VOL. 102.
110. NO.
NO.9.1.SEPTEMBER
January, 2018.
2010.

110. Évf.
1. szÁm,
JANUáR
102. ÉVF.
9. SZÁM,
2010.2018.
SZEPTEMBER

Hungarian Baptist Convention of North America

Since 1908

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

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

VAN ISTENED,
AZ ÚR!
ÜLDÖZÖTTVELED
SZABADOK
2Mózes 14:1-14
Az Új Esztendő kezdetén mennyei A szent szövetség által Ő a te Istened.
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nem áll10:11.
a vétkesek
útjára,
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fáraónak és szolgáinak indulata a nép
nagy
Isten
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Együtt a cél felé!
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a céltovább
felé,
eddig, és most
biztató szavával
mint
Izráel
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bár végre
szabadok,
tengeren. Szövetséget szerzett velük,
szabadok.
vezette, oltalmazta őket a nagy és retK é t pusztában.
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Mózest és Áront, és ezt mondta nekik:
hatalmas szava
elűzi minden
Induljatok,
menjetek
ki az énaggodalnépem
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Így csakerõsebb,
az Úr mint
szava
dítód
nagyobb, kegyelme
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Aki velünk,
nem
egyenrangú
mellettünk
van. polgárok
SzavánakEgyiptomban,
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az jobb,
emmint Isten
a semmi,
és úgy
sincs kilátás
berek
Igéjéhez
fordultak,
mintennél
legtöbbre.
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céljai
az Kiderül,
Istennel hogy
és emberekkel
való
hite, de még nagyon
gyenge az
hit. Ha
kapcsolatban.
A képmutató
hita kísértéjól mennek
a dolgok,
sébe
azok esnek,
akikettisztelik
csupánaz
azUrat,
érdede ha
balul
üt ki valami,
máris
kel,
hogy
jó színben
tűnjenek
fel apánivilág
előtt.
vannak
olyan Ki
emberek,
kolnakSajnos,
és bûnbakot
keresnek.
volt a
akik
megszokásból járhibás,érdekből
hogy ide vagy
jutottunk?
nakMellesleg,
gyülekezetbe.
Akik ígytart
látogatják
sok keresztyén
ezen a
az
istentiszteleteket,
szinten
a hitéletében. tudniuk kell, hogy
ha Ekkor
úgy tesznek,
mintha
hitük jut
lenne,
és
Mózesnek
eszébe
Isten
közben
nincs, embertársaikat
becsapígérete. 2Mózes
6: 6-8. Isten megígérte,
hatják,
de Istent senkiõket
sem csaphatja
be.
hogy megszabadítja
az egyipto(Gal 6,7; Zsolt 1,6)
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
AdjunkAkkor
hálát tehát,
az őszinte
földjére.
nemhitű
kellemberefélni a
kért; lelkimunkásokért; azokért a gyülejelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
kezetekért, amelyek megőrizték a tiszta
rövid
epizód
a
nép
életében.
Nem
ez
a
hitet.
vég,
Isten
folytatást
ígért.
Most
az
Közbenjárás: Imádkozzunk, hogy aa
dolgunk,hitre
hogyjutottak
erõsenmaradjanak
ráálljunk Isten
nemrég
meg
bátorítja
Mózes a népet:Isten
Ne
aszavára.
hitben;Így
hogy
a gyülekezeteket
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
óvja meg a hamis tanítóktól, a hamis
hogyan szabadít
az Úr benneprófétáktól;
hogymeg
Istenmaoltalmazza
meg
azokat,
akik a 14:
keresztyén
teket! 2Mózes
13, 14. hitet védik a
hamis
tanoktól.
Mózes
nem okosabb, mint a nép, csak
Kérés:
Imádkozzunk,
hogymondja
Isten
hisz
Istenben,
és a hit beszédét
vizsgálja
minden
gyülekezeti Ha
tag
tovább azmeg
üldözött
szabadoknak.
szívét;
képmutató
hitű az
emberek
megIsten azaaki,
akkor teljesíti
Õ beszédét.
téréséért;
az Úr hívjon el újabb
Ebben hitt hogy
Mózes.
őszinte,
tiszta
hitű
Ha azt kérdezte lelki
volnamunkásokat.
valaki Mózestõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
3. Az üdvözítő hit – Róma
10,9-13.
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
NemNem
minden
hit vezet
el az üdvösséghogy:
tudom.
Ha valaki
azt kérre.
Jakab
így
int
bennünket:
dezte volna: Mózes, mondd „Az
megördönegök
is hiszik
és szabadít
rettegnek”meg
(Jak Isten
2,19).
künk,
hogyan
Az üdvözítő hit Isten ajándéka: „Hiszen
bennünket ebbõl
lehetetlen helyzetbõl?
kegyelemből
vanaüdvösségetek
hit által,
Mózes
csak
azt
volna,
és ez nem tőletek válaszolhatta
van: Isten ajándéka”
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tu(Ef 2,8; Júd 3; 1Kor 15,1-2; Mt 7,13-14;
dok!1,6-7).
Az Úr harcol értetek, és a lehetetGal
lenbõl
is kihálát
tud vezetni,
mert Õ
az Úr.
Adjunk
az Úr Jézus
Krisztusról
Ez valódi
a bibliai
hit. Hinni azt az
jelenti,
koszóló
evangéliumért;
üdvözítő
molyanamit
veszem
azt, amit
Isten mond,
ha
hitért,
Istentől
kaptunk;
azokért,
akik
evangéliumot
hirdetik;
annaka tiszta
minden
ellentmondani
látszikazois.
kért,
a keskeny
úton járva
követik
Nem akik
tudom,
hogyan szabadít
meg,
csak
az
Urat.
várok
rá és hiszek benne, és amit nekem
Közbenjárás:
Imádkozzunk
azokért,
mond,
megteszem.
A többi pedig
az Õ
akik
a tiszta
hirdetik
és
feladata.
Útat evangéliumot
nyitni a tengeren,
lefévédelmezik;
azoknak
a
helyreállásáért,
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
akik
bibliaellenes
tanításokban mind
hisznek;
bocsátani
az egyiptomiakra...
a
azokért, akiknek csupán értelmi szintű
Szabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
hitük van.
szabadítást kegyelembõl. Hit által foKérés: Imádkozzunk, hogy Isten
gadhatod
el. aHit
által élhetsz
szabadon,
nyissa
meg
kapukat
és a szíveket
az
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
evangélium előtt; üdvözítő hitért azokgyõzelmesen,
az Úr az
hadakozik
nak
a szívében, mert
akik hallják
evangéliérted. kitartásért a hit keskeny útján.
umot;
A tengerparton a halál kapujában
4. Élő
hitpedig
– Jakab
2,14-26. számukálltak,
Isten
megnyitotta
raAz
az élő
élethit
kapuját,
és õk átléptek
a hacselekedetek
által nyilvánul
lálbólésazaéletbe.
meg,
hit cselekedetek nélkül halott.
Némelyek
olyan
üdvösséget
Ezt a lépést
te se
halogasd! hirdetnek,
amelyet cselekedetek által lehet elérni, mások pedig egyLukács
halott, János
cselekedek

nélküli
hitet prédikálnak.
Pál apostol
Magyarországi
Baptista Egyház
úgy
tanítja
Filemont,
hogy
az igazi hit
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
tevékenyen
munkálkodik.
(Ef
4100 Berettyóújfalu, Eötvös 2,8-9;
u. 2. 1Pt
2,12)
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Adjunk hálát a jó cselekedetekért
„amelyeket
előre elkészített
hogy
Kedves Testvéreink
JézusIsten,
Kriszazok
szerint
éljünk”
(Ef
2,10);
az
élő
hitű
tusban!
testvéreinkért; azokért, akik a hívők jó
Kedves Amerikai
bizonyságtétele
általMagyar
jutottak Baptista
hitre.
Szövetség!
Közbenjárás: Imádkozzunk, hogy a
„Nem igazságtalan
Isten,mindenki
hogy
hívőknek
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gáltok
a szenteknek.”
(Zsid
6:10)
Karácsony című versét szavalta. Az igét
aKöszönjük,
helyi lelkipásztor:
Vass Gergely
hogy gondoltak
ránk ne-hirdette.
A keleti bölcsek Jézus imádatáról
héz
helyzetünkben.
Imaházunk
augusztus
végi leomlása
és
szólt
a Mt 2,1-12
alapján.
Prédikációjálebontása 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
összeget:
nak számunkra
fő pontjai: Aeljuttatott
keleti bölcsek
biztosan
$5,000, azaz ötezer dollárt.
tudták, hogy Jézus természetfölötti móEzúton
is megköszönve
testvéreink
don
Királynak
született, és
épen ezért
segítségét,
kérjük
továbbra
is a minket
feltétlenül
találkozni
akartak
Vele;ésKiazrályból,
Úrra figyelõ
imádságaikat!
vallásalapítóból
volt,Minden
van elég,
szolgálatukra
kívánjuk.
sőt túl sok isIstenünk
– valljákáldását
többen;
Isten segíti, vezeti a Fiát kitartóan, szorgalmasan
Testvéri szeretettel
Berettyóújfalui
keresőket!
A keleti abölcsek
ajándékokBaptista
Gyülekezet
nevében:
kal, imádattal köszöntötték az újszülött
Jézust; A kényelmes
és ráérős
Krisztust
Papp Dániel
lelkipásztor
keresők számítása
nem
jön be!
Szatmári
István
gondnok
Lisztes Tibor
presbiter
Sok hálával tartozunk
mi is
a kegyelmes Istennek cselekedetekben megnyil===========================
vánuló szeretetéért!
VassMÉG!
Gergely, Kelowna
VÁRJ
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó partra
át nem értünk.
Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)

8.2010.
oldal szeptember

Winning
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás
az 1. oldalról
through
Losing

Az életLOSE
gyötrelem,
de azért
van mit enni,
Your
Life!
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
Matthew
16:24-25
a tisztességes
temetéshez
való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
We are continuing our look at Matthew
reménytelenség
és halál.
DeJesus
hát ezis
16:24-25
that states:
“Then
toldjobb,
his
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
disciples, “If anyone would come after
többre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
és az
me,
let him
deny himself
and take
upadott
his
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
cross
and follow
me. For
whoever would
ma is
saveHányan
his life tengetik
will loseazit,életüket
but whoever
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
loses his life for my sake will find it.“
Így tengette
azdealt
életétwith:
Izráel
míg el
Friday
night, we
“COME
nem jött
hozzá
és ki nem
after
Jesus”
anda Szabadító
“DENY self.”
We
hozta õket
szolgaság
realized
thata we
need toházából.
START doing
certain things, and we need to STOP
doing
some aother
things in our2Mózes
lives,
Milyen
mi Szabadítónk?
in12:42-ben
order totalálunk
start egy
“Winning
különösthrough
mondaLosing.”
We need to, start trusting
tot Istenrõl.
Jesus,
and doingazwhat
Jesus az
wants
us to
Virrasztott
Úr azon
éjszakán,
do.
We also
needõket
to stop
doing what
amikor
kihozta
Egyiptomból.
Ezwe
az
feel
is
right
and
what
we
feel
like
doing,
éjszaka az Úré volt.
knowing
that evangélium
our desires van
oftenebben
are ina
Micsoda
direct
conflict with
God desires
us to
do.
mondatban?
Virrasztott
az Úr.
Pedig
Saturday,
we
looked
at
what
it
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
means
to:
“TAKE
up
your
cross”
and
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
“FOLLOW
Theamikor
main question
Úr azon azJesus.”
éjszakán,
kihozta
that we looked at was: “Are you a fan
népét
Egyiptomból?
of Jesus or Are you a fully devoted
Emberileg
szólva We
– Isten
follower
of Jesus?”
saw mindent
that to
félretett
és
csak
az
Õ
népére
azon
“Take up your cross?” didn’tfigyelt
describe
a
az éjszakán.
A szabadulás
minden
burden
or a difficulty
in our lives,
but
személyesen
itmozzanatát
means “Be ready
to die to felügyelte,
yourself!”
minden
pillanatot
tekintetével
Many times we arefigyelõ
ready to
pick up/
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van artake
many
things
thatvirrasztott
make our az
lives
ról,up
hogy
velem
együtt
Úr
better
or
easier
in
various
ways,
but
do
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
not
think
about taking
up a bilincsei.
cross. Our
rólam
is lehulltak
a rabtartó
desires are not usually nailed to a cross,
but we
actually
cater to them.
Youszabawere
Üldözött
szabadok,
gyõztes
challenged:
Are
you
willing
to
die
to
dok. Elindultak tehát. Nem volt teself?
Are
you
willing
to
die
to
self
and
lekommunikáció. Nem lehetett mobillet Christ live through you? (Galatians
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
2:20)
hátul
rendbenthat
van-e.
két
We minden
also heard
weKözel
should
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
“FOLLOW Jesus.” You should never
öregek,the
juhok,
barmok,
végefollow
crowd,
but szekerek,
follow Jesus,
láthatatlan
konvoj.
Veres be
tenger
partand
following
JesusAshould
done
in
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egysuch a way that it will be obvious to
szer csakaround
felröppen
hír, az
egyiptomi
everyone
youa that
Jesus
is the
sereg of
közeledik.
Kitör aand
pánik
tábortarget
your attention
Hea is
the
ban.that
Elõlyou
a tenger,
mögöttük
az ellenség.
one
are trying
to please
above
A nép elõbb
everyone
else. segítségért
Following kiált
JesusIstenhez,
should
neki
esikonMózesnek:
Mit
beaztán
donepedig
not just
based
an emotional
impulse,
but by developing
a love
the
tettél velünk,
miért hoztál
ki for
minket

2018.
január
3. oldal

Lord
that involves
your14:
heart,
soulJobb
and
Egyiptomból?
2Mózes
10, 11.
mind!
(Luke
10:27)
While
most
people
lett volna szolgaként meghalni Egyiptry
to entice
people
to follow
by
tomban.
Kiderül,
hogy
van a them
népnek
offering
various
benefits
and
privileges,
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
Jesus
actually
tried to talk
people
out of
jól mennek
a dolgok,
tisztelik
az Urat,
following Him, by warning people to
de ha the
balul
üt of
ki their
valami,
máris (Luke
pánicount
cost
decision.
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
9:51-62) We also learned that Jesus
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
demanded that His followers follow
Mellesleg,
sok delay.
keresztyén
tart ezen
a
Him
without any
Following
Jesus
szinten be
a hitéletében.
should
done on His terms, not ours!
eszébe was:
jut Isten
TheEkkor
actionMózesnek
call for yesterday
ígérete.
2Mózes
6: 6-8.
IstenJesus.
megígérte,
1. Decide
to come
after
Get to
know
as your Lord
andazSaviour!
hogy Him
megszabadítja
õket
egyipto2. Be
ready to
to self,
andazTake
up
miak
kezébõl,
és die
beviszi
népét
ígéret
your
cross!
földjére.
Akkor tehát, nem kell félni a
3. Make a serious commitment and
jelen veszedelemtõl,
mert ez
csakbefore
egy
count
the cost of following
Jesus
rövid
epizód
a
nép
életében.
Nem
ez
a
you Take up your cross.
vég,
ígért. Most az
a
4. Isten
Don’tfolytatást
delay answering
Jesus
dolgunk,
ráálljunk
Isten
and
don’t hogy
come erõsen
up with
any excuses!
Decide
Jesus
today!
Do Ne
not
szavára.to
Ígyfollow
bátorítja
Mózes
a népet:
fall
in theÁlljatok
trap of helyt,
entering
“Land of
féljetek!
és the
meglátjátok
Tomorrow.”
I willmeg
follow
Jesus
hogyan szabadít
ma az
Úr starting
bennetomorrow, after I finish High School,
teket!
2Mózes
14:
13,
14.
after I graduate from college, after I get
nem
okosabb,
mint a nép, csak
myMózes
first job,
after
I get married…
hisz
Istenben,that
és astarting
hit beszédét
mondja
5. Decide
this day,
you
are
not going
to be aszabadoknak.
fan of Jesus, Ha
but
tovább
az üldözött
you
be aakkor
devoted
follower
of Jesus!
Istenwill
az aki,
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
Today, we
willa look
at what
it means
bennünket
ebbõl
lehetetlen
helyzetbõl?
to
“Lose
your
We often
hear
Mózes
csak
azt life!”
válaszolhatta
volna,
about
peopletudom!
receiving
hogy: Nem
Egyetbenefits
azonbanafter
tusome
of their
relatives
die. Dying
to self
dok! Az
Úr harcol
értetek,
és a lehetetalso
has
Let usmert
examine
these
lenbõl
is benefits!
ki tud vezetni,
Õ az Úr.
benefits and see why should we die to
Ez a bibliai
Hinni
azt jelenti,
ko-of
ourselves.
Readhit.
John
12:20-26!
First
molyan
veszem
azt,
amit
Isten
mond,
ha
all, the seed must die to become useful!
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 foYou and I must die to ourselves in order
gadhatod
Hit által
szabadon,of
to
becomeel.
useful!
Theélhetsz
death benefits
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
us dying to self, losing your life should
gyõzelmesen,
Úr ishadakozik
motivate
us. If amert
cornazseed
planted in
érted.
the
ground and dies, it sprouts up and
A tengerparton
halál
it produces
a plant aand
on kapujában
average, it
álltak, Isten
pedig
számukproduces
two
earsmegnyitotta
per stalk. By
having
600
per ear,ésonõkaverage,
ra azseeds
élet kapuját,
átléptekaastalk
hawill
lálbólproduce
az életbe.1200 seeds. Similarly,
every Christian who dies to self, should
a lépést
te setohalogasd!
leadEzt1200
people
Christ each year.
How many people did
you lead
to Christ
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!
„Nem
hogy
this
pastigazságtalan
year? Maybe az
weIsten,
all need
to do
elfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
a
some dying!aThe
death benefits ofésJesus
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õlife
dying on melyet
the cross
brought eternal
neve
iránt, amikor
szolgáltatok
szolto everyone
who accepted
Hiséssacrifice!
gáltok
szenteknek.”
(Zsid benefits
6:10)
(Johna 12:32)
The death
of the
Apostles dying to themselves have
Köszönjük,
ránkAll
ne- but
changed
our hogy
worldgondoltak
completely!
héz
helyzetünkben.
one, (The Apostle John) they died to
Imaházunk augusztus végi leomlása és
themselves
notjó just
symbolically,
lebontása
után
reménységgel
va-but
lost
their
physical
lives
literally
in the
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benservice
of Jesus
nünket
egy
új és Christ.
szép hajlékot építeni
Matthew was
killed
the sword
istentiszteletek
céljára,
az by
Õ neve
dicsõ- in
Ethiopia.
Mark died jövõ
in Alexandrea,
ségére.
A munkálatokat
tavasszal
Egypt, meg,
by being
to death
kezdjük
addig dragged
a nem várt
terve- by
zéssel
és Luke
az engedélyek
horses.
was hangedbeszerzésével
in Greece. Pefoglalkozunk.
ter was crucified upside down. Thomas
Tervünk
és by
szándékunk
was
stabbed
a spear invégrehajIndia. Jude
tására
fogjuk
fordítani
(Jesus’
brother)
wasa kedves
killed testvérek
by arrows.
által
számunkra
eljuttatott
összeget:Are
James
was beheaded
in Jerusalem.
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
you willing
to die
to yourself and let
Christ
through you?testvéreink
The Apostle
Ezútonlive
is megköszönve
Paul tellskérjük
us thattovábbra
he died daily
to himself!
segítségét,
is a minket
és
az(1Úrra
figyelõ imádságaikat!
Minden
Corinthians
15:31) The world
thinks
szolgálatukra
Istenünk
kívánjuk.
that the cross
(Jesus’áldását
example
of dying
to self) is foolishness, but as Christians,
Testvéri
a Berettyóújfalui
we
know szeretettel
that it is God’s
power to save
Baptista
Gyülekezet
nevében:
us! (1 Corinthians 1:18)
Dániel lelkipásztor
Dying toPappyourself
leads to
Szatmári István
gondnok
MULTIPLICATION!
Allow
me to
Lisztes aTibor
illustrate this through
Biblepresbiter
passage!
Read Acts 8:26-40! The person is
===========================
Philip! He was one of the seven (7)
deacons VÁRJ
that wasMÉG!
picked to serve the
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám
Greek widows
in hullámra
the earlyhõkölt.
church.
Megállt
As a disciple of Jesus, Philip
stopped
egy percre,
living for himself, and started
letting
God live throughamíg
him!a túlsó
Philippartra
went to
át nemwere
értünk.
Samaria, and many seeds
added
to God’s Kingdom, many were saved,
and it resulted in many
happy
people
Várj még
Uram!
who rejoiced in God’s
(Acts
Kezedsalvation!
ne vedd el!
8:4-8). PhilipMég
wentmindig
to a deserted
road
itt vagyok,
and followed
God’sittleading
even
when it
még mindig
vagyunk
sokan.
didn’t make sense to him. He ran to the
Ethiopean man,Herjeczki
opened Géza
his mouth
(1977)and

shared
the Gospel SZABADOK
of Jesus Christ with
ÜLDÖZÖTT
him. Upon confessing Jesus Christ as his
folytatás
azbaptized
1. oldalról
Lord,
he was
by Philip. He went
down
in
the
water
(It
thatenni,
he
Az élet gyötrelem, de illustrates
azért van mit
was
dead
to
himself)
and
came
up
from
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
the
water (Illustrates
thatvaló
he started
a
a tisztességes
temetéshez
jogukat is
new life in Christ) and another seed was
megtarthatták.
Az God’s
élet egyKingdom!
merõ kinlódás,
added
to Heaven,
The
reménytelenség
és
halál.
De
hát ezis
Ethiopean man died to himself
andjobb,
lost
mint
és itúgy
his
lifeaassemmi,
he knew
up sincs
to thatkilátás
point,ennél
just
Fogadjuk
a helyzetet,
adott
sotöbbre.
he could
find aelNEW
LIFE és
in az
Jesus!
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
What
happens
when
you lose tenni.
your
tengetik
az életüket
is
life?Hányan
God starts
living
throughma
you
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
and
people
are impacted, changed by
tengette az életét Izráel míg el
yourÍgy
obedience!
nem
a Szabadító
ki nem
On jött
Junehozzá
11, 2017
we willés have
a
hozta õket
a szolgaság
házából.
Baptism
in Venice,
Florida.
It will be the
first baptism that we will have since we
planted
Open
Bible
Hungarian Church!
Milyen
a mi
Szabadítónk?
2Mózes
(At
the
publishing
of
article,
this
12:42-ben találunk egythis
különös
mondahas
already taken place.) People who
tot Istenrõl.
haveVirrasztott
decided that
they
willazno
longer
az Úr
azon
éjszakán,
live
for
themselves
but
are
willing
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez to
az
“Lose
their
lives”
éjszaka
az Úré
volt.as they knew it will
startMicsoda
a new lifeevangélium
in Jesus andvan
let God
livea
ebben
through
them!
This
will
be
a
glorious
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
celebration both on this earth and also
õrizõje nem szunnyad és nem
inIzráel
Heaven!
alszik.
hogyprevents
virrasztottyou
az
Let meMit
askjelent
you?az,What
Úr azon
az éjszakán,
amikor
kihozta
from
following
Jesus? Do
you have
a
népétexcuse?
Egyiptomból?
good
What prevents you from
Emberileg
– Isten you
mindent
being
baptized? szólva
What prevents
from
félretett
csak az
Õ népére
azon
telling
theésworld
that
you arefigyelt
willing
to
az toéjszakán.
A szabadulás
die
yourself and
are willing minden
to start
mozzanatát
személyesen
allowing
God to
live throughfelügyelte,
you? Now
pillanatot
figyelõ
tekintetével
itminden
is your time
to make
a decision!
kísért
végig.
kicsoda
ez a rabszolga,
Let me
giveHát
you
the action
call for
today!
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
1. Die to yourgondoskodik
old self.
személyesen
róluk, és
2. Let Christ
live figyel
in you!
mindent
félretéve
rájuk?
3. 1500
Get baptized
and show
world
évvel késõbb
ismét the
virrasztott
that
you follow
Jesus! kertben, azon a
az Isten
a Gecsemáné
csütörtök éjszakán, Attila
azon Kulcsar
a pénteken,
azon
a
húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
This concludes the series "Winning
szabadításunk
történt.
through
Loosing.
Previous articles:
bizonyságom van arJuneSõt,
andszemélyes
July-August.
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28Let
évvel
ezelõtt
egythat
télihath
estén,breath
amikor
every
thing
rólam
is lehulltak
a rabtartó
praise
the Lord.
Praisebilincsei.
ye the

Lord. Psalms 150:6

Üldözött szabadok, gyõztes szabaGod looked
downtehát.
uponNem
His creation
dok.
Elindultak
volt teand saw that it was good. In time, God's
lekommunikáció.
Nem
lehetett
creation looked back and saw thatmobilGod
telefonon
rákérdezni
a sor
elején,
hogy
was
good. Together
they
formed
a unity
rendben van-e.
Közel
két
ofhátul
loveminden
and devotion.
Through
their
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
covenant, all creation was brought into
öregek, juhok,
barmok,
végeharmony.
The Lord
lovesszekerek,
His children,
láthatatlan
A Veres
partand
many of konvoj.
His children
lovetenger
Him back.
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
EgyPraise the lord with all of your being.
szer each
csak felröppen
a hír,
az remember
egyiptomi
With
breath you
take,
sereg
Kitör
a pánikyou
a táborthat
theközeledik.
Lord is God.
Nothing
do is
ban.apart
Elõl afrom
tenger,
mögöttük
az ellenség.
done
Him.
Wherever
you go,
God
is there.
will never
leave
those
A nép
elõbb He
segítségért
kiált
Istenhez,
who
love
Him.neki
He esik
givesMózesnek:
us new years
aztán
pedig
Mit
and
newvelünk,
challenges,
he helps
us to
tettél
miértand
hoztál
ki minket

9. oldal
3. oldal

grow
and learn.2Mózes
As we approach
theJobb
new
Egyiptomból?
14: 10, 11.
year,
we
can
enter
it
confident
that
God
lett volna szolgaként meghalni Egyipgoes
forthKiderül,
with us.hogy
Praisevan
the aLord,
one
tomban.
népnek
and
all.
The
Lord
has
been
very
good
to
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
His
children.
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
dePrayer:
ha balulI thank
üt ki You
valami,
máris
pánifor the
year
just
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
past-the challenges and the joys-and aI
hibás,forward
hogy ide
look
to jutottunk?
the future, asking Your
Mellesleg,
keresztyén
ezen
a
blessing upon sok
it. Be
with me,tart
Lord,
and
szinten
hitéletében.
with
all amy
loved ones. Keep me in Your
Ekkor
care.
ShineMózesnek
Your lighteszébe
upon jut
my Isten
path,
ígérete.
2Mózes
6: 6-8. Isten
and
make
me acceptable
in megígérte,
Your sight.
hogy megszabadítja õket az egyiptoAmen.
Wisdom
fromnépét
the Psalms
miak kezébõl,
és beviszi
az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket!
2Mózes 14: 13,DC
14.
Washington,
(BWA)-Mózes
nem
okosabb,
mint
a nép,
csak
Elijah Brown, the
9th
general
hisz
Istenben,
és
a
hit
beszédét
mondja
secretary in the 112-year history
tovább
üldözött World
szabadoknak.
Ha
of
the azBaptist
Alliance
Isten
az
aki,
akkor
teljesíti
az
Õ
beszédét.
(BWA), assumed responsibility
Ebben
hitt Mózes.
on
January
1.
Ha azt kérdezte volna valaki MózesBrown,
the
fourth
American
to lead
tõl: Mikor teljesíti
Isten,
amit megígért?
the
global
organization
for
Baptists,
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
was
during Ha
thevalaki
BWA azt
Annual
hogy:elected
Nem tudom.
kérGathering in Bangkok, Thailand, last
dezte
volna:
Mózes,
mondd
meg
ne-a
July. He succeeds Neville Callam,
künk,
hogyan
szabadít
meg
Isten
Jamaican, who retired after being BWA
bennünket
ebbõl afrom
lehetetlen
helyzetbõl?
general
secretary
2007-2017.
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
Prior to coming to the BWA, Brown,
hogy:
tudom! Egyet
azonban
tu36,
wasNem
a professor
of Religion
at East
Texas
University
the US
dok! AzBaptist
Úr harcol
értetek, ésina lehetetand
vice president
lenbõlexecutive
is ki tud vezetni,
mert Õ azof
Úr.the
21stEzCentury
Wilberforce
Initiative,
a bibliai hit.
Hinni azt jelenti,
koamolyan
religious
freedom
advocacy
veszem azt,
amit Isten mond,
ha
organization.
annak minden ellentmondani látszik is.
In his
first hogyan
week, the
new BWA
Nem
tudom,
szabadít
meg,leader
csak
has emphasized BWA commitment to
várok
rá
és
hiszek
benne,
és
amit
nekem
mission, evangelism and human rights,
mond, megteszem.
többi pedig
az Õ
particularly
religiousAfreedom.
(BWA)
feladata. Útat nyitni 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
gyõzelmesen,
mert azBoard
Úr hadakozik
and Benevolence
at its
mid-year meetings. The written
érted.
applications
addressed
to the
MBB
A tengerparton
a halál
kapujában
should
state
the
goals
and
the
álltak, Isten pedig megnyitotta számukduration of the 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

Missziókezdet
a
Magyarországi
Baptista Egyház
Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet
Kárpát-medencében
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
„Megjelent közöttünk Isten
www.baptista.hu/berettyoujfalu
üdvözítő kegyelme.”

Kedves
Testvéreink
Jézus
KriszAz újabb
kori baptista
misszió
minttusban!
egy negyed századdal később indult el
hazánkban,
amikor 1873
tavaszán,
Pest,
Kedves Amerikai
Magyar
Baptista
Buda, Óbuda egyesítésének évében MaSzövetség!
gyarországra érkezett Meyer Henrik
„Nem igazságtalan
az Isten,Bibliatárhogy
(1842-1919)
a Brit és Külföldi
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
sulat kolportőre
szeretetrõl,
melyet (bibliaárusa).
tanúsítottatok Korábbi
az Õ
állomáshelyéről,
a horvátországi
Zágneve iránt, amikor szolgáltatok
és szolrábból
1873. március
6-án
futott be a
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid
6:10)
Déli pályaudvarra az a gőzvontatású vonat,
amelyenhogy
a harmincegy
Meyer
Köszönjük,
gondoltak éves
ránk neHenrik
és
litván
származású
felesége
héz helyzetünkben.
Michelson
(1829-1898)
BudapestImaházunkMatild
augusztus
végi leomlása
és
re érkezett.
Gondolhatta
volna-e vaakkor
lebontása
után
jó reménységgel
valaki,
hogyhogy
a pályaudvaron
gyunk
afelõl,
Isten megsegít minden
benbizonnyal
cipelő építeni
szakállas
nünket
egy újcsomagjait
és szép hajlékot
fiatalembernek
az idegen
városban
istentiszteletek
céljára,
az Õ neve
dicsõ-tett
első tétova
léptei céltudatos
munkává
ségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
fejlődnek
és addig
általa aa keresztyén
misszió
kezdjük
meg,
nem várt terveegy új,
ága, a baptista
közösség
zéssel
és virágzó
az engedélyek
beszerzésével
alakul meg Magyarországon?
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.

A fiatal Meyer Henrik

2010.január
szeptember
2018.

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
A bibliaárus
MeyerIstván
hamarosan
munSzatmári
gondnok
kához látott Pesten,
Újpesten
és Óbudán.
Lisztes
Tibor presbiter
Mint a Bibliatársulat könyvterjesztője
===========================
az eladott Bibliák iránt érdeklődőknek
családi körben tartott magyarázatokat,
VÁRJ
MÉG! toboroznia.
így sikerült
hallgatókat
Mivel
a Brit
Külföldi
Bibliatársulat
Józsué
3:16és(2Móz
14,21-22)
szigorúan tiltotta kolportőreinek a hitbuzgalmi beszédeket, Megállt
így nema sokáig
víz.
lehetett MeyerMinthogyha
Henrik bibliaterjesztője
óriási kéz
a londoni székhelyűtartotta
társulatnak.
volnaMiután
föl,
1874 decemberében két óbudai hitvalmegállt,
lót merített be a Lukács fürdő vizébe, a
s rakásra
gyûlt,aki
bibliatársulat felmondott
Meyernek,
feszült,
ezt követően hivatásszerűen, teljes idejét
hullám hullámraéshõkölt.
áldozta a bizonyságtételnek
a gyüleMegállt
kezetek szervezésének. Meyer
Henrik
egy percre,
missziókezdése, 1873 tekinthető
tehát
a túlsókori
partra
Magyarországonamíg
az újabb
bapát nem értünk.
tista misszió kezdetének.
1875. év nagy próbát és nagy áldást is
Várj bibliaterjesztő,
még Uram!
hozott a munkanélküli
Meyer Henrik számára.
még
Kezed Isten
ne vedd
el!abban az esztendőben
látva itt
a jövőt,
egyMég mindig
vagyok,
egy evangéliumi
helyezett
még mindig fény-forrást
itt vagyunk sokan.
el az Alföld peremén, a Kárpátok bércei
között és a Duna
déli szakaszán,
akkor
Herjeczki
Géza (1977)

2010.
10.
oldalszeptember

még
mindez egyazon
állam területe volt.
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
Később négy független állam területére
folytatás az
1. oldalról
vetítődött
Jézus
Krisztus világossága
ezekről
a
helyekről.
felébredt,
Az élet gyötrelem, deAazért
van mit újjáenni,
született
német
és
magyar
van húsosfazék, fokhagyma igehirdetők,
és uborka, és
akik
megerősödtek
Krisztusban
többenis
a tisztességes
temetéshez
való jogukat
is alkalmas bizonyságtevőkké váltak.
megtarthatták.
Az élet
egy merõvolt,
kinlódás,
Legtöbbjük
laikus
igehirdető
mint
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
Kornya Mihály (róla kevesen tudják,
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
hogy a szolgálata több román ajkú emtöbbre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel
õrizõje
nem
bert
nyert
meg, nem
mint szunnyad
magyart). és
Őket
a
alszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
az
Szentlélek Isten annyira megáldotta,
Úr azon
az éjszakán,
amikorfogadták
kihozta
hogy
általuk
nagyon sokan
népét
Egyiptomból?
el az Urat. Eljutottak a Felvidéken szászólvaemberhez
– Isten mindent
mos Emberileg
német (cipszer)
is. Táfélretett
és csak
az Õ népére
figyelt azon
madt
közülük
igehirdető,
akiknek
még
az éjszakán.
A szabadulás
minden
Amerikában
is volt
szolgálati feladata.
személyesen
felügyelte,
Amozzanatát
szabadságharc
utáni megtorlás
gyanúpillanatot
tekintetével
jaminden
szegeződött
rájuk:figyelõ
Késő esti
imaóra!
kísért végig.
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
Laikus
igehirdető!
A katonai
periratokban
„Krisztus
követőinek”,
majdaz„nazakoszos,
rongyos
nép, hogy
Isten
rénusoknak”
őket. Csak
jóval
személyesennevezték
gondoskodik
róluk,
és
később
lettfélretéve
a nevükfigyel
baptista.
Mintha ők
mindent
rájuk?
maguk
fordítottak
volna virrasztott
erre kü1500sem
évvel
késõbb ismét
lönösebb
Első hitvallási
az Isten gondot.
a Gecsemáné
kertben, irataik
azon a
egyikének
„Keresztelt
csütörtök címe
éjszakán,
azon a keresztyépénteken,
nek”
már Meyer
azon(Getaufter
a húsvétChristen).
hajnalon,Ezt
amikor
a mi
Henrik
adta
ki.
A
Kárpát-medencében
szabadításunk történt.
élő magyar
baptistákbizonyságom
missziói központja
Sõt, személyes
van arsokáig
a
Meyer
Henrik
ról, hogy velem együttvezetésével
virrasztott1887az Úr
ben épült Budapest-Wesselényi utcai
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
imaházban volt. (fénykép)
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
A magyarországi baptisták történetébenÜldözött
jelentősszabadok,
évszám 1905.
gyõztesSokéves
szabatárgyalás
és
kérelmezés
után
magyar
dok. Elindultak tehát. Nema volt
tekormány ekkor részesítette állami elislekommunikáció.
Nem
lehetett
mobilmerésben a baptista hívőket. Ez a rendea sor elején,
hogy
lettelefonon
azonban rákérdezni
sokáig megosztotta
a korabehátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
li baptistákat. Elismert és el nem ismert
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
gyülekezetek éltek számos településen
öregek, juhok,
barmok, szekerek,
végeegymás
szomszédságában.
A másfél
láthatatlan
konvoj. A Veres tenger
partévtizedes
nézet-különbségből
úgy tűnik
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyleginkább a magyar nemzet tragédiája,
csak felröppen
a hír,józanította
az egyiptomi
a szer
trianoni
békediktátum
ki
sereg közeledik.
a pánikbaptisták
a táboreleinket.
1908-banKitör
az európai
ban.konferenciájára
Elõl a tenger, mögöttük
ellenség.
első
kiadott az
statisztikai
dokumentumban
kimutatták,
az
A nép elõbb segítségért
kiált hogy
Istenhez,
1875-1908
közötti
a történelaztán pedig
nekiidőszakban
esik Mózesnek:
Mit
mi
Magyarországon
a legnagyobb
tettél
velünk, miértvolt
hoztál
ki minket

2018.
január
3. oldal

és
leggyorsabb2Mózes
missziós
Egyiptomból?
14:fejlődés
10, 11. EuróJobb
pában.
A
trianoni
döntést
követően
volt
lett volna szolgaként meghalni Egyipidő,
hogyKiderül,
az utódállamokban
matomban.
hogy van atöbb
népnek
gyar
baptista
élt mintgyenge
az anyaországban.
hite, de
még nagyon
az a hit. Ha
Ez
a
megosztottság
azóta
is folyamatos.
jól mennek a dolgok, tisztelik
az Urat,
A különböző politikai helyzetekben bár
de
ha
balul
üt
ki
valami,
máris
különféle módon, de mindig voltpánikapkolnakaéshatáron
bûnbakot
volt a
csolat
túlikeresnek.
baptista Ki
testvérehibás, hogy ide jutottunk?
inkkel.
Mellesleg, sok
keresztyén
tart ezen a
Időközben
számosan
kivándoroltak
szinten a hitéletében.
nem csak más
Ekkor Mózesnek eszébe
jut orszáIsten
európai
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten
megígérte,
gokba,
hanem
hogy megszabadítja õkettengerentúlra
az egyiptois. Északés
miak kezébõl, és beviszi népét
az ígéret
D ékell
l - Afélni
m e r ai földjére. Akkor tehát, nem
sőt
jelen veszedelemtõl, mertkában,
ez csak egy
Ausztráliában
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
is élnek
vég, Isten folytatást ígért.
Most ma
az ais
magyar bapdolgunk, hogy erõsen ráálljunk
tisták. Isten
szavára. Így bátorítja MózesAa népet:
Ne
rendszerféljetek! Álljatok helyt, ésváltást
meglátjátok
kövehogyan szabadít meg ma tően
az Úr1992-ben
benneteket! 2Mózes 14: 13, 14. t a l á l k o z t a k
először
Mózes nem okosabb, mint
a nép,konfecsak
renciaszerűen
hisz Istenben, és a hit beszédét
mondja
atovább
magyarazbaptisták
Később,
üldözöttBudapesten.
szabadoknak.
Ha
1997-ben
a azMABAVISZ,
Isten az aki,megalakult
akkor teljesíti
Õ beszédét.
aEbben
Magyar
Baptisták Világszövetsége,
hitt Mózes.
amelynek
vezetésével
2000-ben
NagyHa azt kérdezte volna
valaki Mózesváradon, 2006-ban pedig Debrecenben
tõl: Mikor teljesíti
amit megígért?
találkoztunk
közel Isten,
6500-an.
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
Marosi Nagy Lajos
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérMagyar baptisták baptista
dezte
volna: Mózes,
mondd
nemagyarok,
Budapest
2017. meg
pp. 17-19
künk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes
csak azt válaszolhatta
volna,
MINDENRE
VAN ERŐM
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuA Úr
KRISZTUSBAN
dok! Az
harcol értetek, és a lehetetlenbõl is
ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
BIZONYSÁGTÉTEL
Ez aéletem
bibliaiigazán
hit. Hinni
azt jelenti, koAz
a megtérésemmel
molyan
veszem
azt,
amit
Isten
mond, ha
kezdődött. Mielőtt Istent megismertem,
annak minden
ellentmondani
látszikgonis.
mielőtt
kibújtam
volna az ágyból,
Nem tudom,kellett,
hogyanvajon
szabadít
meg,valami
csak
dolkodnom
lesz-e
várok ráa ésnapban,
hiszek benne,
és amit
nekem
abban
aminek
örülhetnék,
mond, megteszem.
A többi pedig
az Õ
amiért
érdemes egyáltalán
felkelnem.
Ha
nem volt,
feladata.
Útat akkor
nyitni szomorúak
a tengeren, voltak
leféakezni
napok.
Hajlamos voltam
sötéten,
sőt
a harcikocsik
kerekét,
homályt
tragikusan
látni
az
életet.
Állandó
rémbocsátani az egyiptomiakra... mind a
álmaim,
szorongásaim,
már
Szabadítófélelmeim,
Úr feladata.
Õ viszi véghez
a
egész
koránkegyelembõl.
öngyilkos Hit
gondolataim
szabadítást
által fovoltak. Kamaszkoromban aztán Istent
gadhatod el. Hit
által élhetsz
szabadon,
hibáztattam
minden
szenvedésért
és
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
kegyetlennek tartottam amiatt is, hogy
gyõzelmesen,
mert
hadakozik
még
az egyszülött
Fiátazis Úr
megölte.
érted.
Akkor még fogalmam sem volt, hogy
A tengerparton
a halálmutatja
kapujában
mindez
pont a kegyelmét
meg,
álltak,
pedig megnyitotta
és
hogyIsten
az egésznek
az volt azszámukértelme,
hogy
kibékítsen
ne
ra az engem
élet kapuját,
és õkönmagával
átléptek aéshalegyen
azéletbe.
Ő haragja tovább rajtam, feletlálból az
tem. Pontosan az Ő irgalma és szeretete
Ezt
a lépést
te se
halogasd!a bűneimet
volt,
hogy
felvitte
a keresztre
és elszenvedte érte aLukács
nekem János
járó bünte-

tést.
Feltámadt, hogy
megmutassa,
Magyarországi
Baptista
Egyház hogy
örök
életem,
halhatatlan
lelkem van,
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
ami
Isten
után
vágyódik.
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
Épp egy félelmekkel teli, sötét időszawww.baptista.hu/berettyoujfalu
komban egy evangélizáció volt a városban,
ahovaTestvéreink
igazából menekültem
a saját
Kedves
Jézus Kriszszomorúságom és rossz hangulatom elől.
tusban!
Valahova,
ahol emberek
vesznek
körül
Kedves Amerikai
Magyar
Baptista
és elterelik a figyelmemet. Azonban ez
Szövetség!
Isten időzítése volt, hogy elcsalogasson
„Nem igazságtalan
az Isten,
hogy
meghallani
Őt. Meghallani,
hogy
megelfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
és a
változhat aza életem
nekem is, nemcsak
szeretetrõl,
melyet ott
tanúsítottatok
azoknak, akikkel
találkoztam.az Õ
neveIsten
iránt,
amikor
szolgáltatok
szolkeresett engem. Ő az,ésaki
gáltok
a szenteknek.”
(Zsidti 6:10)
keres
minket. "Nem
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rebillen. "Csak egy szót szólj és meggyógyul a szolgám."
(Mt Géza
8,8) (1977)
Herjeczki

Azt mondja az Ige, hogy Isten tulajdonai vagyunk. Bementem újra a szobába, és azt mondtam Tibornak: nem
az enyém vagy, Isten megvásárolt téged
az Ő Fiának a drága vérén! Ettől kezdve újra tudtam folytatni az ápolást, ami
már nem tartott sokáig... Minden hitharcunk, reményünk, imánk ellenére
néhány nap múlva meghalt.
Rettentő csalódott voltam Istenben,
hogy nem cselekedte meg, amit kértem.
A hitem romokban hevert. Ott maradtam négy kicsi gyerekkel, a legnagyobb
8 éves, a legkisebb 6 hónapos volt. A
szolgálati lakásunkat el kellett hagyni.
Emberileg kilátástalan helyzetben voltam. Hol fogunk lakni, mi lesz velünk
egyedül, hogy viselik majd a gyerekek?
Döntés előtt álltam. Belemerülök az
önsajnálatba, megtagadok mindent,
amit addig hittem, megtapasztaltam
Istenből, megkérdőjelezem az Ő jóságát, szeretetét, vagy pedig amellett
döntök, hogy Ő jó, szeret, és igaz a
Biblia minden szava akkor is, ha nem
láttam, nem éreztem és nem tapasztaltam belőle pillanatnyilag semmit.
Az az ige jutott eszembe, amikor Jézus kemény beszéde miatt sok tanítvány
kihátrált és Ő azt kérdezte a maradéktól:
Ti is el akartok menni? A tanítványok
ezt felelték: "Uram, kihez mehetnénk?"
(Jn 6,68) Igen, én is ilyen helyzetben találtam magam. Tudtam, hogy Nélküle
nem tudok élni, és nem lenne erőm folytatni. Tudtam, hogy nincs más választásom, mint hinni és bízni Benne.
Volt bennem egy égető kérdés is. Tibor sokat szenvedett, mielőtt meghalt,
és azt kérdeztem Istentől, hogy miért?
Miért nem lehetett a halált megúszni kevesebb kínnal? Miért engedte ezt meg?
Miért így kell? Aztán eszembe jutott az
ostorcsapásokat szenvedett, kihasított
húsú, megszégyenített, elárult, leköpdösött, megvetett, levegő után kapkodó,
kereszten függő Istenfiú a mi bűneinkkel a hátán, elválasztva az Atyától...
Ráeszméltem, hogy ha Isten a saját Fiát
nem kímélte, akkor mi miben vagyunk
különbek? Mit követelhetnék én Tőle?
Isten nem ígérte, hogy megóv a
szenvedéstől, de azt igen, hogy velünk lesz a nyomorúságban, hogy
fogja a jobb kezünket, és el sem
marad mellőlünk.
Eldöntöttem tehát, hogy újra beleteszem a kezem Isten kezébe, és nem
hagytam helyet a sötét gondolatoknak
és a gyötrő emlékeknek a betegápolásból és a halálról, a betegségről, a saját
jövőmről. Amikor csak tehettem, nem
hagytam magam magamra:) Felhívtam
valakit, meglátogattam a barátaimat.
Nem akartam szenvedni a fájdalomtól és
a depressziótól. Tudtam, hogy Tibor már
2018. január

nem szenved, nem sajnáltam, hogy nem
látja azokat a szép dolgokat, amiket én,
mert ez silány ahhoz képest, amit ő már
láthat. Újra bíztam abban, hogy Isten országában újra találkozunk majd.
Isten pedig tette a maga részét. Erős
voltam a gyerekek mellett, foglalkoztam
velük. Nem éreztem magam magányosnak, maga Isten volt a férjem. "Aki alkotott, az a férjed" (Ézs 54,5) Az Ő szeretete teljesen betöltötte a szívemet és az
életünket.
El sem tudom mondani, hogy Isten
mennyi módon elhalmozott minket
mindennel. A Baptista Szeretetszolgálat
jóvoltából még abban az évben a nevemre került egy csodálatos ház is, amit én
választhattam ki... Külön házba költözhettünk a gyerekekkel! Nagyon hálásak
voltunk! Semmiben nem szenvedtünk
hiányt, sőt, a szükségeink felett kaptunk
meg mindent! Mindig az az igevers járt
az eszemben, amit Pál a filippieknek írt:
"az én Istenem pedig be fogja tölteni a
ti szükségeiteket az Ő DICSŐSÉGÉNEK
GAZDAGSÁGA SZERINT..." (Fil 4,19)
Így történt. Adott embereket, akik szerettek, nem hagytak magamra, gyülekezetet, ahol szükség volt rám és szolgálhattam.
A megkoronázása mindennek a jónak,
hogy egy társat is adott, és egy nagyszerű apukát a gyerekeimnek. Ez egy újabb
kaland volt, és egy újabb megtapasztalása annak, hogy Isten képes előhozni
valakit, akit nem is ismertem; hozzám
vezetni, csodát tenni, hogy képes legyek
újra szeretni valakit szerelemmel.
Isten csodálatos. Minden eseményt
a kezében tart, nem hibázik. Ő egyedül méltó a bizalmunkra, és Ő is bízik és
hisz bennünk, kicsi emberekben, hogy
a nehézségek idején mégis-mégis Őt
választjuk társunknak. Dicsőség Neki
ezért!
Petrikné Sáfrány Judit

ÜNNEPEK UTÁN

Elmúltak mind az ünnepek.
Néped eljött,
ott volt,
Rád figyelt.
S Te szóltál velünk.
Mostmár tekints kegyelmesen ránk,
s szerelmed hívja szárba,
s bontsa kalászba
az igemagvakat!
Éltess,
mert jönnek már a hétköznapok,
s nem vár az idő,
a föld,
a gép!
Munkánk végzéséhez is
Te adsz erőt:
fölvenni és letenni,
győzni és megpihenni.
Bátor munkásai vagyunk
a földnek,
hiszen miénk,
mert nékünk adta Isten.
S míg munkáljuk az emberiség
javát:
éhséget csillapítunk,
ruhát szabunk,
békét kötögetünk,
nem feledjük
mi legfontosabb:
az evangéliumot;
hogy Isten szeret,
hogy Fiát elküldte nékünk,
hogy Jézus életét adta értünk.
Jöjj Mester!
Annak, ki minket így szeret
itt a helye közöttünk.
Jöjj,
hétköznapjainkban is
foglald el a főhelyet!
Jöjj fénysugár,
s vezess!
Veled boldog a földi élet,
s Veled miénk a Menny is.
Herjeczki Géza

