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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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megnyitotta– Ján
számukkegyelemmel
és igazsággal”
1:14).
ra az véletlen
élet kapuját,
és õkJános
átléptek
a haNem
hát, hogy
evangéliulálból azazéletbe.
mának
elején (Ján 2:13-22) olvasunk
történetet
a templom
megtisztításáról is,
Ezt a lépést
te se halogasd!
amikor a zsidók kétségbe vonják Jézus
jogát a tetthez, amiben
tanítványai
a
Lukács
János

messiási
zsoltár ígéreteit
beteljeMagyarországi
Baptistalátják
Egyház
sedve.
A
romba
dőlt
kőtemplom
helyett
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
„feltámasztott”
újszövetségi
valóság,
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2. le-a
Jézus
Krisztusban kínált
kegyelmi
www.baptista.hu/berettyoujfalu
hetőség
meghirdetésének alkalma ez:
„Romboljátok le ezt a templomot, és háKedves
Testvéreink
Kriszrom
nap alatt
felépítem”Jézus
– mondja
Jézus
tusban!
( „Ő azonban testének templomáról beKedves Amerikai Magyar Baptista
szélt…”).
Szövetség!
Az ünnepélyes bevonulás leírásában
és„Nem
a Máté,
Márk és Lukács
evangéliuigazságtalan
az Isten,
hogy
mában
„azután”-nal
hozzácsatolt
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és atörténetben (a
templom
megtisztításáról),
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az Õ
az
örökkévaló
királyt,
a Messiást
látjuk
neve iránt, amikor szolgáltatok
és szolJeruzsálembe
érkezni,
Heródes által
gáltok
a szenteknek.”
(Zsida6:10)
épített templomhoz. Nagyhétnek ez a
nyitánya.
Látjuk
miképpen
„épít
Köszönjük,
hogy majd,
gondoltak
ránk neházat
az
Ő
neve
tiszteletére”
Jézus,
a
héz helyzetünkben.
Krisztus.
A
nemsokára
újból
romba
Imaházunk augusztus végi leomlása és
döntött templomon
megjelenik még
lebontása
után jó reménységgel
va- a
mostani
üdvtörténeti
korszak
jele
(ketgyunk afelõl, hogy Isten megsegít bentéhasad
kárpit),
mert
Jézus halálában
nünket
egya új
és szép
hajlékot
építeni
és feltámadásában
válnak
istentiszteletek
céljára, az
Õ nevevalósággá
dicsõa templomi
szertartások
ségére.
A munkálatokat
jövõ szimbolikus
tavasszal
ígéretei.meg,
Főpapunk
egyszeri
áldozata
kezdjük
addig a nem
várt terveörökérvényű
– amint eztbeszerzésével
a Zsidókhoz írt
zéssel
és az engedélyek
levélben is olvassuk. A Jelenések könyfoglalkozunk.
vében
pedig
találkozunk
a temploTervünk
és újra
szándékunk
végrehajmot fogjuk
keresőfordítani
Jánossal,a kedves
aki mártestvérek
„Új Jerutására
zsálemünk”
csodáiról
ad hírt;
így: „nem
által
számunkra
eljuttatott
összeget:
láttamazaz
templomot
a városban, mert az
$5,000,
ötezer dollárt.
Úr, a mindenható Isten és a Bárány anEzúton
is megköszönve
nak
temploma”
(Jel 21:22).testvéreink
segítségét,
kérjük
továbbra
is a minket
és
És most
képzeljük
magunk
elé Dáviazdot,
Úrra
figyelõ
imádságaikat!
Minden
aki e próféciát hallva „bement az Úr
szolgálatukra
Istenünk
kívánjuk.
színe elé, leült,
és eztáldását
mondta:
Ki vagyok
én, Uram, ó, Uram? És mi az én házam
Testvéri
Berettyóújfalui
népe,
hogyszeretettel
eljuttattála engem
idáig? Sőt
Baptista
Gyülekezet
nevében:
még ezt is kevesellted, Uram, ó, Uram,
és a távoli jövőre
tettéllelkipásztor
ígéretet szolPapp is
Dániel
gád házának,Szatmári
ezzel is István
az embert
tanítva,
gondnok
Uram, ó, Uram!”
(2Sám
7:18-19).
Lisztes
Tibor
presbiter
Magasztaljuk Krisztust, a Dávid Fiát,
===========================
az Örökkévaló Királyt!
Novák József
VÁRJ MÉG!

Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

TÉGY RENDET!

Megállt
víz.
Kötélből korbácsot csinált
(Jna 2:15)
Minthogyha óriási kéz
Elkelne bennem is
Uram volna föl,
tartotta
egy alapos nagytakarítás. megállt,
Szívemben és gondolataim
közt
s rakásra
gyûlt,
sokminden meglapult,
feszült,
s Te nem fontál
korbácsot,
hullám
hullámra hõkölt.
nem tettél rendet bennem. Megállt
Vagy ostort csak abbanegy
a percre,
szívben fonsz, ahol
amíg a túlsó partra
igazán otthon lehetsz?
át nem értünk.
(Az ajtót nem töröd ránk!)
Jöjj hát:
Várj még Uram!
az életem Tiéd, Kezed ne vedd el!
uralkodj benne
Mégújra;
mindig itt vagyok,
s hamég
Te ismindig
úgy gondolod:
itt vagyunk sokan.
tégy szép, szent rendet ott!
Herjeczki
Géza (1981)
Herjeczki Géza
(1977)

4.2010.
oldal szeptember

EZ
EMBER ISTEN
FIA VOLT!
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

az 1.megváltásnak
oldalról
Afolytatás
munka kész,
csodája elvégeztetett.
élet gyötrelem,
azért van mit enni,
AAz
megváltó
az átok de
fáján
van
húsosfazék,
fokhagyma
és uborka, és
nagy kínok közt kiszenvedett.
a tisztességes temetéshez való jogukat is
Amegtarthatták.
gúnyolódók ajka
néma,
Az élet
egy merõ kinlódás,
szemük
merően rámered.
reménytelenség
és halál. De hát ezis jobb,
Előbb
büszkén
gúnyolódtak:
mint még
a semmi,
és úgy
sincs kilátás ennél
Most
rémtől
gyötört
többre. Fogadjuk el aemberek!
helyzetet, és az adott
próbáljuk
elviselhetõvé tenni.
Akeretekben
nap eltűnik
fájdalmában,
Hányan
tengetik
életüket ma is
a föld remeg és zeng azazég.
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
A bátor harcos félelmében
Így stengette
életétég.Izráel míg el
reszket
a szeme az
tűzben
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
Shozta
a marcona
érzéketlen
õket aésszolgaság
házából.
katona szíve feldobog:
,,Az Milyen
Isten Fiaa volt
ez ember!
mi Szabadítónk?
2Mózes
- 12:42-ben
Ennél többet
nem
találunkmondhatok!’’
egy különös mondaIstenrõl.
AztotIsten
Fia volt ez ember!
Virrasztott
az Úr
azon
- száll messze időn,
téren
át.az éjszakán,
kihozta
Egyiptomból. Ez az
Azamikor
Isten Fia
volt õket
ez ember!
Úré volt.
- éjszaka
ki viseltaz
töviskoronát.
Micsoda evangélium van ebben a
Azmondatban?
Isten Fia volt
ez ember! az Úr. Pedig
Virrasztott
- Izráel
harsogja
tenger
és szelek;
õrizõje nem
szunnyad és nem
kialszik.
parancsolt
a
hullámoknak,
Mit jelent az, hogy virrasztott az
s Úr
az orkán
engedett...amikor kihozta
azon néki
az éjszakán,
Aznépét
IstenEgyiptomból?
Fia volt ez ember!
Emberileg
- kiáltják
százan,szólva
ezeren,– Isten mindent
ésiscsak
az Õ népére figyelt azon
kifélretett
engemet
meggyógyított,
az éjszakán.
szabadulás minden
mikor
feküdtem A
betegen.
mozzanatát személyesen felügyelte,
Azminden
Isten Fia
volt ez ember!
pillanatot
figyelõ tekintetével
- kísért
ki az életnek
Urakicsoda
volt; ez a rabszolga,
végig. Hát
éskoszos,
feltámadván
a halálból,
rongyos
nép, hogy az Isten
legyőzőtt Sátánt és pokolt.
személyesen gondoskodik róluk, és
félretéve
Azmindent
Isten Fia
volt ez figyel
ember!rájuk?
1500 évvel
késõbb
ismét virrasztott
- ki néked,
bűnös,
megbocsát...
Isten
a Gecsemáné
kertben, azon a
Óazjöjj,
s borulj
a keresztfához
éscsütörtök
ingyen örök
üdvöt ád!
éjszakán,
azon a pénteken,
azon a húsvét
hajnalon,Sándor
amikor a mi
Dr. Haraszti
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,
Vigyük
a jó hírt
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeAz ellenség
szájára
láthatatlan
konvoj.aAsír
Veres
tenger partÓriási
követmegpihennek.
görgetett,
ján tábort
vernek,
EgyMertfelröppen
elfojtani aígy
szer csak
hír,akarta
az egyiptomi
A feltámadás-elméletet.
sereg közeledik.
Kitör a pánik a táborban.De
Elõl
a tenger, mögöttük
az ellenség.
Húsvétnak
dicső hajnalán
A nép
elõbbsírkő
segítségért
kiált
Istenhez,
A tonnás
messzire
repült.
az élet
aztánUjjongva
pedig neki
esikdiadalán,
Mózesnek: Mit
Az velünk,
üres sírban
egyhoztál
angyalkiült.minket
tettél
miért

2014.
április
3. oldal

Örömmel2Mózes
mondta 14:
el a10,
jó hírt:
Egyiptomból?
11. Jobb
Kik
Jézust
keresik,
ne
féljenek,
lett volna szolgaként meghalni EgyipMert Kiderül,
legyőzve hogy
halált,van
sötéta sírt,
tomban.
népnek
kelt a Megfeszített.
hite, deÉletre
még nagyon
gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
örömhírt
hirdessék,
de haEzbalul
üt kibátran
valami,
máris pániel tanítványainak,
kolnakMondják
és bûnbakot
keresnek. Ki volt a
késedelem
nélkül vigyék
hibás,Azt
hogy
ide jutottunk?
A
síróknak
és
bánkódóknak.
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.
E szolgálatot
ünnepen,
Ekkor
Mózesnekezeszébe
jut Isten
Nekünk
a Feltámadott
adja.
ígérete.
2Mózes
6: 6-8. Isten megígérte,
Vigyük
a jó hírt völgyön-hegyen,
hogy
megszabadítja
õket az egyiptoMondjuk,
hogy
mindenki
meghallja.
miak kezébõl,
és beviszi
népét
az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
Az Úr dicső feltámadása
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
Nem elmélet, de igaz valóság.
rövid epizód
a nép
életében.
Nem ez a
Ki hittel
e hírt
elfogadja,
vég, Annak
Isten folytatást
ígért.
Most
még ma üdvösséget ád.az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
Gergely
szavára. Így bátorítja
MózesIstván
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 neLEVÉL
künk, HÚSVÉTI
hogyan szabadít
meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Nagypénteken
Úr Jézus halálára
Mózes
csak azt az
válaszolhatta
volna,
emlékezünk.
Mindannyian
szeretjüktu-a
hogy: Nem tudom! Egyet azonban
jóhírt. Három nappal később - húsvétdok!feltámadott!
Az Úr harcol értetek, és a lehetetkor:
lenbõl
is ki tudkiáltani,
vezetni, mint
mert Õ
Szeretnénk
a az
kisÚr.
újsábibliai hit.Extra,
Hinniextra
azt jelenti,
gosEz
fiúa kiáltotta:
jóhír! koKimolyan
veszem
nek
adjak
még? azt, amit Isten mond, ha
annak
minden ellentmondani
látszik
Az emberek
veszik, olvassák
az is.
újságot,
mert jóhogyan
hírt szeretnének
olvasni,
Nem tudom,
szabadít meg,
csak
hallani.
Dehiszek
amikor
olvasni
kezdik
az
várok rá és
benne,
és amit
nekem
egyik
a másik után
– az pedig
egyik az
ros�mond,hírt
megteszem.
A többi
Õ
szabb,
másik.a Atengeren,
közelmúltban
feladata.mint
Útata nyitni
leféegy
televíziós
interjúban
azt
kezni a harcikocsik kerekét, kérdezték
homályt
az
újságírótól,
hogy miért közlik
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind ina
kább a rossz, negatív híreket, és nem a
Szabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
jót? Erre így válaszolt: Azért, mert az,
szabadítást
Hitél,által
fohogy
valaki kegyelembõl.
becsületes életet
az nem
gadhatod
Hit által
élhetsz
szabadon,
nagy
hír, el.
és nem
érdekli
az embereket.
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
A becsületesen és szorgalmasan dolgogyõzelmesen,
mert az Úr
hadakozik
zó
nem szed kábítószert,
erkölcsös
életet
él... és ez nem hír. Mi is tudunk egy
érted.
olyan
hírről, ami nem
kerül kapujában
újságba, se
A tengerparton
a halál
aálltak,
hírekbe,
– hála
és kegyelem
– száIstendepedig
megnyitotta
számukmunkra
„nagy
újság”!
ra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból
életbe. van a jó hír: Krisztus
IstenazIgéjében
meghalt
értem,
napra feltáEzt a lépést tede
se harmad
halogasd!
madott. Üres a sír! Ez az evangélium, az
örömhír.
Lukács János

Örvendetes üzenet
ez: „Az
Isten pedig
Magyarországi
Baptista
Egyház
a
mi
hozzánk
való
szerelmét
abban muBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
tatta
meg,
hogy
mikor
még
bűnösök
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. voltunk,
Krisztus érettünk meghalt.” (Rm
www.baptista.hu/berettyoujfalu
5:8) Isten szeretetének nagyságáról János
apostol
beszél a legszebben:
„Nem
Kedves
Testvéreink
Jézus Kriszabban
van
a
szeretet,
hogy
mi
szerettük
tusban!
az
Istent, Amerikai
hanem hogy
Ő szeretett
minKedves
Magyar
Baptista
ket,
és
elküldte
az
Ő
Fiát
engesztelő
álSzövetség!
dozatul a mi bűneinkért.” (1Jn 4:10) Mi
igazságtalan
Isten, hogyháis„Nem
szeretünk;
szeretjükazcsaládunkat,
elfeledkezzék
a tigyermekeinket
cselekedeteitekrõl
és nem
a
zastársunkat,
– de
szeretetrõl,
melyetszeretettel,”
tanúsítottatok
az Jézus
Õ
ilyen „halálos
mint
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolszeretett.
Ezért mondja
gáltok
a szenteknek.”
(ZsidPál,
6:10)„Nincs aki
megértse, nincs aki keresse az Istent...
mert
mindnyájan
vétkeztek,ránk
és szűkölKöszönjük,
hogy gondoltak
neködnek
az Isten dicsősége nélkül.” (Rm
héz
helyzetünkben.
3:11.23)
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása
után jóbeszélgettem
reménységgel
vaA napokban
valakivel
gyunk
hogy történő
Isten megsegít
bena maiafelõl,
világban
eseményekről.
nünket
egy új
és szép
hajlékotis.építeni
Szó esett
a bűn
kérdéséről
Ismerőistentiszteletek
céljára,
az
Õ neve dicsõsöm védőállásra helyezkedett,
mint aki
ségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
nem követett
el olyan bűnöket,
mint sokezdjük meg, addig a nem várt tervekan
mások.
Ezt
az
igét
idéztem
neki a
zéssel és az engedélyek beszerzésével
Bibliából:
„Ha
azt
mondjuk,
hogy
nem
foglalkozunk.
vétkeztünk,
tesszük
Őt és az
Tervünk éshazuggá
szándékunk
végrehajŐ igéje
nincsen
mibennünk.”
(1Jn 1:10)
tására
fogjuk
fordítani
a kedves testvérek
Utaltam
Pál apostolra
is, aki
azt mondáltal
számunkra
eljuttatott
összeget:
ta: „Igaz
és teljes elfogadásra
$5,000,
azazbeszéd
ötezer ez
dollárt.
méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e
Ezúton is
megköszönve
világra,
hogy
megtartsa testvéreink
a bűnösöket,
segítségét,
kérjük
is a minket
akik közül
első továbbra
vagyok én.”
(1Tim és
1:15)
azPál
Úrra
figyelõ
imádságaikat!
Minden
apostol volt az, aki vallásos
elfogultszolgálatukra
Istenünk
áldását
ságból üldözte
azokat,
akik kívánjuk.
Krisztusban
lettek hívőkké. Később ő volt az, aki a
Testvéri kérdésére,
szeretettel ahogy
Berettyóújfalui
börtönőr
mit kell néki
Baptista
Gyülekezet
nevében:
cselekednie, ezt a választ adta: „Higgy
az Úr Jézus Krisztusban
üdvözülsz!”
Papp Dániel és
lelkipásztor
(ApCsel 16:30-31)
Szatmári István gondnok
Lisztes
presbiter
Így próbáltam
én is Tibor
közölni
a jó hírt,
de mivel ismerősöm egész életében azt
===========================
hallotta, hogy ő jó ember, amit én mondtam, az nem
fogottMÉG!
rajta. Pedig Ézsaiás
VÁRJ
próféta is azt ajánlotta, hogy „keressé3:16
(2Móz
14,21-22)hívjátok
tekJózsué
az Urat,
amíg
megtalálható,
segítségül, míg közel van.” (Ézs 55:6)
a víz.
Amikor a Zsidókhoz írtMegállt
levél 3:5
versét
Minthogyha
óriási
idéztem, amely
így szól: „Ma,
hakéz
az Ő
tartotta
volna föl,
szavát halljátok, meg
ne keményítsétek
megállt,
a ti szíveteket.” Azt válaszolta
az ismes rakásra
gyûlt,
rősöm, hogy ő még ráér
ezzel komolyan
feszült,
foglalkozni. Azt is mondta nekem,
hogy
ezt már mások
is mondták
neki.
De vahullám
hullámra
hõkölt.
jon lesz-e ennél alkalmasabbMegállt
idő? Szívleljük meg, amit Jakab apostol
mond:
egy percre,
„Akik nem tudjátok,
hoz apartra
holnap:
amígmit
a túlsó
mert micsoda a ti életetek?
Bizony
pára
át nem
értünk.
az, amely rövid ideig látszik, aztán pedig eltűnik.” (Jak 4:14)
Várj még Uram!
Kezed nemég
veddinkább
el!
Ezen a húsvéti ünnepen
Még mindig
itt vagyok,
tegyük fel a kérdést:
hol töltöm
az örökkévalóságot?
Erre itt
a választ
még
itt kell
még mindig
vagyunk
sokan.
eldönteni.
Faulkner
Terézia
Herjeczki
Géza
(1977)

2010.április
szeptember
2014.
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az itt,
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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?
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
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Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János

Temetési istentisztelet
Magyarországi
Baptista Egyház
Berettyóújfalui
Baptistade
Gyülekezet
Megrendült szívvel,
Isten akaratában
megnyugodva vettük
4100 Berettyóújfalu,
Eötvöstudomásul,
u. 2.
hogy
Rövid Julianna testvérnőt az Úr
www.baptista.hu/berettyoujfalu
2013. november 3-án elszólította e földi
létből.
Testvérnőnk
79 éves
korában,
Kedves
Testvéreink
Jézus
Krisz-türelemmel viselt hosszú szenvedés után
tusban!
költözött
el az örök Magyar
hazába. Baptista
A temetési
Kedves Amerikai
istentiszteletre november 11-én került
Szövetség!
sor a Springvale-i Botanikus Temető
„Nem igazságtalan
az Isten,
hogy
Renowden
kápolnájában.
A jelenlevő
elfeledkezzék
cselekedeteitekrõl
és a és
családtagok,a tirokonok,
ismerősök
szeretetrõl,
melyet
az ÕFegyülekezeti
tagoktanúsítottatok
számára Horváth
neve
amikor szolgáltatok
és szolrenciránt,
lelkipásztor
hirdette a vigasztalás
gáltok
igéit,a aszenteknek.”
kápolnában(Zsid
és a6:10)
nyitott sírnál
egyaránt. A gyülekezet énekkara alkalKöszönjük,
gondoltak ránk nemi
énekekkelhogy
szolgált.
héz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
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Fund
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
The purpose: supporting the
szabadítást
fomissionarykegyelembõl.
initiatives of Hit
our által
young
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
people. Donations from this fund
bárwill
mindig
üldözötten,
deMissionary
ugyanakkor
be allocated
by the
and Benevolence
at its
gyõzelmesen,
mert azBoard
Úr hadakozik
mid-year meetings. The written
érted.
applications
addressed
to the
MBB
A tengerparton
a halál
kapujában
should
state
the
goals
and
the
álltak,
Isten of
pedig
számukduration
themegnyitotta
mission trip,
and
ra should
az élet include
kapuját, aésletter
õk átléptek
a haof support
lálból
életbe.
fromazthe
pastor of the applicant.
Contributions
be mailed to
Ezt
a lépést te se can
halogasd!
the Treasurer (address on page 2).
Lukács János

SZÖVETSÉGÜNK
Magyarországi
Baptista Egyház
Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet
GYÜLEKEZETEINEK
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös u. 2.
CÍMJEGYZÉKE
www.baptista.hu/berettyoujfalu
ALHAMBRA (Los Angeles), CA
Kedves
Testvéreink
Jézus Krisz2216 S. Fremont
Avenue,
tusban!
Alhambra, CA 91802
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Lelkipásztor: Novák József
Szövetség!
„Nem
igazságtalan
az Isten, hogy
CHICAGO,
ILLINOIS
elfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
és a
5757 Westa Windsor
Ave.,
szeretetrõl,
tanúsítottatok az Õ
Chicago,melyet
IL 60630
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolLelkipásztor:
Lukács
gáltok
a szenteknek.”
(ZsidJános
6:10)
CELEVAND,
(Bethania)
Köszönjük,
hogyOHIO
gondoltak
ránk ne4124 Stickney Avenue,
héz helyzetünkben.
Cleveland,augusztus
OH 44109
Imaházunk
végi leomlása és
lebontása
után jóDr.reménységgel
Lelkipásztor:
Pintér Zoltán vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket
egy új ésMICHIGAN
szép hajlékot építeni
DETROIT,
istentiszteletek
céljára,
1362 Chandler, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
Lincoln
MIa48146
kezdjük
meg,Park,
addig
nem várt terveLelkipásztor:
Dr. Herjeczki
A. Géza
zéssel
és az engedélyek
beszerzésével
foglalkozunk.
NEW YORK,
NEW YORK
Tervünk
és szándékunk
végrehajtására
fogjuk
a kedves testvérek
225
East fordítani
80th Street,
általNew
számunkra
összeget:
York, NYeljuttatott
10075
$5,000,
azaz
ötezer
dollárt.
Lelkipásztor: Dr. Gergely István
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét,
is a minket és
PALMkérjük
BAY,továbbra
FLORIDA
az Úrra
imádságaikat!
2810 figyelõ
Fordham
Road NE, Minden
szolgálatukra
áldását kívánjuk.
Palm Bay,Istenünk
FL 32905
Rev. Denzel Alexander (angolul)
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
SANTA MONICA, CALIFORNIA
Papp Dániel
2915 Washington
Ave., lelkipásztor
Szatmári
Santa Monica,
CA István
90403 gondnok
Lisztes
presbiter
Lelkipásztor: HunterTibor
Vadász
János
===========================
TORONTO, CANADA
157 Falkirk
Street,
VÁRJ
MÉG!
North York,
M5M
4K4, Canada
Józsué
3:16Ont,
(2Móz
14,21-22)
Lelkipásztor: Püsök Dániel

Megállt a víz.
MELBOURNE,
AUSZTRALIA
Minthogyha
óriási kéz
Első Magyar Baptista
Gyülekezet
tartotta
volna föl,
130 Railway Pde.
megállt,
Noble Park, VIC. 3174
s rakásra gyûlt,
Lelkipásztor: Horváth Ferenc
feszült,
hullám hullámra hõkölt.
További gyülekezetek,
Megállt
némi együttműködéssel:
egy percre,
amíg a túlsó partra
KELOWNA, BC. Canada
át nem értünk.
Hungarian Christian Mission
Kelowna, BC
Várj még Uram!
Lelkipásztor: Kulcsár
KezedSándor
ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
KIPLING,
SASK.
CANADA
még mindig
itt vagyunk
sokan.
Calvary Baptist Church
Rev. RichardHerjeczki
Barta Géza (1977)

2010.
10.
oldalszeptember

2014.
április
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
Szégyellem
letta
volnamúltam
szolgaként meghalni Egyipfolytatás
az 1. oldalról

ÜLDÖZÖTT SZABADOK

Ifjúkoromban nem voltam alkoholisélet drogoztam,
gyötrelem, de
azért van
mit enni,
ta,Aznem
alvilági
bandákhoz
húsosfazék,
fokhagyma
és uborka,
és
sevan
tartoztam,
férfivá
serdülve
nem sika tisztességes
temetéshez
jogukat
kasztottam,
soha
börtönbevaló
nem
kerül-is
megtarthatták.
Az élet egy merõ
tem,
sőt gyerekkoromban
nemkinlódás,
voltam
reménytelenség
és
halál.
De
ezisgyenjobb,
verekedős természetű sem, hát
mert
mint a fizikumommal
semmi, és úgy sincs
gécske
úgyiskilátás
csak ennél
alul
többre. Fogadjuk
a helyzetet,
az adott
maradtam
volna. el
Nem
voltam éshazudokeretekben
próbáljukmegkövetelte,
elviselhetõvé tenni.
zó,
mert édesapám
hogy
Hányan
tengetik
életüketérdekes
ma is
igazat mondjak Tehátazsemmi
ezzeltörtént
a rabszolga-gondolkodással?
nem
velem, mint sok más hatengette sem,
az életét
Izráel
el
sonlóÍgy
társammal
akiknek
az míg
a sors
nem jött
Szabadítószülessünk.
és ki nem
jutott,
hogyhozzá
hívő acsaládba
õket a szolgaság
házából.bizonyAhozta
gyülekezet
előtt elmondható
ságtételünk tehát meglehetősen szürke,
a mi Szabadítónk?
2Mózes
ilyenMilyen
életelőzményekkel
rendelkező
12:42-ben találunkegyetlen
egy különös
mondamegtéréstörténetet
egyházi
lap
Istenrõl.
letot
nem
közöl, mert nincs benne semmi
Virrasztott
az Úrsemmi
azon az
éjszakán,
drámai,
nincs benne
érdekfeszítő.amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka
volt.
A maiaz Úré
megtérésmértékek
szerint
Micsoda
evangélium
van Mert
ebbenhaa
ezeket
már mind
szégyelljem?
mondatban?
Virrasztott
az Úr. Pedig
így
van, ha mindent
újrakezdhetnék,
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és nem
fiatalkoromban bizonyosan iskolakealszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
az
rülő lennék, összefirkálnám a falakat
Úr azon azahol
éjszakán,
kihozta
mindenütt,
csak amikor
megfordulok,
népét Egyiptomból?
biztosan
szétverném a buszmegállókat,
Emberileg
szólvaemberekbe,
– Isten mindent
belekötnék
az idős
korán
félretett
és
csak
az
Õ
népére
azon
válnék paráznává, esetleg figyelt
homoszeaz éjszakán.
A szabadulás
minden
xuálissá,
valahova
biztosan betörnék
ésmozzanatát
börtönbe isszemélyesen
kerülnék. És felügyelte,
csakis ott
minden
pillanatot
figyelõ tekintetével
hallhatnám meg az evangéliumot.
Mert
kísértérdekes
végig. Hát
kicsodasztorim
ez a rabszolga,
akkor
megtérési
lenne,
koszos, rongyos
nép,
hogy
az Isten
mindenki
felfigyelne
rám.
Amikor
elszemélyesen
gondoskodik
róluk,
mondanám a megtérési történetemet, és
a
mindent
félretéve figyel
rájuk? odaszemek
csillognának,
és mindenki
1500
évvelhogy
késõbb
ismét
virrasztott
jönne
hozzám,
kezet
fogjon
velem,
Isten a Gecsemáné
azon a
ésazbiztosítana
róla, hogykertben,
jól döntöttem,
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
amikor a bűn mélysége helyett Krisztust
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
választottam.
szabadításunk történt.
DeSõt,
ígyszemélyes
olyan szerencsétlennek
érzem
bizonyságom van
armagam,
mert
az
én
megtérési
sztorim
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
olyan
uncsi,
ami egy
senkit
28 évvel
ezelõtt
téli sem
estén,érdekel,
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senkit
sem
hat
meg.
Sőt
sajnálnak,
hogy
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és vagyok
még
ma is. Nincs
Üldözött
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szabasemmi
izgalmas,
semmi
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tenyeket
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csak
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silány
sablonlekommunikáció. Nem lehetett mobilhívő
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hogy az
se
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a sor elején,
hogy
volt
igazi),
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kezdve
pedig
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hívő
vagyok,
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Ha
egyáltalán
megtértem.
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is tértem
volna
meg? tenger
Bizonyára
láthatatlan
konvoj.
A Veres
partcsak
besunnyogtam
a gyülekezetbe.
ján úgy
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vernek, megpihennek.
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kisgyerekkoromban
ültem a
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előtt. Abban
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ban.gyerek
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sok keresztyén
ezen és
a
fel,Mellesleg,
kezeiket sem
emelték az tart
ég felé,
szinten
hitéletében.
nem
is atapsoltak.
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Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
megmenekült.
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
De akkor most szégyellje magát, hogy
nem süllyedt mélyebbre a bűnben? Én
1956-ban
meg. Kenyérért
álltunk
Kedves tértem
Testvéreink
Jézus Kriszsorba, közénk lőttek az oroszok, és nem
tusban!
aKedves
haláltólAmerikai
féltem, hanem
a kárhozattól.
Magyar
Baptista
Amikor megtértem, a lövöldözés még
Szövetség!
nem szűnt meg, csak a halálfélelmem.
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lehetett
egy aztizenhárom
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ben- és
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általa írt
istentiszteletek
céljára,
az Õ
neve
dicsõlevelekben sem.
Akkor
talán
nem
is tért
ségére.
meg? A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt terveAztéspedig
végképp nem
értem, hogy
zéssel
az engedélyek
beszerzésével
mért kell a megtérésből színes történefoglalkozunk.
teket
farigcsálni,
és mért végrehajkell azzal a
Tervünk
és szándékunk
múlttal
bizonyságtétel
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fordítani a kedves
által
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eljuttatott
ni, amit
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és összeget:
amitől meg$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
szabadított.
Ha pedig
azóta a hitéletünk
megfakult,
lelkileg
kiszáradtunk,
vagy
Ezúton is megköszönve testvéreink
éppen visszajöttek
a régi
bűnök, ésújra
segítségét,
kérjük továbbra
is a minket
a kegyelem királyi
trónazodajárulhatunk
Úrra figyelõ imádságaikat!
Minden
jához, hogyIstenünk
megújuljunk
4,16). S
szolgálatukra
áldását(Zsid
kívánjuk.
akkor nem kell szégyenkeznünk sem a
súlyos,
a "bocsánatos"
bűneinkért,
Testvérisem
szeretettel
a Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
nevében:
lévén hogy
ilyenek
nincsenek is. Csak
megbocsátottak,
Isten a
Pappamiket
Dánielviszont
lelkipásztor
háta mögé vetett
(Ézs
38,17).
Ezekkel
Szatmári
István
gondnok
pedig jobb, ha mi
is ígyTibor
bánunk,
és nem
Lisztes
presbiter
tesszük őket újra meg újra a kirakatba.
===========================
Mert a dicsekvés, ha lelki is, csak dicsekvés. És egészen jó kapu azoknak a
VÁRJ MÉG!
csúnya bűnöknek,
hogy újra és újra vis�szataláljanak
lelkéhez.
Józsué 3:16a dicsekvő
(2Móz 14,21-22)
Hegyi András
Megállt a (2012)
víz.
Békehírnök
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
SIKER ÉS GYŐZELEM
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Erőm és énekem az Úr
Életem (49)
Ezt mondja Mózes énekében, amikor
száraz lábbal átkelnek a tengeren. "Megszabadított engem, Ő az én Istenem, Őt
dicsőítem, Őt magasztalom." 2Móz 15,3.
Ez volt az én életemnek is a fő mondanivalója, keresése és kutatása: a lelki
ének. Sokat foglalkoztam vele. Kerestem a Biblia tanítását az énekről. Mindenek előtt magamnak volt szükségem
erre, a sok vélemény, sokféle gyakorlat
és felfogás között. Sokat olvastam is e
témában.
A Biblia tele van énekekkel. A zsoltárok a mindenkori énekköltészet gyöngyszemei. Izráel népe későn jelentkezik a
történelem színpadán. Több ezeréves civilizációk léteznek már előtte, jönnek és
mennek, jó vagy rossz nyomot hagyva
maguk után. Sokkal hosszabb időszak
van előttük, mint megjelenésüktől napjainkig. (John Brajt: Izráel története.)
Bár Izráel népének születése a pusztában történt, Mózes éneke a Veres tengernél már istentiszteleti formáról beszél. Izráel egyistenhite egyedülálló az
ókorban. Nehezen magyarázható. Hiba
is lenne Izráel hitét a pogány istenhit
eszméjével, ideológiájával magyarázni.
Izráel hite nem elvont teológiai dogmákon alapult, hanem egy történelmi
tényen, amit ők átéltek, és hittel elfogadtak. Hitték, azaz tudták, hogy Isten
Izráel népét hatalmas kézzel vezette ki
az egyiptomi rabságból, és szövetséget
kötött velük az új földön. Ez a tény az
izraelita számára magától értetődő dolog volt. Ezt sohasem hozta kérdésbe.
Nem kellett bizonyítania. Maga Isten bizonyította a kiválasztás tényével, mely
tény nagyon jelen van Izráel irodalmában és költészetében.
A zsoltárok soha nem kérdőjelezik
meg Isten létezését. Soha sem vitatják.
Viszont elmondják, hogy az ő Istenük
milyen. Mózes újra jelentkezik énekével
az 5. könyve 31. részében. Isten maga
utasítja, hogy írjon éneket a pusztai vándorlásról és tanítsa meg az egész néppel.
Isten meg is indokolja, hogy miért: ez
az ének tanúskodni fog ellenük (19-21.
vers).
Az Istenhívők éneke tartalmazza
Isten tetteit az ember érdekébe. Erről
énekel Debóra, Anna - Sámuel anyja,
erről énekel az Újszövetség küszöbén
Mária, Jézus anyja. Elhívás, kiválasztás
a szolgálatra, amit Mária, a kegyelembe
fogadott az Úr-ral fejez ki. Hogy is tudná az ember kifejezni azt a csodálatos
2014. április

találkozást a legtisztább, a legszentebb
lénnyel, az egyedüli jóval, az Istennel?
Aki megszólít, megtisztít, alkalmassá
tesz. Hiszen a megbocsájtásban éljük át
Isten szeretetét, amikor belép legbenső
lényünkbe, ahová nem igen engedünk
be senkit. Ez az az élmény, melyet előre
megsejteni sem lehet. Ez az, amit szem
nem látott, fül nem hallott, emberi szív
meg sem sejtett, amit Isten készített az
őt szeretőknek. 1Kor 2,9.
Ez az élmény nagyon sok énekben
jut kifejezésre, éppen úgy, mint Izráel
népének ki és bevonulása. Ez a lelkünk
ünnepe, és válogatott szavakat, szép kifejezéseket igényel. Sokan nem tudunk
verset, éneket írni. Ez egy képesség, ez
a művészet, ami akkor az, ha úgy tudom
leírni érzéseimet, élményemet, hogy az
ugyan azt az érzést keltse másokban is.
Ezeknél sokszor közvetítőre van szükség, interpretáló művészre, aki életre
tudja kelteni a leírtakat. A kotta holt, a
betű is, amíg valaki meg nem szólaltatja. Ez prófétai szolgálat - az igehirdetőnél is.
Így vannak el nem évülő alkotások.
Sok lelki énekünk is ilyen. Élményből
fakadó. Bibliai igazságokat énekelnek
meg. Idők múltával sem gyengülnek
meg üzenetei, mert igazságokat mondanak el. A fordítások sem veszik el üzenetük erejét. Hitet ébresztők, közösséget
formálók. Értékeljük és őrizzük őket!
Nagyajtai Eszter
Mikor pedig utóléri őt a sok baj és
nyomorúság: akkor szóljon ez az ének
előtte bizonyságképen (mert nem megy
feledésbe az ő maradékának szájából)...
Megírá azért Mózes ezt az éneket azon
a napon, és megtanítá arra Izráel fiait.
(5Móz 31,21-22)

Jézus él!
(Az Idegen)
Vasárnap hajnal, korai reggel.
Nézz be a sírba, 'hol teste feküdt!
Magányos kertben asszony sírdogál:
„Ki vitte el testét, hová tehette Őt?”
Ki megáll ott előtte… ‑ idegen?
‑ „Mária!” ‑ a Mester szól csendesen.
Jézus él, Jézus él! Feltámadt jó Uram!
Általa bocsánatot nyertem,
Benne megigazultam!
Emmaus felé bandukolnak ketten ‑
leverten.
Mintha nem számítana már semmi ‑ de
semmi sem.
Melléjük szegődik egy vándor ‑ idegen:
„Lássátok, élek! Az Írás teljesült
énbennem!”
Jézus él, Jézus él! Feltámadt jó Uram!
Általa bocsánatot nyertem,
Benne megigazultam!
A hét első napja, elreteszelt ajtók,
Mukkanni se' mernek halálra ijedt
tanítványok!
Megáll köztük egy idegen: „Jaj, szellem
az?”
‑ „Békesség véletek!” - rá a mennyei
vigasz.
„Ím, itt a szegek és dárda friss helye!
- Látjátok? Én vagyok, s élek! Igaz ez,
nem mese!”
Jézus él, Jézus él! Feltámadt jó Uram!
Általa bocsánatot nyertem,
Benne megigazultam!
Századok sora tűnt már le azóta,
De nem dőlt meg máig sem, áll még e
csoda:
Jézus feltámadt s él bennem!
Szabaddá tette az életem!
Halleluja, Halleluja, Halleluja!
Jézus él! Jézus él! Idegen… ?
Gus Eyre: "He's Alive!"
(Ford. Williams Ané)

