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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

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

MAGYAR BAPTISTA
LELKIPÁSZTOROK
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
2Mózes 14:1-14

2. VILÁGTALÁLKOZÓJA
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Amikor jelentették Egyiptom királyának,
hogy elmenekült a nép, megváltozott a
fáraónak és szolgáinak indulata a nép
iránt, és ezt mondták: Mit tettünk?! Elbocsátottuk Izráelt a szolgálatunkból! 6
Befogatott a fáraó a harci kocsijába, és
maga mellé vette a hadseregét. 7 Maga
mellé vett hatszáz válogatott harci kocsit,
az összes egyiptomi harci kocsit. Három
ember volt mindegyiken. 8 Az ÚR megkeményítette a fáraónak, Egyiptom királyának a szívét, és az üldözõbe vette Izráel
fiait, Izráel fiai pedig hatalmas kéz segítségével vonultak ki. 9 Az egyiptomiak
tehát üldözték õket - a fáraó minden lova,
harci kocsija, lovasa és hadereje - és utolérték õket, amikor a tenger mellett táboroztak Pí-Hahírótnál, Baal-Cáfónnal
szemben. 10 A fáraó közeledett. Izráel fiai
pedig föltekintettek, és látták, hogy az
egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy
félelem fogta el õket, és segítségért kiáltottak Izráel fiai az ÚRhoz. 11 Mózesnek
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bennünket meghalni? Mit tettél velünk,
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12 Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd
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tééjszaka az Úré volt.
nyezőkre
mutat,
de egyre fontosabbnak
Micsoda
evangélium
van ebben a
ismeri
fel az illető
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Malcolm
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Úr km-re
azon az
éjszakán,
kihozta
100
fekvő
Rosetoamikor
Valfortore
kinépét Egyiptomból?
vándorlóit.
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pap,
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
Pasquale
de Nisco
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Üldözött szabadok,
gyõztes
szabaazdok.
Úrnak
és
a
gyülekezetnek.
LelkipászElindultak tehát. Nem volt tetorunk
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10, körül
11. Jobb
Magyarországi
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máris pániKedves
Testvéreink
Kriszfel
doktor
a sajátosságokra,
zésről
hírhedt
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Mózesnek
eszébe jut aIsten
ban,
az étkezési
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Õ
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mert ez
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iránti
bizalmatlanság
ilyesmin
gondolEbben
hitt Mózes.
$5,000,
azaz
ötezer
dollárt.
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nagyobb hangsúlyt
a hogyanra,
dezte
volna:
Mózes,
mondd meg
neA
japán
őskultúra
hagyatéka,
a moais
mint a meddigre. Az utóbbiról egyébTestvéri
Berettyóújfalui
künk, még
hogyan
szabadít
meg áll.
Isten
köztük
mindig
nagy becsben
Ez ként
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Nem tudom!
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tuSzatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter
dok! 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
VÁRJ MÉG!
annak minden ellentmondani látszik is.
Józsué
3:16 (2Móz 14,21-22)
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mond, megteszem. A többi pedig az Õ
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Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
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lálból az életbe.
Még mindig itt vagyok,
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őszünk
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János Ibolya

Herjeczki Géza (1977)
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amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
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kel. E fő-kérdés köré volt megszervezis lehulltak
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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.
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról
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Hányan
tengetik
életüket mahais
mégis
rákaptam,
nem az
a szegénység,
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
nem
a hagyma
miatt. Ugyanis most járványveszély
van, az
a nyakunkon
az Ebola.
Így tengette
életét Izráel
míg el
Kellene
a vitamin,
az esős évszakban
nem jött
hozzá a de
Szabadító
és ki nem
nem
igen
van
déli gyümölcs,
az imporhozta
õket
a szolgaság
házából.
tált meg olyan drága, hogy sajnálom rá
a pénzt.
Hagyma
viszont van, nyersen
Milyen
a mi Szabadítónk?
2Mózes
az12:42-ben
egyik legjobb
C
vitamin
forrás.
De
találunk egy
különös
mondahát,
egyem nyersen, amikor kesetot hogy
Istenrõl.
rű magában?
szoktam
a zsíros
VirrasztottEzért
az Úr
azon azráéjszakán,
kenyérre.
Nem
a
disznózsírosra,
mert
amikor kihozta õket Egyiptomból.
Ez az
az
nincs.
Ha
lehet
is
látni
egy-egy
szemétéjszaka az Úré volt.
dombon turkáló kocát, az olyan piszkos,
van ebben
hogyMicsoda
aki látja,evangélium
annak egy életre
el megya
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
a kedve a disznóhústól. Kacsáim Pedig
vanIzráel
nemezek,
szunnyad
nem
nak,
de õrizõje
vadkacsák
hiába és
etetem
alszik. Mit jelent
hogy nincs
virrasztott
az
szegényeket,
nem az,
híznak,
hájuk.
Úr azon
az éjszakán,
kihozta
Ezért
vettem
egy kiló amikor
marhafaggyút,
népét Egyiptomból?
kisütöttem.
Amikor kihűlt, megkentem
szólvarászeltem
– Isten amindent
egy Emberileg
szelet kenyeret,
hagyfélretett
és csak az
népére figyelt
azon
mát,
megsóztam
ésÕmegettem.
Nagyon
az éjszakán.
A szabadulás
minden
finom
volt. Vártam
a hatást, hátha
az
mozzanatát
felügyelte,
epémnek
nem személyesen
tetszik ez a diéta,
de nem
panaszkodott.
A súlyom
most
nem fogminden pillanatot
figyelõ
tekintetével
lalkoztat,
mertHát
bárkicsoda
nem vagyok
sovány,
kísért végig.
ez a rabszolga,
azkoszos,
elmúlt 8rongyos
évben kb.
20 hogy
kg-t fogytam.
nép,
az Isten
Amióta
zsíros kenyeret
is eszek,
hatászemélyesen
gondoskodik
róluk,
és
rozottan
erősebbnek
mindentfrissebbnek,
félretéve figyel
rájuk? érzem
magam.
a zsírtól
1500Nem
évveltudom,
késõbbhogy
ismétezvirrasztott
van
vagy aa Gecsemáné
hagymától, kertben,
de lehet,azon
hogya
az Isten
megtaláltam
az Ebola ellenszerét!
Azért
csütörtök éjszakán,
azon a pénteken,
ezt
a védekezési
módot másnak
azon
a húsvét hajnalon,
amikor anem
mi
ajánlanám,
mert
ugye
tudjuk,
hogy ami
szabadításunk történt.
a magyar-amerikainak orvosság, az egy
Sõt,
személyes
bizonyságom
van arírnek,
vagy
egy afrikainak
méreg...
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
Hála
az ezelõtt
Úrnak, egy
nemtéli
vagyok
28
évvel
estén, közvetamikor
len
fertőzés
veszélyben,
és
a koromrólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
hoz, meg a körülményekhez képest jól
vagyok.
A miszabadok,
megyénkben
eddigszabacsak
Üldözött
gyõztes
4-en
haltak
meg
bizonyítottan
az
Ebodok. Elindultak tehát. Nem volt telától,
és az egész Nem
országban
összesen
lekommunikáció.
lehetett
mobil198
halálesetről
tudok.a sor
143-an
teljesen
telefonon
rákérdezni
elején,
hogy
felgyógyultak
kb. 600-700
a
hátul mindenés
rendben
van-e.azoknak
Közel két
betegeknek a száma, akiket karanténben
milliós nép,
asszonyok,
gyermekek,
tartanak.*
Azokat
az országrészeket,
öregek,
juhok,
barmok,
szekerek,
városokat, falukat, ahol betegeketvégetaláthatatlan
konvoj.
A Veres
tenger
partláltak,
teljesen
lezárták;
onnan
kijönni
ján tábort
vernek, nagyon
megpihennek.
vagy
oda bemenni
nehezenEgyleszer
csak
felröppen
a
hír,
az
egyiptomi
het. Az államelnök általános készültségi
sereg közeledik.
a pánik
a táborállapotot
rendelt elKitör
az egész
országban.
Elõl
a tenger,nincs
mögöttük
az ellenség.
Ezban.
nem
statárium,
kijárási
tilalom,
A nép
kiálthogy
Istenhez,
csak
egyelõbb
naprasegítségért
rendelték el,
minaztán maradjon
pedig nekiotthon,
esik Mózesnek:
Mit
denki
imádkozzon,
tettél velünk,
miért hoztál
minket
elmélkedjen,
hallgassa
a rádiókiEbolával

9. oldal
3. oldal

kapcsolatos
információit.
Az
Egyiptomból?
2Mózes 14:Megtettük.
10, 11. Jobb
iskolákat
bezárták,
nekünk
is
le
kellett
lett volna szolgaként meghalni Egyipállni a Mozgó Biblia Iskolával, de reméltomban.
hogy van
a népnek
jük,
hogyKiderül,
a jövő hónapban
folytathatjuk
hite,
de
még
nagyon
gyenge
az
a hit.lelkiHa
a tanítást. Addig is kértük a helyi
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
pásztort, hogy ismételje át a hallgatókde ha
balul
üt kitananyagot.
valami, máris pánikal
a már
leadott
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
Itt Makeniben
is van sok teendőm
hibás,
hogy ide jutottunk?
most.
Sikerült
találnom
egy másik
kiadó
Mellesleg, sok keresztyén
tart ezen
a
házat, a jövő héten már kezdek is költözszinten
a
hitéletében.
ködni. Három évre előre ki kellett fizetMózesnek
eszébe
jut Isten
nemEkkor
a bérleti
díjat, csak
így tudta
a tuígérete. 2Mózes
6: az
6-8.
Isten megígérte,
lajdonos
befejezni
építkezést.
Kérlek,
hogy megszabadítja
õket azmegtalálja
egyiptoimádkozzatok,
hogy minden
kezébõl,
és beviszi népét
az ígéret
amiak
helyét
az új otthonomban,
és semmi
se
földjére. el!
Akkor
tehát,jöhettek
nem kelllátogatni,
félni a
vesszen
Azután
vannak
vendégszobákmert
is. Miben
jelen veszedelemtõl,
ez csaklehetegy
ne
segíteni
Leonéban?
rövid
epizóditta Sierra
nép életében.
Nem Talán
ez a
az
kórházat
lenneaz ide
vég,egész
IstenLászló
folytatást
ígért. jóMost
a
áttelepíteni,
az
egy
személyre
dolgunk, hogy erõsen ráálljunkszabott
Isten
elkülönítő
laboratóriummal
szavára. Ígyszobákkal,
bátorítja Mózes
a népet: Ne
és laboránsokkal együtt - és nem csak
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
az Ebola miatt.
hogyan szabadít meg ma az Úr benneEgyszerű,
de14:
tiszta
is szükteket!
2Mózes
13, üzletekre
14.
ségMózes
lenne,nem
ahol
egy
háziasszony
afriokosabb, mint a nép, csak
kaiaknak is elfogadható áron bevásáhisz Istenben,
és apéküzlet,
hit beszédét
mondja
rolhatna.
Nincs
cukrászda,
tovább
az vagy
üldözött
Ha
halas
bolt,
hentesszabadoknak.
üzlet. Van ugyan
Isten azúgynevezett
aki, akkor teljesíti
az Õ beszédét.
három
szupermarket,
ahol
Ebben hittélelmiszereket
Mózes.
importált
lehet vásárolni
Ha azt
kérdezte
valaki
Mózesszuper
magas
áron.volna
Például
1 kg
gyümölcs,
paradicsom,
paprika
(ha lehet
tõl: Mikor
teljesíti Isten,
amit megígért?
kapni)
20 dollár,
20 dkg
vaj 5 dollár,
egy
Erre Mózes
csak azt
válaszolhatta
volna,
doboz
tejpor,tudom.
amibőlHa
20 valaki
liter tejet
hogy: Nem
azt lehet
kérkészíteni
30-40
dollár, mondd
16 dkg sajt
dezte volna:
Mózes,
meg5 dolnelár
stb.
Még
az
alma
a
legolcsóbb;
egy
künk, hogyan szabadít meg Isten
közepes méretű alma kb. 1 dollár, de itt
bennünket
ebbõl
a lehetetlen helyzetbõl?
ez
is luxusnak
számít.
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
A piac
viszont,
én azonban
szoktam tuváhogy:
Nem
tudom!ahol
Egyet
sárolni,
iszonyatosan
piszkos.
Ha
odadok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetmegyek már messziről megcsap a salenbõl is kirothadó
tud vezetni,
Õ az Úr.
vanykás,
hal ésmert
hagyma
szag,
Ez
a
bibliai
hit.
Hinni
azt
jelenti,
koamelyhez olykor még más szag is kevemolyanVannak
veszemugyan
azt, amit
Isten mond,
ha
redik.
cementből
készült
annak minden
ellentmondani
is.
asztalkák,
de kevés.
Az árusoklátszik
többsége
tudom, teríti
hogyan
szabadít meg,
csak
aNem
földutakra
a portékáját,
legyen
az
várok rá cipő,
és hiszek
éshal
amit
nekem
használt
ruha,benne,
tányér,
vagy
más
élelmiszer.
Az árusok
nincs annyi
mond, megteszem.
A között
többi pedig
az Õ
hely,
hogyÚtat
két asszony
tudna egymás
feladata.
nyitni a eltengeren,
lefémellett
Akármennyire
kezni amenni.
harcikocsik
kerekét, vigyáz
homálytis
abocsátani
vevő, elkerülhetetlen,
hogy egy
beváaz egyiptomiakra...
mind
a
sárlás
alatt
legalább
20-an
ne
törüljék
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
bele a kezüket a ruhájába. Reméltem,
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által hoz,
fohogy
a készültségi
állapot változást
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
de csalódtam. Eddig nem történt semmi,
bár mindig
deaugyanakkor
csupán
csaküldözötten,
annyi, hogy
falusi nagy
gyõzelmesen,
mert
az
hadakozik
piacokat lezárták, így aÚr
legszegényebérted.
bek
még nehezebben jutnak hozzá olcsó
élelmiszerhez,
és a városban
is még felA tengerparton
a halál kapujában
jebb
mentek
az árak.
álltak,
Isten pedig
megnyitotta számukraAki
az élet
és õk átléptek
a harajtakapuját,
van a Facebookon
ott is
kap
lálból az életbe.
rendszeres
híradást a misszió munkánkról.Ezt
A kis
gyülekezetbe,
amely az áltaa lépést
te se halogasd!
lános iskolában jön össze, egyre több
látogató érkezik a környékből,
idősek is,
Lukács János

fiatalok
is. Az idősebbek
néhányMagyarországi
Baptistaközül
Egyház
nak
ez
az
egyetlen
lehetősége,
hogy
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezetigét
hallgasson,
mert egészségi
állapotuk
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös u.
2.
miatt nem tudnának eljutni más imaházwww.baptista.hu/berettyoujfalu
ba. Több vak testvérünk is van, az egyik
aktívan bekapcsolódott a szolgálatba,
Kedves Testvéreink
Jézus Kriszesetenként
a braille bibliából
olvassa
tusban!
fel az igét. A gyülekezeti munkát nem
Kedves Amerikai
Magyar
Baptista
akadályozza
az ebola,
zavartalanul
részt
Szövetség!
vehetünk az istentiszteleteken, erre nem
szól
a gyülekezési
tilalom.
„Nem
igazságtalan
az Isten, hogy
elfeledkezzék
cselekedeteitekrõl
és a
Az elmúlta ti
hónap
kiemelkedő esemészeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
aztanfoÕ
nye volt a BTSz/BBI
továbbképző
neve
iránt,
amikorénszolgáltatok
szollyam,
amelyen
Ezsdrás és és
Nehémiás
gáltok
a szenteknek.”
(Zsidhátteréről
6:10)
könyvének
történelmi
tartottam előadást, és arról, hogy ennek a két
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránk nebibliai
„celebnek”
milyen hatása
volt a
héz
helyzetünkben.
Judaizmus kialakulására. Az előadás
Imaházunk
augusztus
leomlása ésJevégén
kértem,
hogy végi
imádkozzunk
lebontása
jó reménységgel
va- 6.
ruzsálem után
békességéért
a 122. zsoltár
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benverse egy
buzdítására.
Közben
kitört
a Gánünket
új és szép
hajlékot
építeni
za-Izráeli
háború,
szükség
is
volt-van
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõ- az
imára.A munkálatokat jövõ tavasszal
ségére.
kezdjük
meg,
addig a időket
nem várt
terveNehéz
történelmi
élünk.
„Forr
zéssel
és bús
az engedélyek
beszerzésével
a világ
tengere”, ezt
csak az nem
foglalkozunk.
látja, aki készakarva becsukja a szemét.
Tervünk nagyon
és szándékunk
Legyünk
hálásak, végrehajhogy „még
tására
kedves
szól fogjuk
az üdvfordítani
szava,”a sőt
mi testvérek
is hozzájááltal
számunkra
összeget:
rulhatunk,
hogyeljuttatott
az evangélium
minél
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
több helyre
eljusson.
Nagyon köszönöm,
hogy
áldozatos
adakozással,
forró imádEzúton
is megköszönve
testvéreink
sággal támogatjátok
a szolgálatomat,
segítségét,
kérjük továbbra
is a minket és és
hogy most
még inkábbMinden
tegyétek.
azkérlek,
Úrra figyelõ
imádságaikat!
A lakásváltozás
sokba
került,
a bérleti
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.
díjon kívül még sok extra kiadásom is
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
volt/lesz.
Szinte minden
tartalékomat
Baptista
Gyülekezet
nevében:lenne a múlt
felhasználtam.
Szükség
században gyártott,
sokatlelkipásztor
használt auPapp Dániel
tóm lecserélésére
is, hogy
több viSzatmári
Istvánmég
gondnok
déki körzetet elLisztes
tudjunk
érni
a
Mozgó
Tibor presbiter
Biblia Iskolával. Ezért kérlek, hogy adóból levonható támogatásotokat küldjétek
===========================
el Balla Zsigmond pénztáros testvérnek
(Amerikában;
címe
a 2. oldalon), vagy a
VÁRJ
MÉG!
Baptista
Egyháznak
(Magyarországon),
Józsué 3:16 (2Móz
14,21-22)
feltüntetve a nevemet a csekken.
Testvéri üdvözlettel, Megállt a víz.
Füredi Kamilla
Minthogyha
óriási kéz
tartotta
föl,
* a jelenlegi számok
ennélvolna
lényegesen
ijesztőbbek. Aug. 1-ig a több,megállt,
mint 1600
s rakásra
fertőzöttből 887 meghalt.
(szerk)gyûlt,
feszült,
Kamilla Facebook
oldalán ezt
olvashullám hullámra
hõkölt.
tam ma:
Megállt
egytown
percre,
Ebola is real. Makeni, the
where
amíg
I live is quarantined
fora3túlsó
days.partra
Nobody
értünk.
can come in or leave át
thenem
town.
Health
authorities search for those who are
Várj
még Uram!
infected with Ebola.
I have
seen the
special ambulanceKezed
cars ne
onvedd
the el!
road
running for the
sickmindig
and theittdead.
Még
vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Rendszeresen imádkozzunk Füredi
Kamilla testvérnőért!
Herjeczki Géza (1977)

2010.
10.
oldalszeptember

2014. szeptember
3. oldal

Nyilatkozat
a Magyar
Baptisták
(MABAVISZ)
Egyiptomból?
2Mózes Világszövetségének
14: 10, 11. Jobb
Magyarországi Baptista
Egyház
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás
az 1. oldalról
tanácsülésről

lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
és az összmagyar
lelkipásztori
találkozóról
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.

Az élet gyötrelem,
de azért van mit enni,
MABAVISZ
tanácsülés
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
évente esedékes
MABAVISZ
aAz
tisztességes
temetéshez
való jogukatta-is
nácsülés
az
idén
a
Hargita
volt
megtarthatták. Az élet egy Táborban
merõ kinlódás,
megtartva
augusztus
6-án,
ugyancsak
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
a mint
MABAVISZ
szervezett
összmaa semmi, által
és úgy
sincs kilátás
ennél
gyar
lelkipásztori
találkozó
második
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
napján.
A tanácsülésen
minden tagszökeretekben
próbáljuk elviselhetõvé
tenni.
vetség
és
tagközösség
képviseltette
maHányan tengetik az életüket ma
is
gát.
ezzel a rabszolga-gondolkodással?

hite, de még nagyon
gyengeelazaa magyar
hit. Ha
beszámolók
hangozhattak
jól mennek
a dolgok, tisztelik az Urat,
baptista
misszióról.
deAha
balultagjai
üt kiegyöntetűen
valami, máris
pánitanács
kifejezték
kolnak
és bûnbakot
Ki voltmia
azon
vágyukat,
hogykeresnek.
a MABAVISZ
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
nél hatékonyabban működjön a magyar
Mellesleg,
sok keresztyénéstartegymás
ezen a
baptisták
összefogásában
szinten a hitéletében.
segítésében.
Elhangzott az a javaslat,
Ekkor
Mózesnek
eszébe érdeklődő
jut Isten
hogy
bizonyos
szakterületen
ígérete. 2Mózes
6: 6-8. Isten
megígérte,
testvérek
találkozzanak
kisebb
csoporhogy megszabadítja
tokban is.õket az egyiptoÍgy tengette az életét Izráel míg el miak kezébõl, és
népét aztanácsa
ígéret
A beviszi
MABAVISZ
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem földjére. Akkor
tehát,
nem
kell
félni
a
jónak látta, hogy a 2010hozta õket a szolgaság házából.
jelen veszedelemtõl,
mert ez
csak egy
ben alapított
Kornya
díj
rövid epizódtovábbra
a nép életében.
Nemkerülez a
is átadásra
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes vég, Isten folytatást
ígért.testvéreknek,
Most az a
jön, olyan
12:42-ben találunk egy különös monda- dolgunk, hogy
ráálljunkmunkát
Isten
akikerõsen
kiemelkedő
tot Istenrõl.
szavára. Így bátorítja
a népet: Ne
végeztekMózes
az evangelizálás
Virrasztott az Úr azon az éjszakán, féljetek! Álljatok
és ahelyt,
gyülekezetplántálás
és meglátjátok
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az hogyan szabadít
területén.
A az
következő
díj
meg ma
Úr benneéjszaka az Úré volt.
átadására
2015-ben kerül
teket! 2Mózes
14: 13, 14.
Micsoda evangélium van ebben a
majd
sor. mint a nép, csak
Mózes nem
okosabb,
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
A a2017-es
esztendő
több
hit beszédét
mondja
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem hisz Istenben, és
vonatkozásban
is
fontos.
tovább
az
üldözött
szabadoknak.
Ha
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Először
is azért,
akkor
teljesíti
az Õmert
beszédét.
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta Isten az aki, akkor
lesz 500 éve, hogy elindult
Ebben hitt Mózes.
Csoportkép
a MABAVISZ tanácsülés szünetében
népét
Egyiptomból?
a protestáns
reformáció,
de
Ha
azt
kérdezte
volna valaki
MózesEmberileg szólva – Isten mindent
A
tanács
röviden
visszatõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
tekintett
a 2013-as
az éjszakán.
A komároszabadulás minden Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
mi
tanácsülés
és
missziós felügyelte, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérmozzanatát személyesen
konferencia
eredményeire.
minden pillanatot
figyelõ tekintetével dezte volna: Mózes, mondd meg neDóczé
Bálint
testkísért végig. felvidéki
Hát kicsoda
ez a rabszolga, künk, hogyan szabadít meg Isten
vér
szerint,rongyos
a missziós
konkoszos,
nép,
hogy az Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
ferenciának
megtérésekben
személyesen
gondoskodik róluk, és Mózes csak azt válaszolhatta volna,
ugyan
nem
volt hozadéka,
mindent félretéve
figyel rájuk?
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tude nagyon
pozitív
vissz1500 évvel
késõbb
ismét virrasztott dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetethangja
volta és
bátorító hatáaz Isten
Gecsemáné
kertben, azon a
sacsütörtök
volt. Egyik
áldása
volt, a pénteken, lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
éjszakán,azazon
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, kohogy
magyaramikor a mi
azona aszlovák
húsvét és
hajnalon,
molyan
veszem azt, amit Isten mond, ha
baptista
testvérek
közelebb
szabadításunk
történt.
annak minden ellentmondani látszik is.
kerületek
egymáshoz
és
a
Sõt, személyes bizonyságom van ar- Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
közöttük
lévő feszültség
ról, hogy velem
együtt virrasztott az Úr várok rá és hiszek benne, és amit nekem
eltűnt.
A
tanács
28 évvel ezelõttegyetértett
egy téli estén,
amikor mond, megteszem.
A többi pedig került
az Õ
Az elnökség átadására
az esti istentiszteleten
abban,
a kisebb
tag- bilincsei.
rólam hogy
is lehulltak
a rabtartó
sor,
Kulcsárfeladata.
Sándor alapító
elnöka szolgálatával.
Útat nyitni
tengeren, leféközösségek számára többet
kezniis,a mert
harcikocsik
kerekét,
homályt
akkor lesz
100 esztendeje,
jelentÜldözött
egy MABAVISZ
és a azért
szabadok,tanácsülés
gyõztes szabahogy
az
Úrhoz
költözött
Kornya
Mihály
bocsátani
az
egyiptomiakra...
mind
a
vele
párhuzamos
missziós
konferencia
dok. Elindultak tehát. Nem volt temagyar
baptista
úttörő
missziómunkás.
Szabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
megszervezése,
mint
a
nagyobb
tagszölekommunikáció. Nem lehetett mobilmagyarországi
és erdélyi
vetségeknek.
A tanács,a korábbi
javaslaszabadítást
kegyelembõl.
Hittörténelmi
által fotelefonon rákérdezni
sor elején,
hogy A
a MABAVISZ
tának
azt határozta,
hogykét
a bizottságok
gadhatod el. javaslatára
Hit által élhetsz
szabadon,
hátulmegfelelően,
minden rendben
van-e. Közel
tanácsa
eldöntötte,
hogy
a
2017-es
esz2015-ös
tanácsülés
és
konferencia
a
vajbár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
tendőt
Kornya
évnek
nyilvánítja.
Ekdasági
Szabadkán
legyen
megszervezve
gyõzelmesen,
mert
az
Úr
hadakozik
öregek, juhok, barmok, szekerek, végekor
majd
rendezvények,
szolgálatok
ás
a láthatatlan
májusi hónap
folyamán.
konvoj. A Veres tenger part- érted.
evangelizálások
kerülnek
lebonyolításra
A tanács
hallgatott Egymeg
A tengerparton a halál kapujában
ján
tábort beszámolókat
vernek, megpihennek.
elsőIsten
úttörők
példájára
és az számukő szellea szer
tagszövetségek
és tagközösségek
kép- az
álltak,
pedig
megnyitotta
csak felröppen
a hír, az egyiptomi
miségük
felélesztése
céljából.
viselői
részéről,
arról
a
misszió
munkásereg közeledik. Kitör a pánik a tábor- ra az élet kapuját, és õk átléptek a haA MABAVISZ
ról,
ami
folyik.azAellenség.
gyűlés
ban.
Elõlországaikban
a tenger, mögöttük
lálból
az életbe. tanácsa érzékelve a
alatt
beszámolók
rövidek magyarországi testvérek készségét arra,
A népelmondott
elõbb segítségért
kiált Istenhez,
Ezt a lépést te se halogasd!
voltak,
párhuzamosan
futó lelkiaztán mert
pediga neki
esik Mózesnek:
Mit hogy egy MABAVIT találkozót meghogy
a Magyar
pásztori
konferencia
Lukács
János
tettél velünk,
miértalkalmával,
hoztál ki bővebb
minket szervezzenek, javasolta,

www.baptista.hu/berettyoujfalu
Baptisták
Negyedik Világtalálkozóját
(MABAVIT 4) a Magyarországi BaptisJézus
Krisz-Ezt
taKedves
EgyházTestvéreink
szervezze meg
2017-ben.
tusban!
a javaslatot a magyarországi testvérek
Kedves Amerikai Magyar Baptista
elfogadták.
Szövetség!
Mivel a két éves forgó rendszer szerint
Herjeczki
Géza testvérazelnöki
„Nem igazságtalan
Isten,szolgálahogy
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és a
ta lejárt, ezért
a sorra kerülő Románia
szeretetrõl,
melyet Szövetség
tanúsítottatok
az vette
Õ
Magyar Baptista
elnöke
neve
iránt,
amikorAszolgáltatok
és szol-toát ezt
a tisztet.
titkári szolgálatot
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
vábbra
is Kovács József
testvér végzi.
Az ünnepélyes szolgálat átadására auKöszönjük,
gondoltak
ránk negusztus
7-énhogy
került
sor a lelkipásztori
héz helyzetünkben.
találkozó
esti
istentiszteletének
keretén
Imaházunk
augusztus
végi leomlása
és
belül,
Kulcsár
Sándor,
a
MABAVISZ
lebontása után jó reménységgel vaegyikafelõl,
alapítóhogy
elnöke
szolgálatával.
gyunk
Isten
megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
Az összmagyar
istentiszteletek
céljára, azlelkipászÕ neve dicsõtoriAtalálkozó
ségére.
munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt terveA ésMABAVISZ
tanácsa
2013-ban
zéssel
az engedélyek
beszerzésével
foglalkozunk.
Naszvadon, úgy döntött, hogy 2014-ben
Tervünk ésegy
szándékunk
végrehajmegszervez
nagyobb méretű
lelkitására
fogjuktalálkozót
fordítani aakedves
testvérek
pásztori
magyar
baptista
által
számunkraéseljuttatott
lelkipásztorok
feleségeikösszeget:
számára, a
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Hargita Táborban. Erre a találkozóra auEzúton 5-8
is megköszönve
gusztus
között került testvéreink
sor, összesen
segítségét,
kérjük továbbra
is a minket
és
141 jelenlevővel
a MABAVISZ
minden
aztagszövetségéből
Úrra figyelõ imádságaikat!
Minden
és tagközösségéből.
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
A MABAVIT mellett az összmagyar
lelkipásztori
találkozók
is nagy fontosTestvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
sággal Gyülekezet
bírnak. Egy
ilyen találkozón a
Baptista
nevében:
lelkipásztorok megismerik egymást, köPappegymáshoz
Dániel lelkipásztor
zelebb kerülnek
és lelkileg
Szatmári István gondnok
épülnek, felfrissülnek.
Ennek
áldásai
Lisztes Tibor presbiter
pedig a szolgálatukban jelentkeznek. Az
===========================
idei találkozó volt a második ilyen természetű, az elsőre 2009-ben került sor
VÁRJ MÉG!
Félixfürdőn.
Józsué
3:16 (2Móz
14,21-22)számáA lelkipásztorok
és feleségeik
ra rendezett találkozó témája a „Tanítható tanítványok” volt.Megállt
Délelőttaa víz.
közös
kézelőistendicsőítés Minthogyha
és imádkozásóriási
mellett
tartotta volna
föl,
adások, majd megbeszélések
hangzottak
megállt,
el arról, hogy mit tanulhatunk
Pál, Jás rakásra
nos és Péter apostolok
életébőlgyûlt,
és szolfeszült,
gálatából. A kora délutáni időben
bőven
hullámra
volt alkalomhullám
a személyes
és hõkölt.
csoportos
ismerkedésre, találkozásokra.Megállt
Estenként
egy percre,
közös istentisztelet volt, aminek
keretéamíg és
a túlsó
partra
ben a tagszövetségek
tagközösségek
át nem helyzetükértünk.
bővebben is beszámolhattak
ről, szolgálatukról.
még Uram!
Hálásak vagyunk Várj
a testvéri
közösség
Kezed
ne vedd el!
megéléséért és az együttmunkálkodás
lehetőségéért.Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
A MABAVISZ tanácsa nevében
                      Kovács
HerjeczkiJózsef
Géza titkár
(1977)

2010.szeptember
szeptember
2014.

oldal
3.11.
oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT
távol ésSZABADOK
mégis közel - TAHI KONFERENCIA
folytatás az 1. oldalról

TAHI,
214. augusztus
17. van mit enni,
Az
élet gyötrelem,
de azért
van
húsosfazék,
fokhagyma
és uborka, és
Kedves
Testvéreim!
Köszönöm
a
a tisztességes temetéshez
való jogukat
megtiszteltetést,
hogy szólhatok
ismétis
Azbaptisták
élet egy merõ
a megtarthatták.
magyarországi
talánkinlódás,
legnagyobb
mai fórumán,
az De
augusztus
20-i
reménytelenség
és halál.
hát ezis jobb,
Tahi
mintkonferencián.
a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre.
Fogadjuk
és az adott
Mindenek
előttel aazhelyzetet,
Észak-Amerikai
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
Magyar
Baptista
Szövetség
részéről
köHányan
tengetik
az
életüket
is
szöntöm a Tahi táborban ünneplőma
Maezzel a rabszolga-gondolkodással?
gyarországi
Baptista Egyház vezetőit,
Így tengettetagjait,
az életét
el
lelkipásztorait,
és Izráel
azokat,míg
akik
nem jött
hozzá
a Szabadító
ésbárhonki nem
veletek
együtt
töltik
ezt a napot,
hozta
õket a szolgaság házából.
nan
is érkeztek.
Másfél hónappal ezelőtt a kanadai,
Milyen a miRáma
Szabadítónk?
torontó-közeli
táborban 2Mózes
tartot12:42-ben
találunk egy különös
mondatuk
évi közgyűlésünket.
Talán tudjátok,
tot Istenrõl.
hogy
54 évvel ezelőtt vásárolta a toronVirrasztott az
Úr azonJános
az éjszakán,
tói gyülekezet,
Cserepka
akkori
amikor kihozta
õket Egyiptomból.
az
lelkipásztor
vezetésével
azt a tábort.EzAz
éjszaka
az Úré
első
években
kisvolt.
Tahinak, vagy amerikai Tahinak
a tábort
Micsoda nevezte
evangélium
vanCserepka
ebben a
testvér
és dr. Virrasztott
UdvarnokiazBéla.
Akik
mondatban?
Úr. Pedig
30-40
ezelőtt
ismerték és
a Tahi
Izráelévvel
õrizõje
nem isszunnyad
nem
tábort
ahogyan
ismertem
-, tudalszik.– Mit
jelentén
az,ishogy
virrasztott
az
ják,
jelentős
szerepe
volt ennek
a
Úr milyen
azon az
éjszakán,
amikor
kihozta
tábornak
a magyarországi baptisták élenépét Egyiptomból?
tében.
Ráma tábor
ma is– ilyen
Emberileg
szólva
Istenmeghatámindent
rozó
szerepet
tölt
be
az
amerikai
magyar
félretett és csak az Õ népére figyelt
azon
baptista
misszióban.
Július elejénminden
a 107az éjszakán.
A szabadulás
dik
közgyűlésünket
tartottukfelügyelte,
Rámában.
mozzanatát
személyesen
Szeretettel gondoltunk rátok, s az Úr álminden
pillanatot
tekintetével
dását
kérik
a tahibanfigyelõ
konferenciázókra
kísért
végig.
Hát
kicsoda
ez
a
rabszolga,
az amerikai magyar baptista testvérek!
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
Másfél hete pedig
a Székelyföld
egyik
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
gyöngyszemében,
ottanirájuk?
magyar bapmindent félretéveaz
figyel
tisták
Hargita
jártam,
ahol a
1500
évveltáborában
késõbb ismét
virrasztott
Magyar
Világszövetség
égiszea
az IstenBaptista
a Gecsemáné
kertben, azon
alatt,
az erdélyi
testvéreink
csütörtök
éjszakán,
azon arendezésépénteken,
ben
össz-magyar
lelkipásztor
azon a húsvét hajnalon,
amikor a mi
találkozót tartottunk. A világ minszabadításunk
történt.
den
részéből, mind
a 6 tagszövetségből
Sõt,
személyes
bizonyságom van
arvoltak közöttünk lelkipásztorok
– töbról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
ben feleségeikkel együtt. A tábor felké28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
szült arra, hogy minden magyar baptista
rólam is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
lelkipásztort
fogadjon,
de csak
azok jöttek el, akik azt hiszik, hogy az evangészabadok,
gyõztes szabaliumÜldözött
hirdetésére
kapott megbízásunkat,
dok. Elindultak
tehát. ha
Nem
volt teszolgálatunkat
elősegíti,
a missziólekommunikáció.
Nem lehetett
mobilmunkások
összefognak,
lelki közössételefonon
rákérdezni
a sor
elején, hogy
get
alkotnak,
egymásért
is imádkoznak,
rendben
van-e.
Közel két
s hátul
akik minden
ezért készek
voltak
áldozatot
is
hozni.
együtt
141-en
milliósCsaládtagokkal
nép, asszonyok,
gyermekek,
voltunk
a Hargita
táborban.
A
öregek, együtt
juhok, barmok,
szekerek,
végemagyar
baptista
lelkipásztorok
száma
láthatatlan
konvoj.
A Veres tenger
partvilágszerte
meghaladja a Egykétján tábort azonban
vernek, megpihennek.
százat.
Sajnálom,
hogy
olyan
kevesen
szer csak
felröppen
a hír,
az egyiptomi
jöttek
az itteni lelkipásztorok
seregelközeledik.
Kitör a pánik közül.
a táborban.
Elõl
a
tenger,
az ellenség.
Miért mondom mögöttük
el mindezt
nektek?
A nép mert
elõbbpontosan
segítségért
Azért,
2 kiált
évvelIstenhez,
ezelőtt
aztán itt,
pedig
neki esik Mózesnek:
Mit
éppen
a tahi-konferencián
vettem
áttettél
Pappvelünk,
János testvértől
a MABAVISZ
miért hoztál
ki minket

lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
elnöki
mert nem
először
hite, de tisztséget,
még nagyons gyenge
az a hit.
Ha
ugyan,
de
ezúttal
utoljára
átadtam
azt
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
adehargitai
találkozón
Simon
József
testha balul üt ki valami, máris pánivérnek,
azbûnbakot
erdélyi szövetség
kolnak és
keresnek.elnökének,
Ki volt a
Kulcsár
Sándor
alapító
elnök testvér jehibás, hogy ide jutottunk?
lenlétében
és szolgálatával.
Mellesleg,
sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
Herjeczki
testvér
hogyan
szabadít
meg szövetségünk
ma az Úr bennenevében szól a konferenciázókhoz.
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
AMózes
MABAVISZ
ma is él
– jelentem
vénem okosabb,
mint
a nép, csak
gül
nektek,
s
mondanám
megálmodóihisz Istenben, és a hit beszédét mondja
nak
dr. Haraszti
Sándor,
Veress ErnőHa
és
tovább
az üldözött
szabadoknak.
Mike Béla testvéreknek – de ők már ninIsten az itt
aki,velünk.
akkor teljesíti
az Õ él-e,
beszédét.
csenek
Hogy úgy
mint
Ebben
hitt
Mózes.
ők gondolták, nem tudom. Talán nem. A
Ha aztBaptisták
kérdezte volna
valaki MózesMagyar
Világszövetsége
egy
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
keret, életképes forma, szövetség
– de
Erre Mózes
azt meg,
válaszolhatta
volna,
hogy
mivel csak
töltjük
az rajtunk
áll.
hogy: Nem
tudom. Ha
valaki azt
kérNekem
nem sikerült
meggyőzni
minden
dezte volna:
Mózes, mondd
kételkedő
szolgatársamat
arról,meg
hogynejó,
sőt
ebben
az egymástól
künk,
hogyan
szabadítelszigetelődő,
meg Isten
egymást
kirekesztgető
világban
szüksébennünket
ebbõl a lehetetlen
helyzetbõl?
ges
hogycsak
mi, magyar
baptisták ésvolna,
lelkiMózes
azt válaszolhatta
pásztorok,
határokEgyet
figyelembe
vétele
hogy: Nematudom!
azonban
tunélkül
közösséget
dok! Az
Úr harcolalkossunk!
értetek, és a lehetetPróbáljátok
meg timert
– magyarorszálenbõl
is ki tudhát
vezetni,
Õ az Úr.
gi és
többnyire
Ez erdélyi
a bibliaiszolgatársaim
hit. Hinni azt –jelenti,
koegyébként
is rajtatok
áll, hiszen
testvérimolyan veszem
azt, amit
Isten mond,
ha
ségünk
a kétharmados
többséget
is jóval
annak minden
ellentmondani
látszik
is.
meghaladva,
legalább
90 százalékban
Nem tudom, hogyan
szabadít
meg, csak
evárok
két országban
Adja és
azamit
Úr, nekem
hogy 3
rá és hiszekél!benne,
év
múlva
egy
nagyszerű
világtalálkomond, megteszem. A többi pedig az Õ
zót rendezhessetek, s hogy azzal tovább
feladata.közös
Útat nyitni
a tengeren,
leféépüljön
erőfeszítésünk,
s bátorkezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
sággal hirdessük együtt és a saját hebocsátaniis az
egyiptomiakra...
mind a
lyünkön
Isten
igéjét, az evangéliumot!
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
Engedjetekkegyelembõl.
meg még egy
szabadítást
Hitgondolatot,
által foagadhatod
nagyszerű
főtémához:
„Add
meg szolel. Hit által élhetsz szabadon,
gáidnak, hogy bátran hirdessék igédet!”
bár mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
(Csel
4,29) Mint
szórványban
élő, a magyõzelmesen,
mert
az
Úr lelkipásztor
hadakozik
gyarság peremén szolgáló
aérted.
magam részérő hadd tegyem hozzá:
A tengerparton
a magyarországi
halál kapujában
vegyétek
észre kedves
és
álltak, Isten
pedig megnyitotta
számukerdélyi
testvéreim,
hogy szomszédaitok
ra magyarok,
az élet kapuját,
és õk átléptek
a hais
a ti nyelveteket
beszélik!
lálból az életbe.
Hirdessétek
nekik is bátran az evangéliumot!
csaktekonferenciákon,
Ezt aNe
lépést
se halogasd! hanem
a szomszédságotokban is szóljatok Jézus Krisztusról! Erkeden
Lukács(Szilágyság)
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 munka
aztársaiért.
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,
még majdnem mindenki magyar,
de a
megállt,
Székelyföldön már csökken a magyarok
s rakásra
száma, Detroitban, vagy
New gyûlt,
Yorkban
feszült,
meg hiába mennénk át a szomszédba,
hulláma magyar
hullámra
hõkölt.
sehol sem értenék
szót.
Nektek
Megállt
még az a lehetőség is megadatik, hogy
egy percre, az
a szomszédaitoknak is hirdethetitek
amíg a meg
túlsótestvéreim
partra
evangéliumot. Tegyétek
át nemmegváltott
értünk.
– lelkipásztorok és Krisztus
népe -, hirdessétek bátran Isten igéjét!
még
Uram! az
Mondjátok el, hogyVárj
Jézus
Krisztus
Kezedsne
veddazel!igeegyetlen reménységünk,
ahogy
mindigŐrá
itt vagyok,
hirdetésben isMég
hallottuk:
van igazán
szükségünk
Magyarországon
mindenmég mindig
itt vagyunk ssokan.
ütt a világon.
Herjeczki
Herjeczki
Géza Géza
(1977)

Ez is szolgálat
Életem (53)

"Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak," Jel 3,2.
Az ilyen állapot fájdalmas. A fájdalom
nehéz érzés, de ha fáj, ez azt jelenti,
hogy élek! A fájdalom kényszerít, hogy
keressem a gyógyulást. Igaz, mondják,
meg is lehet szokni azt, és együtt is lehet
élni vele.
Fáj sokszor egyik-másik ember sorsa. Különösen fáj nekem, ha hívő ember szenved, és nem talál segítséget.
Szégyenli szenvedése okát, vagy nem
is akar szabadulni. Ezért sokszor nehéz
segíteni.
Így voltam a "čika brat"-al. Így szólították, még a prédikátor testvér is
("bácsi testvér"). Biztos voltam, hogy
tudták, mi a problémája, de nem foglalkoztak vele. (Talán azért, mert többen is
főzték a pálinkát, lévén gyümölcsösük,
szőlőjük.) A bácsi-testvér meg derűvel,
humorral fedezte fájdalmát. Sokszor
megkérték, hogy ezt-azt javítson meg
az imaháznál. Megtette szívesen.
Néhányszor velem utazott a buszon.
Én Újvidékig, ő meg átszállással Szerémségbe, ahol szőlője és háza volt. A
több mint egyórás úton Bibliáztunk.
Fejből tudott egész fejezeteket. Örült is,
hogy ezt nekem bemutathatta. Halkan
még énekeltünk is. Sok éneket tudott,
fejből. Egy ilyen alkalommal úgy alakult, hogy beszélgetés közben csak úgy,
hirtelen, a sokat rejtett fájdalom kifakadt, és megkönnyebbülten mondta:
- Eszter testvérnő, én iszákos vagyok.
Nem vagyok részeg, de ha bepálinkázok, olyankor nem vagyok a magam ura.
Nem tudok úgy dolgozni sem, és ebből
gyakran támad vita.
Bár hívők, a Pünkösdi gyülekezetből
jöttek át hozzánk, ez fájdalmas állapot.
- Ha ez igazán fáj neked, akkor így,
ahogy nekem elmondtad, mond el az
Úrnak, tanácsoltam. Tudod, hogy az Úr
a töredelmes szívet nem veti meg.
Sokáig, bár imádkoztam érte én is,
nem volt változás. A kisebbik lányt muzsikálni tanítottam, és ö is panaszkodott
nekem, hogy apja lehetetlenül viselkedik.
Komoly beteg lett. A romboló rák
lépett fel nála, és nem volt remény a
gyógyulásra. Azelőtt is látogattuk őket,
de most éppen miatta jöttünk, Márta
húgommal. Ő azonnal a betegszoba felé
ment, de a testvérnő utána szólt, hogy
ne menjen, mert senkit sem fogad. Márta, kis Újszövetségével a kezében, azt
felelte, hogy ő mégis megpróbálja. És a
beteg fogadta őt! Márta olvasott Igét és
imádkozott a testvérrel.
2014. június

Én a testvérnővel maradtam. Felhívtam a figyelmét arra, hogy most segítenie kell férjének, és egyben saját magának is, hogy békében váljanak el. Tegye
meg férjéért és saját magáért, hangsúlyoztam. Ekkor jutott eszébe a testvérnőnek egy régi álma. Álmában egy
kisgyerekkel menekült, rejtőzködve hegyen völgyön, falvakon és városokon át.
Az út vége felé találkozott egy férfival,
aki azt mondta neki, hogy ez a gyerek
valójában a férje. Megértette, hogy úgy
kell bánjon a férjével, mint gyerekkel,
mert gyenge akaratú.
Márta mondta, hogy megbékélt a férje
és fogadja. Boldog voltam, hogy az Úr
Lelke így kapcsolódott be, és sikeressé
tette szolgálatomat. Még kaptak néhány
hetet, hogy élvezzék az Úrtól kapott szabadulást, és békében búcsúzzanak el, a
boldog viszontlátás reményében. Erről
bizonyságot is tett a testvérnő a gyülekezetben.
Olyan "egyszerűvé" válik szinte egy
egész élet boldogtalanságának megoldása a megbocsájtás kegyelmében! De ez
csak a Szentlélek által lehetséges. Mert
nincs az az emberi erő, amely képes
meggyőzni az embert - bűn tekintetében. Ez csak a Szentlélek által lehetséges, Aki ezért jött, és azért van. Boldog
voltam, és vagyok, hogy ennek részesei
lehettünk.
A testvérnő különben három lánya
mellett sok árva gyereket gondozott. A
helyi újság írt róla, amikor ezért dicsérő
oklevelet kapott. Mégis a férjén sokáig
nem tudott segíteni, de íme, a Szentlélek
által megadatott.
A testvérnő beteges. Idős is már. Az
egyik árva fiú vele maradt, így nincs
egyedül. A lányai is törődnek vele.
Szinte az utolsó órában jöttünk hozzájuk, de az Úrnál sohasem késő. Ha nem
lettünk volna engedelmesek az Úrnak,

akkor nem lettünk volna részesei ez áldásnak.
Ez olyan "egy talentum"-os munka.
Viszont fontos az egy. Ne becsüljük le
az egyet. Minden egyes magocskában
élet van!
"De vannak nálad néhányan Sárdisban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem
együtt, mert méltók rá." Jel 3,4.
Nagyajtai Eszter

LÉGY MINDHALÁLIG HŰ!
Légy mindhalálig hű,
Mint az Üdvözítő;
A szenvedésben is maradj
Sziklaszilárd hitű!
Beszéde megmarad,
Mint Tőle vetted azt,
Úgy tartsd meg; és próbákon át
Megtart majd hű Urad!
A hős nem lát halált,
Fönt nyer fehér ruhát;
Megvallja az Atya előtt
Krisztus a hű szolgát.
Ki mindvégig híven
Küzd győzedelmesen,
Annak, hol Élet fája áll,
Örök gyümölcs terem.
Arra, ki hűn megáll,
Elrejtett manna vár;
Fehér kövecskén új nevet
A győzelmes talál.
Légy hűséges, tehát,
Őrizd Urad szavát,
És átadja a Hív s Igaz
Az életkoronát!
   Jobbágy István (*BGyÉ 370)

