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számukgünkben
(súg,
ra az élet „mond”
kapuját, és
õk éreztet,
átléptek sejtet,
a hamegvilágosít,
stb). Ezért fontos a segítlálból az életbe.
ségével élnünk a Kijelentés megértéséEzt a lépést te se halogasd!
ért - mindenek előtt.
NovákJános
József
Lukács

Elvégeztetett
Magyarországi
Baptista Egyház
Berettyóújfalui
Baptista
Jézus Krisztus halála Gyülekezet
végkép pontot
4100egy
Berettyóújfalu,
Eötvös
2.
tett
korszak végére.
Hiábau. minden
www.baptista.hu/berettyoujfalu
emberi
próbálkozás, soha nem lesz már
semmi sem ugyanaz. Ki akadályozhatKedves
Testvéreink
ná
meg, tilthatná
meg, Jézus
fogná Kriszle őt, aki
tusban!
halálában is cselekszik? Magához, maKedves
Magyar
Baptista
gára
veszAmerikai
minden átkot,
bűnt,
lázadást,
Szövetség!
engedetlenséget, istentelenséget, hogy
minden
akadály félre az
kerüljön
útból
„Nem igazságtalan
Isten, az
hogy
és szabad legyen
az út a TeremtőésIsten
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
a
és a teremtett
között. Mindezt
szeretetrõl,
melyetember
tanúsítottatok
az Õ
neve
iránt,
amikor szolgáltatok és szolazzal
a reménységgel,…hogyha
valaki
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
hisz őbenne,
el ne vesszen…
(Ján 3:16.)
Őt nem azhogy
foglalkoztatta,
hogynea tuKöszönjük,
gondoltak ránk
dománynak
megfeleljen
és
ésszerűen
héz helyzetünkben.
cselekedjen.
Nem nyitott
a teremImaházunk augusztus
végi vitát
leomlása
és
tésről és az
evolúcióról.
Nem győzködött
lebontása
után
jó reménységgel
vasenkitafelõl,
sem igazáról.
Nem
a belpolitikai
gyunk
hogy Isten
megsegít
bennünket
egy új és
szép ahajlékot
építeni
problémákra
kereste
megoldást.
Nem
istentiszteletek
céljára, azzal,
az Õ neve
dicsõsokat foglalkozott
hogy
kinél
ségére.
A munkálatokat
jövõéletbiztosítást
tavasszal
bankoljon,
vagy milyen
kezdjük
meg,Azt
addig
a nem várt
terveválasszon.
mondta,…ne
aggódjatok
zéssel
és az engedélyek
beszerzésével
életetekért,
hogy mit egyetek,
se testefoglalkozunk.
tekért,
hogy
ruházkodjatok,
mert
Tervünk
és mivel
szándékunk
végrehajtöbb
az
élet
a
tápláléknál,
és
a
test
a
tására fogjuk fordítani a kedves testvérekruházatnál.
(Lukács
12:22-23.)összeget:
által
számunkra
eljuttatott
$5,000,
azaz szól
ötezer
Többről
azdollárt.
élet, mint a mindennapiEzúton
élet gondjai,
erre
akarta testvéreink
felnyitni a mi
is megköszönve
szemünket
is. továbbra
Az éhezésnél,
ruhátlansegítségét,
kérjük
is a minket
és
betegségnél
és szegénységnél,
azságnál,
Úrra figyelõ
imádságaikat!
Minden
szolgálatukra
Istenünk áldását
kívánjuk. és
vagy a dőzsölésnél,
gondtalanságnál
gazdagságnál is van tovább, egy sokak
Testvéri felfedezetlen
szeretettel a terület,
Berettyóújfalui
számára
az a több,
Baptista
Gyülekezet
nevében:
amiről Jézus Krisztus beszél, amihez
szoros kapunPapp
kell Dániel
bemenni,
amit kevelelkipásztor
sen találnakSzatmári
meg, de István
van! Ez
a szoros
gondnok
kapu nyitva van,
a lehetőség
adott, elvéLisztes
Tibor presbiter
geztetett egyszer s mindenkorra.
===========================
Nagy-Kasza Dániel
VÁRJ MÉG!
NAGYHETI
CSENDESSÉG
Józsué 3:16 (2Móz
14,21-22)

„Jézus, tudva, hogy Megállt
az Atya amindent
víz.
a kezébe adott,
és
hogy
Istentől
Minthogyha
óriásijött,
kéz és
Istenhez megy, felkelt
a vacsorától,
tartotta
volna föl, ...
mosni kezdte a tanítványokmegállt,
lábát, és
megtörölte a kendővel,
amellyel
körüls rakásra gyûlt,
kötötte magát. … Péter azt mondta neki:
Az én lábamat nem mosod megfeszült,
soha. Jéhullámra
hõkölt.
zus erre azthullám
válaszolta:
Ha nem
moslak
Megállt
meg, semmi közöd sincs hozzám.
Mire
egy percre,
azt mondta neki Simon Péter:
Uram, ne
partra
csak a lábamat, amíg
hanema atúlsó
kezemet
és a
fejemet is!” (Jn 13,3kk)át nem értünk.
Nem a tanítványok kérték a Mestert,
Várj még Uram!
hogy tisztítsa meg lábukat/szívüket/éleKezed
ne vedd el!
tüket. Eredetileg nem
is gondolták,
hogy
Még
mindig itt
vagyok, itt
szükség lenne
ilyesmire.
Eredetileg
az alázatosságra
példát
Jézus
még mindig mutatott
itt vagyunk
sokan.
a tanítványainak. Mi már a Golgota és
1 János 1,7 (Jézusnak,
ő Fiának
HerjeczkiazGéza
(1977)vére

4.2010.
oldal szeptember

megtisztít
minket minden
bűntől.) után,
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
s néhány régi-szép ének ismeretében
folytatásörömmel
az 1. oldalról
fogadjuk
és kérjük, hogy tisztítson,
mosson
meg,
szabadítson
Az élet gyötrelem, de azért
van mit meg
enni,
bennünket
bűneinktől!
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
megtalált,
és hű való
ölébejogukat
vett, el-is
a„Jézus
tisztességes
temetéshez
törölte bűneimet! Most szabad vagyok,
AzJézusban
élet egy merõ
kinlódás,
azmegtarthatták.
élet az enyém!
örökké
élek
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
én! Ó mily öröm, mily nagy kegyelem!
mint a semmi,
és úgyszent
sincsvérében!
kilátás ennél
Megmosott
Jézusom
Jétöbbre.
Fogadjuk
el aölébe
helyzetet,
az adott
zus
megtalált,
és hű
vett,és
eltörölte
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
bűneimet!
Hányan
tengetik aza életüket
ma is
Mint
egy elveszett,
bűnben éltem
ezzel
rabszolga-gondolkodással?
én,
nema volt
bennem semmi remény. Ám
tengette
az életét tett,
Izráelajkamra
míg el
de jóÍgyatyám
gyermekévé
nem újjött
hozzáÓamily
Szabadító
és kinagy
nem
adott
éneket!
öröm, mily
hozta õketMegmosott
a szolgaság
házából.
kegyelem!
Jézusom
szent vérében! Jézus megtalált, és hű ölébe vett,
eltörölte
bűneimet!”
Milyen
a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondaNagyhét
tot
Istenrõl.– kedd. A szolga nem nagyobb
az uránál,
küldött
sem naVirrasztott
az és
Úraazon
az éjszakán,
gyobb
annál,
aki
elküldte
őt.
amikor kihozta õket Egyiptomból.(János
Ez az
13,16)
éjszaka az Úré volt.
Töredék
vanvan
ugyan,
Micsodaismeretünk
evangélium
ebbendea
nagy
szentenciákat
mondunk.
Darabkát
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
látunk, de az egészről képzelődünk. Sőt,
Izráel
õrizõje
nem szunnyad
és nem
nem
csak
képzelődünk,
de kimondjuk,
alszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
az
hogy hogy van; s el is hisszük, hogy úgy
Úr sazon
az éjszakán,
amikor
kihozta
van;
el is várjuk,
hogy más
is elismerje
népét Egyiptomból?
darabkára
épülő látásunkat. S közben –
szólva
– Istena mindent
hála Emberileg
Néki – itt jár
közöttünk
Mester,
és csakMilyen
az Õ népére
azon
a félretett
küldő Óriás.
nehézfigyelt
lehet neki
az éjszakán.
A szabadulás nagysáminden
elviselni
a mi kivagyiságunkat,
mozzanatát
személyesen Neki
felügyelte,
gunkat,
mindentudásunkat,
is szópillanatot figyelõ magyarázatekintetével
lóminden
imádságokba-csomagolt
kísért végig.
eznem
a rabszolga,
tainkat.
Ránk Hát
szólkicsoda
néha, de
értjük.
Pedig
idézgetjük
néha:
a tanítvány
koszos,
rongyosisnép,
hogy
az Isten
nem
nagyobb mesterénél
(Lk 6,40).
személyesen
gondoskodik
róluk, és
Ó, Mester,
Mester,figyel
drágarájuk?
Óriás, segíts
mindent
félretéve
leszállni
S ismét
haladj virrasztott
tovább –
1500felhőinkről!
évvel késõbb
haazértjük,
nem. Ma még
csakazon
kedda
Isten ahaGecsemáné
kertben,
van,
hosszú éjszakán,
még az út,azon
ne törődj
velünk,
csütörtök
a pénteken,
csak
menj;hajnalon,
érettünk,
miattunk,
azonmenj,
a húsvét
amikor
a mi
helyettünk,
egészen
a
Golgotáig,
s azon
szabadításunk történt.
is túl.
Neszemélyes
figyelj a mi
okoskodásainkra,
Sõt,
bizonyságom
van arcsak
menj;
s
ha
látunk
majd,
a kereszttel
ról, hogy velem együtt
virrasztott
az Úr
a válladon, ha látunk, mi is összeroska28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
dunk.
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.

Péter
és szabadok,
János gyõztes szabaÜldözött

Jndok.
18,13-27
Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobilegyütt
mentek
telefonon
rákérdezni
a sor elején, hogy
Jánost
ismerték
az udvarban
hátul
minden
rendben
van-e. Közel két
Pétert felismerni vélték
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
… nem, nem vagyok
öregek,
juhok,
barmok, szekerek, végeVele
együtt
a kertben?
láthatatlan
A Veres tenger partPéter
ismétkonvoj.
tagadott
ján
tábort
vernek,
megpihennek. Egys megszólalt a kakas
csak- felröppen a hír, az egyiptomi
a szer
Mester
sereg közeledik.
a pánik a táborhallani
senki semKitör
hallotta
ban. Elõl
tenger, mögöttük az ellenség.
amint
így asóhajtott:
A népgyermekem
elõbb segítségért kiált Istenhez,
drága
s aztán
aztán pedig
meghalt
nekiPéterért
esik Mózesnek: Mit
meg
Jánosért
tettél
velünk, ismiért hoztál ki minket

2015. április-május
3. oldal

Nagycsütörtök
Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
Király?
az vagyok,
bár nem
úgy,
lett
volna Igen,
szolgaként
meghalni
Egyipahogy
gondolod.
18,36k)
tomban.
Kiderül,(Jn
hogy
van a népnek
Mitdeírhatnék
nagycsütörtökön
a Ha
Kihite,
még nagyon
gyenge az a hit.
rályról?
Már
mindent
megírtak
az
evanjól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
gélisták,
mindent
róla apánipréde ha balul
üt ki elmondtak
valami, máris
dikátorok; egy ilyen magamfajta például
kolnak és- bûnbakot
Ki volt
a
45x52x3
azaz több keresnek.
mint hétezer
prédihibás,
hogy
ide
jutottunk?
káció során. Igen, talán ezt mondom el a
Mellesleg,
sok keresztyén
ezenbár
a
Királyról:
országa,
királysága,tart
lénye
szinten
a
hitéletében.
nem e világból való, mégis megérthetMózesnek
jut ittIsten
jükEkkor
őt. Lassan
kétezer eszébe
éve, hogy
járt,
ígérete.
2Mózes
6: 6-8.
Isten megígérte,
végig
ment
az úton
a Golgotáig,
s annál
hogy
megszabadítja
az azegyiptois
tovább,
majd elmentõket
ebből
országból,
mégisésittbeviszi
van. Nem
miakám
kezébõl,
népétlátom-halaz ígéret
lom
ugyan,
de valahogy
megértem
igéit.
földjére.
Akkor
tehát, nem
kell félni
a
Tegnap
is üzent a Király,
jelen veszedelemtõl,
merts hiszem,
ez csak hogy
egy
holnap
is az a Ő
rövid epizód
népüzenetét
életében.hirdethetem
Nem ez a
majd.
De
Ő
király;
nem mondhatom
vég, Isten folytatásténígért.
Most az a
meg neki, hogy mit és mikor mondjon
dolgunk,Csak
hogynevetne
erõsen rajtam,
ráálljunk
nekem.
ha Isten
megszavára. Így Tudja,
bátorítja
Mózes
próbálnám.
hogy
mára népet:
régótaNe
érféljetek!
helyt, és meglátjátok
tem,
hogyÁlljatok
hiába próbálnám
kényszerítehogyan
szabadít
megróla,
ma hogy
az Úrőbenneni
őt, s hogy
tudom
Király,
teket!ő2Mózes
14:én.
13,S14.
hogy
az úr, nem
aztán rám mosoMózes
nem okosabb,
a nép,
csak
lyog;
idejében
megértetimint
igéjét,
elküldi
üzenetét.
Ezértésmaa ezt
mondom mondja
el Róla:
hisz Istenben,
hit beszédét
Ő
király,azaki
üzenetétszabadoknak.
el tudta és tudja
tovább
üldözött
Ha
küldeni
hozzánk.
még
kérdéseinkIsten az aki,
akkor Néha
teljesíti
az Õ
beszédét.
re
is válaszol.
Király? Igen, az vagyok,
Ebben
hitt Mózes.
bárHa
nem
úgy,
ahogy
gondolod.
azt kérdezte volna
valaki Mózestõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
Nagypéntek
Erre
csak azt válaszolhatta
HaMózes
ezt elbocsátod,
nem vagy volna,
a csáhogy:barátja.
Nem tudom.
Ha valaki azt kérszár
(Jn 19,12)
Ezt már
nem
tudta mondd
kivédenimeg
Pilátus.
dezte
volna:
Mózes,
neSzimpatikus
voltszabadít
neki Jézus,
künk, hogyan
megannyira,
Isten
hogy
meg ebbõl
akarta
menteni helyzetbõl?
a fanatikus
bennünket
a lehetetlen
zsidók
árat azonban
Mózes kezéből.
csak azt Ekkora
válaszolhatta
volna,
nem akart fizetni érte. Ha nem lenne a
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
császár barátja, nem lenne helytartó tuJedok! Az Úr harcol
és anem
lehetetruzsálemben,
nem őértetek,
lenne a…
neki
lenbõla...
is ki
tudkörülötte
vezetni, mert
Õ azazÚr.
lenne
nem
forogna
a haEz a bibliai hit.világ.
HinniSzegény
azt jelenti,
kotalmas/aprócska
Pilátus,
molyan veszem
amit Isten
mond,
haa
megtalálták
rajtaazt,
a fogást.
Rátette
hát
pecsétet:
vigyétek,
a tiétek, megfeszítannak minden
ellentmondani
látszik is.
hetitek.
S maradt
tovább
– egy
darabig
Nem tudom,
hogyan
szabadít
meg,
csak
legalább
– ahiszek
császár
barátja.
várok rá és
benne,
és amit nekem
De mimegteszem.
nem vagyunk
azok!pedig
Hiszen
mond,
A többi
az mi
Õ
is tudjuk, hogy két úrnak szolgálni nem
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
lefélehet. Mi a császárnál is nagyobbnak
kezni a harcikocsik
kerekét,
homályt
szolgálunk:
Isten Fiának,
Krisztusnak,
bocsátani
az hatalom
egyiptomiakra...
a
akié
minden
mennyenmind
és fölSzabadító
Úr erő,
feladata.
Õ visziavéghez
a
dön.
Övé az
a hatalom,
dicsőség
kegyelembõl.
Hit által
fo–szabadítást
most és mindörökké.
Meghát,
a miénk
is.
Hiszenel.
azHit
Övéi
vagyunk,
örökösök,
gadhatod
által
élhetsz szabadon,
részestársak...
Hatalom,dedicsőség,
erő.
bár mindig üldözötten,
ugyanakkor
Pozíció,
pénz, mert
kapcsolatok...
Ó, Mesgyõzelmesen,
az Úr hadakozik
ter,
segíts, vigyázz rám, mert az ordító
érted.
oroszlán szerte jár, s én nem akarok a
A tengerparton
a halál
császár
barátja lenni.
Jézus,kapujában
tarts keálltak,
Isten
pedig
megnyitotta
számukresztednél... a kereszt, a kereszt...
nyura az élet kapuját,
õklegyen
átléptekmásban
a hagodalmat
ott lelek.ésNe
lálból az életbe.hanem a mi Urunk Jézus
dicsekedésem,
Krisztus
keresztjében...
(Gal 6,14) Nem
Ezt a lépést
te se halogasd!
engedem el Jézust s keresztjét; nem vagyok/leszek a császárLukács
barátja!
János

ÜRES
SZÍV Baptista Egyház
Magyarországi

Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
nincs
itt
4100 Berettyóújfalu,
mondták
az angyalokEötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
a sír üres
Kedves
itt
sincs Testvéreink Jézus Krisztusban!
dobogja meglepett
Kedves Amerikai
Magyar Baptista
szégyenkező
szívünk
Szövetség!
itt sincs
bár
itt lehetne
„Nem
igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
jöjj Föltámadott
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok az Õ
szívünket
újra töltse
be lényed
neve
iránt, amikor
szolgáltatok
és szolértelmetlen
Nélküled
élet
gáltok
a szenteknek.”
(Zsidaz6:10)

Húsvét
Köszönjük, hogy gondoltak ránk neJános a sírban lévő lepedők láttán hithéz helyzetünkben.
reImaházunk
jutott. Mária
még azután
is „kintésállt
augusztus
végi leomlása
a sírnál, és
sírt.”
20:5kk)
lebontása
után
jó (Jn
reménységgel
vagyunk
hogy Isten
megsegít
benA afelõl,
hit egészen
személyes
ügy.
Ami
nünket
új és szép
hajlékotdöntő
építeni
nekemegy
lényeges,
számomra
fonistentiszteletek
céljára,
Õ neve
dicsõtosságú, lehet,
hogyazneked
nem
sokat
ségére.
jövõlehet.
tavasszal
jelent.AÉsmunkálatokat
fordítva is így
Ne bekezdjük
meg,
addig
a
nem
várt
tervecsüljük le egymás örömét, hitét,
feliszéssel és az engedélyek beszerzésével
meréseit;
s
ne
kényszerítsük
a
másikra
foglalkozunk.
aTervünk
sajátunkat.
Lehet, hogy végrehajsegít nekik,
és szándékunk
és
lehet,
hogy
nem.
De
Isten,
aki ismer
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
minket,
s tudja,eljuttatott
mire vagyunk
fogékoáltal
számunkra
összeget:
nyak, azaz
megkeresi
megtalálja, hogy mi$5,000,
ötezer és
dollárt.
vel segítsen hitre minket is – szeretteinEzúton is megköszönve testvéreink
ket is, és kérjük
azokattovábbra
is, akikért
segítségét,
is aimádkozunk.
minket és
Jánosban
felébredt
a
hit
a
lepedők
láttán
az Úrra figyelõ imádságaikat!
Minden
– Mária észre
sem vette
ugyanazt.
Mást
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.
látott, másra figyelt: 2 angyalra. Ne
akarjuk
az Úr Jézusnak,
Testvéri megmondani
szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
nevében:
hogy hogyan
szólítsa
meg, segítse hitre
a másikat! Ő Papp
meg fogja
találni
a módját.
Dániel
lelkipásztor
Ahogyan utat
talált hozzád
is. Hogyan
Szatmári
István gondnok
is volt? Neveden
szólított,
Máriát;
Lisztes
Tibormint
presbiter
valami furcsa jellel magára hívta figyel===========================
medet (lepedőkkel?); éppen azt mondta,
amivel magad is gyötrődtél (érinteni keMÉG!
zemmel VÁRJ
őt); megértette
veled azt az igét,
amit
eddig3:16
is ismertél
de csak a
Józsué
(2Móz ugyan,
14,21-22)
szavait (hogy pl. nem az a nagy dolog,
hogy te szereted őt, hanem,
hogy
Megállt
aŐ
víz.szeret téged); észrevetted,
hogy
pontosan
Minthogyha
óriási
kéz
neked szól az ige tartotta
(példáulvolna
ez: az
föl,ajtó
előtt állok és zörgetek; vagy megállt,
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fölött. Azt mondta: Én vagyok a
tot Istenrõl.
világVirrasztott
világossága,
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népét Egyiptomból?
legyőzött
ellenség;
akik– hisznek
benne
Emberileg
szólva
Isten mindent
élni
fognak,
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Bármelyikkel
találkozom,
hite, de még nagyon
gyengeaaztalálkozás
a hit. Ha
boldog
lesz. a dolgok, tisztelik az Urat,
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számára,
hogy
„rendes”
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuiskolába járjon. Tanítónője, Dóra néni
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feltámasztotta
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Szatmári István gondnok
KicsengettekLisztes
az óráról.
TiborMiközben
presbiter a
gyerekek izgatottan kiszaladtak az isko===========================
laudvarra, Dóra néni sírt. A benne levő
hidegség teljesen felengedett.
MÉG!
Jóska VÁRJ
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Húsvéti arcok:SZABADOK
A tanítványok
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míg sírtnép,
a sírhogy
mellett,
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
hogyan ismerte fel a szaváról és, hogy
mindent
félretéve
mi
mindent
mondottfigyel
neki.rájuk?
Végre valaki
évvel
késõbb
virrasztott
élve 1500
látta az
Urat!
De ezismét
sem elég,
ez is
az Istena megtapasztalása,
a Gecsemáné kertben,
másnak
ez mégazon
nema
azcsütörtök
övék. Várták,
hogyazon
velüka ispénteken,
megtöréjszakán,
ténjen
is őkamikor
voltak aa leazon aa csoda.
húsvétEddig
hajnalon,
mi
téteményesei
Jézus
ügyének, ezután is
szabadításunk
történt.
ők lesznek.
Nyilván
nekik van van
joguk,
Sõt, személyes
bizonyságom
artekintélyük
őt képviselni.
ról, hogy velem
együtt virrasztott az Úr
Akkor
Jézus,
28
évvel jelent
ezelõtt meg
egy téli
estén, amikor
amikor
együtt
voltak
a
felső
szobában.
Jézus
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
tudja, hogy hol vannak az Övéi. Eljött
hozzájuk.
Megáll
középen
és megszóÜldözött
szabadok,
gyõztes
szabalalt:
Békesség
néktek,
s
megmutatta
dok. Elindultak tehát. Nem volt netekik
kezét és oldalát.Nem
Nemlehetett
hiába várták,
lekommunikáció.
mobilbetért hozzájuk. Együtt voltak, oda jön,
telefonon
soregyüttléteinelején, hogy
ahol
várják.rákérdezni
Megáldjaaaz
hátul
minden
rendben
van-e.
két
ket, ahol ketten-hárman együttKözel
vannak,
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
Ő ott van, láthatóan vagy láthatatlanul.
öregek,
barmok,
szekerek,
végeSokszorjuhok,
a félelem
hoz össze
minket
is.
láthatatlan
konvoj.
Veres
tengerApartMeddig
leszünk?
MiA
lesz
utánunk?
taján tábort egyik
vernek,
megpihennek.
Egynítványság
jellemzője,
hogy várni
szera csak
felröppen
a hír,hogy
az egyiptomi
kell
Mesterre.
Ki tudja,
meddig
sereg
közeledik.
Kitör
a pániklegfontoa táborkell
várni.
A hűség
az egyik
ban.jellemvonás.
Elõl a tenger, 2000
mögöttük
az ellenség.
sabb
év óta
várjuk.
A népelelõbb
Istenhez,
Jöjjön
újra. Ssegítségért
nem lehet kiált
megrendülni,
haaztán
a világ
gúnyol
nevet.
Megígérte,
pedig
neki és
esik
Mózesnek:
Mit
eljön.
késik ismiért
várjad!
tettélHavelünk,
hoztál ki minket
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A bezárt ajtó2Mózes
ellenére
Jézus
és
Egyiptomból?
14:eljött
10, 11.
Jobb
megállt
középen.
A
félelem
és
bezártság
lett volna szolgaként meghalni Egyipneki
nemKiderül,
akadály,hogy
meg van
tud közelíteni.
tomban.
a népnek
Természetfeletti
képességei
hite, de még nagyon
gyenge az avannak.
hit. Ha
Valóban
Ő aazdolgok,
Isten Fia.
Nemazcsupán
jól mennek
tisztelik
Urat,
egy
ember.
bárhol máris
és bármikor
de ha
balul Ezentúl
üt ki valami,
pánimegjelenhet. Semmi fel nem tarthatja.
kolnak
és bûnbakot
a
Az
ellenség
előtt be keresnek.
lehet zárniKiazvolt
ajtót,
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
Őelőtte nem! Hogy csinálta? Nem tudsokérzékelhetővé
keresztyén tart
ezen aa
juk,Mellesleg,
hogy tette
magát,
szinten
a
hitéletében.
láthatatlanból hogy lépett át a láthatóba.
Ekkor Mózesnek
eszébetette,
jut két
Isten
A feltámadás
nyilvánvalóvá
viígérete.
2Mózes
6: 6-8. Isten
megígérte,
lág
létezik.
Egy látható,
de már
szorosan
hogy
egyiptoitt
vanmegszabadítja
a láthatatlan is.õket
És aazkettő
érintkezik
egymással,
éppen Jézus
Az
miak kezébõl,
és beviszi
népét miatt.
az ígéret
Istentől
hatásokra
ezentúl
földjére.jövő
Akkor
tehát, nem
kelloda
félnikell
a
figyelni.
Ez nem egyszer
fogezcsupán
előjelen veszedelemtõl,
mert
csak egy
fordulni.
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, 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.
Nemcsak
megjelenik, de meg is szóEbben
hitt Mózes.
lít: Ha
Békesség
néktek!
– Ezvalaki
annyitMózesjelent:
azt kérdezte
volna
Minden
jót
nektek.
A
legjobbakat!
Nyutõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
galom nektek. A hang ismerős, a régi,
Errea Mózes
csak azt
válaszolhatta
volna,
de
tanítványok
megijednek,
hogy
vahogy:
Nem
tudom.
Ha
valaki
azt
kérlami szellemet látnak. Az első reakció
dezte volna:
monddeddig
meg nem
nerossz,
félelem.Mózes,
A szokatlan,
künk, hogyan
meg Isten
tapasztalt
dolgokszabadít
megtapasztalása
fébennünket
a lehetetlen
helyzetbõl?
lelmet
váltebbõl
ki. Mi
akar ez lenni?
Eddig
Mózesnem
csak
azt válaszolhatta
volna,
ilyen
tapasztaltunk.
De a szó
gyógyít,
félj!azonban
Nekem tuez
hogy: megnyugtat.
Nem tudom! Ne
Egyet
természetes,
nektekértetek,
nem. Nekem
abból
dok! Az Úr harcol
és a lehetetalenbõl
világból
átjönni
lehet,
nem.
is ki tud
vezetni,
mertnektek
Õ az Úr.
Megnyitotta
számukra
egy
másik
világ
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komegtapasztalását.
is van
molyan veszem azt,Ott
amit
Istenélet!
mond, ha
Azt hitték szellemet látnak, vagyis
annak
minden
ellentmondani
látszik
is.
idegen dolgot. Jézus megnyugtatja őket.
Nem
tudom, hogyan
szabadítésmeg,
csak
A
szellemnek
nincs csontja
húsa,
nevárokvan,
rá ésshiszek
benne, és
amitkezét
nekem
kem
megmutatta
nekik
és
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
az ezÕ
oldalát. Én vagyok az! A 3 nappal
feladata.
Útat nyitni
tengeren,
előtti
hitelesítő
jeleket,a amit
senkilefémás
kezniviselhetett.
a harcikocsik
kerekét, homályt
nem
A szenvedésnek
és halálának
nyomait.
Mert onnan jöttmind
vissza,
bocsátani
az egyiptomiakra...
a
aSzabadító
halálból. Úr
Meghalt
ugyan,
de feltámadt.
feladata.
Õ viszi
véghez a
Megölték,
él Isten akaratából.
Ez
szabadítást de
kegyelembõl.
Hit által foagadhatod
legnagyobb
Halott szabadon,
voltam és
el. Hitcsoda.
által élhetsz
élek.
Többetüldözötten,
meg nem halhatok,
átmenbár mindig
de ugyanakkor
tem
a
halálon
az
életbe,
a
hozzáférhetetgyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
len, elérhetetlen életbe. Meghódoltattam
aérted.
halált, elengedett, mert én vagyok a
A tengerparton
a halál
kapujában
feltámadás
és az élet.
Én rendelkezem
álltak,minden
Isten pedig
megnyitotta
számukmár
hatalommal
mennyen
és
ra az élet
kapuját,
õk átléptek
a haföldön.
Már
senki kiésnem
ragadhatja
a ti
lálból az életbe.
életeteket
az én kezemből. Embereknek
nincs
már
Ezthatalma
a lépést te
se felettem.
halogasd!Átmentem
a halálon az örök életbe, nem tudnak
utánam nyúlni. El nem
érhetnek,
Lukács
Jánosvédett

vagyok.
Sebe beszédes
garancia,
Magyarországi
Baptista jel,
Egyház
értem
tette,
amit
tett!
Szeretetből.
Nem
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
másokra
való
tekintettel
szenvedett,
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. engem akart megmenteni. Én ezt soha nem
www.baptista.hu/berettyoujfalu
felejthetem!
Mit tett értem! Senki el
nem tántoríthat tőle. Megváltott, de nem
Kedves ésTestvéreink
JézusazKriszaranyon
ezüstön, hanem
Ő drága
tusban!
vérén. Ilyen Úr és Isten csak egy van!
Kedves Amerikai Nem
Magyar
Baptista
Eltéveszthetetlen!
helyettesíthető
Szövetség!
és nem pótolható!
Aztán,igazságtalan
amikor mégazmindig
„Nem
Isten, nem
hogyhitték,
azt
kérdezte:
van-e
valami
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõlennivaés a
lótok? Adtak
nekitanúsítottatok
valami sült halat
szeretetrõl,
melyet
az Õ és
lépes
mézet,
amit
elvett és és
megevett.
neve
iránt,
amikor
szolgáltatok
szolTestben
támadt fel, (Zsid
tud enni,
gáltok
a szenteknek.”
6:10)realizálják
a tanítványok. Valóban él, nem szellem,
mozog,
sebeithogy
mutatja,
eszik,ránk
ezekneföldi,
Köszönjük,
gondoltak
kicsiny
dolgok, mégis milyen nagy dolhéz
helyzetünkben.
gok
nekünk.augusztus
Látszólag
kevés
és mégis
Imaházunk
végi
leomlása
és
oly sok, boldog
szent megtapaszlebontása
után jójelek,
reménységgel
vatalások,
erősíti
vele
hitünket.
Alkalmazgyunk
afelõl,
hogy
Isten
megsegít
bennünket
új és szép
hajlékottürelmesen
építeni
kodik egy
hozzánk,
gyöngéden,
istentiszteletek
céljára, azgyőz
Õ neve
tanít, lépésről-lépésre
meg.dicsõMeg is
ségére.
A munkálatokat
jövõokoskodások,
tavasszal
kérdezi:
Miért támadnak
kezdjük
meg,
addig a nem Téged
várt tervekétségek
a ti szívetekben?
mi akar
zéssel
és az engedélyek
megtéveszteni?
Mi akar beszerzésével
lebeszélni a hitfoglalkozunk.
ről? Ma is sok okoskodó ember van, akiTervünk
szándékunk
nek
semmiés
sem
elég, semmivégrehajsem jó, aki
tására
fogjukmegkérdőjelez,
fordítani a kedves
testvérek
mindent
még
az Istent
által
eljuttatott kiderül,
összeget:
is azszámunkra
égben. Előbb-utóbb
nem
$5,000,
azaz ötezercsak
dollárt.
okos emberek,
okoskodók. Ő bizonyosságot
ad, békességre
juttat. Nem
Ezúton is megköszönve
testvéreink
hagy kétségek
Meggyőz!
segítségét,
kérjükközött.
továbbra
is a minket és
Örültek
a tanítványok,
látják
az Úrra
figyelõ
imádságaikat!hogy
Minden
az Urat, az Istenünk
elválás nem
tartott
örökké,
szolgálatukra
áldását
kívánjuk.
3. nap visszakapták, örömük betelt. Ez
aTestvéri
megvigasztalódás,
félelmet, a sírást,
szeretettel aa Berettyóújfalui
a kétséget
felváltja
az öröm. MegígérBaptista
Gyülekezet
nevében:
te Isten, hogy letöröl a mi szemünkről
Papp Dániel
lelkipásztor
is minden könnyet.
Nekünk
is elhozza
Szatmári látás
Istvánvilágát.
gondnok
majd a színről-színre
Lisztes
presbitervan
Nemcsak ezen
az Tibor
egy helyen
mindez
megírva,
elmondva.
Újra és
===========================
újra beszélnek erről a szentírók. Ez a
hitük lényege,
VÁRJa Húsvét,
MÉG!a naponkénti
feltámadás, az új élet. János első levele
3:16 (2Móz
is Józsué
így kezdődik:
Amit14,21-22)
kezdettől fogva
volt, amit hallottunk, amit szemünkkel
Megállt
a víz.
láttunk, amit szemléltünk
és kezünkkel
illettünk, az élet
igéjéről. óriási
Kaptakkéz
elég
Minthogyha
megtapasztalást. Startotta
ezt adták
volnatovább.
föl,
Péter első levele is ezt írja: megállt,
Akit noha
nem láttok, szerettek,s akiben
nem
rakásranoha
gyûlt,
látjátok, hisztek benne. Nincs feszült,
közvetlen
Istenmegtapasztalás,
ezt tudomásul
hullám hullámra
hõkölt.kell
venni mindenkinek. A küldöttek
szava
Megállt
gerjeszt hitet. Mi az ő bizonyságtétepercre,
lükre építünk. Hinni az egy
apostoloknak,
amíg
a
túlsó
hinni a tanítványoknak, mert partra
a hit halértünk.
lásból van. Ők tanúk, át
őknem
tudták
elmondani úgy, hogy abból hit szülessen. Így
még Uram!
prédikáltak ők és miVárj
így jutottunk
hitre.
Kezed ne vedd
Talán a mi bizonyságtételünket
is el!
befoMég mindig
itt vagyok,
gadják az emberek
és hisznek
az igének.
Feltámadt,
s megjelent
Péternek
és a 11még mindig
itt vagyunk
sokan.
nek, s a többieknek.
Lizik Zoltán
ref. Géza
lp. Windsor
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Derék asszonytSZABADOK
kicsoda találhat?
ÜLDÖZÖTT
Péld 31,10-31

folytatás az 1. oldalról
Egy férj faggatja feleségét: „Drágám,
Azvan
életagyötrelem,
azért van
mitsemenni,
hol
tea?” „Jaj, de
ti férfiak,
soha
vansem
húsosfazék,
és uborka,fiés
mit
találtok. fokhagyma
A tea a gyógyszeres
ókban
van a kakaósdobozban,
amire azis
a tisztességes
temetéshez való jogukat
van
ráírva, hogyAzsó.”
megtarthatták.
élet egy merõ kinlódás,
Igen, különbözőek
vagyunk,
reménytelenség
és halál.
De hát de
ezisolyan
jobb,
jómint
átélni
azt, amikor
nemcsak
arra hasza semmi,
és úgy
sincs kilátás
ennél
náljuk
különbözőségeinket,
csitöbbre.a Fogadjuk
el a helyzetet,hogy
és az adott
szoljuk
egymást,
hanem
arra is, tenni.
hogy
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
kiegészítsük
egymást.azOlyan
szép
Hányan tengetik
életüket
ma ésis
áldott,
amikor
nem
háborgunk
amiatt,
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
hogyÍgy
különbözőek
mégmíg
csak
tengette az vagyunk,
életét Izráel
el
nem
állunk
meg
ott, hogy és
eztkitudonemisjött
hozzá
a Szabadító
nem
másul vesszük, hanem még hálásak
õket aérte,
szolgaság
házából.
ishozta
vagyunk
hisz így
egészítjük ki
egymást!
Milyen akeressük
mi Szabadítónk?
Miközben
a „teát”, 2Mózes
jusson
12:42-benhogy
találunk
egy különös
eszünkbe,
Istentől
kaptukmondaédestot Istenrõl.
anyánkat
és feleségünket is, akivel egy
Virrasztott
Úr azon
az fiatal
éjszakán,
oldalon
állunk. az
Egyszer
egy
pár
amikor kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
veszekedett,
majd
a bölcs
feleség (áltaéjszaka
Úré volt.
lában
ígyazszokott
lenni) felemelte gyűMicsoda
ebben a
rűsujját,
amin evangélium
ott fénylett avan
szövetséget
jelképező
gyűrű,
és ezt mondta:
mondatban?
Virrasztott
az Úr. „DráPedig
gám,
miért
harcolunk,
hisz egy oldalon
Izráel
õrizõje
nem szunnyad
és nem
állunk?!”
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Olyan
áldott, amikor
felÚr
azonszép
az és
éjszakán,
amikor van
kihozta
nyitott
szemünk arra, hogy a tea megnépét Egyiptomból?
találásánál
fontosabb
Rick
Emberileg
szólva a– társunk!
Isten mindent
Elias
mondta
(túlélve
egy
repülőszerenfélretett és csak az Õ népére figyelt azon
csétlenséget)
feleségének:
„Te fontosabb
az éjszakán.
A szabadulás
minden
vagy
annál,
mint
hogy
igazam
legyen!”
mozzanatát személyesen felügyelte,
Ezt a szakaszt,
derék asszony
diminden
pillanatota figyelõ
tekintetével
cséretét minden pénteken felolvassa
kísért végig.
Hátzsidó
kicsoda
rabszolga,
minden
ortodox
férfieza acsaládi
vakoszos,
rongyos
nép,
hogy
az Isten
csoránál a feleségének a gyermekei
szeszemélyesen
róluk,ezt
és
me
előtt, majd agondoskodik
feleségére mutatva
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
mondja: „Te vagy ez az asszony!”
évvel késõbb
virrasztott
Ha1500
megtaláljuk
a teát, ismét
ha nem,
dicséraz ma
Isten
a Gecsemáné
kertben, azon a
jük
meg
derék feleségünket!
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
Floch Gábor
(Áhítat
2015)
azon a húsvét
hajnalon,
amikor
a mi

szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arBohócok
ról, hogy velem
együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
Csodálom
Mózesa édesanyját,
milyen
rólam
is lehulltak
rabtartó bilincsei.
találékony módon mentette meg kisfia
életét.
Gyékénykosarat
font, bekente
Üldözött
szabadok, gyõztes
szabaszurokkal,
kibélelte,
és
beletette
a kisdok. Elindultak tehát. Nem volt
tebabát. A kosarat a Nílus partján helyezlekommunikáció.
Nem
lehetett
mobilték el a vízen. A fáraó leánya épp ott
telefonon
a sor elején,
hogy
fürdött.
A rákérdezni
történetet ismerjük:
Mózes
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
megmenekült.
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
Anna, Sámuel édesanyja fontosnak
öregek,hogy
juhok,gyermeke
barmok, szekerek,
találta,
az egészvégenép
láthatatlan konvoj.
A Veres
partszolgálatába
álljon, ha
megnő.tenger
A közösjániránti
tábortfelelősséget
vernek, megpihennek.
Egység
a gyolcsefóddal
szer csakfiában.
felröppen
a hír, varrt
az egyiptomi
erősítette
12 követ
az efód
sereg közeledik.
Kitörvolt
a pánik
a táborelejére,
ami szem előtt
mindig.
Ezek
Elõljelképezték
a tenger, mögöttük
az ellenség.
a ban.
kövek
Izrael 12
törzsét.
A nép elõbb
segítségért kiált
Láthatta
a különbözőséget,
amiIstenhez,
a nemzetségekben
megvolt,
és érezhetteMit
a
aztán pedigisneki
esik Mózesnek:
közösségvállalás
súlyát.hoztál ki minket
tettél velünk, miért

7. oldal
3. oldal

Sok szép példát
az
Egyiptomból?
2Mózesmondhatnánk
14: 10, 11. Jobb
édesanyák
találékonyságáról,
amivel
nelett volna szolgaként meghalni Egyipveltek,
mentettek,
tomban.életet
Kiderül,
hogy iskolát
van a pótoltak.
népnek
Az
én
édesanyám
is
igazi
túlélő
hite, de még nagyon gyenge az
a hit.volt,
Ha
ötletes,
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hasznos
munNem
tudom, hogyan szabadít meg, csak
kát
végzek.
várok
és hiszek benne,
és amit
nekem
Sok rá bohócot
varrtam
életemben
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
az Õ
gyermekeimnek, unokáimnak, barátafeladata.
Útat nyitni
a tengeren, az
leféim
kisbabáinak.
Megtanítottam
iskezni gyerekeket
a harcikocsik
homályt
kolás
is akerekét,
bohóckészítésre.
Az
unokáim
ezzel lepik megmind
osztály
bocsátani
az isegyiptomiakra...
a
társaikat.
Néha,
esős
nyári
napon
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghezboa
hócvarrással
múlatjuk az Hit
időt.által
Mi már
szabadítást kegyelembõl.
fonem
élelemért
a bohócokat,
sőt
gadhatod
el. Hitvarrjuk
által élhetsz
szabadon,
rizzsel,
lencsével
tömjük
ki
a
kezüket,
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megígérte,
ra
Lőrincz
István
kedvenc
lelki
hogy megszabadítja
õketFerenc
az egyiptoénekeivel
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Mózes
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szóló tukíhogy:
Nem tudom!
azonban
séretében
szál virágot
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both és
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and
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that
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Stefan LorinczBaptista
was born
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Magyarországi
Egyház
25,
1923
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Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet in
Transylvania.
He was Eötvös
the oldest
4100 Berettyóújfalu,
u. 2.of the
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www.baptista.hu/berettyoujfalu
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theIsten,
church.
They
„Nem
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churches from the
elfeledkezzék
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és area
a
giving praise
to their
Lord with music.
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neveAfter
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a “Master
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és
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his first
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az northern
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part of
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meg, addig
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várt tervewas a young
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$5,000,
azaz
ötezer
dollárt.
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Lapus, there
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songs. TherePapp
he found
a small
church of
Dániel
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Lisztes
Tibor
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Meanwhile, Rozalia graduated the
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local school and continued her High
School education in Dej, a town about
MÉG!
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from Vima.
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they
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3:16 (2Móz
14,21-22) to live
in Vima. Here, God blessed them with
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Stefan,
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Megállt
a víz.
and Rozalia. Minthogyha
In the communist
era,
óriási kéz it
was getting difficult
to be volna
a teacher
tartotta
föl, as
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megállt,
construction job, using
his
training
s rakásra gyûlt,as a
builder. He trained many of his former
feszült,and
students in construction trade
hullám
hullámra
hõkölt.
worked with them as a team when
they
Megállt
got older. God also used Stefan to lead a
egyand
percre,
group of people to the Lord,
he was
amíg a túlsó
partra
instrumental in building
a new
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át nemcontinue
értünk. to
in Vima, where worshipers
give praise to our Savior Jesus Christ to
Várj még Uram!
this day.
Kezed
vedd
el!
To make it easier
for ne
their
children
itt vagyok,
to continue Még
their mindig
education
into high
még
vagyunktosokan.
school,
themindig
familyitt moved
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This is a town on the Somes River
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to manage
Herjeczki Géza
(1977) his
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construction
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School, among many other projects in
folytatás
the
area. az 1. oldalról
God
had a plan
for Stefan
Az
életalso
gyötrelem,
de azért
van mitwhile
enni,
here.
Christians
were
under
pressure
van húsosfazék, fokhagyma és uborka,
és
from
the communist
whichis
a tisztességes
temetéshezregime,
való jogukat
discouraged and restricted church
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
worship services, baptisms, church
reménytelenség
és construction.
halál. De hát ezis
jobb,
leaders
and church
Stefan
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
felt the call to preach the Gospel and was
többre. Fogadjuk
a helyzetet,
adott
ordained
as pastorelfor
a group és
ofazseven
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
churches
in the
local area,
including
the
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.
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the
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by
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4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. this
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Lord Jesus
andHa
on wonderful
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go.
Finally,
in 2002, at the age of 79, Stejól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
Talos,
former
President
of
the
Romanian
fan
retired
from
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de ha balul üt ki valami, máris pániKedves Testvéreink
Jézus
KriszBaptist Union.
serving the Church congregation under
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a tusban!
He enjoyed living close to his children Rev. Janos Lukacs, the current pastor
hibás,
hogy ide but
jutottunk?
Amerikai
Magyar
Baptista
in
Bucharest,
little did he know ofKedves
the church.
At this
time, the
Chicago
Mellesleg,
sok
keresztyén
tart
ezen
a
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about what the future held for him on Hungarian Baptist Church awarded him
szinten
a hitéletében.
this
earthly
journey.
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Isten, hogy
with
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title of “PastorazEmeritus”.
eszébedecided
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1977,Mózesnek
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és a to
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ígérete. 2Mózes
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megígérte,
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Õ
the States melyet
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blessed withaz
finding
hogy megszabadítja
õketforaz the
egyiptoopened
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whole neve
iránt,
amikor
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miak kezébõl,
népét
az States.
ígéret gáltok
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Lorincz
familyéstobeviszi
relocate
to the
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his wife (Zsid
Livia6:10)
live in Ohio,
In
1980 Stefan
with his
földjére.
Akkor tehát,
nemwife
kell Rozalia
félni a
Stefan and his wife Agnes, as well as PeKöszönjük,
hogy
gondoltak
ránkChicago
nemoved
to the US, arriving
Chicago,
jelen veszedelemtõl,
mert ezin csak
egy
ter
and his wife
Irina
live in the
héz
helyzetünkben.
where
they
already
had
many
friends
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
area, Rozalia and her husband Zoltan
Imaházunk
végi leomlása és
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes who
emigrated
from
Romania.
Bogdan
liveaugusztus
in Kentucky.
vég, had
Isten
folytatásthere
ígért.
Most
az a
12:42-ben találunk egy különös monda- dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bentot Istenrõl.
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
Virrasztott az Úr azon az éjszakán, féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok nünket egy új és szép hajlékot építeni
céljára, az Õ neve dicsõamikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az hogyan szabadít meg ma az Úr benne- istentiszteletek
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
éjszaka az Úré volt.
kezdjük meg, addig a nem várt terveteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Micsoda evangélium van ebben a
zéssel és az engedélyek beszerzésével
Mózes
nem
okosabb,
mint
a
nép,
csak
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
foglalkozunk.
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
Tervünk és szándékunk végrehajalszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az tovább az üldözött szabadoknak. Ha tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. által számunkra eljuttatott összeget:
Ebben hitt Mózes.
$5,000, azaz ötezer dollárt.
népét Egyiptomból?
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bocsátani
az egyiptomiakra...
dok. Elindultak
tehát.
Nem
voltStete- new
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longed
for
his
appearing.”
2
Tim
4:7-8.
were very important to Stefan and
Dr.
Vasile
Talos,
pastor Mit
of
aztán
pedig
neki the
esiksenior
Mózesnek:
On behalf ofHerjeczki
the family:
Zoly(1977)
Bogdan
their
lives to
the
congregation.
Géza
Lukács
János
tettél
velünk, miért“Brother
hoztál kiLorincz
minket Rozalia. They dedicated

2010.április-május
szeptember
2015.

Abraham
Lincoln
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
about
America
folytatás
az 1. oldalról
In élet
1863,
PresidentdeAbraham
Lincoln
Az
gyötrelem,
azért van mit
enni,
issued a proclamation designating April
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
30 as "a day of national humiliation,
a
tisztességes
temetéshez
való
jogukat
is
fasting and prayer."
megtarthatták.
merõ kinlódás,
According toAz élet
the egy
president,
"We
reménytelenség
és halál. De
hát ezis
jobb,
have
been the recipients
of the
choicest
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
bounties of Heaven. We have been
többre. Fogadjuk
el a helyzetet,
adott
preserved,
these many
years, és
inazpeace
keretekben
próbáljuk
tenni.
and
prosperity.
We elviselhetõvé
have grown
in
Hányan
tengetik
az életüket
is
numbers,
wealth
and power,
as no ma
other
ezzel ahas
rabszolga-gondolkodással?
nation
ever grown. But we have
Így tengette
az életét
Izráel mígthe
el
forgotten
God. We
have forgotten
nem jötthand
hozzáwhich
a Szabadító
és kiusnem
gracious
preserved
in
hozta and
õketmultiplied
a szolgaságand
házából.
peace,
enriched and
strengthened us; and we have vainly
imagined,
theSzabadítónk?
deceitfulness 2Mózes
of our
Milyenina mi
hearts,
thattalálunk
all these
blessingsmondawere
12:42-ben
egy különös
produced
by some superior wisdom
tot Istenrõl.
and Virrasztott
virtue of our
Intoxicated
with
azown.
Úr azon
az éjszakán,
unbroken
success,
weEgyiptomból.
have becomeEztoo
amikor kihozta
õket
az
self-sufficient
feel the necessity of
éjszaka az Úrétovolt.
redeeming
preservingvan
grace,
Micsodaand
evangélium
ebbentooa
proud
to pray toVirrasztott
the God that
us!"
mondatban?
az made
Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik.
jelent
az,the
hogy
virrasztott
az
MAY Mit
1, 305
AD,
most
powerful
Úr azon
éjszakán,
amikor
kihozta
man
in theazworld,
Emperor
Diocletian,
népét Egyiptomból?
stepped
down from ruling Rome.
– Isten
mindent
TwoEmberileg
years priorszólva
he began
a systematic
félretett és csak
az Õ népéreintending
figyelt azon
persecution
of Christians,
to
az éjszakán.
A He
szabadulás
minden
exterminate
them.
forbade worship,
mozzanatát
felügyelte,
burned
books,személyesen
arrested clergy,
and
minden pillanatot
figyelõ tekintetével
demanded
pagan sacrifices.
From Eukísérttovégig.
kicsodahundreds
ez a rabszolga,
rope
NorthHát
Africa,
were
koszos, rongyos
nép,Diocletian
hogy az Isten
martyred.
Suddenly
was
személyesen
gondoskodik
és
struck
with a painful
intestinalróluk,
disease
mindent
félretéve
and
resigned.
Eightfigyel
years rájuk?
later Emperor
1500 évvel
késõbb
virrasztott
Constantine
ended
the ismét
persecution
of
Christians.
1984, President
az Isten a In
Gecsemáné
kertben,Reagan
azon a
said:
"In the
fourth century,
a monk
csütörtök
éjszakán,
azon a pénteken,
thought
heardhajnalon,
God telling
hima mi
to
azon a he
húsvét
amikor
goszabadításunk
to Rome...Hetörtént.
followed a crowd into
the Sõt,
Coliseum
and bizonyságom
saw the gladiators.
személyes
van arHe
they együtt
were going
to fight
to
ról,realized
hogy velem
virrasztott
az Úr
the
He cried
the amikor
Name
28 death.
évvel ezelõtt
egyout,
téli 'In
estén,
ofrólam
Christ,
stop!'...made
his way
through
is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
the crowd and climbed the wall into
the Üldözött
arena...Asszabadok,
he was gyõztes
pleadingszabawith
the
gladiators...one
of
them
plunged
dok. Elindultak tehát. Nem volt his
tesword
into his body..his
wordsmobilwere,
lekommunikáció.
Nemlast
lehetett
'Intelefonon
the Name
of Christ,a sor
stop!'
Suddenly
rákérdezni
elején,
hogy
the
gladiators
stood
looking
at
this tiny
hátul minden rendben van-e. Közel
két
form...In
dead asszonyok,
silence, everyone
left.
milliós nép,
gyermekek,
That was the last battle in the Coliseum.
öregek,
barmok,
szekerek,
végeOne
tiny juhok,
voice...'In
the Name
of Christ,
láthatatlan
konvoj.
A
Veres
tenger
partstop!' We could be saying that today."
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
EgyAmerican Minute with Bill Federer
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
What
risk to save
soul?
A nép will
elõbbwe
segítségért
kiált aIstenhez,
Of Nepal's
28 million
people, less
aztán
pedig neki
esik Mózesnek:
Mit
than
of
tettél250,000
velünk, are
miértChristian;
hoztál ki 252
minket

oldal
3.13.
oldal

its
263 people2Mózes
groups14:
are10,unreached
Egyiptomból?
11. Jobb
with
the
gospel.
The
Nepal
earthquake
lett volna szolgaként meghalni
Egyipunderscores
the hogy
urgency
getting
tomban. Kiderül,
van of
a népnek
God's
word
to
the
world
while
there
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Hais
still
time. There
are 2.3
billionazpeople
jól mennek
a dolgok,
tisztelik
Urat,
who have never heard the name of
de
ha
balul
üt
ki
valami,
máris
pániJesus. We cannot know when the next
kolnak és
bûnbakot
keresnek.
Ki volt a
disaster
will
send them
into a Christ-less
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
eternity. And we are one day closer to
Mellesleg,
sok keresztyén
Jesus'
return than
ever before.tart ezen a
szinten
a hitéletében.
Billions
are buried beneath the
Ekkor rubble
Mózesnek
eszébe
jut world.
Isten
spiritual
of our
fallen
ígérete.Christian
2Mózes 6:should
6-8. Isten
megígérte,
Every
have
an Acts
hogystrategy
megszabadítja
õket az egyipto1:8
for reaching
them—a
plan
sharing
Christ népét
with our
local
miak for
kezébõl,
és beviszi
az ígéret
community,
our tehát,
largernem
region,
földjére. Akkor
kell and
félnithe
a
"ends
of the earth." What
yours?
jelen veszedelemtõl,
mertisez
csak egy
Jim Denison
rövid epizód a nép életében.
Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
A Így
Cry
of Victory
szavára.
bátorítja
Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok
helyt,
és meglátjátok
by Max Lucado
hogyan szabadít meg ma az Úr benne"It is2Mózes
finished.”
cried!
teket!
14:Jesus
13, 14.
Stop
andnem
listen.
Can you
the
Mózes
okosabb,
mintimagine
a nép, csak
cry
from
the
cross?
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
What was
finished?szabadoknak. Ha
tovább
az üldözött
Theazhistory-long
plan az
ofÕredeeming
Isten
aki, akkor teljesíti
beszédét.
man. The message of God to man. The
Ebben
hitt
Mózes.
works done by Jesus as a man on earth
Hafinished.
azt kérdezte volna valaki Mózeswere
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
Had Jesus’
hands
notamit
beenmegígért?
fastened
Erre Mózes
csaksay
azt válaszolhatta
volna,
down,
I dare
that a triumphant
hogy:
Nemhave
tudom.
Ha valaki
azt kérfist
would
punched
the dark
sky.
This
no cryMózes,
of despair.
It ismeg
a cryneof
dezteisvolna:
mondd
completion.
A cry
of victory.
A cry
künk, hogyan
szabadít
meg
Istenof
fulfillment.
Yes, aeven
a cry of
relief.
bennünket ebbõl
lehetetlen
helyzetbõl?
“Take csak
me home.”
Mózes
azt válaszolhatta volna,
Come,
ten tudom!
thousandEgyet
angels!
Come and
hogy:
Nem
azonban
tutake
this
wounded
one
to
the
dok! Az Úr harcol értetek, és acradle
lehetet-of
his Father’s arms.
lenbõl
is ki tud
vezetni,
mert Õ az Úr.
Farewell,
manger’s
infant.
Ez
a
bibliai
hit.
Hinni
azt jelenti,
ko-to
Yes, take him home. Take
this Son
molyan
veszem
azt, amita Isten
his
Father.
He deserves
rest. mond, ha
annak
ellentmondani
is.
Blessminden
you, holy
ambassador.látszik
Go home,
Nemwell.
tudom, hogyan szabadít meg, csak
rest
The rá
battle
is over!
It is finished.
várok
és hiszek
benne,
és amit nekem
mond, megteszem.
A
többi
az Õ
From His Namepedig
is Jesus
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani A
az festő
egyiptomiakra...
fia mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
Egy vagyonos
ember ésHita által
fia minszabadítást
kegyelembõl.
foden
különleges
alkotást
össze
gadhatod
el. Hit művészi
által élhetsz
szabadon,
akartak gyűjteni. Minden megtalálhabárvolt
mindig
üldözötten, de ugyanakkor
tó
a gyűjteményükben
Picassótólgyõzelmesen,
mert az
Úr hadakozik
Raphaelig. Gyakran
leültek
együtt és
érted.
csodálták
a nagyszerű munkákat. Mikor
A tengerparton
halál akapujában
a vietnami
konfliktusa kitört,
fiú elment
Isten pedig
megnyitotta
számukaálltak,
háborúba.
Bátran
életét adta,
mikor
ra az élet kapuját,
és õk katonát.
átléptek aAmihamegmentett
egy másik
lálból
életbe.
kor
azaz
apa
megtudta, mélyen gyászolta
egyetlen
fiát. Hónapokkal
később, épp
Ezt a lépést
te se halogasd!
Karácsony előtt kopogtattak az ajtón.
Egy fiatalember állt az
ajtóban,
hatalmas
Lukács
János

csomaggal
a kezeiben.
ÍgyEgyház
szólt: „Uram
Magyarországi
Baptista
Ön
nem
ismer
engem.
Én
vagyok az a
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
katona,
aki
a
fiának
köszönheti
az éle4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
tét. Aznap sok embert mentett meg. Épwww.baptista.hu/berettyoujfalu
pen engem vitt biztonságba, mikor egy
golyó szíven találta, és ő azonnal megKedves
Testvéreink
Jézus Önről
Krisz-és a
halt.
Gyakran
beszélt nekem
tusban!
művészet iránti szeretetéről. - A fiatalKedvesfelemelte
Amerikai
Magyar Baptista
ember
a csomagját.
- Tudom,
Szövetség!
hogy ez nem nagy valami. Nem vagyok
nagy
de azt hiszem,
fia sze„Nemművész,
igazságtalan
az Isten,a hogy
retné, ha ezta megtartaná.”
Az apaés
kinyielfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
a
totta a csomagot.
A fiáról készültazportré
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
Õ
volt,iránt,
amit amikor
a fiatalember
festett.ésCsodálta,
neve
szolgáltatok
szolhogyaaszenteknek.”
katona mennyire
meg tudta ragáltok
(Zsid 6:10)
gadni a fia személyiségét. Az apa szemei
megteltek
könnyel.
Megköszönte
neki a
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránk nehéz
helyzetünkben.
képet,
és felajánlotta, hogy kifizeti. „Oh,
Imaházunk
augusztus
végi leomlása
és
nem
uram, soha
nem tudom
visszafizetlebontása
jó reménységgel
va-Az
ni, amit aután
fia értem
tett. Ez ajándék.”
gyunk
afelõl,
hogyhelyre
Isten akasztotta
megsegít benapa jól
látható
a pornünket
egyhaújlátogatók
és szép jöttek,
hajlékota építeni
tét, így
fiáról kéistentiszteletek
Õ neve
dicsõszült kép voltcéljára,
az első,azamit
megmutatott
ségére.
munkálatokat Néhány
jövõ tavasszal
nekik Aa kollekcióból.
hónappal
kezdjük
addig meghalt.
a nem várt
későbbmeg,
az ember
Sor tervekerült a
zéssel
az engedélyek beszerzésével
képekés elárverezésére.
Sok befolyásos
foglalkozunk.
ember összegyűlt, és izgatottan várták,
Tervünk
és szándékunk
végrehajhogy
megvehessék
az értékes
képeket a
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
saját
gyűjteményükbe.
A
fiúról
készült
által számunkra eljuttatott összeget:
kép
az
emelvényen
volt.
Az
árverés$5,000, azaz ötezer dollárt.
vezető kopogtatott a kalapáccsal. „Az
Ezúton is
megköszönve
testvéreink„Ki
árverést
ezzel
a képpel kezdjük.”
segítségét,
kérjük továbbra
a minket
és
akarja megvenni
ezt a is
képet?kiáltott
azvalaki
Úrra figyelõ
Minden
hátulról.imádságaikat!
-Látni akarjuk
a híres
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.
képeket. Hagyja
ezt!”
Az árverésvezető
azonban hajthatatlan maradt. „Mennyi a
Testvéri szeretettel
Berettyóújfalui
kikiáltási
ára ennek aa képnek?
Ki kezdi
Baptista
Gyülekezet
nevében:
el az ajánlást? 100$-ért, 200$-ért?” Egy
másik hang Papp
mérgesen
kiáltotta.
„Nem
Dániel
lelkipásztor
azért jöttünk,
hogy ezt
a képet
nézzük!
Szatmári
István
gondnok
Mi Van Goghot,
Rembrandtot
akarunk!
Lisztes
Tibor presbiter
Gyerünk már az igazi képekkel!” De
===========================
az árverésvezető tovább folytatta. „A
fiú, a fiú. Kinek kell a fiú?” Végül egy
VÁRJ
ember szólalt
megMÉG!
a terem hátuljából. Ő
volt
hosszú
ideig
az embernek
és fiának
Józsué
3:16
(2Móz
14,21-22)
kertésze. „Elviszem 10$-ért.” Szegény
ember lévén, az volt minden,
Megállt aamit
víz. fel
tudott ajánlani.
„Ki
ajánl
érte
20$-t?”
Minthogyha óriási kéz
„Adja neki oda 10$-ért!
Nézzük
mestartotta
volna aföl,
tereket!” „10$ az ajánlat. Ki ad
érte
20$megállt,
t?” A tömeg kezdett mérges
lenni.
Nem
s rakásra gyûlt,
akarták ezt a képet. Sokkal értékesebb
festményeket szerettek volna feszült,
a gyűjtehullámra hõkölt.
ményükbe. hullám
Az árverésvezető
csapott a
Megállt
kalapáccsal. „Először, másodszor,
eladpercre,sorva 10$-ért.” Egy ember aegy
második
a túlsómár
partra
ból közbekiáltott.amíg
„Gyerünk
a többi
át nem
értünk.
képpel!” Az árverésvezető
letette
a kalapácsot. „Az aukciónak vége.” „Mi lesz
még Uram!
a festményekkel?” Várj
„Sajnálom.
Mikor
Kezed ne ezt
vedd
felhívtak, hogy levezessem
azel!
aukmindig
vagyok,
ciót, elárultakMég
nekem
egyitttitkot,
mely
még mindigfeltétel
itt vagyunk
a végakaratban
volt. sokan.
Egészen
eddig nem mondhattam el. Csak a fiú
Herjeczki
(1977)
portréja volt eladó.
AkiGéza
azt megveszi,

2010.
14.
oldalszeptember

azÜLDÖZÖTT
örökölheti az egész
vagyont, beleértSZABADOK
ve a festményeket is. Az, aki elviszi a
folytatás
azmindent.”
1. oldalról
fiút,
megkap
Az
életnekünk
gyötrelem,
van2000
mit enni,
Isten
adtadeazazért
Ő Fiát
évvel
ezelőtt,
hogy fokhagyma
meghaljon aéskereszten.
van
húsosfazék,
uborka, és
Hasonlóan
az árveréshez,
az üzenet
mais
a tisztességes
temetéshez való
jogukat
ismegtarthatták.
ugyanaz. A Az
Fiú,élet
a Fiú,
ki viszi
el a
egy merõ
kinlódás,
Fiút?
Hiszen akiéésa halál.
Fiú, azDemegkap
reménytelenség
hát ezisminjobb,
dent
együtt.és(Forrás:
Internet)
mintvele
a semmi,
úgy sincs
kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzelLemaradtunk!
a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette
életét Izráel
míg el
Idegen
városbanazvoltunk.
Barátainkat
nem jött meg,
hozzáésa utána
Szabadító
és ki
nem
látogattuk
még egy
másik
címre
el szerettünk
volna
menni, ahohoztaisõket
a szolgaság
házából.
va elég bonyolult útvonal vezetett.
Milyen a nagylelkűen
mi Szabadítónk?
2Mózes
Barátunk
felajánlotta,
12:42-ben
találunk
egy különöshogy
mondaelőttünk
megy
a kocsijával,
ne
tot Istenrõl.
kelljen
keresgélnünk az utat. Egy daraVirrasztott
azment,
Úr azon
big minden
jól is
míg az
egyéjszakán,
körforamikor kihozta
õket Egyiptomból.
Ez az
galomhoz
nem értünk.
Ott viszont valaéjszaka
azelől
Úrétévesztettük
volt.
hogy
szem
vezetőnket,
Micsoda
evangélium vankiléptünk,
ebben a
és mikor
a körforgalomból
mondatban?
Virrasztott
az Egy
Úr. daraPedig
egyedül
találtuk
magunkat!
big
kénytelenek
voltunk
továbbhaladni
Izráel
õrizõje nem
szunnyad
és nem
azon
az utcán,
de tudtuk,
nem fog
alszik.
Mit jelent
az, hogyhogy
virrasztott
az
célba
vezetni.
Úr azon
az éjszakán, amikor kihozta
népét
Egyiptomból?
Mihelyt
lehetőség adódott rá, megforEmberileg
szólva –vissza
Isten amindent
dultunk, és igyekeztünk
körforfélretett ésTeljesen
csak az Õelnépére
figyelt
azon
galomhoz.
voltunk
készülve
éjszakán.
A szabadulás
minden
rá,az hogy
most már
majd egyedül
kell
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
valahogy
megtalálnunk
a keresett
célt.
pillanatotújra
figyelõ
tekintetével
Aminden
körforgalomba
belépve
azonban
végig.
Hát kicsoda ezésa megkön�rabszolga,
– kísért
nem kis
meglepetésünkre
koszos, rongyos
nép,
hogy barátunaz Isten
nyebbülésünkre
– ott
találtuk
személyesen
gondoskodik
róluk, és
kat!
Egész idő alatt
ment körbe-körbe,
míg
mi vissza
nemfigyel
értünk,
hogy aztán
mindent
félretéve
rájuk?
újra 1500
előttünk
járhasson.
Mennyire
háláévvel
késõbb ismét
virrasztott
sak
a hűségért!
Észrevette,
az voltunk
Isten a ezért
Gecsemáné
kertben,
azon a
hogy
már nem
követjük,
és nem
gondolt
csütörtök
éjszakán,
azon
a pénteken,
arra,
most hajnalon,
már biztosan
elboldoazonhogy
a húsvét
amikor
a mi
gulunk
magunktörtént.
is, hanem továbbra is
szabadításunk
ránkSõt,
szánta
idejét, energiáját.
személyes
bizonyságom van arról,
hogy
velem
együtt
virrasztottértetőaz Úr
Emberi szinten talán magától
évvel
ezelõtt
egy téli segítőkészség
estén, amikor
dő28kis
epizód,
egyszerű
rólam
is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
egy
jó barát
részéről.
Én azonban
nem
vettem „magától értetődőnek”. Mert az
szabadok,
gyõztes szabailyenÜldözött
magatartás
és segítőkészség
nem
dok. Elindultak
volt temagától
értetődő, tehát.
hanemNem
életmentő,
amikor
a mennyei Nem
cél felé
igyekezve
lekommunikáció.
lehetett
mobilebben
az életben
kell kiismernünk
matelefonon
rákérdezni
a sor elején, hogy
gunkat
és megtalálnunk
a célba
vezető
hátul minden
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A gép
mond, megteszem.
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hogyan szabadít
csak
követően
került
sor
a
választásról, hogy
velem
együtt virrasztott
Úr lásokat
kért,
amiket
mi követtünk
el. Az az
örök
várok rá és hiszek benne, és amit
nekem
amelyet
Kovács József
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Õ
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Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
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Görögországban
Életem (60)
1987 nyarán részt vettem egy görögországi evangelizációs táborozáson.
Az akkor még Bécsben munkálkodó
Horvatek testvér szervezte, már nem
először. Ez alkalommal engem is meghívott. Az újvidéki szemináriumban
tanult, így ismertük egymást. Többször
meghívott a bécsi misszióba is, segíteni.
Ha vállaltam volna szolgálatot, akkor
ingyenes lett volna a táborozásom, de
én kifizettem a táborozási díjat, mert pihenni szerettem volna. Szerettem volna
egyedül lenni, élvezni a csendet. Magányra vágytam.
Mi vajdaságiak Újvidéken és Belgrádban szálltunk az e célra bérelt buszra. Reggel korán indultunk, hogy majd
másnap délelőtt érkezzünk meg Görögország Leptokária nevű nyaraló-falujába, az Égei tenger partjára. Csupa kis
fehér nyaraló házacskák és kempingek.
Én egy bécsi barátkozó nővel aludtam,
egy kétszemélyes sátorban.
Reggeli és a közös áhítat után vállra vettük a traktátusokkal teli táskát,
és kettőnként végig mentünk a hosszú
strandon. A napozók és fürdőzők között
traktátusokat és meghívókat osztogattunk az esti evangelizációra. Itt nagyon
sok szerbiai nyaralt, és ezt igyekeztek
a szervező testvérek kihasználni. Este
a falu főterén, erősítőkkel kihangosítva
énekeltünk. Horvatek testvér nagyon jó
és hatásos igehirdető volt. Sikerült ös�szehoznom egy női triót, és egyik este
elénekeltünk néhány éneket, hármasban. Örültek neki.
Az ellátás igen jó volt. Az étel ízletes.
A falu pékségében lehetett sütni az ismert görög rakottas ételeket és tésztákat.
Csak délben volt lehetőségem fürdésre és a magányra. Igen meleg volt, 4042 Celziusz volt, és ilyenkor üres volt a
part. Nekem ez nagyon megfelelt. Puha,
apróköves, homokos part. A tenger vize
fél kilométerig csak derékig ért. Nyugodtan úszkálhattam és élvezhettem a
meleg tengervizet. Ahogy szárítkoztam
egyik nap a meleg homokban, arra fele
néztem, amerre úgy tudtam, hogy Berea
van, nem is messze. Egy pillanatra
mintha feltűnt volna a messzeségben Pál
apostol apró alakja, és jön felém. Szinte
valóságnak tűnt... beleborzongtam. Mi
az a kétezer év? Jelenné lett egy pillanatra, mert olyan közel került földrajzilag az, ami olyan messze van időben
és térben; azt olvassuk az igében, hogy
a bereabeliek nemesebb lelkűek voltak,
mert utána néztek, hogy valóban úgy
van-e minden, mint ahogy mondják?
2015. április-május

Könyvajánló

Dianne B. Collard:
Úgy döntöttem, megbocsátok...

Egy könyv az édesanyáról, aki megbocsátott fia gyilkosának
Már csak azért is, mert itt elég vegyes
volt a társaság. Jóval száz felett voltunk,
az akkori Jugoslavia minden területéről.
De, hála az Úrnak, voltak nemes lelkűek
itt is, akikkel utána tudtam nézni, hogy
minden úgy van-e, ahogy tanítják és
élik?
Aztán azt is mondták, hogy aki akarja, meglátogathatja Athént. Igaz, 400
kilométer. Egyik éjjel leutazni, nappal
megnézni a fontos történelmi helyeket,
majd a másik éjjel vissza jönni. Nem
tudtam megtenni, mert sokba került. De
én nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy
erre a kis területre is eltudtam jönni,
ahol az Evangélium Európába érkezett.
Igaz, a görög kultúra is itt van, még ma
is annak alapján élnek sokan, de dicsőség az Úrnak, az Evangélium is!
Elég fárasztó volt a szolgálat, mely
alól nem akartam kivonni magam. Sokszor adódtak jó beszélgetések is a hívő
irodalom osztása közben. Azután voltak
a táborban előadások, különböző foglalkozások és játékok is. Hamar eltelt a két
hét, de az utolsó két nap buszos kirándulása nagyon megmaradt bennem. Ma is
élénken emlékszem rá, melyet az eltelt
28 év sem halványított el. Talán azért is,
mert bár már 56 éves voltam akkor, de
még mindig jól bírtam a "gyűrődést", jó
erőben voltam, és örültem a lehetőségnek.
"Elhajóztunk" - mi ugyan busszal
utaztunk - "Neápoliszba, onnan pedig
Filipibe." ApCsel 16,11.
Nagyajtai Eszter

Dianne B. Collard amerikai misszionárius a közelmúltban több magyarországi településre is ellátogatott, hogy
személyes történetén keresztül – egyegy előadás és beszélgetés során – bátorítsa a hallgatóságot.
Nemrégiben jelent meg ugyanis Úgy
döntöttem, megbocsátok... fiam gyilkosának című könyve magyarul is a Harmat Kiadó gondozásában, amely hosszú
és rögös lelki úton vezeti végig olvasóit.
A könyv lapjain egy megrendítő
élettörténet elevenedik meg előttünk,
miközben Dianne Collard az egyik
legnehezebb kérdésre keresi a választ:
meg lehet-e bocsátani a gyermekem
gyilkosának? Dianne legidősebb fiát,
Timothy-t ugyanis 1992. szeptember
20-án brutális körülmények között meggyilkolták.
A könyv címe nagyon egyszerűen,
de lényegre törően fogalmazza meg az
ehhez szükséges legfontosabb lépést: a
megbocsátás döntés kérdése, melyet újra
és újra meg kell harcolunk. Nem elég
egyszer meghozni.
Az édesanya fia halála után tizennyolc
évvel írta meg könyvét, hogy leendő olvasóival együtt keressen választ kínzó
kérdéseire. Miért hagyta Isten, hogy ez
megtörténjen?
Csakugyan azt várja tőle, hogy megbocsásson? De hogyan lehet megbocsátani, ha valaki ilyen szörnyűséget követ
el? Miért akarná ezt Isten? Talán nincs
joga a szülőnek ahhoz, hogy gyűlölje
gyermeke gyilkosát? Nem a bosszúvágy
a legtermészetesebb reakció a részéről?
A szerző személyesen vall arról a napi
döntések által szegélyezett útról, amely
a sérelmek, fájdalmak, a megtorlás és az
elégtétel keresés zárt világából elvezethet a szabadságra és a békességre.
Horváth Ferenc lp.

