
- mert 9 hónapig hordtalak a szívem
Minthogyha
óriási kéz éjalatt: 0 Ft; az összes átvirrasztott
volnamellett
föl,
szakáért, amit a tartotta
betegágyad
megállt,
töltöttem: 0 Ft; a sok-sok ringatásért,
s rakásra gyûlt,felvigasztalásért: 0 Ft; könnycseppjeid
szárításáért: 0 Ft; mindenért,feszült,
amit nap
hullám hullámra
hõkölt.
mint nap tanítottam
neked: 0 Ft;
minden
Megállt
reggeliért, ebédért, uzsonnáért,
zsemléegy0 percre,
ért, amit készítettem neked:
Ft; az éleamígnap
a túlsó
temért, amit minden
nekedpartra
adok: 0
Ft. Összesen: 0 Ft. át nem értünk.
Amikor befejezte, anya mosolyogva
még Uram!
nyújtotta át a cetlit Várj
a fiúnak.
A gyerek
Kezed
ne vedd el!görelolvasta és két nagy
könnycsepp
Még mindig
ittszorította
vagyok, a
dült ki a szeméből.
Szívére
papírost
a sajátittszámlájára
ezt írta:
mégésmindig
vagyunk sokan.
FIZETVE"
Hegedüs
József
Herjeczki
Géza
(1977)
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oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az
életrejtette
gyötrelem,
de azért van mitamint
enni,
Nem
a csodálkozását,
van húsosfazék,
fokhagymahogy
és uborka,
és
hozzálátott
elmagyarázni,
a nagy
a tisztességes
való jogukat
épület
melyik temetéshez
szintjén találom
majd is
a
hosszú
folyosót,
a végén,
némegtarthatták.
Azaminek
élet egy merõ
kinlódás,
hány
lépcsővel és
magasabban
reménytelenség
halál. De hát folytatóezis jobb,
dik
a hátsó
épületrész.
Ott kilátás
is leghátul,
mint
a semmi,
és úgy sincs
ennél
a többre.
vészkijáratnál
az ajtaját.
KoFogadjuktalálom
el a helyzetet,
és az adott
pogjak
többször,
mert
senkinek tenni.
nem
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
nyit Hányan
ajtót azonnal.
Nem
látogatják.
tengetik
aziséletüket
ma10
is
éve
él itt.
Azt is elmondta a portás, hogy
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
rosszÍgy
véleménnyel
róla a míg
lakók,
tengette azvannak
életét Izráel
el
mert
mindenkit.
Barátságtalan.
A
nemkerül
jött hozzá
a Szabadító
és ki nem
portásnak
volt; már
majdnem otthozta õketigaza
a szolgaság
házából.
hagytam, mikor végre nyílt az ajtó.
Látnivaló
hogy nem fog2Mózes
beenMilyen avolt,
mi Szabadítónk?
gedni. A borostás arcú öregembert csak
12:42-ben találunk egy különös mondaaz intézet alkalmazottai zavarják olykor,
tot Istenrõl.
ritkán
a nővér. Ott álltunk egymással
Virrasztott
az reteszelte
Úr azon az
szemben;
testével
azéjszakán,
ajtórést,
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ezis,
az
én meg kerestem a szót, amivel neki
éjszaka
az
Úré
volt.
magamnak is megmagyaráznám ezt a
Micsoda helyzetet.
evangélium van ebben a
kényelmetlen
mondatban?
Virrasztott
az Úr.
Pedig
Úgy döntöttem,
magyarul
szólítom
Izráel
nem szunnyad
és nem
meg,
és õrizõje
Laci bácsinak
hívom. Elmondalszik.
Mitkijelent
az, hogy
virrasztott
az
tam
neki,
vagyok,
kitől
hallottam
Úr azon
az éjszakán,
amikor kihozta
róla,
és mivel
szinte szomszédok
is vanépét Egyiptomból?
gyunk,
„felugrottam hozzá.” Csak állt
Emberileg
szólva
Istena fülének.
mindent
és nézett,
mint aki
nem– hisz
félretett
és csak
az Õ népére
figyelt azon
Bal
vállával
nekidőlt
az ajtófélfának,
az éjszakán.
szabadulás
másikkal
az ajtóAszélének,
mert minden
a bizalmatlanságból
csak nem engedett.
Témozzanatát személyesen
felügyelte,
pelődött.
beszél figyelõ
itt magyarul
ez az
minden Mit
pillanatot
tekintetével
idegen?
Elmondtam
mindent,
amit egy
kísért végig.
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
alapos
bemutatkozásnál
jekoszos,
rongyos nép, illik,
hogyamikor
az Isten
lezte,
hogy szólni
kíván.
személyesen
gondoskodik
róluk, és
Nem köszönt.
Egy
nagyot
káromkomindent
félretéve
figyel
rájuk?
dott.1500
Ugyanazt
megismételte.
Fél óra
évvel késõbb ismét virrasztott
múlva
értettem
már, húsz
éve nem
be-a
az Isten
a Gecsemáné
kertben,
azon
szélt
magyarul.
Miótaazon
itt él
(a város
csütörtök
éjszakán,
a pénteken,
nevét
tudta),hajnalon,
a járdáigamikor
se menta ki.
azon nem
a húsvét
mi
Hány
éve?
Szerinte,
kettő….
A belső
szabadításunk történt.
udvarig
ki,” debizonyságom
annyian vannak
Sõt, „lép
személyes
van ott
aris,ról,
hogy
inkább
a
szobájában
tölti
naphogy velem együtt virrasztott az
Úr
jait. Hibátlan a magyarja: duhajkodó,
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
szitkos… Még mindig nem örült a lárólam is lehulltak
a rabtartó bilincsei.
togatásomnak,
de valamicskét
engedni
látszott a feszességből. Fél órát álltunk
Üldözött
így az
ajtónál.szabadok, gyõztes szabadok.
Elindultak
tehát. Nem
volt teAkármiről
kérdeztem,
a válaszában
lekommunikáció.
Nem
lehetett
helyet talált a szitokszónak. Csak mobilazt az
telefonon
rákérdezni
egyet
használta,
mindiga asor
lóraelején,
utalvahogy
és a
hátul
minden
rendbenlendítve
van-e. Közel
két
jobb
karját
könyökből
is olyanmilliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
kor, pont úgy, ahogy gyermekkoromban
öregek,
juhok, barmok,Ilyenkor
szekerek,azvégeláttam
a bányászoknál.
ajtó
konvoj.
A Veres tenger
partisláthatatlan
nyílásnak eredt.
Elmesélte,
hogy mifétáborthagyott
vernek,
Egyleján
világot
ottmegpihennek.
szinte gyerekként,
csak
hír, az egyiptomi
ésszer
hogy
kikfelröppen
ejtették áta útközben.
A szitsereg
közeledik.
a pánik
a táborkos
jelző
minden Kitör
történetnél
előkerült.
ban.
Elõl a tenger,
az ellenség.
Így
érkeztünk
megmögöttük
Amerikába,
a keleti
partra,
jó segítségért
munkát talált
(pozitíve
is
A népahol
elõbb
kiált
Istenhez,
használta
végreneki
a szót),
a
aztán pedig
esik megnősült,
Mózesnek:deMit
felesége
megcsalta
egy hoztál
„olyannal.”
Akár
tettél velünk,
miért
ki minket

2014.
május
3. oldal

otthon
is maradhatott
volna
gondolEgyiptomból?
2Mózes 14:
10,–11.
Jobb
tam
–
folyton
csak
menekül,
mindentől
lett volna szolgaként meghalni Egyipés
mindenkitől.
ehhez
a valótomban.
Kiderül,Életének
hogy van
a népnek
színűleg
utolsó
állomásához
érkezve,
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Haa
jelenről
a legzavarosabb
a képe.az Urat,
jól mennek
a dolgok, tisztelik
Gondoskodnak róla; rendszeresen kap
de haellenőrzik
balul üt ki
valami,azmáris
páni-A
enni,
időnként
állapotát.
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
ruháját maga moshatná. Fürödhetne is,aa
hibás, hogy
ide jutottunk?
kevéske
nyugdíjból
jobban is élhetne, de
Mellesleg,
sok keresztyén
tart ezen
a
aki a résnél találkozik
a világgal,
annak
szinten
a hitéletében.
saját
ápolatlansága
az ismerőse.
Ekkor
eszébe volt
jut Isten
Ma
is azMózesnek
a nyűtt kardigán
rajta,
ígérete. először
2Mózestaláltam.
6: 6-8. Isten
megígérte,
amiben
Mondom,
Laci
bá’
a szomszédom.
minden
nap
hogy
megszabadítja Szinte
õket az
egyiptoelhajtok
az épület
előtt, népét
ahol él.
Azóta
miak kezébõl,
és beviszi
az ígéret
annyit
változott
helyzet,
bátrabföldjére.
Akkor atehát,
nemhogy
kell félni
a
ban
és várok.mert
A lakásába
nem
jelenkopogok
veszedelemtõl,
ez csak egy
enged
be, és nemet
amikor
rövid epizód
a nép mond,
életében.
Nem sétález a
ni
hívom.
Egyedül
velem
„beszélget,”
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
méghozzá magyarul. Sejtem, hogy rám
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunkhaIsten
is
azt az egy
jelzőjét
használná,
megszavára. Így
bátorítja
Mózes a népet: Ne
hallgatná
valaki
más is.
féljetek!
és meglátjátok
Az elsőÁlljatok
néhányhelyt,
látogatás
után még
hogyan
szabadít
meg
ma
az Úra bennereméltem, hogy elhozhatom
gyületeket! 2Mózes
14. hogy az alig
kezetbe.
Most 14:
már13,
tudom,
nyitott
ajtónál
kell Jézusnak
ácsorogMózes
nem okosabb,
mint aisnép,
csak
ni,
Laci bá’-val
Odáig
hiszhogy
Istenben,
és a hittalálkozzon.
beszédét mondja
merészkedik
ez a világot
látott öregemtovább az üldözött
szabadoknak.
Ha
ber,
ad még
életjelet
magáról.
Istenott
az aki,
akkorennyi
teljesíti
az Õ beszédét.
A
fülemet
sértő szitokszó, amivel fűEbben
hitt Mózes.
szerezgeti szomorú történeteit, emlék és
Ha azt kérdezte
valaki
Mózeskapaszkodó.
A rést volna
elállva,
káromkodva
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
duhajkodik. Hiába mondom, hogy érErre Mózes
csakannyit
azt válaszolhatta
tem,
nem kell
ismételni avolna,
lovas
hogy: Nem
Ha valaki
azt kér-is
szitkot,
miveltudom.
nem tágítok,
nyeregben
deztemagát.
volna:HaMózes,
mondd
mega muneérzi
kimarad
egy hét,
künk, hogyan
szabadít
Isten
lasztásomért
fizettet:
több meg
csúnyaságot
hallat.
Vámot
szitkaival
a résnél.
bennünket
ebbõlszed
a lehetetlen
helyzetbõl?
Szidjam?
Dehogy!
Végül is, egy nyelvet
Mózes csak
azt válaszolhatta
volna,
beszélünk.
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuNovák
József
dok! Az Úr harcol
értetek,
és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit.a Hinni
azt jelenti,
koSzeretettel
gyengék
iránt
molyan
veszem
azt,
amit
Isten
mond,
ha
„Az emberek megvetésével pontosan
annak
minden ellentmondani
látszik
is.
az
ellenfeleink
legfőbb hibájába
esünk
Nem tudom,
csak
bele.
Aki egyhogyan
embertszabadít
lenéz, azmeg,
sohasem
lesz
képes
is kihozni
belőle.
Abvárok
rá és bármit
hiszek benne,
és amit
nekem
ból,
amit
másokbanAmegvetünk,
mond,
megteszem.
többi pedigsemmi
az Õ
sem
egészen
magunktól.
feladata.
Útat idegen
nyitni asaját
tengeren,
leféMily
gyakran
várunk
el
másoktól
töbkezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
bet, mint amire saját magunk hajlandóbocsátani
az egyiptomiakra...
a
ságot
mutatunk!
Miért van az, mind
hogy az
Szabadító Úr
feladata.
Õ viszi véghez a
emberről,
az ember
megkísérthetőségészabadítást
kegyelembõl.
Hit oly
általmegforől,
gyarlóságáról
mindmáig
fontolatlanul
gondolkozunk?
Meg kell
gadhatod el. Hit
által élhetsz szabadon,
tanulnunk,
embereket
ne annak
bár mindig hogy
üldözötten,
de ugyanakkor
alapján
ítéljük mert
meg, az
amitÚrtesznek
vagy
gyõzelmesen,
hadakozik
amit elmulasztanak megtenni, hanem
érted. alapján, amit elszenvednek. Az
annak
A tengerparton
a halál kapujában
emberekhez
– és különösen
a gyengékálltak,
Istenviszonyulás
pedig megnyitotta
hez
– való
egyetlenszámukhasznos
ra az élet
kapuját, és
õk átléptek
hamódja
a szeretet,
vagyis
a velüka való
közösség
fenntartásához való ragaszkolálból az életbe.
dás. Maga Isten sem vetette meg az emEzthanem
a lépést
te se halogasd!
bert,
emberré
lett érte.”
Dietrich Bonhoeffer:
Börtönlevelek
Lukács
János

A pókháló
Magyarországi
Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
EgyBerettyóújfalu,
fiatal katona rettenetes
4100
Eötvös u. 2.és reménytelen
küzdelembe került. Az elwww.baptista.hu/berettyoujfalu
lenség már-már teljesen legyőzte azt
a hadsereget, amelyben harcolt. Ő is,
Kedves isTestvéreink
Jézusmenekültek
Kriszbajtársai
hanyatt-homlok
tusban!
a harcmezőről, és próbálták menteni az
Kedves Amerikai
Magyar
Baptista
életüket.
Az ellenség
utánuk!
A fiatalSzövetség!
ember minden erejét összeszedve futott,
és
szívétigazságtalan
elszorította a az
félelem
kétség„Nem
Isten,éshogy
beesés. Ráadásul
valahogy elszakadt
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és a a
társaitól! melyet tanúsítottatok az Õ
szeretetrõl,
neveVégül
iránt, egy
amikor
szolgáltatok
szolsziklás
területreésért,
ahol
gáltok
a szenteknek.”
6:10)
egy barlangot
talált.(Zsid
Tudta,
hogy az ellenség a sarkában van, és teljes kimeKöszönjük, hogy
gondoltak
nerültségében
úgy döntött,
ottránk
elrejtőzik!
héz
helyzetünkben.
Miután
bemászott, a sötétségben arcaugusztus
végi leomlása
és
raImaházunk
borult, és
kétségbeesetten
Istenhez
lebontása
után mentse
jó reménységgel
kiáltott, hogy
meg őt, és vavédje
gyunk
hogy Isten
megsegítIstennek,
benmeg afelõl,
ellenségeitől.
Megígérte
nünket
egy új már
és szép
mint ahogy
olyanhajlékot
sokan –építeni
talán Te
istentiszteletek
Õ neve dicsõmagad is –, céljára,
hogy haazmegmenti
őket a
ségére.
munkálatokat
jövõ tavasszal
bajból,Aakkor
egész életükkel
Őt fogják
kezdjük
meg, addig a nem várt terveszolgálni!
zéssel és az engedélyek beszerzésével
Amikor
foglalkozunk. fölemelte fejét, tekintete a
barlang
esett, és
azt látta,
Tervünkbejáratára
és szándékunk
végrehajhogy
egy
pók
ott
elkezdett
egy
pókhálót
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
szőni.
Ahogy figyelte
a vékony
szálaáltal
számunkra
eljuttatott
összeget:
kat,
a
szituáció
iróniáján
gondolkodott.
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ő Istentől védelmet kért, és szabadítást
megköszönve
–Ezúton
és Istenis erre
egy pókot testvéreink
küld! Ugyan
segítségét,
kérjükőttovábbra
is a minket
és
hogyan tudná
megmenteni
egy pók??
az Úrra
figyelõ
imádságaikat!
Minden
Erőt vett rajta a csüggedés, és meg
szolgálatukra
Istenünk
volt győződve
arról,áldását
hogy kívánjuk.
az ellenség
biztos mindjárt megtalálja és megöli!
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Kisvártatva
már nevében:
hallotta is ellenségei
Baptista
Gyülekezet
beszélgetését, ahogy átkutatják a körDániel katona
lelkipásztor
nyéket. EgyPapp
fegyveres
alakja
Szatmári
István Az
gondnok
tűnt fel a barlang
szájánál.
üldözött
Lisztes
Tiborhúzódott,
presbiter és
katona erre még
beljebb
azon gondolkozott, hogy egy meglepe===========================
tésszerű támadással talán még sikerülne
legyőznie támadóit, és megmenteni éleVÁRJ
tét. A szíve
vadul MÉG!
kalapált!
Józsué
3:16
(2Móz 14,21-22)
Ahogy az ellenséges
katona óvatosan
a barlang szájához közeledett, észrevette a pókhálót, amellyelMegállt
a pók közben
a víz. az
egész bejáratotMinthogyha
behálózta. Ezt
látvakéz
a kaóriási
tona visszahőkölt, tartotta
és azt gondolta:
„Ha
volna föl,
ide valaki bement volna, elszakadt
megállt,volna a pókháló!” Így hátrakiáltott
társais rakásra gyûlt,
nak: „Á, itt nincs senki! Csupa
pókháló
feszült,
minden!” Éshullám
már futottak
is másfelé.
hullámra
hõkölt.
Megálltaki
Évekkel később a fiatalember,
megtartotta ígéretét és lelkipásztor
egy percre,lett,
a következőket írta:
az élményem
amíg„Ez
a túlsó
partra
gyakran nyújtott bátorítást,
át nem különösen
értünk.
ha teljesen kilátástalan helyzetben voltam! Ahol Isten jelen
van,
ottUram!
egy pókVárj
még
háló olyan, mint egy
sziklafal.
Deel!
ahol
Kezed ne vedd
nincs jelen, ott
sziklafalittolyan,
mint
Méga mindig
vagyok,
egy pókháló!”
még mindig itt vagyunk sokan.
Szerző ismeretlen.
Herjeczki
Géza Williams
(1977)
Ford. Anikó

2010.május
szeptember
2014.

gyarázhatatlan
okból különös
Egyiptomból? 2Mózes
14: 10,ellenszen11. Jobb
vet
érzett
a
misszionáriusok
iránt.
Egy
lett volna szolgaként meghalni
Egyipfolytatás az 1. oldalról
szép
napon,
amikor
megtudta,
hogy a
tomban.
Kiderül,
hogy
van a népnek
megint
jönnek,
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, misszionáriusok
hite, de még nagyon
gyenge
az a hit.elhaHa
tározta,
hogy
megakadályozza
a faluba
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és jól mennek a dolgok, tisztelik az
Urat,
A lelkipásztorlakásaÉbredés
tisztességes Sierra
temetéshez
való jogukat is való
de haérkezésüket.
balul üt ki valami,
máris pániLeonében
hoz vezető úton a barátaival árkot ásott,
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, és
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki volt
a
oda mindenféle éles, hegyes
követ,
reménytelenség
halál.országban.
De hát ezis jobb,
hibás, hogy
ide
jutottunk?
Sajnos nem azésegész
Sőt, kisebb
sziklákat görgettek, majd egy kemintha
test- vésMellesleg,
mint aéppen
semmi,ottésszunyókálnának
úgy sincs kilátása ennél
sok keresztyén
tart ezen a
földdel betakarták
a sziklákat.
vérek
(különösen
igehirdetés
többre.
Fogadjuk elaz
a helyzetet,
és azalatt),
adott szinten
a
hitéletében.
Jöttek a misszionáriusok, rá hajtottak
ahol
már régen
megkezdődött
a misszió
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
Ekkor Mózesnek
jut kereke
Isten
az elrejtett
sziklára, az eszébe
autó egyik
munka.
Hányan tengetik az életüket ma is ki
ígérete.
2Mózes
6: az
6-8.
Isten megígérte,
is durrant.
Hála
Úrnak,
nem borult
A Tonko
Limba nevű országrészben fel
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
hogy
megszabadítja
õket az egyiptoaz autó,
hanem megfordulva
azonban
más
a helyzet,
itt most
újonÍgy tengette
az életét
Izráelazmíg
el amiak
mezőn
landolt.
A misszionákezébõl,
és beviszi
népét az ígéret
nan
megtértek
százait
merítik be.
Azért,
nem
jött hozzá
a Szabadító
és ki
nem riusok
viszont
úgy
megijedtek,
földjére.
Akkor
tehát,
nem
kell félni a
hogy
újonnan
létrejött
gyülekezetek hogy mind elszaladtak, meg
hoztaazõket
a szolgaság
házából.
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez
élére képzett vezetőket állíthassunk, be- sem álltak, amíg vissza nemcsak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
indítottuk
a mozgó
bibliaiskolát. Húsvétvárosba, ígért.
ahonnan
Milyen
a mi Szabadítónk?
2Mózes futottak
vég, Istena folytatást
Most az a
kor tartottuk az első egyhetes intenzív jöttek.
Később
aztán
12:42-ben találunk egy különös monda- dolgunk,
hogy erõsenkiderült,
ráálljunk Isten
tanfolyamot 33 hallgató számára. Rend- hogy a lelkipásztor
gyerek,
tot Istenrõl.
szavára.áldozataivá
Így bátorítjalettek.
Mózes a népet: Ne
kívül
nagy volt az érdeklődés. Az első Philipe
Virrasztott
az
Úr
azon
az
éjszakán,
naptól az utolsóig senki sem mulasztott
féljetek!
Álljatok helyt,
és meglátjátok
Bár szigorúan
megfenyítetamikor kihozta
õket
Egyiptomból.
az hogyan
egyetlen
órát sem,
pedig
nyomtuk aEz
tanszabadít
meg
ma
ték, ez mégsem vezette az
őt Úr
a benneéjszaka-az
volt.
anyagot
Ó Úré
és Újszövetségi
bevezetést, megtéréshez.
teket! 2MózesCsak
14: 13,
14.
évekkel kéMicsoda evangélium
van ebben
evangélizáció,
misszió valamint
gyüle-a sőbb,
Mózes
nemmár
okosabb,
mint
a nép, csak
amikor
a szülői
házmondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
kezet vezetés és adminisztrációval kap- tól
hisz
Istenben,
és
a
hit
beszédét
mondja
elkerülve
elment
egy
istenIzráel õrizõje
nem szunnyad és nem
csolatos
ismereteket.
tiszteletre,
akkor
értette
meg,
tovább
az
üldözött
szabadoknak.
Ha
alszik.
Mit jelentvoltak
az, hogy
az
Munkatársaim
az virrasztott
Alhaji Titus
hogy
mennyire
bűnös
volt,
ésbeszédét.
Isten
az
aki,
akkor
teljesíti
az
Õ
Úr
azon
az
éjszakán,
amikor
kihozta
Kamara, a Baptista Szövetség misszi- milyen szüksége volt a kegyelemre. ÁtEbben hitt Mózes.
Egyiptomból?
ósnépét
titkára,
Foday Koroma, a Teológiai adta
az Úrnak,
aki valaki
épp őtMózesválaszHaéletét
azt kérdezte
volna
Emberileglunsári
szólvadékánja
– Istenésmindent
Szeminárium
Philip, totta
ki,
hogy
a
tonko
limbai
ébredés
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
a félretett
tonkolimbai
belmisszionárius
testvér.
és csak
az Õ népére figyelt
azon eszköze
legyen.
Erre Mózes
csak azt válaszolhatta volna,
Titus
és Foday testvérek,
csak úgy,
mint
az éjszakán.
A szabadulás
minden
A tonko limbai misszió szép példája a
a mozzanatát
tonkolimbai személyesen
bibliaiskolásokfelügyelte,
többsége testvéri
hogy: Nem
tudom. Ha A
valaki
azt kérösszefogásnak.
polgárháború
korábban
mohamedánok
voltak;
Philip előtt
dezteegy
volna:
Mózes,
mondd
meg
neminden pillanatot
figyelõ
tekintetével
amerikai misszionárius kezdett
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, künk, hogyan szabadít meg Isten
koszos, rongyos nép, hogy az Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
személyesen gondoskodik róluk, és Mózes csak azt válaszolhatta volna,
mindent félretéve figyel rájuk?
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tu1500 évvel késõbb ismét virrasztott dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetaz Isten a Gecsemáné kertben, azon a lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koazon a húsvét hajnalon, amikor a mi molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
szabadításunk történt.
annak minden ellentmondani látszik is.
Sõt, személyes bizonyságom van ar- Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr várok rá és hiszek benne, és amit nekem
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor mond, megteszem. A többi pedig az Õ
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
feladata. Útat nyitni a tengeren, leféRev. Titus Kamara és Rev. Foday Koroma
Kamilla
fő munkatársai
a Mozgó
kezni
a harcikocsik
kerekét,
homályt
Üldözött szabadok,
gyõztes
szabaBibliaiskolában.
A leendő
diákok
örömmel
fogadják
aegyiptomiakra...
Mozgó Bibliaiskolát.
bocsátani
az
mind a
dok. Elindultak tehát. Nem volt teSzabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
lekommunikáció.
Nem lehetett
mobil- ott munkába, két bibliaiskolás hallgató
testvér
viszont wesleyánus
lelkipásztor
szabadítást kegyelembõl. Hit által fotelefonon rákérdezni
a sorEz
elején,
hogy segítségével.
gyermekeként
született.
azonban
Philip
a Norgadhatod el. Hit
általtestvért
élhetszmeg
szabadon,
nem
azt,rendben
hogy Philip
hátuljelenti
minden
van-e.testvérnek
Közel két vég
Baptista
Szövetség
támogatta
anyabár mindig üldözötten, de ugyanakkor
könnyebb
lett volna
a Krisztushoz
veze- gilag
milliós nép,
asszonyok,
gyermekek,
az elmúlt öt évben. Most viszont
gyõzelmesen,
az Úr hadakozika
tőöregek,
útja. Ajuhok,
hallgatókat
bizonyságtevésre
barmok,
szekerek, vége- mi
magyarok mert
is belekapcsolódtunk
buzdítva
elmondta
történeérted.
láthatatlan
konvoj.aAmegtérése
Veres tenger
part- munkába,
a mozgó bibliaiskolával, és
tét,
döbbenetes, mondA tengerparton
a halál
jánamely
tábortmegrázó,
vernek, megpihennek.
Egy- értékes
tankönyvekkel,
hogykapujában
a szolgáló
hatnám
félelmetes
volt.
mis�- testvéreket
álltak, Istenfelkészítsük
pedig megnyitotta
számukszer csak
felröppen
a Különösen
hír, az egyiptomi
a munkába.
szionáriusok
számára...
az élet kapuját,
és õk átléptek
hasereg közeledik.
Kitör a pánik a tábor- raKérlek,
imádkozzatok
ezért a anagy
ban.
Elõltestvér
a tenger,gyermekkorában
mögöttük az ellenség.
lálból az életbe.
végzett munkáért, mert sokféPhilip
na- örömmel
A nép
elõbb
segítségért
Istenhez, le támadásban
is se
van
részünk. A mis�gyon
utált
imaházba
járni,kiált
és különösen
Ezt a lépést te
halogasd!
nem
szerette,
a misszionáriusok
aztán
pedig amikor
neki esik
Mózesnek: Mit sziós igazgató autója lerobbant az úton,
erre
Érthetetlen,
Lukács Jánosengem
tettélbuzdították.
velünk, miért
hoztál kimegmaminket amikor visszatért Freetownba;
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5. oldal
3. oldal

két
nappal ezelőttBaptista
úgy megharapott
Magyarországi
Egyház egy
kutya,
hogy
tegnap
még
csak
bal kézzel
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
tudtam
írni;
most,
amikor
szeretném
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
elküldeni ezt a levelet, már háromszor
www.baptista.hu/berettyoujfalu
csapott
le az áram az internetezőben,
hogy csak a legújabb fejleményeket emKedves Testvéreink Jézus Kriszlítsem.
tusban!
Imádkozzatok a bibliaiskolásokért,
Kedves
Amerikai
Magyar
Baptista
hogy
az Úr
hatalmasan
fel tudja
haszSzövetség!
nálni őket a misszió munkában, és különösen
Philip testvérért,
akinekhogy
a fele„Nem igazságtalan
az Isten,
sége
ösztöndíjjal
Ausztráliában
tanul
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a és
szeretné, ha
Philip
testvér csatlakozna
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
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
Életszámunkra
vizet kínál Jézus
Bayande
kútjánál
által
eljuttatott
összeget:
- a hírnök:
Füredi Kamilla.
$5,000, azaz
ötezer dollárt.
hozzá,
testvér viszont
azt szeretEzútonPhilip
is megköszönve
testvéreink
né, ha azkérjük
asszony
csatlakozna
hozzá
segítségét,
továbbra
is a minket
és a
azmissziómunkában.
Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra
Istenünk
áldásátiskívánjuk.
Itt helyben,
Makeniben
van sok jó
hír. Lassan véget ér az első tanév a bapTestvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
tista
általános
iskolában,
és szépen fejlőBaptista
nevében:
dik az Gyülekezet
iskola épületet
használó kis gyülekezet is. A péntek
délutáni
Fula nyelvű
Papp Dániel
lelkipásztor
bibliaórát isSzatmári
rendszeresen
István megtartjuk,
gondnok
és az a reménységünk,
hogy presbiter
hamarosan
Lisztes Tibor
tető alá kerül a Béke Fejedelem Gyüle===========================
kezet imaháza is.
Kérlek, továbbra is támogassatok
- úgy imádsággal,
mint anyagiakkal!
VÁRJ MÉG!
Sok
áldást3:16
kívánok
az 14,21-22)
értem imádkozó
Józsué
(2Móz
gyülekezetek szolgálatára és a testvérek
életére.
Megállt a víz.
		
Füredi Kamilla

Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
Mi értelme van
az
s
rakásra
imádkozásnak?gyûlt,
feszült,
hullámra
hõkölt.
Nem azérthullám
imádkoznak
a hívők,
hogy
Istent ismeretlen dolgokra Megállt
figyelmezegy percre,
tessék, Őt kötelességére
buzdítsák,
amíg a túlsó
vagy késedelmeskedés
eseténpartra
siettessék, hanem inkább azért,
hogy
önmaát nem
értünk.
gukat serkentsék Isten keresésére, az Ő
igéretei fölött való elmélkedéssel
hitüket
Várj még Uram!
gyakorolják, s bajaikat
ölébeel!
rakKezedazneŐvedd
va megkönnyebbüljenek:
szóval,
hogy
Még mindig itt
vagyok,
tanúságot
tegyenek
arról, hogy
Tőle
még mindig
itt vagyunk
sokan.
kell remélnünk és várnuk minden jót.
HerjeczkiKálvin
Géza János
(1977)

6.2010.
oldal szeptember
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folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék,
fokhagyma
Venice,
FLés uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
Szinte hihetetlen,
hogy
mint
megtarthatták.
Az élet
egymár
merõtöbb
kinlódás,
egy
fél éve itt vagyunk
családommal,
reménytelenség
és halál. De
hát ezis jobb,
Floridában.
Mondhatom,
hogy
ez ennél
a tél
mint a semmi,
és úgy sincs
kilátás
repült
el
a
leggyorsabban,
és
az
eddigi
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
telek
közül ez
volt a legkellemesebb.
Élkeretekben
próbáljuk
elviselhetõvé tenni.
veztük
a széptengetik
napsütést,
a gyönyörű
Hányan
az és
életüket
ma is
időjárást,
amíg ismerőseink és barátaink
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
északon
nagyon
küszködÍgy tengette kemény
az életéttéllel
Izráel
míg el
tek.
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
Amikor
még csak lelhozta
õketideköltöztünk,
a szolgaság házából.
ki szemeinkkel láttuk a kialakuló gyülekezetet, és hittel léptünk, tudva, hogy
a mi Szabadítónk?
2Mózes
IstenMilyen
már előttünk
munkálja a talajt
és
12:42-ben
találunk
egy
különös
mondaa szíveket. Amint azt a Biblia is írja:
“A
Istenrõl.
hittotpedig
a remélt dolgokban való bizaVirrasztott
az Úrdolgok
azon az
éjszakán,
lom, és a nem látható
létéröl
való
amikor kihozta(Zsidók
õket Egyiptomból.
Ez az
meggyőződés.”
11:1) A Nyitott
éjszaka
az Úré volt.szépen fejlődik, és
Biblia
Gyülekezet
Micsoda evangélium
van ebben
összejöveteleink
látogatottsága
egyrea
mondatban?
Virrasztott
Pedig
növekedik.
Hisszük,
hogy az
a jóÚr.
Isten
seIzráel õrizõje
nem fog
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rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
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Isten Különösen
folytatást ígért.
Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr 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
és
a húsvéti
alkalmaink,
amikor
szinte
álltak,
Isten pedig
megnyitotta
számuk„telt
és nagy
ünnepelra azházzal”
élet kapuját,
és örömmel
õk átléptek
a hatünk.
során az énekkarunk, zenelálbólEnnek
az életbe.
karunk és a különböző hangszeren játEzt a lépést te se halogasd!
szó szólistáink szolgáltak, de nem utolsó
sorban Kulcsár Sándor
testvér
mély igei,
Lukács
János

szívhez
szóló prédikációi
Magyarországi
Baptista jelentették
Egyház az
ünnep
fényét.
Ezeken
az
alkalmakon
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
több
mint
50-en
vettünk
részt,
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.amely
látható
az itt látható fényképeken is.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Másik szép alkalmunk az anyáknapi
istentisztelet
volt. KülönJézus
öröm számunkKedves Testvéreink
Kriszra,
hogy
a
gyülekezetünk
erősödött
tusban!
Tóth
Győző
testvérrel
és családjával;
Kedves
Amerikai
Magyar
Baptista ő
magas szintű zongorajátékával segíti
Szövetség!
az istentiszteleti alkalmainkat. Több„Nem
igazságtalan
ször
szolgált
közöttünkaze Isten,
sorok hogy
írója is,
elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
és a
Krasznai
Béla
testvér,
hegedűszólóival
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
és Schweigert
testvér,ésművészi
neve
iránt, amikorGyula
szolgáltatok
szolszájharmonikai
szolgálatokkal.
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
E rövid beszámoló után kérjük testvéreinket,
hogyhogy
tovább
is hordozzák
Köszönjük,
gondoltak
ránk ne-imáikban
ezt a szép missziót. Köszönjük a
héz
helyzetünkben.
Imaházunk
augusztus végi
szövetség
támogatását
is. 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
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
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó partra
át nem értünk.
A felső kép húsvétkor,
Várj még
Uram!
az alsó anyáknapján
készült.

Kezed ne vedd el!
Testvéri Még
szeretettel
Magyar
mindig itta vagyok,
Kelownai
Gyülekezet
vezemég Keresztyén
mindig itt vagyunk
sokan.
tősége nevében:
Krasznai
Herjeczki
Géza Béla
(1977)

8.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség
halál.(BWA)--Baptist
De hát ezis jobb,
Washington, ésDC
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás ennél
World Alliance Day is observed
on
többre.
a helyzetet, éswhether
az adott
May
3 Fogadjuk
and 4, eldepending
keretekben
próbáljuk
Baptists
worship
on elviselhetõvé
Saturday or tenni.
Suntengetik
az életüket
ma is
day. Hányan
The emphasis
is "Hear
the Spirit
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Transformation."
Így tengette
az életét
Baptists
around
the Izráel
worldmígareel
nem jött hozzá
a Szabadító
és ki
encouraged
to worship
together
andnem
to
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
pray for each other. Participants are also
encouraged to share their insights and
Milyen aonmi
Szabadítónk?
2Mózes
experiences
Twitter
@TheBWA
or in
the
BWA Facebook
so themondaglobal
12:42-ben
találunk group,
egy különös
Baptist
family can celebrate together.
tot Istenrõl.
Virrasztott
az BWA
Úr azon
az began
éjszakán,
Observation of
Day
in
amikor
õket Egyiptomból.
Ez az
the
1920skihozta
as "Baptist
World Sunday."
éjszaka az celebrated
Úré volt. in February, it
Previously
evangélium
van ebben
nowMicsoda
occurs on
the first Saturday
anda
Sunday
in May.Virrasztott az Úr. Pedig
mondatban?
Izráel
õrizõje
nem szunnyad
és nem
Worship
resources
are available
on
alszik.
jelent www.bwanet.org.
az, hogy virrasztott az
the
BWAMit
website,
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
The
Baptist szólva
World –Alliance
is a
Emberileg
Isten mindent
fellowship of 228 conventions and
félretett
csak
az Õ népére
azon
unions
in és
121
countries
and figyelt
territories
az
éjszakán.
A
szabadulás
minden
comprising 42 million members in
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
177,000
churches.
Its priorities
are
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
nurturing the passion for mission
kísért
végig. Hát kicsoda
ez a rabszolga,
and
evangelism,
promoting
worship,
koszos, rongyos
nép, responding
hogy az Isten
fellowship
and unity,
to
személyesen
róluk,
és
people
in need, gondoskodik
defending human
rights
mindent
félretéve
rájuk?relevant
and
justice
and figyel
advancing
1500 évvel
késõbb ismét virrasztott
theological
reflection.
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
The prosperity gospel
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunkproblem
történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arWashington,
(BWA)--According
ról,
hogy velemDC
együtt
virrasztott az Úr
to28Deji
Ayegboyin,
president
andamikor
chief
évvel
ezelõtt egy
téli estén,
executive
of athe
Nigerian
Baptist
rólam is officer
lehulltak
rabtartó
bilincsei.
Convention, the prosperity gospel has
influenced
a large
numbergyõztes
of Christians
Üldözött
szabadok,
szabaacross
broad section
of Nem
the Christian
dok. aElindultak
tehát.
volt tefaith.
lekommunikáció. Nem lehetett mobil"It is obvious
that prosperity
teaching
telefonon
rákérdezni
a sor elején,
hogy
ishátul
a phenomenon
that
cutsKözel
across
minden rendben
van-e.
két
denominational
barriers. gyermekek,
Prosperity
milliós nép, asszonyok,
teaching
be found
in varying
degrees
öregek, can
juhok,
barmok,
szekerek,
végeinláthatatlan
mainstream
Protestant,
konvoj.
A VeresPentecostal
tenger partasján
well
as Charismatic
Churches." Egytábort
vernek, megpihennek.
Ayegboyin,
who was
speaking
during
szer
csak felröppen
a hír,
az egyiptomi
the
8th Baptist
International
Conference
sereg
közeledik.
Kitör a pánik
a táboronban.
Theological
Education
(BICTE),
said
Elõl a tenger,
mögöttük
az ellenség.
"prosperity
teaching
had its
roots
in the
A nép elõbb
segítségért
kiált
Istenhez,
United
is now
very popular
aztán States
pedig [and]
neki esik
Mózesnek:
Mit
intettél
the South
particularly
in
velünk,Atlantic,
miért hoztál
ki minket

2014.
május
3. oldal

Africa."
He said
many14:
leaders
Egyiptomból?
2Mózes
10, 11.within
Jobb
the
prosperity
gospel
movement
have
lett volna szolgaként meghalni Egyiptheir
rootsKiderül,
in evangelical
churches
and
tomban.
hogy van
a népnek
traditions,
were gyenge
broughtazup
under
hite, de mégornagyon
a hit.
Ha
the
influencea of
evangelical
parachurch
jól mennek
dolgok,
tisztelik
az Urat,
ministries.
de ha balul üt ki valami, máris pániThe és
Nigerian
leader
was
kolnak
bûnbakotBaptist
keresnek.
Ki volt
a
generally
of the prosperity
hibás, hogycritical
ide jutottunk?
gospel
movement,
which hetartsaid
Mellesleg,
sok keresztyén
ezenhas
a
had
widespread
influence
in
Nigeria
szinten a hitéletében.
andEkkor
other Mózesnek
countries ofeszébe
Western
jutAfrica,
Isten
such
as 2Mózes
Ghana. 6:Many
proponents,
he
ígérete.
6-8. Isten
megígérte,
said,
have
"moved
away
from
key
and
hogy megszabadítja õket az egyiptofundamental
of the
evangelical
miak kezébõl,tenets
és beviszi
népét
az ígéret
faith,
including
the
authority
földjére. Akkor tehát, nem kell félniand
a
priority of the Bible as the Word of God,
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
and the centrality of the cross of Christ."
rövid
a nép
a
It isepizód
obvious,
heéletében.
claimed,Nem
"thatezthe
vég,
Isten
folytatást
ígért.
Most
az
a
teachings of those who most vigorously
dolgunk, the
hogy
erõsen ráálljunk
Isten
promote
prosperity
gospel can
be
szavára. Így
Mózes
a népet:
spurious
andbátorítja
unbiblical
and
that Ne
the
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
impact on many churches is pastorally
hogyan szabadít
meg ma unhealthy."
az Úr bennedamaging
and spiritually
teket!
2Mózes insisted
14: 13, 14.
Ayegboyin
"it is unbiblical
nem okosabb,
a nép,
csak
to Mózes
teach that
spiritual mint
welfare
can
be
hisz Istenben,
a hitterms
beszédét
mondja
measured
onlyés in
of material
tovább az
üldözött
szabadoknak.
Ha
welfare,
or that
wealth
is always a sign
Isten
az aki,blessing
akkor teljesíti
az Õpoverty
beszédét.
of
God's
or that
or
illness
or early
death, is always a sign of
Ebben hitt
Mózes.
God's
or human
curses."
Ha curse,
azt kérdezte
volna
valaki MózesHeMikor
declared
it dangerous
"tomegígért?
conclude
tõl:
teljesíti
Isten, amit
that
successcsak
in azt
lifeválaszolhatta
is entirely due
to
Erre Mózes
volna,
our
own
striving,
or
cleverness.
Those
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérelements
of prosperity
teachingmeg
thatneare
dezte volna:
Mózes, mondd
virtually
identical
to
'positive
thinking'
künk, hogyan szabadít meg Isten
and other kinds of 'self-help' techniques
bennünket
ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
must
be rejected."
Mózes
csak
válaszolhatta
Ayegboyin azt
bemoaned
that toovolna,
many
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tupersons have been duped
by false
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetexpectations inherent in prosperity
lenbõl is kiand
tud when
vezetni,
mertexpectations
Õ az Úr.
teaching,
such
hit. Hinni
areEz
nota bibliai
met, they
give azt
up jelenti,
on Godkoor
molyan
veszem
Isten
mond, ha
lose
their
faith. azt,
"It isamit
rather
unfortunate
that
inminden
some cases
prosperitylátszik
teaching
annak
ellentmondani
is.
over-emphasizes
Nem tudom, hogyanindividual
szabadít meg,wealth
csak
and
without
need
for
vároksuccess
rá és hiszek
benne, the
és amit
nekem
accountability."
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni BWAnet.org
a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind a
MISSIONARY
Fund
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
The purpose: supporting the
szabadítást
fomissionarykegyelembõl.
initiatives of Hit
our által
young
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
people. Donations from this fund
bárwill
mindig
üldözötten,
deMissionary
ugyanakkor
be allocated
by the
and Benevolence
at its
gyõzelmesen,
mert azBoard
Úr hadakozik
mid-year meetings. The written
érted.
applications
addressed
to the
MBB
A tengerparton
a halál
kapujában
should
state
the
goals
and
the
álltak,
Isten of
pedig
számukduration
themegnyitotta
mission trip,
and
ra should
az élet include
kapuját, aésletter
õk átléptek
a haof support
lálból
életbe.
fromazthe
pastor of the applicant.
Contributions
be mailed to
Ezt
a lépést te se can
halogasd!
the Treasurer (address on page 2).
Lukács János

LETTER
FROM
Magyarországi
Baptista Egyház
Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
RUTH WRIGHT
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
Dear
Friends,
www.baptista.hu/berettyoujfalu
I am reminded daily that I serve a
Kedves and
Testvéreink
Faithful
Loving Jézus
God. KriszFaithful
tusban!
because He has connected me with InKedves Amerikai
Magyar
Baptista
ternational
women that
I could
not have
Szövetség!
found had I not been in the right place
at„Nem
the right
time, and loving
because
igazságtalan
az Isten,
hogyHis
love
for
me
is
my
motivation.
I
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl ésheard
a
recently onmelyet
the radio
that God’sazcalling
szeretetrõl,
tanúsítottatok
Õ
is directly
relatedszolgáltatok
to my passion,
and I
neve
iránt, amikor
és szolknowa this
is true. (Zsid 6:10)
gáltok
szenteknek.”
Following are situations where God
connected
withgondoltak
people according
Köszönjük,me
hogy
ránk ne- to
His
plan.
héz
helyzetünkben.
I met Christine
at végi
an ESL
program
Imaházunk
augusztus
leomlása
és
where I go
to help
and immediately
lebontása
után
jó reménységgel
va-we
were afelõl,
drawnhogy
to oneIsten
another.
She is
from
gyunk
megsegít
benthe continent
of szép
Africahajlékot
and wasépíteni
looking
nünket
egy új és
for an African-American
Since
istentiszteletek
céljára, az Õ Church.
neve dicsõI attend
one, I invitedjövõ
her;tavasszal
she came
ségére.
A munkálatokat
kezdjük
meg, by
addig
nem of
várttheterveand knew
thea end
servizéssel
és was
az engedélyek
beszerzésével
ce this
the place God
had for her
foglalkozunk.
to worship. Being in the U.S. for five
Tervünkwithout
és szándékunk
végrehajmonths
transportation
and her
tására
fogjuk
fordítani limited
a kedvestotestvérek
circle
of activities
the home
által
számunkra
összeget:
where
she is aeljuttatott
nanny brought
these
$5,000,
ötezerGod
dollárt.
words,azaz
“WOW,
has opened to me
aEzúton
whole is
new
world with new
friends.”
megköszönve
testvéreink
Christinekérjük
is now
connected
with young
segítségét,
továbbra
is a minket
és
age and
continues to
grow in
azadults
Úrra her
figyelõ
imádságaikat!
Minden
her faith. Her
friends
are now
praying
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.
that the Lord would show her the next
steps
in her
life.
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
I meet
with a another
woman, S, from
Baptista
Gyülekezet
nevében:
the ME who is in the States because her
Papp
Dániel
daughter (very
young)
haslelkipásztor
bone cancer
Szatmári István gondnok
and is in the hospital
two
weeks
out of
Lisztes Tibor presbiter
the month for Chemo. The family came
here specifically for treatment as it
===========================
wasn’t available back home. S’s request
was for VÁRJ
someone MÉG!
to help her with English. I soon found out that her need was
Józsué
3:16S(2Móz
much
greater.
needs 14,21-22)
the Lord as well
as a friend to pray with and share her
Megállt
a víz.
sadness. I came to know
of her
need
Minthogyha
óriásiwhere
kéz I
through a second
ESL program
help once a week. tartotta volna föl,
megállt,
It appears the number of women
in my
s rakásra
gyûlt,
ministry is growing as
God would
have
feszült,
it and my time is His time. Please
pray
hullámra
hõkölt.
for me to be hullám
filled with
His Spirit
as I go
to minister to these women and
that God
Megállt
would receive the Glory egy
for percre,
the things
He is doing.
amíg a túlsó partra
nem értünk.
I want to share a átword
about my
financial situation. Due to difficult
mégcuts,
Uram!
economic times andVárj
budget
I have
vedd el!and
lost the support ofKezed
some ne
churches
individuals. This
resulted
in a deMég has
mindig
itt vagyok,
ficit of
$600
per itt
month.
Please
pray
még
mindig
vagyunk
sokan.
with me that the Lord would provide
new supporters.
ShouldGéza
you be
led to
Herjeczki
(1977)

2010.május
szeptember
2014.

KrisztusiSZABADOK
szeretet
ÜLDÖZÖTT

folytatás
az 1. oldalról
Abban nyilvánult
meg Isten irántunk
való szeretete, hogy az ő egyszülött Fiát
Az élet
de azért
vanéljünk
mit enni,
küldte
el gyötrelem,
Isten a világra,
hogy
álvan lhúsosfazék,
fokhagyma és uborka, és
tala.
Jn 4:9
a tisztességes temetéshez való jogukat is
Mostanában Az
olyan
hamar
tudják
megtarthatták.
élet egy
merõkikinlódás,
mondani, különösen fiatalok, hogy
reménytelenség
és halál.
De hát ezis
jobb,
nincs
igazán szeretet
közöttünk.
Addig
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
amíg az ember elítéli a másikat, nem
Fogadjuk
el a helyzetet,
adott
istöbbre.
tud igazán
szeretni.
Nincs és
is az
benne
keretekbenszeretet.
próbáljukNagyon
elviselhetõvé
tenni.
krisztusi
elterjedt,
tengetik
életüket
ma Ais
hogyHányan
az ember
leírja aaz
másik
embert.
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
gazdag a szegényt, a hatalomban levő a
Így tengette aaznagy
életét
Izráelésmíg
el
kiszolgáltatottat,
házzal
autónem
jött hozzá
Szabadító és
és akivillanem
val
rendelkező
az aotthontalant
hozta õket
mossal
járót.a szolgaság házából.
De Isten senkit sem ír le. Ő mindenkit
egyformán
Ezért adta az2Mózes
egész
Milyen szeret.
a mi Szabadítónk?
világért
egyszülött
12:42-ben
találunkFiát.
egy különös mondaEgyébként
tot
Istenrõl. ez, a világ tele van csodákkal,
úgy ahogy
megfogalmazta
Virrasztott
az Úreztazon
az éjszakán,
Reményik
Sándor
a Egyiptomból.
„Csendes csodák”
amikor kihozta
õket
Ez az
című
versében.
éjszaka
az Úré volt.
evangélium
van ebben a
NeMicsoda
várd, hogy
a föld meghasadjon,
mondatban?
és tűz nyelje Virrasztott
el Sodomát.az Úr. Pedig
A mindennap
csodái és nem
Izráel
õrizõje kicsiny
nem szunnyad
nagyobb
titkosabb
csodák.
alszik.
Mitésjelent
az, hogy
virrasztott az
Tedd
a kezedet
a szívedre,
hallgasd,
Úr
azon
az éjszakán,
amikor
kihozta
figyeld,
mit dobog.
népét
Egyiptomból?
EzEmberileg
a finom kisszólva
kalapálás
nem amindent
– Isten
legcsodálatosabb
dolog?
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az
éjszakán. többször
A szabadulás
Mostanában
voltam minden
kórhászemélyesen
zimozzanatát
kezelésen, és
megvagyok felügyelte,
arról győződve,
mert
azt tapasztaltam,
hogy sok
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korlati módon történő bemutatása.
hogyan szabadít meg ma az Úr benneA múló évek megannyi próbája és keteket! 2Mózes
14: 13,
14. belőle ezt a
serűsége
sem tudta
kioltani
Mózes
nem
okosabb,
mint a nép,
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az üldözött
szabadoknak.
ge
volt képes
gátat szabni
szívjósága Ha
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az első
üldözött
szabadoknak.
Ha
kel
Szemináriumba,
maIstenbevonultam
az aki, akkora teljesíti
az Õ beszédét.
gam
(még színes minta is volt
Ebbenszőttem
hitt Mózes.
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válaszolhattavilágítást
volna,
rendszeresítettek.
pedig
egy erős
hogy: Nem tudom!Majd
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Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Lelki
megújulás, odaszánás,
4100
Berettyóújfalu,
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Szövetség!
„Az Isten
irgalmáraazkérlek
tite„Nem
igazságtalan
Isten,tehát
hogy
ket, testvéreim,
hogy okos istentiszteletelfeledkezzék
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
távol és
mégis közel - nyárádszereda
folytatás az 1. oldalról

A pünkösdi
célgyűjtés
eléenni,
Az élet
gyötrelem, de
azért van mit
van
húsosfazék,
és uborka,röés
A múlt
évben fokhagyma
már beszámoltam
a tisztességes
temetéshez
valószolgálatájogukat is
viden
Józsa Zsolt
és Anikó
megtarthatták.
Az élet egy
merõ kinlódás,
ról
a nyárádmagyarósi
körzetben.
Most
reménytelenség
halál. Deahát
ezis jobb,
csupán
szeretnémésfelhívni
testvériség
mint a semmi,
és úgyazsincs
kilátás
ennél
figyelmét
arra, hogy
ez évi
pünköstöbbre. 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
di célgyűjtés
összegével van
a ebben a
mondatban?
Virrasztott
az
nyárádszeredai missziós ház Úr. Pedig
Izráel õrizõje
nem szunnyad és nem
befejezését
támogatjuk.
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Zsolt
és Anikó
pár éve kezdÚr
azon
az éjszakán,
amikor kihozta
ték
el aEgyiptomból?
lelkipásztori szolgálanépét
tot Emberileg
Erdélyország
ezen – kissé
szólva
Isten mindent
elhagyatott
de annál
gyönyöfélretett és csak
az Õ népére
figyelt azon
rűbb
vidékén, aA Maros
me- minden
az éjszakán.
szabadulás
gyei
Nyárádmagyaróson
mozzanatát
személyesen ésfelügyelte,
Nyárádszeredán.
minden pillanatotGyülekezet
figyelõ tekintetével
csak
Nyárádmagyaróson
műkísért
végig. Hát kicsoda ez
a rabszolga,
ködik,
ott rongyos
szép rendezett
ima- az Isten
koszos,
nép, hogy
házépületben
rend- róluk, és
személyesen tartanak
gondoskodik
szeresen
istentiszteletet
kb.
30
mindent félretéve figyel rájuk?
fős kis
gyülekezettel.
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az
Isten a Gecsemáné
Nyárádszeredán
nincskertben,
imaház,azon
de aa
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
lelkészházaspár ott lakik, mivel ott van
a húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
a azon
szolgálati
lakás.
Az elmúlt
években
szabadításunk
Zsolt
és Anikó történt.
elkezdtek gyermek- és
Sõt, személyes
bizonyságom
van arifjúsági
összejöveteleket
szervezni,
és
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
a munkájukon áldás van. Mindeddig
a
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 Meghívó
tábort vernek,
megpihennek. Egylelkipásztori
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
találkozóra
sereg közeledik.
Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
Romániai
Magyar Baptista
GyüleAA nép
elõbb segítségért
kiált Istenhez,
kezetek
Szövetsége
szeretettel
meghív
aztán pedig
neki esik
Mózesnek:
Mit
minden,
a MABAVISZ
szövetségeiben
tettél velünk,
miért hoztál
ki minket

lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
szolgálati
lakás
nappalijában
hite, de még
nagyon
gyenge az atartják
hit. Haa
foglalkozásokat.
A
múlt
évben
jól mennek a dolgok, tisztelik az érlelőUrat,
dött
Zsoltékban
egy missziós
ház
de hameg
balul
üt ki valami,
máris pániépítésének
a szükségessége.
kolnak és bûnbakot
keresnek. ImádkozKi volt a
tak,
terveztek,
ősszel neki is fogtak
hibás,
hogy ide és
jutottunk?
az építésnek. Jelenleg meg van az alap,
sok
keresztyén
tart ezen
a
és aMellesleg,
téglafalak,
talán
hamarosan
a tetőszinten a hitéletében.
szerkezet is kész lesz.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
Az 6:épület
alkalmas
lesz
ígérete. 2Mózes
6-8. Isten
megígérte,
csoportfoglalkozások
és
hogy megszabadítja
õket az egyiptogyülekezeti alkalmak megmiak kezébõl,
és beviszi
az ígéret
tartására
is. Anépét
missziós
ház
földjére. Akkor
tehát,
nem
kell
félni és
a
konyhával, mosdókkal
jelen veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
egyéb kiszolgáló helyisérövid epizód
a néplesz
életében.
a
gekkel
ellátvaNem
a maiezigévég, Isten nyeknek
folytatástmegfelelően.
ígért. Most az a
dolgunk, hogy
erõsen
Nos,
ezt aráálljunk
projektetIsten
kíszavára. Ígyvánja
bátorítja
Mózes a anépet:
Ne
támogatni
Szövetféljetek! Álljatok
és meglátjátok
ségünkhelyt,
a pünkösdi
célgyűjhogyan szabadít
meg
ma
Úr bennetésünkkel. Megazvagyok
róla
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki 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 tugyőződve,
ez értetek,
a terv az
van,
dok! Az Úrhogy
harcol
és Úrtól
a lehetetés
a
lélekmentés
ügyét
fogja
szolgálni
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Nyárádszeredán és a körzetben. Ehhez
Ez ami
bibliai
hit. Hinni
azt jelenti,
kopedig
is hozzá
járulhatunk
anyagi
molyan
veszem
azt,
amit
Isten
mond,
ha
eszközeinkkel. Áldja meg az Úr az adaannak minden
ellentmondani
látszik is.
kozókat
jó kedvvel
és készséggel!
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
Lukács
várok rá és
hiszekJános
benne,lelkipásztor
és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefémunkálkodó
lelkipásztort,
kezni a harcikocsik
kerekét,feleségével
homályt
együtt
egy
összmagyar
lelkipásztori
bocsátani az egyiptomiakra...
mind taa
lálkozóra.
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
A találkozóra
2014. augusztus
5-8
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által foközött
kerül
sor
a
székelyföldi,
szövetgadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
ségünkhöz
Hargita
Táborban.
bár mindig tartozó,
üldözötten,
de ugyanakkor
A
találkozó
célja
a
lelki
és
személyes
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
kapcsolatok
elmélyítése,
lelki-testi
felérted.
üdülés
és
közös
szolgálat.
A
lelkipásztor
A tengerparton a halál kapujában
házaspárokat szívesen látjuk a találkozó
álltak, Isten pedig megnyitotta számukelőtt vagy után testvéri látogatásra és
ra az élet kapuját, és õk átléptek a haszolgálatra az erdélyi gyülekezetekben.
lálból az életbe.
Az áldott találkozás és közösség reEzt a lépést te se halogasd!
ményében,

Kovács
József
főtitkár
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 óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó partra
át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)

Az aggok háza
Életem (50)

Így nevezték ezt itt nálunk az 1980-as
években. Az akkori Jugoszláv Baptista
Szövetség úgy látta jónak, hogy létre
kell hozni egy ilyen otthont. Kezdetben
kicsiben. Úgy határoztak, hogy ezt a
nőszövetség tegye. Valamikor volt idősek otthona Újvidéken, de megszűnt. Az
elnök testvér, Dr. Horák, az üres padéi
imaház prédikátorlakását jelölte meg e
célra. Közlekedés szempontjából igen
előnytelen volt, de el kellett fogadni.
Mária diakonissza testvérnő hozzám
fordult tanácsért, hogy mit és hogyan tegyünk? Már azért is, mert ez a magyar
körzet imaháza. Így segítő lettem. Ez
volt leginkább az én életformám. Máriával mindég szívesen dolgoztam. Kapcsolatunk még ma is nem csak testvéri,
de baráti is. Hála az Úrnak.
Három szobából állt a lakás. Ki kellett alakítani a nedves gócot: konyhát
és fürdőszobát. Meszeltünk, festettünk,
majd kibetonoztuk az udvart. Kevés volt
a pénz. Sokat dolgoztunk. Segítettek
a még itt élő idős testvérek, a Nyári és
Jaksa házaspár.
A női lapban írtunk a készülő idősek
otthonáról, melyet "Elim"-nek neveztünk el. Egyben gondnoknő jelentkezését is kértük. Sokan felkínálták öreg
bútoraikat - három otthont is berendezhettünk volna -, de hogy gondoskodna
róluk valaki, azt nem, senki! Úgy takarékoskodtunk, hogy új bútort vásároltunk. Nem végállomásnak szántuk
az otthont, hanem kellemes pihenő
helynek. Találtunk kis hibával, így olcsóbban, szép világos, rusztikus bútort.
Olyan egyszemélyes szekrény és ágy.
Négy garnitúrát vettünk a két szobába.
Az ebédlőbe nagy kerek asztalt, ülőgarnitúrát, mely fekhelynek is használható,
meg még ami kell. A konyhában új bútor
és új edények.
Hamarosan lett három, majd négy lakója a kellemes otthonnak. Az udvar, a
kert, a kicsi gyülekezet.
Jó volt, csak vezető testvérnőnek nem
jelentkezett senki. Mária testvérnővel
vezettük a kis otthont. Kéthetenként váltottuk egymást. A reggeli áhítat, az esti
bibliázás, az éneklés, a beszélgetések
mellett a bevásárlás, a főzés, a mosás, a
fürdetés is a mi feladatunk volt. Az állandó lakók mellett mindig volt látogató,
egy-két napra, de egy hétre is. Mi ezt a
már meglevő munkánk, szolgálatunk
mellett tettük. Hívő család voltunk. Hitben edzett testvérnők. Szívesen voltunk
velük.
Végül jelentkezett egy már fiatalnak
nem mondható hívő lány. Meghalt az
2014. május

anyja, és ő szabad lett. Távoli gyülekezetből jött, nagyon jó ajánló levéllel.
Örültünk, mert mindenképp megfelelt.
Mégis hamarosan kiderült, hogy mások a tervei. Könyvelő volt, és alig egy
év múlva, munkába állt. Házat kezdett
építeni. Nemsokára megjelent egy nem
hívő fiatalember, akivel összeköltözött.
Ezt megelőzőleg felmondtunk neki, hiszen a nőszövetség fizette a gondnoki
munkát. Pár év múlva az öt, és a hétéves
kisfia élettelen testét a Dunából fogták
ki...
Feloszlattuk az otthont. Nagyon nehéz
volt, mert szinte nem volt hova menjenek szegény öregek. Lezártuk a házat,
azzal a reménnyel, hogy hamarosan lesz
megoldás. De az történt, hogy az akkori
magyar körzet lelkipásztora megkérdezésünk nélkül (?!) kiürítette az otthont.
A bútort elraktároztatta egy távolabbi
üres imaházban. Mikor ezt megtudva
rákérdeztem, azt mondta, hogy az akkor
végzett teológus házaspárnak volt szüksége rá. Nem titkolom, hogy nagyon
rosszul esett. Fáj még ma is, amikor
eszembe jut.
Mit is mondhatnánk - Mária testvéremmel együtt - a tiszteletről, a figyelmességről, a női munka megbecsüléséről? Még csak nem is a mi ötletünk volt,
hanem felkérésre tettük. Azért nem sajnálom. Szép munka volt. A szép bútor
azóta a rijékai imaházba került, várva,
hogy majd valahol máshol építenek idősek otthonát, de még máig nem készült
el.
Kis munka volt. Nem is szól róla a
történelem, de az Úr, akinek szolgálunk,
tud róla. És ez így van jól. Mert úgy van
ez, ahogy szoktam volt mondani, hogy a
fizetésem mennyei valutában kérem!
"Az Úrnál van az én ügyem, és munkám gyümölcse Istenemnél." Ézs. 49:4
Nagyajtai Eszter

Hétfő reggel
Megőrzi a te ki- és bemeneteledet ...
Zsolt 121,8
Új hét köszöntött ma reám ...
Uram, hála, hála érte!
A Te áldó kezedben van
minden órája és perce,
örömét és csalódását
szíved szeretete mérte.
A hét minden dolgát tudod,
ami előttem még titok,
és naponként adogatod
a rám váró feladatot,
és naponként megújítod
az erőt, - a hozzávalót.
Köszönöm, hogy követhetnek
a vasárnap szent igéi,
és bármerre járok-kelek,
ébren tartják a lelkemet!
Vigasztalnak és intenek
az örökszép ígéretek.
Hétfő reggel Tőled kérek
Uram engedelmes szívet!
Ne legyek soha magamé,
Te irányítsd minden percem,
hogy amit még reám bízol,
hűségesen elvégezzem!
Áldd meg Uram ezt a hetet!
Áldj meg minden találkozást,
minden mosolyt, beszélgetést!
Őrizd meg a lépteimet,
minden ki- és bemenetelt,
tedd áldottá életemet!
Oláh Lajosné (2013)

