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Hungarian Baptist Convention of North America

Since 1908

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

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

MIT TANULHATUNK MÁRIÁTÓL, JÉZUS ÉDESANYJÁTÓL?
ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-

Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter
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MENTSZABADOK
KIRÁLY
ÜLDÖZÖTT

folytatás az 1. oldalról
Ó, győztes Úr,
TeAz
égbe
Király,de azért van mit enni,
életment
gyötrelem,
Uralmad
végtelenfokhagyma
!
van húsosfazék,
és uborka, és
Téged
imád temetéshez való jogukat is
a tisztességes
néped,
mely visszavár
megtarthatták.
Az élet egy merõ kinlódás,
nagy
hittel szüntelen.
reménytelenség
és halál. De hát ezis jobb,
Temint
készíted
helyünket
a semmi,
és úgy sincs kilátás ennél
Atyánknak
házánál
többre. Fogadjuk
el ,a helyzetet, és az adott
hol
gondjaink
megszűnnek,
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé tenni.
s lelkünk
otthont
talál.az életüket ma is
Hányan
tengetik
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Mit álltok
itt
Így tengette
az életét Izráel míg el
égre
szemmel,
nememelt
jött hozzá
a Szabadító és ki nem
bús
tanítványai?
hozta
õket a szolgaság házából.
Elméteket
égi értelemmel
a mi Szabadítónk? 2Mózes
meg Milyen
fogja áldani.
12:42-ben
találunk
egy különös mondaÉs visszatér majd egyszer,
tot Istenrõl.
ahogy
most mennybe szállt,
Virrasztott
az Úr azon az éjszakán,
Áldásra
tárt kezekkel,
amikor
kihozta
õket Egyiptomból. Ez az
beváltva szent szavát.
éjszaka az Úré volt.
Balog
Miklós (1958)
Micsoda
evangélium
van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
FÉNYE
alszik. Mit VILÁGÍT
jelent az, hogy virrasztott az
Lukács
24:50-51
Úr azon
az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Kiviszi
őket Jeruzsálemből
Emberileg
szólva – Isten mindent
Betániáig
viszi
félretett és
csakkiazŐ,Õ népére figyelt azon
két
karja kék
tartva minden
azáldó
éjszakán.
A felhőt
szabadulás
szemük
láttáraszemélyesen
az égbe nő, felügyelte,
mozzanatát
Elszakad
eggyé
a mennyel.
minden tőlük,
pillanatot
figyelõ
tekintetével
Ott
várja
Atyja
győztes
Fiát.
kísért végig. Hát kicsoda
ez a rabszolga,
Mennybement
Jézusnép,
fényehogy
világít:
koszos, rongyos
az Isten
bevilágítja Kálváriánk…
személyesen gondoskodik róluk, és
Izabella
mindent Kárász
félretéve
figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
növekszik,
azon Sötétben
a húsvét hajnalon,
amikor a mi
mint
a
gomba…
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arA hit ígéretekből él, nem magyarázaról,
hogy
velemváratlan
együtt virrasztott
Úr
tokból.
Amikor
és nehéz az
ese28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
mények látogatják meg az életünket, mi
rólam is lehulltak
válaszokat
akarunka rabtartó
és pedigbilincsei.
azonnal.
Ilyenkor, a legtöbb esetben nincs értelszabadok,
gyõztes
szabames Üldözött
magyarázat.
Az egyetlen
menedédok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
tekünk az Isten ígéreteibe vetett hit.
lekommunikáció.
Nem
lehetett
mobilJób, amikor nem értette mit cselekszik
telefonon
rákérdezni
sor elején, hogy
Isten,
hitével
erősebbena kapaszkodott
az
hátul
minden
rendben
van-e.
Úr ígéretébe. „Mert én tudom,Közel
hogy két
az
nép, él,
asszonyok,
gyermekek,
énmilliós
Megváltóm
és utoljára az
én porom
öregek,
juhok,
szekerek,
végefelett
megáll.
Ésbarmok,
ha ez a bőröm
lefoszlik
A Veres
tengerSaját
partis,láthatatlan
testembenkonvoj.
látom meg
az Istent.
ján tábort
vernek,
megpihennek.
Egymagam
látom
meg Őt,
tulajdon szemeim
szer csak
a hír,
látják
meg, felröppen
nem más…”
Jóbaz19:egyiptomi
25-27a.
sereg
közeledik.
Kitör a pánik
a táborKészülj
fel az ígéretekből,
mert
eljön
Elõl a Minden
tenger, mögöttük
ellenség.
a ban.
sötétség.
hívőnek az
végig
kell
A népa elõbb
segítségért kiált
Istenhez,
menni
sötét életszakaszon
előbb
vagy
utóbb.
50:10b-ben
ezt olvassuk:
aztán Ézsaiás
pedig neki
esik Mózesnek:
Mit
“Aki
jár éshoztál
nem ragyog
rá
tettélsötétségben
velünk, miért
ki minket

5. oldal
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
ÁHÍTAT
lett volna szolgaként
meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
Azdeújkori
magyargyenge
baptizmus
kezdehite,
még nagyon
az a hit.
Ha
tére
emlékeznek
magyarországi
jól mennek
a dolgok,
tisztelik aztestvéUrat,
reink
harmadik
vasárnapján.
Jó
de ha május
balul üt
ki valami,
máris pánihozzájárulásnak
találjuk
Novák
kolnak és bûnbakot
keresnek.
Ki testvér
volt a
egy
évehogy
írt „áhítatát.”
hibás,
ide jutottunk?
Mellesleg,
sok beszéd
keresztyén
tart ezentea
Az
egészséges
példájának
szinten amit
a hitéletében.
kintsd,
éntőlem hallottál, a Krisztus Ekkor
Jézusban
való hitben
és szeretetben.
Mózesnek
eszébe
jut Isten
A
rád bízott
drága
kincset
őrizd meg
ígérete.
2Mózes
6: 6-8.
Isten megígérte,
ahogy
bennünk
lakozó Szentlélek
—
megszabadítja
õket az által.
egyipto2Tim
1,13-14 és beviszi népét az ígéret
miak kezébõl,
Valahányszor
a másra
kincs
földjére.
Akkor tehát,
nem bízott
kell félni
a
(parathéké)
gondolatával
jelen veszedelemtõl,
merttalálkozunk
ez csak egya
Timóteushoz
levelekben
– Pál
apostol
rövid epizód írt
a nép
életében.
Nem
ez a
háromszor
él
ezzel
a
képpel
(1Tim
6:20;
vég, Isten folytatást ígért. Most az
a
2Tim
1:12,14)
– aerõsen
régiek életkörülményedolgunk,
hogy
ráálljunk Isten
ire
kell gondolnunk.
Példáula arra,
szavára.
Így bátorítja Mózes
népet:hogy
Ne
nem kártyákkal a pénztárcájában indult
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
útnak a kereskedő, mint a maiak, hanem
hogyan szabadít
meg mateli
az Úr
bennesúlyos
pénzérmékkel
zacskóval.
teket!
2Mózes
14:
13,
14.
Az ókori Közel-Keleten nemesfémből
Mózes
nem okosabb,
mint a nép,
csaka
készült
érmék
és drágakövek
voltak
hisz Istenben, ésAmit
a hitezekből
beszédét
mondja
váltóeszközök.
otthon
hagyott,
kellett helyeznie.
továbbaztazbiztonságba
üldözött szabadoknak.
Ha
Elásta,
másrateljesíti
bízta (Jézus
is hivatIsten azvagy
aki, akkor
az Õ beszédét.
kozik
a gyakorlatra a tanításában).
Ebbenerre
hitt Mózes.
Visszatérve
a Timóteusnak
írt MózeslevelekHa azt kérdezte
volna valaki
hez,
“elérkezett
az
én
elköltözésem
idetõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
je” – írja Pál a második végén szeretett
Erre Mózes csak
azt válaszolhatta
volna,A
tanítványától
búcsúzva
(2Tim 4:6).
hogy:
Nem
tudom.
Ha
valaki
azt
kérhátrahagyott „drága érték”, amit Timódezteésvolna:
Mózes,
monddbíz,
meg
neteus
a Szentlélek
őrzésére
mielőtt
künk, hogyan
szabadít
Isten
eltávozna,
valószínűleg
„azmeg
egészséges
bennünketAz
ebbõl
a lehetetlen helyzetbõl?
beszéd.”
evangélium
szolgálatára
Mózes hírnök,
csak aztapostol
válaszolhatta
rendelt
és tanítóvolna,
(2Tim
1:11),
nemes Egyet
harcotazonban
megharcolhogy: Pál,
Nema tudom!
tuta,
és a hitet
megtardok!futását
Az Úrelvégezte
harcol értetek,
és a lehetettotta
4:7)vezetni,
– azt amert
„drága”
lenbõl(2Tim
is ki tud
Õ azértéket
Úr.
hagyva
a
következő
generációra
példaEz a bibliai hit. Hinni azt jelenti,
koként
tehát,
hogy
az
evangéliummal
molyan veszem azt, amit Isten mond,való
ha
szolgálat hűséges ellátása lehetséges,
annak
minden
ellentmondani
látszik
is.
az Istentől kapott megbízás teljesíthető.
Nemevangélium
tudom, hogyan
szabadít meg,
csak
Az
szolgálatában
élő aposvárok
rá és
hiszek
benne,
és amit
nekem
tol
Isten
iránta
való
bizalmát
élvezve
és
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
az Õ
azt viszonozva (“meg vagyok győződve,
feladata.
nyitni a arra,
tengeren,
hogy
nekiÚtat
van hatalma
hogy aleférám
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
fény, bízzon az Úr nevében és támaszSzabadító
Úr feladata. Õ viszi véghez a
kodjon
Istenére!”
szabadítást
kegyelembõl.
Hitszüksége
által fo-a
Mindennek
napfényre van
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
növekedéshez. A hittel ez fordítva van.
bár amindig
üldözötten,
de ugyanakkor
Bár
világosságban
születik
olyan, mint
mertnövekszik
az Úr hadakozik
agyõzelmesen,
gomba. Sötétben
a legjobban.
érted.A sötétben kényszerülsz rá, hogy a
teljes
és sorsodat
A lényedet
tengerparton
a halálmaradéktalakapujában
nul
rábízd
álltak,
IstenIstenre.
pedig megnyitotta számukmagyarázatokat
Még
ha
raNe
az élet
kapuját, és õkkeress.
átléptek
a hakapnál
magyarázatot, mit érnél vele?
lálból azis életbe.
Keresd meg az ígéreteket, és bízz Őbente semind
halogasd!
ne, Ezt
aki aazlépést
ígéreteit
betartja!
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6:10) Attila…
Ahányan, annyifélék. Sajátos körülmények,
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és kudarcok.
Olyan
Köszönjük,
gondoltak
ránk korban
neéltek,
ami a baptista hit – és életszemhéz
helyzetünkben.
lélet
befogadására
nyitott
volt. Ez és
nem
Imaházunk
augusztus
végi leomlása
azt jeleni,után
hogy
éltek,
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va- és
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tapssal fogadták
gyunk
hogy Isten megsegít
bennünket
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szép hajlékotMint
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volna egy
– éppen
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kiinduló
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nyelviségükzéssel
és az engedélyek
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Henrik
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testvéreink
nézeti
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kiutat keresők,
mint
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kérjükImre,
továbbra
is a minket
Dr. Somogyi
ezeknek
a hívőésférazfiaknak
Úrra figyelõ
imádságaikat!
Minden
a szép példáját
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– köszolgálatukra
kívánjuk.
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a falvak áldását
népe, épp
úgy, mint
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Hogyan értékeljük
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tudunk
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Lisztes Tibor róluk.
presbiter
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látszata után
kapdosva
elfelejtjük, hogy
VÁRJ
MÉG!
kik
vagyunk.
ha megszűnünk
Józsué
3:16Alig,
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a kiMegállt aésvíz.
szolgáltatottakhoz.
Minthogyha óriási kéz
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konyságunkról. Miért ne vigyáznánk
feszült, a
magyar baptista
lelkiséget,
amihõkölt.
legalább
hullám
hullámra
annyira a miénk és rólunk szól,
mint az
Megállt
anyanyelvünk? Nem azt énekeltük
egy percre,már
régen is, hogy „Ó,
bárpartra
ezernyi
amíglenne
a túlsó
nyelvem…”? Miért adnánk
fel éppen
át nem értünk.
azt, amelyiken megtanultunk énekelni?
Mint annyi mást, eztVárj
az éneket
is az előmég Uram!
deink hagyták ránkKezed
– drága
kincsként.
ne vedd el!
— AdjunkMég
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az Úrnak
az első
mindig
itt vagyok,
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baptistáktól
lelki
még
mindig itt örökölt
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
Magyarországi Baptista Egyház
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folytatás az 1. oldalról
A közelgő MaBaVit 4-re való tekintetAzebben
élet gyötrelem,
azért van mit
enni,
tel,
az évbende
a szokottnál
korábvan
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
ban tartottuk a MaBaVisz elnökségének
a
tisztességes
temetéshez
való
jogukat
gyűlését. Ezúttal az erdélyi testvérekis
megtarthatták.vendégszeretetüket
Az élet egy merõ kinlódás,
gyakorolták
egy
reménytelenség
és halál. DeAháttagszövetezis jobb,
Zilah melletti panzióban.
mint akivétel
semmi,nélkül
és úgyképviseltették
sincs kilátás ennél
ségek
matöbbre.
Fogadjuk
el
a
helyzetet,
az adott
gukat. Mint mindig ilyenkor, és
először
a
keretekben próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
tagszövetségek
beszámolóit
hallgattuk
életüket ma is
meg,Hányan
majd a tengetik
MaBaVitaz4 programjainak
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
részletes megbeszélése következett.
Így tengette az életét Izráel míg el
nem
jött hozzá a Szabadító és ki nem
I. Beszámolók
hozta
õket a szolgaság
házából.
A beszámolók
során jó
volt hallani a
tagszövetségek programjairól és célkiMilyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
tűzéseiről.
12:42-ben találunk egy különös mondaErdélyben
tot
Istenrõl. rendszeressé váltak az
énekkarok
és fúvóskarok
jó
Virrasztott
az Úr azontalálkozói,
az éjszakán,
légkörben
zajlanak
az
országos
missziói
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éséjszaka
ifjúságiazkonferenciák.
Úré volt.
A Micsoda
Vajdaságban,
Szabadkán,
Csanta-a
evangélium
van ebben
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban.
Kiderül, hogy vana agazdasági
népnek
véren
és Bácskossuthfalván
hite,
de
még
nagyon
gyenge
az
a
Ha
válság ellenére folytatódnak az hit.
építkejól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
zések, miközben a gyülekezetekre egyre
de ha balul
üt ki teher
valami,
márisa páninagyobb
szociális
nehezül
folyakolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki volt a
matos migráció miatt.
hibás, hogy ide jutottunk?
Felvidéken,
a szentpéteri
Mellesleg, sok
keresztyénaz
tartegyetlen
ezen a
magyar
baptista
gyülekezet,
de óriási
szinten a hitéletében.
missziói
kínálkozik
Ekkorlehetőség
Mózesnek
eszébe Csallóköz
jut Isten
vidékén,
Rimaszombaton
ésmegígérte,
Dunaszerígérete. 2Mózes
6: 6-8. Isten
dahelyen.
Odaszánt missziómunkásokra
hogy megszabadítja
õket az egyiptoés megfelelő anyagi támogatásra lenne
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
szükség.
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
Kárpátalján,
az anyagi
és
jelen
veszedelemtõl,
mertszegénység
ez csak egy
arövid
háború
fenyegetettség
ellenére
nagy
epizód a nép életében. Nem ez aa
lelki
szomjúság,
itt is több
munkásvég, Isten folytatást
ígért.lelki
Most
az a
ra
lenne
szükség.
Jelenleg
a
10
gyülekedolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
zetben 2 felavatott lelkipásztor szolgál.
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
A lelki munkások (diakónusok) nagyon
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
elfoglaltak, a család fenntartása sok
hogyan
szabadítigényel.
meg maNagy
az Úra benneidőt
és munkát
szociáteket!
2Mózes
14:
13,
14.
lis szükség, sok gyerek éhezik, a gyüMózes nem okosabb, mint
a nép, csak
lekezeteknek
hisz Istenben, és a hit beszédét
egyremondja
több
tovább az üldözött szabadoknak.
Ha
ilyen terhet
Isten az aki, akkor teljesíti az
Õ beszédét.
kell
vállalniEbben hitt Mózes.
uk. Sok maHa azt kérdezte volna valaki
gyart Mózeselvisztõl: Mikor teljesíti Isten, amit
nekmegígért?
a frontra,
Erre Mózes csak azt válaszolhatta
emiatt avolna,
fiatahogy: Nem tudom. Ha valaki
kérlok azt
igyekezdezte volna: Mózes, mondd
nenek meg
elhagyni
künk, hogyan szabadítazmeg
Isten
országot.
bennünket ebbõl a lehetetlenTest
helyzetbõl?
vérei n k
nagyonvolna,
háláMózes csak azt válaszolhatta
Kelemen
hogy: Nem tudom! Egyetsak
azonban
tutestdok! Az Úr harcol értetek,Szabolcs
és a lehetetvérÕés
lenbõl is ki tud vezetni, mert
azcsaládÚr.
jának
szolgáEz a bibliai hit. Hinni azt
jelenti,
komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János

Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.
latáért
(akik a MaBaVisz
támogatásával
www.baptista.hu/berettyoujfalu
lehetnek
ott). A szükséget látva, a MBE
hamarosan egy újabb missziós házasKedves
Testvéreink
Jézus Kriszpárt
fog kirendelni
Kárpátaljára.
tusban!
Magyarországon már több áldásos
Kedves Amerikai Magyar Baptista
konferencia (cigánymissziós, Kornya,
Szövetség!
Habán) került megrendezésre ebben az
„Nem igazságtalan
hogy
évben.
A vezetők ésaza Isten,
gyülekezetek
elfeledkezzék
a ti nagyobb
cselekedeteitekrõl
és a a
számára egyre
kihívást jelent
szeretetrõl,
tanúsítottatok
Õ
szociális ésmelyet
oktatási
lehetőségekaz
kihaszneve
iránt,
amikor
szolgáltatok
és
szolnálása. Szeretnének nagyobb hangsúlyt
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
fektetni
a börtönmisszióra,
az egészségügy
területén
pedig
egy
gyerek
hospis
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nekiépítésén
dolgoznak.
Az
Európában
héz helyzetünkben.
eluralkodó
politikai
liberális
Imaházunkteológiai
augusztusésvégi
leomlása
és
gondolkozás
igyekeznek szorolebontása
után miatt,
jó reménységgel
vasan együttműködni
a Szlovák,
gyunk
afelõl, hogy Isten
megsegítHorváth,
benLengyel,
Román,
Csehépíteni
és más
nünket
egy Ukrán,
új és szép
hajlékot
istentiszteletek
céljára, az Õ neve dicsõbaptista szövetségekkel.
ségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
Az Észak
Amerikai Szövetség
életékezdjük
meg,
addig
a
nem
terveből a torontói imaházépítés,várt
a Sarasota-i
zéssel és az engedélyek beszerzésével
és Kelownai magyar missziókról tettem
foglalkozunk.
részletesebb
illetve
az új lelTervünk és említést,
szándékunk
végrehajkipásztorra
váró
gyülekezetek
(Detroit,
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
Cleveland,
Chicago)
helyzetéről
szóláltal
számunkra
eljuttatott
összeget:
tam. azaz
Minden
után, hálát
$5,000,
ötezerbeszámoló
dollárt.
adtunk Istennek a megtett útért, kegyelEzúton is megköszönve testvéreink
mét és áldását
az isadott
szövetség
segítségét,
kérjükkértük
továbbra
a minket
és
missziós
tevékenységeire.
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
II. MaBaVit 4
A találkozó
fő napirendi
pontja a köTestvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
Baptista
zeledő Gyülekezet
MaBaVit 4nevében:
megszervezése volt.
Jó hangulatban
és segítő
Papp
Dánielszándékkal
lelkipásztorbeszéltük meg Szatmári
és dolgoztuk
ki agondnok
napi progIstván
ramok részleteit.
Hely
és
idő
szűke miLisztes Tibor presbiter
att, itt csak a legfontosabbakat említem:
===========================
Péntek este bemerítési istentisztelet

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

2010.május
szeptember
2017.

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,
lesz,
az igehirdetést
PappDeJános
testvér
reménytelenség
és halál.
hát ezis
jobb,
fogja
végezni.
Az
istentisztelet
után
egy
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
ráadás
program
is
lesz,
amikor
különbötöbbre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
zőkeretekben
zenei szolgálatok,
illetve rövidtenni.
igei
próbáljuk elviselhetõvé
üzenetek
és tengetik
bizonyságtevések
hangzaHányan
az életüket
ma is
nak
el. a rabszolga-gondolkodással?
ezzel
Így tengette
az életét
Izráel lesz
míg el
Szombat
délelőtt
két részes
a
nem jött az
hozzá
a Szabadító
és ki nem
program,
elsőben
tagszövetségi
behozta õket a szolgaság
házából.
mutatkozások
lesznek, majd
Simon József testvér hirdet igét. Itt kerül sor a
Milyen
a mi Szabadítónk?
Kornya
díj átadására
is. Először2Mózes
Füredi
12:42-ben
találunk egy
különös
mondaKamilla
(posthumus)
kapja
a díjat,
majd
Istenrõl.
a tot
Barett
házaspár, a 4H alapítvány veaz Úr azon
az éjszakán,
zetői,Virrasztott
akik a magyar
baptista
misszió
amikor kihozta
õket
Egyiptomból.
az
érdekében
nagyon
sokat
tettek többEz
tagéjszaka az Úré
szövetségben
is, volt.
az elmúlt években. A
Micsoda
evangélium
ebben a
második
részben
szekciós van
felosztásban
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
9 aktuális téma kerül megbeszélésre.
Izráel õrizõje
nem szunnyadistentiszés nem
Szombat
este evangélizációs
alszik.
Mitazjelent
az, hogy virrasztott
az
telet
lesz,
igehirdetést
Paul Msiza
Úr azon
az éjszakán,
amikorAzkihozta
testvér,
a BWA
elnöke végzi.
istennépét Egyiptomból?
tisztelet
utánra tervezett zenei koncert
Emberileg
szólva
– Isten mindent
elmarad,
helyette
egy úgynevezett
Offfélretett
csak az Õkeretében,
népére figyelt
azon
line
Teraszésprogram
háttérzeéjszakán.
A szabadulás
minden
neazmellett
közösségépítő
találkozások,
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
beszélgetések lehetnek.
minden pillanatot figyelõ tekintetével
Vasárnap délelőtt folytatódnak a
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
MaBaVit-os, tagszövetségi bemutatkokoszos, rongyos nép, hogy az Isten
zások, majd ismét Paul Msiza testvér
személyesen gondoskodik róluk, és
hirdet
igét.félretéve
Ezt az figyel
istentiszteletet
mindent
rájuk? úrvacsorai
alkalommal
zárjuk.
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
A Isten
fő alkalmak
ének-zenei
szolgálatait
az
a Gecsemáné
kertben,
azon a
azcsütörtök
erdélyi és
magyarországi
testvérek
éjszakán, azon a pénteken,
biztosítják.
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
Az amerikai Szövetség
szabadításunk
történt. bemutatkozására Sõt,
szombat
délelőtt
kerül sor, van
10-12
személyes
bizonyságom
arpercben.
Egy
öt
perces
videót
(mozgó
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
képekkel)
be szövetségünk
28 évvel mutathatunk
ezelõtt egy téli
estén, amikor
életéről,
illetve
ének–zenei
rólam is lehulltak a rabtartószolgálattal
bilincsei.
is készülhetünk.
Üldözött szabadok, gyõztes szabaIII. Látogatások
dok.
Elindultak tehát. Nem volt teSzombaton a Kornya
nyitó mobilistenlekommunikáció.
NemÉv
lehetett
tiszteletére
került sora sor
Nagyszalontán.
telefonon rákérdezni
elején, hogy
Ahátul
helyiminden
gyülekezet
tagjain
jelen
rendben
van-e.kívül
Közel
két
volt
számos
a környéki
gyümilliós
nép,látogató,
asszonyok,
gyermekek,
lekezetek
testvérisége,
a szalárdi
öregek, juhok,
barmok,illetve
szekerek,
végegyülekezet
férfikara.
A polgármester
láthatatlan konvoj.
A Veres
tenger partköszöntő
üdvözleteket
ján tábortbeszédén
vernek, kívül,
megpihennek.
Egyésszer
igeicsak
köszöntéseket
a tagfelröppen tolmácsoltak
a hír, az egyiptomi
szövetségek
képviselői,
igehirdetést
sereg közeledik.
Kitör aazpánik
a táborPapp
testvér mögöttük
a MaBaVisz
és MBE
ban. János
Elõl a tenger,
az ellenség.
elnöke
Kihangsúlyozta,
hogy
A nép végezte.
elõbb segítségért
kiált Istenhez,
mint
is esik
szükség
van olyan
aztánrégen
pedigma
neki
Mózesnek:
Mit
igehirdetőkre,
tettél velünk, akik
miértörömmel
hoztál kihirdetik
minket

7. oldal
3. oldal

az
evangéliumot.
Akkor
remélhetünk
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10,
11. Jobb
megtéréseket,
ha
az
igehirdetők
Isten
lett volna szolgaként meghalni Egyipüzenetét
mondják,hogy
és nem
tomban. Kiderül,
vana ahallgatók
népnek
elvárásainak
próbálnak
kedvezni.
AzHa
ishite, de még nagyon
gyenge
az a hit.
tentisztelet
közös tisztelik
ebéd keretében
jól mennekután
a dolgok,
az Urat,is
gyakoroltuk
de ha balul aütközösséget.
ki valami, máris pániVasárnap
délelőtt keresnek.
az érmihályfalvai
kolnak
és bûnbakot
Ki volt a
gyülekezetben
hibás, hogy ide szolgáltam,
jutottunk? ahol az ige
asztala
mellettsoka keresztyén
szentjegyek
Mellesleg,
tartasztaláezen a
hoz
is ajárultunk.
szinten
hitéletében.Délután átmentem
Kémerre,
ahol Királyeszébe
Tibor jut
testvérrel
Ekkor Mózesnek
Isten
is
találkoztam.
áhítat
szerinti
ígérete.
2MózesAz
6: erdélyi
6-8. Isten
megígérte,
igéből
szolgáltam, József
utolsó
hogy megszabadítja
õketéletének
az egyiptorendelkezéseiről.
A múltat
lezáró
megmiak kezébõl, és beviszi
népét
az ígéret
bocsájtás
témakörében,
a megbocsájtás
földjére. Akkor
tehát, nem
kell félni a
készségéről
és a megbocsájtás
elfogadájelen veszedelemtõl,
mert ez csak
egy
sának
szükségéről
szóltam.
Ha
szívből
rövid epizód a nép életében. Nem
ez a
meg
bocsájtani,
és bizalommal
vég, tudunk
Isten folytatást
ígért.
Most az a
fogadjuk
testvéreink
és
az
Úr bocsánadolgunk, hogy erõsen ráálljunk
Isten
tát,
akkorÍgy
tudjuk
igazán
lezárni
a múlt
szavára.
bátorítja
Mózes
a népet:
Ne
sérelmeit.
Jó volthelyt,
találkozni
idősebb
féljetek! Álljatok
és meglátjátok
testvéreimmel,
öröm
voltÚrhallgatni
hogyan szabadítésmeg
ma az
benneateket!
kémeri
ének
és
zenekar
2Mózes 14: 13, 14. színvonalas
szolgálatát.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
A Istenben,
MaBaViszés elnöksége,
testvéreim,
hisz
a hit beszédét
mondja
akikkel
a
gyűlésen
és
a
gyülekezetektovább az üldözött szabadoknak. Ha
ben
testvéri
Istentalálkoztam,
az aki, akkor valamennyien
teljesíti az Õ beszédét.
szeretettel
üdvözlik
szövetségünk
gyüEbben hitt Mózes.
lekezeteit,
Isten
gazdag
áldását
kívánják
Ha azt kérdezte volna valaki Mózeséletünkre
szolgálatunkra.
Ezt kívátõl: Mikor és
teljesíti
Isten, amit megígért?
nom
én
is
minden
kedves
olvasó
Erre Mózes csak azt válaszolhattarészére.
volna,
dr. Gergely
István
hogy: Nem tudom.
Ha valaki
azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
Ez
a mai
bennünket
ebbõlnap
a lehetetlen helyzetbõl?
a nagycsak
lehetőségeké
- mert tágas
térre
Mózes
azt válaszolhatta
volna,
állította Isten a lábadat,
hogy:
Nem tudom!
Egyet
azonban
tua megvalósuló
álmoké
- mert
vele még
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
leheteta falakon is átugorhatsz,
lenbõl
is ki tud vezetni,
mert Õ az
Úr. ő
a kapaszkodás
biztonságáé
- mert
Ez afogja
bibliaikezedet,
hit. Hinni azt jelenti, koerősen
molyan
veszem
azt, amit
Isten
mond, ha
az igazi
találkozásé
- mert
szeretetével
annak
minden
ellentmondani látszik is.
jön
feléd
Istened,
a munka
mert kezed
munkáNem
tudom,öröméé
hogyan- szabadít
meg,
csak
ját
ő teszi
várok
rá ésmaradandóvá,
hiszek benne, és amit nekem
az otthonlét
békességéé
- mert
mond,
megteszem.
A többi
pedigmeglátaz Õ
hatod
Isten
jóságát
az aélők
földjén.leféfeladata.
Útat
nyitni
tengeren,
Ez a anap
Isten áldásával
teljes.
Neked
kezni
harcikocsik
kerekét,
homályt
adatik,
hogy
áldássá
légy.
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
István
Szabadító Úr feladata.Őri
Õ viszi
véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod
el. Hit általútja
élhetsz szabadon,
Az üdvösség
bár
mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
Benned megszületett, meghalt,
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
feltámadott Ő?
érted.
Örülj,
ezek
után
a
mennybemenetel
jő!
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukÁldozócsütörtök
raÁllandó
az élet kapuját,
és õk átléptek a haHa
győztél
magadon, és csak Isten irányít:
lálból
az életbe.
A mennybemenetel meglett szívedben már
Ezt a lépést te se halogasd!
itt!
Angelus Silesius, ford.
Szénási
Sándor
Lukács
János

Magyarországi Baptista Egyház
CHICAGO
Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
VISSZATEKINTÉS

Gyülekezetünk
30-ik
évfordulóján
Kedves
Testvéreink
Jézus
Kriszvisszatekintve
a
múltra,
Isten
hűségétusban!
ről
és folyamatos
gondoskodásáról
Kedves
Amerikai Magyar
Baptista
tehetek bizonyságot, amit a mi kis gyüSzövetség!
lekezetünk évről-évre átélt.
„Nem
igazságtalan
Isten, hogy
Személyes
kiváltságazszámomra,
hogy
elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
és a
születésemtől fogva magyar gyülekezetszeretetrõl,
melyet
az Õmaben nőhettem
fel tanúsítottatok
hallgatva a szép
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgyar alelki
énekeket,(Zsid
imádságokat,
bibliai
gáltok
szenteknek.”
6:10)
tanításokat, azokat megértve, amit szüleimnek
valamint
Zágoni mamámnak
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
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
és tatámnak köszönhetek. Hálás vagyok
megköszönve
azEzúton
Úrnakis értük,
mert őktestvéreink
megvetették
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az
alapot,
amelyre
mi,
újabb
generáció
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
tovább építhetünk,
lábnyomdokaikban
szolgálatukra
Istenünk áldását
kívánjuk.
járva.
Már kis-koromban
iskolába
Testvéri
szeretettel avasárnapi
Berettyóújfalui
jártam,Gyülekezet
ahol sok gyermek
Baptista
nevében:éneket, aranymondatokat, Papp
gyermek
verseket tanulDániel lelkipásztor
tam. Megvallom,
nemIstván
mindiggondnok
volt türelSzatmári
mem vagy kedvem
azokat
ismételgetni
Lisztes Tibor presbiter
nagyszüleim vagy szüleim tanítására,
===========================
de amikor már tudtam, lelkesen és hangosan adtam elő a gyülekezeti gyermek
VÁRJ
MÉG!
szolgálatokon.
Ezek,
még ma is eszembe
jutnak
és bátorítanak
hitélet útján.
Józsué
3:16 (2Móza 14,21-22)
Családi életünkhöz tartozik, hogy
évente rendszeresen részt
veszünk
Megállt
a víz. a
Ráma tábor júliusi
rendezvényein:
konMinthogyha óriási kéz
vención, konferencián,
gyermek
és ifi
tartotta
volna föl,
táborokon. A hetes táborokonmegállt,
nyert bibliai tanítások nagy hatást
gyakoroltak
s rakásra
gyûlt,
lelki világom kiformálódásában.
Az itt
feszült,
kötött barátságok
szoros kötelékként
hullám hullámra
hõkölt.
tartanak össze bennünket kortársainkMegállt
kal az idők múltával is, habár
más-más
egy percre,
gyülekezetben gyakoroljuk
a rendszeres
amíg a túlsó
partra
testvéri közösséget. Örömmel
tölt el az a
át nem értünk.
tudat, hogy az új generáció tele vággyal
és tűzzel keresik a barátságot,
együttVárj még az
Uram!
létet egymással, úgy
az ifi-találkozókon,
Kezed
ne vedd el!
táborokon, sőtMég
gyülekezet-közi
alkalmamindig itt vagyok,
kat is még
megragadnak
együtt szolgálják
mindig ittésvagyunk
sokan.
az Urat. Én nagyon hálás vagyok, hogy
a mi gyülekezetünk
elöljárói
testvériHerjeczki
Gézaés(1977)

8.2010.
oldal szeptember

sége
nemcsak imádságban,
de anyagiakÜLDÖZÖTT
SZABADOK
ban is támogatott eljutni minden ifjúsági
folytatás
az 1. oldalról
közös
rendezvényekre.
Istenfélő
nagyszüleim
és mit
szüleim
Az
élet gyötrelem,
de azért van
enni,
példája,
a
keresztyén
iskola
tanítói,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka,ifés
júsági
vezetők temetéshez
és lelkipásztorunk
taní-is
a tisztességes
való jogukat
tásai elősegítettek az Úr Jézus melletti
megtarthatták.majd
Az élet
egy merõ kinlódás,
döntésemben,
bemerítkezésemben
reménytelenség
és
halál.
De hát ezis jobb,
2005-ben.
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás ennél
Az utóbbi években lelkipásztorunk
többre.
Fogadjuk
el
a
helyzetet,
és az
adott
mellett segítkezem a teenagerek
vasárkeretekben
napi
iskola próbáljuk
csoportjaelviselhetõvé
tanításában.tenni.
Egy
az életüket
ma is
órát Hányan
töltünk tengetik
együtt biblia
tanulmányoezzel aésrabszolga-gondolkodással?
zásban
imádságban. Isten csodálatos
Így munkálkodott
tengette az életét
míg
el
módon
a kisIzráel
csoport
élenem jött
hozzá a Szabadító
és ki nem
tében,
megismerték
az Urat, elfogadták
õket a szolgaság
házából.
éshozta
bemerítkeztek,
majdnem
mind.
Hálás vagyok Istennek, hogy ebben
a mi Szabadítónk?
a kisMilyen
közösségben
szolgálhatok,2Mózes
hogy
12:42-ben
egy
velünk
volt atalálunk
múltban
éskülönös
vezetni mondafog totot Istenrõl.
vábbra
is a jövőben. Erre garancia gyüVirrasztott
az ÚrZsidókhoz
azon az éjszakán,
lekezetünk
mottója,
írt levél
amikor
kihozta
õket építhetünk:
Egyiptomból.
Ez az
13:8,
melyre
tovább
„Jézus
éjszaka az
Úré volt.
Krisztus
tegnap,
ma és mindörökké
Micsoda evangélium van ebben a
ugyanaz”!
mondatban? Virrasztott
Úr. Pedig
SzabóazErika
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
attending
a kihozta
Úr azon
az éjszakán, amikor
népét Egyiptomból?
hungarian
Emberileg szólvachurch...
– Isten mindent
félretett
és csakgenerically
az Õ népére figyelt
One may
ask azon
me,
why
do you still
attend a Hungarian
az éjszakán.
A szabadulás
minden
church
in the United
States?felügyelte,
Why is it
mozzanatát
személyesen
important
to you? The
obvious
answer
minden pillanatot
figyelõ
tekintetével
tokísért
that question
is kicsoda
of course
I'm
végig. Hát
ezbecause
a rabszolga,
Hungarian.
Over thenép,
years,hogy
this response
koszos, rongyos
az Isten
isszemélyesen
not longer as gondoskodik
applicable or popular
róluk, as
és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátulhave
minden
rendben
van-e.
két
many
decided
to leave
theKözel
Magyar
milliós nép, asszonyok,
congregations
for differentgyermekek,
personal
öregek, However,
juhok, barmok,
szekerek,
reasons.
God has
placedvégethis
láthatatlan on
konvoj.
A Veres
community
my heart
and tenger
helpedpartme
realize
that Ivernek,
was putmegpihennek.
here for a specific
ján tábort
Egypurpose.
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg
közeledik.
KitörBaptist
a pánik Church
a táborAs the
Hungarian
Elõl a tenger,
mögöttük azthe
ellenség.
ofban.
Chicago
commemorates
past
A népyears,
elõbb Isegítségért
kiált Istenhez,
thirty
can personally
go back
and
recall
twenty-some
years Mit
of
aztán
pedigtheneki
esik Mózesnek:
history
I've beenmiért
blessed
to beki part
of.
tettél velünk,
hoztál
minket

2017.
május
3. oldal

Ever
since moving
to the14:
US10,
at the
Egyiptomból?
2Mózes
11. age
Jobbof
five,
I've
been
going
to
this
church.
Sunlett volna szolgaként meghalni Egyipday
after Kiderül,
Sunday, Ihogy
developed
comfort
tomban.
van aa népnek
level
with
members
andazfelt
that
hite, de
mégthe
nagyon
gyenge
a hit.
HaI
belong
here.
After
all
these
years,
this
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
church has become my second home, a
de ha balul
üt ki
valami,
máris
pánispiritual
home,
where
we all
gather
for
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
the sole reason to glorify our God and to
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
encourage one another in our walk with
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
Christ.
szinten
a hitéletében.
My best
memories have to be during
Ekkor
Mózesnek
Istento
my teenage
years. I eszébe
started jut
going
ígérete.group
2Mózes
6: 6-8.
Isten
megígérte,
youth
at the
age of
thirteen
when
hogy megszabadítja
õket
az leader.
egyiptoGerstner
Korry was our
youth
At
miaktime,
kezébõl,
és beviszi népét
az ígéret
that
I unfortunately
couldn't
drive.
Looking
back now,
I remember
all the
földjére. Akkor
tehát,
nem kell félni
a
countless
rides I got mert
to and
from egy
our
jelen veszedelemtõl,
ez csak
youth
meetings
every
Saturday
rövid epizód
a nép
életében.
Nemnight.
ez a
People
showed
how
much
they
vég, Isten folytatást ígért. Most cared
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
válaszolhatta
volna,
by
goingcsak
out azt
of their
way to pick
me
up
justNem
to make
sureEgyet
I would
be there.
hogy:
tudom!
azonban
tuMany
times
it's theértetek,
small sacrifices
like
dok! Az
Úr harcol
és a lehetetthis
weisoverlook
and take
forÕgranted
lenbõl
ki tud vezetni,
mert
az Úr. in
life.EzThe
Lord has
blessedaztme
with lifea bibliai
hit. Hinni
jelenti,
kolong
friends
in
this
youth
group.
These
molyan veszem azt, amit Isten mond,
ha
special friends are very important to me
annak
minden
ellentmondani
látszik
is.
because I know I can count on them,
Nem tudom,
hogyan szabadít
they're
approachable,
and wemeg,
cancsak
talk
várok
rá és
hiszek whenever
benne, és amit
and
pray
together
neednekem
be.
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
Going toÚtat
this nyitni
congregation,
I've gained
feladata.
a tengeren,
leféso many things that money cannot buy.
kezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
For example, this secondary family
bocsátani cares
az egyiptomiakra...
mind
genuinely
and loves me for
whoaI
Szabadító
Úr feladata.
Õ viszi
a
am.
We have
elders that
hold véghez
the youth
szabadítást
kegyelembõl.
Hit there
által foin
their prayers
daily. Then,
are
gadhatod
Hit által you
élhetsz
those
whoel.approach
andszabadon,
sincerely
ask
wantüldözötten,
to know how
you're doing
bár and
mindig
de ugyanakkor
and
how your week
also seen
gyõzelmesen,
mert went.
az ÚrI've
hadakozik
many
érted. examples of members, who are no
longer
with us, of what
of it takes
to live
A tengerparton
a halál
kapujában
and
lead
a
godly
life.
álltak, Isten pedig megnyitotta számukimportantly,
view
this church
raMost
az élet
kapuját, ésIõk
átléptek
a haas
an oasis
and safe haven. It is a place
lálból
az életbe.
where I can recharge my spiritual and
Ezt a lépést
te seinhalogasd!
physical
batteries
preparation for the
upcoming week. Using
an analogy
Lukács
János from

Lukacs
Testvér, Baptista
this church
is similar
Magyarországi
Egyház
to
a
gas
station
where
we
all
can
refuel
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
and
continue
on
a
full-tank
back
into
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. our
regular lives to share what we gained
www.baptista.hu/berettyoujfalu
with
the world fulfilling our call.
Adam Elekes
Szabo
<><
Kedves Testvéreink
Jézus
Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
CHICAGO - Youth Weekend
Szövetség!
The weekend
in Chicago
(inhogy
April)
„Nem
igazságtalan
az Isten,
was
great
as
usual.
There
were
four
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a of
us from Detroit
(Emily Szilagyi,
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
az ÕPeti
Kovacs,
Norbi
Erdokozi,
and
I)
neve iránt, amikor szolgáltatok és and
szol-one
froma Los
Angeles(Zsid
(Zsigmond
Balla)
gáltok
szenteknek.”
6:10)
who went. We spent the weekend with
Köszönjük,
gondoltak
ne-food
the
youth in hogy
Chicago,
eatingránk
good
héz
helyzetünkben.
and
strengthening our friendships with
Imaházunk
augusztus
végi leomlása
talks,
activities,
and singing
songs. 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
We knew the
pastor
of the
Hungarian
Szatmári
István gondnok
Baptist Church
in Chicago,
Janos LuLisztes
Tibor in
presbiter
kacs, was going
to pastor
Hungary
soon,
so
we
decided
to
meet
up with
===========================
the youth and the church in hopes of
boostingVÁRJ
the spirits
of the people at the
MÉG!
church. We know pastor Janos’s decision
3:16
14,21-22)
ofJózsué
pastoring
in (2Móz
Hungary
was a difficult
one, but one that was part of God’s plan.
víz.
We wanted to let himMegállt
and thea church
Minthogyha
óriási
know that we’re here for them andkéz
ready
tartotta
föl,
to help them through
prayervolna
and actions.
megállt,
I hope and pray that the church
stays
s
rakásra
gyûlt,
together and strong until they find
their
feszült,
next pastor.
hullám hullámra hõkölt.
I also ask that everybodyMegállt
else also
prays for the church of Chicago
so that
egy percre,
they will continue
to
have
fellowship
amíg a túlsó partra
with one another and át
patience
and love
nem értünk.
when finding their next pastor. I not only
think this trip boosted
the Chicago’s
Várj még
Uram!
spirit but also ours,
who
went.
Kezed ne
veddWe
el!felt
very welcomed
theittmoment
Mégfrom
mindig
vagyok,we
arrived
at mindig
Istvan itt
Fodor’s
house.
May
még
vagyunk
sokan.
God bless the host, the church, and you!
Robert
Herjeczki
GézaJuhasz
(1977)

2010.május
szeptember
2017.

9. oldal
3. oldal

7 Baptist distinctives
amid
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás
az 1. oldalról
Reformation's

milieu

Az élet gyötrelem,
van mit enni,
by Mark de
H.azért
Ballard
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
us, Baptist
is more
than is
a
aFor
tisztességes
temetéshez
való jogukat
traditional
title,Az
or élet
something
are in
megtarthatták.
egy merõwe
kinlódás,
name
only. "Baptist"
our
reménytelenség
és halál.summarizes
De hát ezis jobb,
beliefs
and
connects
us
to
a
long
heritage
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
oftöbbre.
bold, New
Testament
believers.
Fogadjuk
el a helyzetet,
és az adott
keretekben
elviselhetõvé
tenni.I
There are próbáljuk
seven distinctive
reasons
tengetik
aztoéletüket
ma is
am aHányan
Baptist and
intend
remain one.
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
1. Így
I amtengette
a Baptist
I believe
az because
életét Izráel
míg in
el
biblical
authority.
nem jött
hozzá a Szabadító és ki nem
hozta
a szolgaságofházából.
Fromõket
the beginnings
the Anabaptist
movement centuries ago, through the
Milyen
a mi Szabadítónk?
2Mózes
English
Separatists,
to the Conservative
12:42-ben találunk
különös mondaResurgence
of the egy
Southern
Baptist
tot Istenrõl. Baptists always turned to
Convention,
az final
Úr azon
az éjszakán,
the Virrasztott
Bible as the
authority
in all
amikorof
kihozta
Egyiptomból.
az
matters
faith õket
and practice.
WhatEzthe
éjszaka az Úré
volt.
Magisterial
Reformers
(Luther, Calvan heralded
ebben a
vin Micsoda
and thoseevangélium
who followed)
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
-- Sola Scriptura -- Baptists actedPedig
on.
Izráelauthority
õrizõje does
nem not
szunnyad
nem
Final
rest in és
church
alszik. Mit
jelent az,
hogy virrasztott
tradition,
a church
council,
a pope or az
a
Úr azon
az éjszakán,
amikor
kihozta
bishop.
God's
Word alone
is inerrant,
népét Egyiptomból?
infallible,
final and forever. Baptists
szólva
– Isten
standEmberileg
on biblical
authority,
so mindent
I am a
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
Baptist.
az éjszakán. A szabadulás minden
2. I am a Baptist
because Ifelügyelte,
believe in
mozzanatát
személyesen
believer's
baptism. figyelõ tekintetével
minden pillanatot
kísért
végig. Hát
kicsoda
ez a rabszolga,
In October
2017,
Protestants
will
koszos, rongyos
nép,anniversary
hogy az Isten
celebrate
the 500th
of
személyesen
gondoskodik
és
the
Reformation.
It will be aróluk,
worthy
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
celebration. However, one area of
1500 évvel
késõbb
ismét virrasztott
distinction
between
the infant-baptizing
az Isten a Gecsemáné
kertben,
azon a
Magisterial
Reformers and
the Radical
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
Reformers is the New Testament
azon aofhúsvét
hajnalon,and
amikor
a mi
pattern
first believing
then being
szabadításunk
történt.
baptized. The pattern was prescribed by
Sõt,proclaimed
személyes by
bizonyságom
vanand
arJesus,
the apostles
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
practiced by the church. Baptists insist
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
on believer's baptism, so I am a Baptist.
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. MISSIONARY
Elindultak tehát. Fund
Nem volt telekommunikáció.
lehetett mobilThe purpose: Nem
supporting
the
telefonon
rákérdezni
elején,
hogy
missionary
initiativesa sor
of our
young
people.
Donations
thisKözel
fundkét
hátul
minden
rendbenfrom
van-e.
will be nép,
allocated
by the Missionary
milliós
asszonyok,
gyermekek,
and
Benevolence
Board
at végeits
öregek, juhok, barmok,
szekerek,
mid-year konvoj.
meetings.
The tenger
written
láthatatlan
A Veres
partapplications
addressed
to the MBB
ján
tábort vernek,
megpihennek.
Egyshould state the goals and the
szer
csak felröppen
a hír, aztrip,
egyiptomi
duration
of the mission
and
sereg
közeledik.
a pánik
a táborshould
include aKitör
letter
of support
ban.
tenger,ofmögöttük
az ellenség.
fromElõl
theapastor
the applicant.
A nép
elõbb segítségért
Istenhez,
Contributions
can bekiált
mailed
to
aztán
pedig neki
esik on
Mózesnek:
the Treasurer
(address
page 2). Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

3. I am a Baptist
because
I believe
in
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10,
11. Jobb
alett
believer's
church.
volna szolgaként meghalni Egyiptomban.
Kiderül,
hogyis van
népnek
Believer's
baptism
the anecessary
hite, de mégofnagyon
gyengechurch.
az a hit. The
Ha
forerunner
a believer's
jól mennek Reformers
a dolgok, tisztelik
az aUrat,
Magisterial
promoted
state
church.
Theyüt
wanted
the state
to support
de ha balul
ki valami,
máris
pánitheir
church
insteadkeresnek.
of some other,
kolnak
és bûnbakot
Ki voltbut
a
in
so hogy
doingidethey
equated citizenship
hibás,
jutottunk?
with
church membership.
Mellesleg,
sok keresztyénThe
tartRadical
ezen a
Reformers,
in contrast, insisted on a
szinten a hitéletében.
believer's
Baptism
Ekkor church:
Mózesnek
eszébeand
jut church
Isten
membership
are 6:
only
the megígérte,
regenerate,
ígérete. 2Mózes
6-8.for
Isten
those
again through
in Jesus
hogy born
megszabadítja
õket faith
az egyiptoChrist. Following the New Testament
miak kezébõl,
és beviszi
népétthe
az church
ígéret
pattern,
Baptists
understand
földjére.
Akkor
tehát,
nem
kell
félni
a
to be made up of baptized believers who
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
intentionally unite together to form a
rövid church.
epizód aThe
nép church's
életében. purpose
Nem ez ais
local
vég,
Istensinners,
folytatást
ígért.
Most
a
to
notify
edify
saints
and az
exalt
the
Savior.hogy
We erõsen
understand,
of course,
dolgunk,
ráálljunk
Isten
that
a regenerate
church
membership
szavára.
Így bátorítja
Mózes
a népet: Neis
not
guaranteed;
is a goal
we pursue.
féljetek!
Álljatokithelyt,
és meglátjátok
Even
so,szabadít
Baptistsmeg
continue
hogyan
ma az pursuing
Úr benne-a
believer's
church,
so
I
am
a
Baptist.
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
okosabb,
mint Ia believe
nép, csak
4.Mózes
I am anem
Baptist
because
in
hisz
Istenben,
és
a
hit
beszédét
congregational governance. mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Believer's
baptism
andaz aÕ beszédét.
believer's
Isten
az aki, akkor
teljesíti
church are the necessary forerunners
Ebben
hitt Mózes. governance. If only
of
congregational
Ha
azt
kérdezte
volna valaki
the regenerate
are baptized
intoMózeschurch
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
membership, all the church megígért?
members
Erreindwelt
Mózes csak
azt válaszolhatta
volna,
are
by the
Holy Spirit and
all
hogy:beNem
can
led tudom.
by the Ha
Holyvalaki
Spiritaztaskérthe
dezte volna:
meg nechurch
body Mózes,
unites mondd
to discover
and
do
God's
will. szabadít
Through meg
the Isten
years,
künk,
hogyan
Baptists
have
organized
local
churches
bennünket
ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
in
various
Some make
all
Mózes
csak ways.
azt válaszolhatta
volna,
decisions
extensive
discussions
hogy: Nemafter
tudom!
Egyet azonban
tuat
monthly
business
meetings.
Other
dok!
Az Úr harcol
értetek,
és a lehetetcongregations make most decisions
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
through the deacons and pastoral staff
a bibliai
Hinni aztofjelenti,
or Ez
through
a hit.
fellowship
elders.ko-A
molyan of
veszem
azt, amit Isten
mond, ha
variety
congregational
organizations
annak
ellentmondani
látszikhave
is.
are
on minden
the spectrum.
Yet Baptists
Nem tudom,
hogyan
szabadít
meg, csak
always
insisted
on local
congregational
várok rá és hiszek
és amit nekem
governance.
How benne,
can churches
in the
same
function
mond, denomination
megteszem. A többi
pedigwith
az Õa
variety
organizational
structures?
feladata. ofÚtat
nyitni a tengeren,
leféBaptists
believe each
congregation
kezni a harcikocsik
kerekét,
homályt
has
the authority
under the lordship
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind of
a
Christ
and
His
Word
to
determine
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez its
a
own
structure.
No outside Hit
organization
szabadítást
kegyelembõl.
által fodictates to a local Baptist church.
gadhatod el.
Hit általinélhetsz
szabadon,
Baptists
believe
congregational
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
governance, so I am a Baptist.
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
(to be continued)
érted.
A tengerparton
kapujában
(Mark
H. Ballard aishalál
the founder
and
álltak, Isten
megnyitotta
számukpresident
of pedig
Northeastern
Baptist
Collra azinélet
kapuját, és
õk átléptek a haege
Bennington,
VT)
lálból az életbe.
Reprinted from Baptist Press (www.
Ezt a lépést te se halogasd!
baptistpress.com), news service of the
Southern Baptist
LukácsConvention.
János

LapozgassukBaptista
a Bibliát!
- HIT
Magyarországi
Egyház
Berettyóújfalui
Gyülekezet
Valakik pedigBaptista
befogadák
őt, hatalmat
ada
hogy Isten
fiaivá u.
legyenek,
4100azoknak,
Berettyóújfalu,
Eötvös
2.
azoknak,
akik az ő nevében hisznek.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Hogy valaki hiszen ő benne, el ne ves�szen,
hanem
örök élete legyen.
Kedves
Testvéreink
Jézus Krisztusban!
Bizony, bizony mondom néktek, hogy
aki
az én beszédemet
hallja és Baptista
hisz annak,
Kedves
Amerikai Magyar
aki engem elbocsátott, örök élete van; és
Szövetség!
nem megy a kárhozatra, hanem általment
igazságtalan
a„Nem
halálból
az életre. az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
Mert hamelyet
hinnétek
Mózesnek, nékem
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ is
hinnétek;
mert
én
rólam
írt
ő.
Ha
pedig
neve iránt, amikor szolgáltatok és szol- az
ő írásainak
nem hisztek,
gáltok
a szenteknek.”
(Zsidmimódon
6:10) hisztek
az én beszédeimnek?
...És mi elhittük
megismertük,
Köszönjük,
hogyésgondoltak
ránk hogy
ne- te
vagy
a Krisztus, az élő Istennek Fia.
héz
helyzetünkben.
Azért mondám
néktek,
hogy
a ti bűneiImaházunk
augusztus
végi
leomlása
és
tekben haltok
mert ha nem hiszitek,
lebontása
utánmeg:
jó reménységgel
vahogy afelõl,
én vagyok,
a ti bűneitekgyunk
hogymeghaltok
Isten megsegít
benben. egy új és szép hajlékot építeni
nünket
istentiszteletek
neve dicsõMonda nékicéljára,
Jézus: az
ÉnÕvagyok
a feltáségére.
jövõ
madásAésmunkálatokat
az élet: aki hisz
én tavasszal
bennem, ha
kezdjük
nem
várt
meghalmeg,
is, él; addig
És aki acsak
él és
hiszterveén benzéssel
azmeg
engedélyek
beszerzésével
nem, és
soha
nem hal. Hiszed-é
ezt?
foglalkozunk.
Aki hisz én bennem, nem én bennem
Tervünk
szándékunk
végrehajhisz,
hanemésabban,
aki elküldött
engem.
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
Ne
nyugtalankodjék
a
ti
szívetek:
hig�által számunkra eljuttatott összeget:
gyetek
Istenben,
és
higgyetek
én
bennem.
$5,000, azaz ötezer dollárt.
És most mondtam meg néktek, mielőtt
Ezúton is hogy
megköszönve
testvéreink
meglenne:
amikor majd
meglesz,
segítségét,
higgyetek.kérjük továbbra is a minket és
az Úrra
figyelõ
imádságaikat!
Minden
...azokért
is (könyörgök),
akik
az ő beszolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.
szédökre hisznek
majd
én bennem;
Hogy
mindnyájan egyek legyenek; amint te én
TestvériAtyám,
szeretettel
bennem,
és éna teBerettyóújfalui
benned, hogy ők
Baptista
Gyülekezet
is egyek legyenek nevében:
mi bennünk: hogy elhiggye a világ,Papp
hogyDániel
te küldtél
engem.
lelkipásztor
Szatmári
István
gondnok
És aki látta,
bizonyságot
tett,
és igaz az
Lisztes
ő tanúbizonysága;
és azTibor
tudja,presbiter
hogy ő igazat mond, hogy ti is higgyetek.
===========================
Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, akik nem
látnak ésVÁRJ
hisznek. MÉG!
Józsué
3:16 azért
(2Mózirattak
14,21-22)
Ezek pedig
meg, hogy
higyjétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén,
életetek
legyen
Megállt
a víz.
az ő nevében. Minthogyha óriási kéz
Szöveg a Károli fordítás
tartottaszerint.
volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
HIT
feszült,
Hatalmas hullám
az én birodalmam,
hullámra hõkölt.
mert Istenben van bizodalmam!
Megállt
egy
percre,
Enyém a világ aranya, kincse
amíglelt
a túlsó
partra
lelkemben otthonra
az Ige.
át nem értünk.
Földi életem szüntelen igen
napok tisztaságát Várj még Uram!
nem ronthatja semmi
sem.
Kezed
ne vedd el!
A félszet sem
ismerem,
Még
mindig itt vagyok,
mertmég
velem
van az
Uram, sokan.
mindig
itt én
vagyunk
szeretett Istenem!
Őri Géza
István(1977)
Herjeczki
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Irgalmatlan
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
emberek

folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem,
azért van mit enni,
Lukácsde10,25-37
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
történetbőltemetéshez
kiderül, hogy
Írásokis
aAtisztességes
való az
jogukat
ismerete
fontos.Az
Haélet
valamit
nem
tudsz,
megtarthatták.
egy merõ
kinlódás,
gondolj
mindig
arra,
hogy
a
Bibliában,
reménytelenség
és halál.Hogy
De hát olvasod?
ezis jobb,
hogy
van megírva?
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
Hiszed-é azt, hogy ott megtalálod
a
többre. Fogadjuk
el a helyzetet,
adott
választ?
Jézus is ezt
tanácsoltaésaazhozzá
keretekben
próbáljukAki
elviselhetõvé
forduló
írástudónak.
briliánsantenni.
meg
Hányan tengetik
az életüket
is
is válaszolta
saját kérdését.
Jól ki ma
tudta
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
választani
a 613 parancsolat közül a két
legfontosabbat,
az emberÍgy tengetteaz
az Isten
életét ésIzráel
míg el
szeretet
parancsát.
meg és
is ki
dicséri
nem jött
hozzá a Jézus
Szabadító
nem
ezért.
feleltél,
ezt cselekedd
hoztaJól
õket
a szolgaság
házából.és örök
életed lesz.
DeMilyen
ekkor további
probléma áll 2Mózes
elő. Kia mi Szabadítónk?
derül
hiába
tudja
kívülről,
betű
szerint
a
12:42-ben találunk egy különös mondaBibliát,
de nem tudja, hogy mit is jelent
tot
Istenrõl.
az, ami ott írva van, mit is takar a feleazaÚr
azonember?
az éjszakán,
barátVirrasztott
szó? Ki az
másik
Minamikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
az
denki? Vagy csak, ahogy gondolták,
Úréa volt.
énéjszaka
népemazfiai,
zsidók? Vagy idegenek
Micsoda
van ebben a
is? Hol
van aevangélium
határa az emberszeretemondatban?
Virrasztott
az Úr.
Pedig
temnek?
Hiszen
vannak nem
szerethetőIzráel
emberek,
vannak
gonoszak,
õrizõje
nem rosszak,
szunnyad
és nem
bűnösek,
akiket
kell vetni,
le kell
alszik. Mit
jelentmeg
az, hogy
virrasztott
az
nézni,
akiktől
el kell különülni,
akiket
Úr azon
az éjszakán,
amikor kihozta
elnépét
kell ítélni,
sőt akiket gyűlölni kell és
Egyiptomból?
nemEmberileg
szeretni, ésszólva
az átokzsoltárok
szerint
– Isten mindent
átkozni
is.
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
Jézus
válaszából
kiderül, hogy
ez az
az
éjszakán.
A szabadulás
minden
ember igazából azt sem tudja, ki az Ismozzanatát
ten
és kicsodaszemélyesen
ő maga? Mertfelügyelte,
ezekre is
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
rá kellett volna kérdeznie.
Vajon
ismerte
végig.
Hátcsak
kicsoda
ez a rabszolga,
azkísért
Istent?
Vagy
azt hitte?
A tudás
koszos,
rongyos Lehet
nép, hogy
az Isten
még
nem ismeret.
sokat tudni
az
személyesen
gondoskodik
és
Istenről,
de mégsem
ismerni róluk,
Őt! Nem
véletlen,
Jézus
oly sok
dolgot tamindenthogy
félretéve
figyel
rájuk?
nított1500
az Istenről,
hogy ki
is Ővirrasztott
igazából.
évvel késõbb
ismét
Arról
az Istenről
tanított,kertben,
akinek semmi
az Isten
a Gecsemáné
azon a
sem
lehetetlen,
aki előtt
nincs
személycsütörtök
éjszakán,
azon
a pénteken,
válogatás,
aki felhozza
napját
jókra
és
azon a húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
hamisakra,
esőt
ad
igazak
és
gonoszok
szabadításunk történt.
földjére egyaránt. Aki nem bűneink szeSõt, személyes
bizonyságom
van arrint cselekszik
velünk,
mert hosszútűrő,
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
nagy irgalmú. Nem feddődik mindunta28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
lan, türelmes és igazságos, szent. Tökérólam
is lehulltak
a rabtartó bilincsei.
letes,
akiben
hiba nincsen.
Aztán azt is tudnia kellett volna, hogy
Üldözött
szabadok,
gyõztes
szabakicsoda
ő maga?
A felebarát
szó már
nadok.régies,
Elindultak
tehát.
Nemaz volt
tegyon
nem adja
vissza
eredeti
lekommunikáció.
Nem lehetett
értelmet.
Talán így lehetne
jobbanmobilfordítani
- testvér.
Így már nagyobb
értelmet
telefonon
rákérdezni
a sor elején,
hogy
nyer,
csakrendben
félig barát,
egészen
hátulnem
minden
van-e.
Közel az,
két
testvér.
a választ gyermekek,
adta a testmilliósJézus
nép, azt
asszonyok,
vérre,
hogy
mindenki
az,szekerek,
válogatásvégenélöregek,
juhok,
barmok,
kül.
Mindenki,
akinAteVeres
tudsztenger
és akarsz
láthatatlan
konvoj.
partsegíteni, mindenki aki rosszabb állapotjánvan,
tábort
vernek,
megpihennek.
ban
mint
te. Mindenki,
akinekEgyneszer
csak
felröppen
a
hír,
az
egyiptomi
hezebb a sorsa, helyzete. Mindenki,
akit
sereg közeledik.
Kitör aakitől
pánik elvettek
a táborbántottak,
kifosztottak,
ban. ElõlGondoljunk
a tenger, mögöttük
az ellenség.
mindent.
a háborús
övezeA nép
elõbb segítségért
kiált Istenhez,
tekre,
a menekültekre,
a katasztrófa
által
aztán vidékekre,
pedig nekia esik
Mózesnek: Mit
sújtott
mélyszegénységben
élőkre.
aki beteg,
tettél Mindenki,
velünk, miért
hoztálaki
ki rosszul
minket

2017.
május
3. oldal

van,
aki tehetetlen,
aki14:
vérben
fekszik,
Egyiptomból?
2Mózes
10, 11.
Jobb
akit
majdnem
megöltek!
Az,
akinek
be
lett volna szolgaként meghalni Egyipkell
kötözni
a sebeit,
akinek
gyógyszer
tomban.
Kiderül,
hogy
van
a
népnek
és kötszer kell, akit szállítani kell, mert
hite, képes
de mégjárni,
nagyon
gyenge azakit
a hit.
Ha
nem
közlekedni,
ápolni
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
és ápoltatni kell. Az, aki pénzbe kerül,
de ha balul
üt ki valami,
máris
pániakiért
felelősséggel
tartozol
a későbkolnak ésis,bûnbakot
keresnek.
a
biekben
ha nem lenne
elégKi
azvolt
eddig
hibás, hogy
ide ajutottunk?
odaadott
pénz,
továbbiakat is meg kell
fizetni,
a teljessok
gyógyulásig.
Mellesleg,
keresztyén tart ezen a
Ki a felebarát,
a testvér? Az, akit mászinten
a hitéletében.
sokEkkor
bántottak,
akár fizikailag,
lelkiMózesnek
eszébe akár
jut Isten
leg,
akit 2Mózes
valami trauma
majdnem
ígérete.
6: 6-8. ért,
Istenaki
megígérte,
belehalt
ebbe. Nálad õket
nélkül
biztosan,
hogy mások
megszabadítja
az egyiptomert
rá se néztek, elmentek
melmiak közömbösen.
kezébõl, és beviszi
az ígéret
lette
Ebbenépét
is bele
lehet
földjére.
nem Ezek
kell félni
a
halni,
nemAkkor
csak atehát,
bántásba.
az emjelen veszedelemtõl,
mert is,
ezmint
csaktempegy
berek,
mint a pap és a lévita
lomi
a szent szolgálatban
rövidszolgálattevők,
epizód a nép életében.
Nem ez a
résztvevők,
Istennek ígért.
szolgái,
akiknek
vég, Isten folytatást
Most
az a
hivatásuk,
küldetésük
van,
akiknek
ez
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
lenne
a Így
kötelességük,
hogya népet:
szeressék
szavára.
bátorítja
Mózes
Ne
Isten legfőbb teremtményét az embert,
féljetek!
Álljatok
helyt,szívük,
és meglátjátok
de
nem teszik.
Nincs
nincs lelhogyan
szabadít
meg
ma
az Úr bennekük, nincs lelkiismeretfurdalásuk,
csak
teket! 2Mózes
14: amivel
13, 14. kiokoskodják,
hűvös
eszük van,
hogy
miértnem
nemokosabb,
segítenek.
Őka olyan
valMózes
mint
nép, csak
lást
az Ishiszgyakorolnak,
Istenben, és aahol
hit szétszakadt
beszédét mondja
tenszolgálat
és az emberszeretet.
Tudják
tovább az üldözött
szabadoknak.
Ha
mi a feladatuk, de nem teszik, mondják,
Isten
az
aki,
akkor
teljesíti
az
Õ
beszédét.
tanítják másoknak, de ők nem csinálják.
Ebbenprédikálnak
hitt Mózes. és bort isznak. MiVizet
Ha
azt
kérdezte volna
valaki
Mózesattuk káromoltatik
az Isten
neve.
Ez az
tõl: Mikor
teljesíti Isten,is amit
megígért?
első
gyülekezetekben
probléma
volt.
János
apostol
kérdezi,
hogy mondhatja
Erre Mózes
csak
azt válaszolhatta
volna,
valaki,
szeretem
az Istent,
akit azt
nemkérlát,
hogy: Nem
tudom.
Ha valaki
és
nem
szereti
felebarátját,
akit
lát?
1Jn
dezte volna: Mózes, mondd meg ne4,20.
künk, hogyan szabadít meg Isten
De jönnek arra mások is az élet orbennünket ebbõl
a lehetetlen
szágútján,
egy idegen,
egyhelyzetbõl?
félpogány,
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
egy más fajú, egy más vallású,
más
hogy: Nem tudom!
Egyet azonban
tunemzetiségű,
egy gyűlölt
és lenézett,
megvetett
és őéssegít.
Amidok! Az Úrsamaritánus,
harcol értetek,
a lehetetkor
meglátta
az embert,
megesett
lenbõl
is ki tudazt
vezetni,
mert Õ az
Úr.
rajta
a
szíve,
megkönyörült
rajta,
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, nem
kotudta
elnézni
milyen
helyzetben
vanha
az
molyan
veszem
azt, amit
Isten mond,
az ember, félretett mindent, elfelejtett
annak minden
is.
mindent,
mert ellentmondani
most ez volt alátszik
legfontoNem számára,
tudom, hogyan
szabadít
meg,
csak
sabb
a segítség.
Ennek
a szívévárok
rá és hiszek
benne,
és amit nekem
be,
hogy-hogy
nem,
csodák-csodája
bele
volt
írvamegteszem.
az emberiesség
parancsa.
mond,
A többi
pedig azMég
Õ
ha
ellenséged
de haa látod,
hogylefébajfeladata.
Útat is,
nyitni
tengeren,
ban
rád szorul, ne
menj elhomályt
melletkeznivan,
a harcikocsik
kerekét,
te,
segíts
rajta!
Nem
lehet
elhanyagolni
bocsátani
egyiptomiakra...
mindaki
a
azt,
akinekaz
szüksége
van rád. „Mert,
Szabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
pedig tudna jót cselekedni, de nem cseszabadítást
Hit által
lekszik,
bűnekegyelembõl.
az annak!” Jakab
4,17.fo-A
gadhatod el. Hit
élhetsz
szabadon,
legfontosabb
Igékáltal
egyike,
ez az
én vezér
igém!
Segíteni,
mert sokdea ugyanakkor
sérült, sebebár mindig
üldözötten,
sült,
tönkretett ember!
gyõzelmesen,
mert az Úr hadakozik
Ez az ember tudja azt, hogy Isten egyérted.
másra
bízott bennünket.
Nem
csak őrA tengerparton
a halál
kapujában
zője,
de
segítője
is
vagyok
a
másiknak.
álltak,
pedig
megnyitotta
Sőt,
az Isten
életének
védője,
őrzője. számukSzeretete
ra az élet
kapuját, ésbekötözte,
õk átléptek
a ha-a
tüstént
mozgósítja,
ellátta
lálból az fertőtlenítette,
életbe.
sebeket,
a vérzést megszüntette,
szállítható
állapotba hozta,
Ezt a lépést
te se halogasd!
elmenekítette a tett színhelyéről egy
vendégfogadóba, ez Lukács
jelképezi
az EgyJános

házat,
a gyülekezeteket,
a lelkek
Magyarországi
Baptista ahol
Egyház
gyógyulása
folyik.
Ezért
soha
ne
nézd le
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
az Egyházat! Értékeld, hogy hétről-hét4100
Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.
re,
napról-napra
ha kell
törődik
az emwww.baptista.hu/berettyoujfalu
berek
lelkivilágával. A bor Jézus vérét,
az Úrvacsorát jelenti, az az orvosság,
Kedves
Testvéreink
Krisz-s a
amit
kapunk.
Az olaj aJézus
Szentlelket,
tusban!
Szentlélekkel való gyógyítás kegyelmi
ajándékát
jelenti. Nincs
aranya
s ezüstje,
Kedves Amerikai
Magyar
Baptista
de amije van, azt adja. Jézus parancsot
Szövetség!
adott az övéinek, ha szeretsz engem,
„Nemgondot
igazságtalan
az az
Isten,
hogy
viselj
a nyájra,
emberekre,
elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
ésvis�a
legeltesd, őrizd az én juhaimat. Ha
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
Õ is
szatérek megadom
jutalmadat.azEzt
neve
iránt, amikor
szolgáltatok
és szolelmondta
az utolsó
ítélet példázatában:
gáltok
a szenteknek.”
6:10)
Uram,
mikor láttuk,(Zsid
hogy
beteg voltál?
Ha eggyel megtettétek, Velem tettétek
Köszönjük,
hogya gondoltak
ne- az
meg!
– hangzik
válasz. Énránk
voltam
héz
helyzetünkben.
a szegény, a nyomorult, a rád szoruló, a
Imaházunkaaugusztus
leomlása
és
mezítelen,
beteg és avégi
fogoly.
Pál aposlebontása
reménységgel
tol tudja, után
hogyjónem
könnyű ez a vamungyunk
hogy bátorít,
Isten megsegít
benka, deafelõl,
vígasztal,
a ti munkátok
nünket
egy új ésazszép
hajlékot
építeni
nem hiábavaló
Úrban!
Végzed?
Nem
istentiszteletek
az hogy
Õ neve
dicsõigazságtalan céljára,
az Isten,
elfeledkezségére.
A munkálatokat
jövõ 6,10
tavasszal
zen erről
– mondja a Zsidók
is.
kezdjük
meg,
addig
a
nem
várt
terve- ki
Visszatérünk az elejére, a kérdésre,
zéssel
az engedélyek
az azés
ember,
akit nekembeszerzésével
szeretnem kell?
foglalkozunk.
Ki felé kell megmutatnom szeretetemet?
Tervünk
és szándékunk
De
Jézus nem
erre válaszol,végrehajelőtte még
tására
fogjuk
fordítani
a kedvesAtestvérek
van egy fontosabb kérdés.
szeretetről
által
számunkra
beszél,
mert ez azeljuttatott
ember nemösszeget:
tudja, hogy
$5,000,
azaz ötezer
mi a szeretet.
Aztdollárt.
mondja neki, nem az
ember
határozza
meg, hogy
szeressük-e
Ezúton is megköszönve
testvéreink
vagy sem.
Nemtovábbra
ő a mérték,
nem ő és
a visegítségét,
kérjük
is a minket
a szeretet
szeret és Minden
nem váloazszonyítás,
Úrra figyelõ
imádságaikat!
gat, mert a Istenünk
szeretet áldását
olyan, kívánjuk.
mint a Nap.
szolgálatukra
Nem kérdezi, hogy kire is süssön, kire
ragyogjon,
kit melegítsen
fel, hanem raTestvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
gyog, melegít,
világít,
jó mindenkihez.
Baptista
Gyülekezet
nevében:
A szeretet nem válogatós! – érted te ezt?
Papp
Dániel
lelkipásztor
Ilyen lelkületed
van?
Aminek
van hatágondnok
ra és korlátjaSzatmári
az nemIstván
szeretet.
A saját
Lisztesvan
Tibor
presbiter
magad szeretetének
határa?
Ugye,
hogy nincs? Hogy szereted magad? Ha===========================
tártalanul! Szeresd hát felebarátodat is
úgy, mint magadat! Határtalanul!
VÁRJ MÉG!
Mert vannak, akik ártalmas életet élJózsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
nek, kifosztanak,
bántanak,
megsebesítenek, ártanak, kegyetlenek, szívtelenek,
rosszat tesznek, de segíteni
nematudnak.
Megállt
víz.
Az embert érikMinthogyha
támadások óriási
az élet kéz
útján,
de azon menni kell,tartotta
minden volna
veszély
elleföl,
nére. Vannak, akik rosszul járnak,
pórul
megállt,
járnak, Detroitban, Chicagoban
napons rakásra gyûlt,
ta több embert ölnek meg, lőnek
le, ez
feszült,
tény. Autóba ülnek naponta több milhullámra
hõkölt.
lióan, sokan,hullám
nagyon
sokan, és
hányan
Megállt
szenvednek balesetet? Sokan, sajnos,
egykellene,
percre, de
nagyon sokan, többen, mint
a túlsóújra
partra
azért minden napamíg
mindenki
kezdi,
át nem értünk.
s elindul útjára. Repülőgépek
zuhannak
le, nem tudjuk miért, de azért sokan
utaznak repülővel, nem
baj Uram!
a meghaVárjamég
tározó, élni kell, menni
kell.
Ne el!
csak
Kezed ne
vedd
irgalmatlanokkal
életed útMégtalálkozz
mindig ittazvagyok,
ján, hanem
irgalmasokkal,
sőtsokan.
az igazi,
még mindig
itt vagyunk
Irgalmas Samaritánussal is! Ámen.
Lizik Zoltán
ref.(1977)
lp.
Herjeczki
Géza

2010.május
szeptember
2017.
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT SZABADOK
távol és mégis közel

folytatás az 1. oldalról
Szövetségünk
gyülekezeteiben
Az
élet gyötrelem,
de azért van mitpünenni,
kösdkor
a
Veszprémi
(Magyarország)
van húsosfazék, fokhagyma
és uborka, és
gyülekezet
adakozunk.
a tisztességes imaházára
temetéshez való
jogukat is
Levelében
a gyülekezet
megtarthatták.
Az élet egy lelkipásztora
merõ kinlódás,
ismerteti
a Veszprémi
és
reménytelenség
és halál.gyülekezetet
De hát ezis jobb,
kérését:
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre.
Fogadjuk el aBaptista
helyzetet, és az
adott
A Veszprémi
Gyükeretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
lekezet 1998. június 17-én alakult, a
Hányan
életüket
ma is
Veszprém
és tengetik
környéki az
baptista
testvérek
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
elhatározása nyomán, és csatlakoztak a
Így tengetteBaptista
az életétEgyházhoz.
Izráel míg A
el
Magyarországi
nem
jött
hozzá
a
Szabadító
és
ki
nem
gyülekezetnek jelenleg 11 tagja van. A
hozta õket
a szolgaság
házából.
felnőtt
rendszeres
látogatók,
akik még

nem tagjai a gyülekezetnek 5 fő, a gyerMilyen
mi Szabadítónk?
2Mózes
mekek
számaa szintén
5 fő.
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
A 1500
VESZPRÉMI
gyülekezet
egy naévvel késõbb
ismét virrasztott
gyon
hűséges
gyülekezet,kertben,
akik évek
ótaa
az Isten
a Gecsemáné
azon
igyekeznek
maradni
a nagy
csütörtök talpon
éjszakán,
azonebben
a pénteken,
városban.
Hol önállóan,
a Csetényi
azon a húsvét
hajnalon,holamikor
a mi
körzethez
kapcsolódva,
hol
lelkipászszabadításunk történt.
tor nélkül,
hol lelkipásztor
segítségével
Sõt, személyes
bizonyságom
van arélték
hitéletüket.
Helységeket
béreltek,
ról, hogy
velem együtt
virrasztott
az Úr
illetve
házicsoport
jelleggel
tartották
al28 évvel
ezelõtt egy
téli estén,
amikor
kalmaikat.
Utoljára
egy
idős
otthonban
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
béreltek egy kis helységet. Talán ebből a
helyzetből
is adódik,
hogy
nincs igazán
Üldözött
szabadok,
gyõztes
szabaa dok.
köztudatban
az atehát.
tény: Nem
Veszprémben
Elindultak
volt tevan
baptista gyülekezet.
lekommunikáció.
Nem lehetett mobilSzolgálatom
elején megfogalmazódott
telefonon
rákérdezni
a sor elején, hogy
azhátul
az elhatározás,
hogyvan-e.
a lehető
leghaminden rendben
Közel
két
marabb
kell helyezni
a gyümilliós„térképre”
nép, asszonyok,
gyermekek,
lekezetet.
Isten barmok,
munkájátszekerek,
látom abban,
öregek, juhok,
végehogy
a gyülekezet
akaraton
láthatatlan
konvoj.isAegy
Veres
tengermegpartnyugodva
határozott,
hogy ezen
a
ján tábortúgy
vernek,
megpihennek.
Egyhelyzeten
szer csakváltoztatni
felröppen akell.
hír,Aaztestvéreket
egyiptomi
egyre
nyomasztotta
az aa tábortény,
sereg jobban
közeledik.
Kitör a pánik
hogy
istentiszteleti
hely a az
város
széban. az
Elõl
a tenger, mögöttük
ellenség.
lén
szintesegítségért
eldugva, akiált
terem
méreA van,
nép elõbb
Istenhez,
teaztán
nagyon
kicsi,
nem
engedi
meg, hogy
pedig
neki
esik
Mózesnek:
Mit
vendégeket
hívjunk.
gyermekfoglaltettél velünk,
miértAhoztál
ki minket

lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
kozás
imaterem
hite, deazmég
nagyonmellett,
gyengeegy
az atornatehit. Ha
remben
zajlott,
ahova
viszont
jól mennek a dolgok, tisztelik az
az otthon
Urat,
lakói
de ha szabad
balul ütbejárással
ki valami, rendelkeztek.
máris pániSokszor
a gyermek
bibkolnak éselőfordult,
bûnbakothogy
keresnek.
Ki volt
a
liaóra
alatt
jöttek
tornázni.
Mind
ezek
hibás, hogy ide jutottunk?
erősítették
az sok
elhatározást:
Mellesleg,
keresztyénszükségünk
tart ezen a
van
egy
önálló
ingatlanra!
szinten a hitéletében.
Isten
kegyelméből
a gyülekezet
Ekkor
Mózesnek talált
eszébe
jut Isten
egy
olyan
ingatlant,
közvetlen
ígérete.
2Mózes
6: 6-8.ami
Istenamegígérte,
szükségeinken
túl a misszió
hogy megszabadítja
õket azkiterjesztéegyiptosének
a lehetőségét
is adja.
Azazingatlan
miak kezébõl,
és beviszi
népét
ígéret
aföldjére.
veszprémi
Pannon
Akkor
tehát,Egyetem
nem kellközponti
félni a
kollégiumával
szemben
szinteegy
az
jelen veszedelemtõl,
mertvan,
ez csak
egyetemi
város
közepén,
egy
lakótelerövid epizód a nép életében. Nem ez a
pen,
városfolytatást
központjától
perc az
séta,
vég, aIsten
ígért.10Most
a
helyi
járatú
buszdolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
megállótól
40-50
szavára. Így bátorítja Mózes
a népet:
Ne
méterre,
parkolási
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg lehetőségekkel.
ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.A saját ingatlan
Mózes nem okosabb,
mint a anép,gyülecsak
kezet
hisz Istenben, és a hit beszédét életében
mondja
nagyon
fontos
tovább az üldözött szabadoknak.
Ha
mérföldkő.
„FölIsten az aki, akkor teljesíti
az Õ beszédét.
kerül a térképre”
Ebben hitt Mózes.
a valaki
VESZPRÉHa azt kérdezte volna
MózesMI
BAPTISTA
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
GYÜLEJEZET!
Erre Mózes csak azt válaszolhatta
volna,
Azvalaki
ingatlan
hogy: Nem tudom. Ha
azt megkérvásárlásával
a
dezte volna: Mózes, mondd meg negyülekezet nem
künk, hogyan szabadít meg Isten
egy végcélt ért el.
bennünket ebbõl a lehetetlen
Inkábbhelyzetbõl?
egy álloMózes csak azt válaszolhatta
volna,
más, ahonnan
kihogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
indulva tovább épülhet a gyülekezettués
dok! Az Úr
harcolkapott
értetek,
és a lehetetvégezheti
Istentől
küldetését.
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Jelenlegi
helyzet,
állapot.
Ez a bibliai
hit. Hinni
azt jelenti, koAz
ingatlant
2016.
augusztusában
molyan veszem azt, amit
Isten mond, veha
hettük
birtokba.ellentmondani
A szerződés szerint
annak minden
látszik háis.
rom
részletben
fizethetjük
ki az
Nemegyenlő
tudom, hogyan
szabadít
meg, csak
ingatlan
vételárát
50 ezer
dolvárok rá és
hiszek (mintegy
benne, és amit
nekem
lárt).
Két
részlet
már
kifizetésre
került.
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
Istennek hála a gyülekezet megtakarítáfeladata.
Útat nyitni
a tengeren,
lefésa
mellé egyéni
céladományok
is érkezkezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
tek. Ennek köszönhetően új székeket és
bocsátani
az egyiptomiakra...
mindháa
néhány
asztalt
vettünk. Kifestettünk
Szabadító
Úr feladata.
viszi
a
rom
helységet.
Tehát azÕelső
céltvéghez
elértük:
szabadítástazkegyelembõl.
által foelkezdtük
istentiszteleti Hit
alkalmakat.
gadhatod
el. Hit által
élhetsz szabadon,
Miben kérünk
segítséget?
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
2017. augusztusáig
kifizetni
a hátgyõzelmesen,
mert kell
az Úr
hadakozik
ralékot.
A
jelenlegi
egy
WC
helyett
egy
érted.
férfi és egy női WC-t szeretnénk kialaA tengerparton
a konyhát.
halál kapujában
kítani,
illetve egy kis
Sok-sok
álltak,
Isten
pedig
megnyitotta
számukima!
ra az élet kapuját, és õk átléptek a haIstenazáldását
lálból
életbe. kívánjuk a testvériség
adakozó szándékára szeretettel:
Ezt a lépést te se halogasd!
Kondacs Gábor lelkipásztor
és a veszprémi
gyülekezet
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
A MABAVISZ elnöksége:
Szövetség!
Elnök: Papp János (Magyarország)
„Nem
igazságtalan
az Isten,
hogy
Alelnökök:
Pardi Félix
(Erdély)
elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
dr. Gergely István (Amerika)és a
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ
Főtitkár: melyet
Durkó István
(Magyarország)
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
IMÁDKOZZUNK

Köszönjük,
hogy gondoltak ránk neEGYMÁSÉRT
héz helyzetünkben.
A Magyar
Baptisták
VilágszövetImaházunk
augusztus
végi leomlása
és
ségébe
hat
magyar
baptista
szövetség
lebontása után jó reménységgel
vatartozik.
Aki
szeret
messzebbre
látni
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít ben- a
közvetlen
- azépíteni
Evangénünket
egy újkörnyezeténél
és szép hajlékot
liumi
Hírnök
olvasói
bizonyára
ilyenek
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõ- és imádkozni
is kész távolban
élő testségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
véreiért,
annak
ajánljuk,
hogy a
kezdjük
meg,
addigazt
a nem
várt tervekövetkező
szerint
tegye azt.
zéssel
és az sorrend
engedélyek
beszerzésével
foglalkozunk.
Hétfőn ésa szándékunk
magyarországi
baptista
Tervünk
végrehajtestvérekért
és
az
egyház
vezetőiért,
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
Papp
János elnökért
és munkatársaiért.
által
számunkra
eljuttatott
összeget:
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
Kedden
a Romániában
élő magyar
baptista
testvérekért
és
a
szövetség
Ezúton is megköszönve testvéreink
vezetőiért,
Pardi
Félix
segítségét,
kérjük
továbbra
is a elnökért
minket és és
azmunkatársaiért.
Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra
áldását kívánjuk.
Szerdán Istenünk
az Észak-Amerikában
és Ausztráliában élő magyar baptista
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
testvérekért
és a szövetség
vezetőiért,
Baptista
Gyülekezet
nevében:
dr. Gergely István elnökért és munkatársaiért.
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári
István gondnok
Csütörtökön
a délvidéki
magyar
Lisztes
baptista testvérekért Tibor
és apresbiter
szövetség
vezetőiért, Nyúl Zoltán és Nagy Tibor
===========================
lelkipásztor testvérekért.
Pénteken
a felvidéki
magyar baptista
VÁRJ
MÉG!
testvérekért
és (2Móz
a szövetség
vezetőiért,
Józsué 3:16
14,21-22)
Dóczé Bálint lelkipásztorért és munkatársaiért.
Megállt a víz.
SzombatonMinthogyha
a kárpátaljai
óriásimagyar
kéz
baptista testvérekért
és volna
a szövetség
tartotta
föl,
vezetőiért, Nagy Csaba lelkipásztorért
megállt,
és munkatársaiért. s rakásra gyûlt,

feszült,

hullám hullámra hõkölt.
MEGLÁTOGATTÁL

Megállt
Drága testvérnőm, meglátogattál,
egy
percre, és
nem is akárhogyan, hanem tartalmasan.
amígNagyon
a túlsó jól
partra
Igaz sok-sok év után.
jött és
nem értünk.
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vagyok,
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ahogy
még mindig
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hálát aditta vagyunk
római testvérek
téért; én hálát adok a tiédért. Nem vagy
oka annak, amiHerjeczki
történt életedben,
de elGéza (1977)

szenvedője, igen. Erről az Úr tud. Hogy
hitedet megőrizted, hogy hited téged
megőrzött, hogy olyat ne tégy, ami miatt bánkódnod kellene, ez hálára való ok!
Ezért légy boldog, ahogy egy hívő ember
boldog lehet. Nem sokan vagyunk, de
vagyunk. Az összes boldogság Igevers
ránk vonatkozik. A boldog tulajdonképpen: áldott. Isten szeret minket, mi szeretjük Istent, és ebben van az áldás. Az
ő kegyelmi ajándéka a hit a Szentlélek
által, mely erre képessé tesz.
Mi, a húgommal ketten maradtunk.
Kilencen voltunk testvérek, ahogy tudod. A kilencedik, az öcsénk, te is ismerted, most halt meg, márciusban.
Elsején temettük. Úgy volt, hogy velük
maradunk itt a családi házban, de íme
nem így történt. Öcsénk felesége rákos
lett. Gyógykezelésekre jár. Kiköltözött
a vikend házukba a kisebbik fiához. Az
öcsénk hatvankilenc éves volt. Én tizenhat éves voltam, mikor ő született. Nem
volt hívő, de baptista temetést kért. Azt
mondta, hogy ő mindent tud, mármint
Istenről. Mielőtt ők ide jöttek lakni, a fia
lakott itt. Neki már volt komputere, és
kérésünkre sok prédikációt vett le az internetről, mi pedig kazettákra vettük át,
és küldtük azoknak, akik igényelték. Így
ő sok igét meghallgatott, aminek most
hasznát vette. Mikor látta, hogy az apja
halálán van, kezdte, legjobb tudása szerint, Isten felé terelni. Mi ezt nem tudtuk.
A temetés igen áldott légkörben folyt.
Mikor megtudtuk, értettük meg a történteket. Mondta is öcsénk fia, hogy a temetés méltó volt apjához, hogy az énekek is
csodálatosan beépültek a gyász-szertartásba. Tudod, fájdalmas volt, hogy a szép
világos koporsó egy roncs testet takar
(tüdőrákja volt), de Isten kegyelmes szeretetében az élet méltóságára emelte ezt
az Ige által. Nemhívők mondták, hogy
hogy lehet egy temetés meghitt és nyugodt? Olyan csodásan átölelt engem Isten
szeretete. Valami módon jelezve, hogy
elfogadta öcsénket az utolsó pillanatban.
El kellett fogadjam, hogy öcsénket, annak megtérését, nem ránk bízta, hanem
fiára, aki még maga sem hívő.(?)
Mikor úgy néz ki, hogy Isten nem
munkálkodik ez nem így van. Ő munkálkodik. Előkészíti és megérleli terveit, s a
maga idejében napvilágra hozza azokat.
A harminchetedik zsoltár ötös verse szerint: „Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert Ő munkálkodik, világossá teszi
igazságodat, jogodra fényt derít.”
Még egyszer köszönöm az örömöt, melyet okoztál nekem. Nem számít a távolság, az Úr Lelke áthidalja azt!
Mi most át kell rendezzük életünket,
ami nem kis gond, de bízunk az Úrban,
hogy Ő ad majd jó megoldást. Téged pedig áldjon és őrizzen az Úr továbbra is.
Tisztelettel és szeretettel, testvéred az
Úrban, Nagyajtai Eszter
2017. május

Szilánkok (Józsué 1,2)
„Mózes, az én szolgám meghalt.” Hát
igen, 120 éves volt; nem is csoda olyan
élet után, ami neki jutott. Habár, néhány sorral előbb: Nem homályosodott
meg a szeme, és nem fogyott el az ereje.” (5Móz 34,7)
Mégis meghalt? Mielőtt bevitte volna népét az ígéret földjére. Pedig hogy
szerette volna látni. Hát, látni láthatta
is, a Pizga tetejéről, a Jordán másik oldaláról. Aztán eltemette az Úr. Engedetlensége miatt nem mehetett be az ígéret
földjére. Ahogyan Áron sem, akit már
korábban kiemelt a történelemből az Úr
(4Móz 20,24). Nem értem szigorúságát.
De azt igen, hogy több mint ezer évvel
később, a Tábor hegyén, Megváltóm beszélgetett Mózessel, Illéssel. Eltemette?
Magához vette! S ott él azóta is, az engedetlensége ellenére szolgálatát betöltő
Isten embere.
(Eltemette az Úr. Mi lett amazokkal?
Elhullottak a pusztában (Zsid 3,17). Ég
és föld; menny és pokol. Amikor akarod, Uram, ne siess, de kész vagyok, ha
hívsz.)

Szilánkok (Józsué 1,5)
„Veled leszek, ahogy Mózessel is vele
voltam.” Ahogy Mózessel is... Uram,
köszönöm, hogy velem leszel... de nem
lehetne még jobban? Ott voltam Mózes
mellett, amikor majdnem megkövezték;
amikor folyamatosan rágalmazták; amikor saját testvérei próbálták félreállítani. Ahogy Mózessel? Uram, nem lehetne valahogy máshogy? De az Úr így válaszolt nekem: Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Ne várj többet; de
erre számíthatsz! És ne félj! (Dehát miért is lenne velem máshogy? Köszönöm,
Uram. Ennyi elég lesz.)
Herjeczki Géza

Könyvjelző
Elisabeth Elliot: Nőnek születtél
Egy anya ajándéka leányának
„Arra születtem, hogy nő legyek. Az
a tény, hogy nő vagyok, nem tesz engem másfajta keresztyénné, de az a tény,
hogy keresztyén vagyok, másfajta nővé
tesz. Ezért elfogadtam Istennek rólam
alkotott elképzelését, és egész életem
mindenestől felajánlom neki – én aki vagyok, és akivé formálni akar.”
Elisabeth Elliot a keresztyénség ismert és kedvelt szerzője. Első férje Jim
Elliot volt, akit 1956-ban öltek meg az
auka indiánok egy missziós útja során,
Ecuador keleti részén. Később két évre
missziós útra ment ahhoz a törzshöz,
akik megölték a férjét. Miután visszatért
az Amerikai Egyesült Államokba, többéves Dél-Amerikai tartózkodása után,
híres íróvá vált. Több mint 20 könyvet
írt, melyek nagyrésze megjelent magyarul is.
Nőnek születtél című könyvében saját megfigyeléseit és tapasztalatait veti
össze a Szentírással, amelyet egy életen át figyelmesen tanulmányozott. A
könyv, melynek mottója: „Gondolatok a
nőiességről Valerinek”, egyúttal a gondoskodó anya ajándéka leányának, küszöbön álló házasságkötése alkalmából.
A könyvben a szerző olyan kérdésekre keresi a választ, mint: Ha egyszer lehetőségünk lenne kedvünk szerint elrendezni a világot, kinek lenne an�nyi fantáziája, mint Istennek? Kiben
lett volna meg a Teremtő bátorsága, aki
megteremtette a szexualitás csodáját?
Nem feltételezhetjük, hogy elkerülték a
figyelmét a lehetőségek, a veszély, a vele
járó kockázat. Átlátott mindent, és megteremtette a nőt, aki a megfelelő, mindenben hozzáillő társa a férfinak.
Horváth Ferenc

