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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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el ezt
Testvéri
szeretettel
Berettyóújfalui
az
asszony,
de
a
kegyelmet
hozó
Jézus
Baptista Gyülekezet nevében:
Krisztus igen.
Pappa Dániel
lelkipásztor
A texasi, meg
michigani,
meg akárSzatmári István
milyen lelkipásztornak,
meggondnok
a kereszLisztes
Tibor
tyén gyülekezetnek
nem
csakpresbiter
az a dolga
(vagy: az csak az egyik feladata), hogy
===========================
vigyázzon arra, hogy az ítélkezés lelkülete ne kapjon helyet a közösségben,
VÁRJ
hanem az
is, hogyMÉG!
érthetően kimondja:
14,21-22) bocsáhaJózsué
a bűnös3:16
nem(2Móz
kap föloldozást,
natot Jézus Krisztustól, bűneiben fog
meghalni és elkárhozni;
még akkor
Megállt
a víz. is,
ha mi nagylelkűen
nemcsak
a köveket
Minthogyha
óriási
kéz
tesszük le kezünkből,
hanem
elfelejtjük
tartotta
volna
föl,
még a törvényt is.
megállt,
Ne áltassuk magunkat;
a bűnösnek
s rakásra
gyûlt,
szabadulásra van szüksége, nem
a mi
feszült,
bárgyú elnézésünkre,
szabadító
pedig
hullám hullámra
hõkölt.
csak egy van: Jézus Krisztus.
Abból
Megállt
nem lesz szabadulás, ha egy
a gyülekezetpercre,
ben csak annyit tudunk mondani, hogy:
amíg
a
túlsó
partra
nem olyan nagy baj, hiszen mindenki
át
nem
értünk.
ezt teszi. Krisztus nélkül – akár elítél a
környezeted/gyülekezeted, akár nem –
Várj még Uram!
elvesztél! Tartsd kegyelemnek,
ha nem
Kezed
ne vedd
el!
ilyen texasi tanácsot
kapsz;
ne sértődj
Még mindig
itt vagyok,hameg, ha szeretettel
figyelmeztetnek,
még mindig
itt vagyunk
sokan.
nem inkább
jöjj Jézushoz!
Ő megbocsát,
sőt azután még segíteni is tud.
Herjeczki
Géza (1977)
Herjeczki
Géza

2010.február
szeptember
2015.

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem,
azértfebruár
van mit enni,
Makeni,de2015.
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
eső elmúlt,
a"Az
tisztességes
temetéshezelment..."
való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
Azt nem írhatom,
hogy
télezis
elmúlt,
reménytelenség
és halál.
Deahát
jobb,
mert
Leoneban
nincs
tél, ennél
csak
mint Sierra
a semmi,
és úgy sincs
kilátás
esős
és száraz
évszak
és a harmattan
a
többre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
és az adott
kettő
között,próbáljuk
amikor egy
kicsit hidegebb
keretekben
elviselhetõvé
tenni.
van.Hányan
Azonbantengetik
a száraz az
évszak
beköszönéletüket
ma is
tével
életünk nagyon megváltozott.
ezzela mi
a rabszolga-gondolkodással?
Állandóan
süt,azmondhatnám
a
Így tengette
életét Izráel éget
míg el
nap,
és éjszaka
nagyon
meleg
nemdélután
jött hozzá
a Szabadító
és ki
nem
van,
kút már házából.
kiszáradt. Úgy
hoztanéhány
õket a szolgaság
tűnik, hogy a száraz levegő kiszárította azMilyen
Ebola avírusok
nagy részét2Mózes
is. Ez
mi Szabadítónk?
nagyban
segíti
az
orvosok
és
a
nővérek
12:42-ben találunk egy különös mondahősies
munkáját. Naponta csak 10-12
tot Istenrõl.
új beteget
jelentenek
az egész
országVirrasztott
az Úr azon
az éjszakán,
ban;
sajnos
az esetek
többsége éppen
amikor
kihozta
õket Egyiptomból.
Ez az
Makeniben
elő.
éjszaka az fordul
Úré volt.
Több,
mint evangélium
háromezren van
haltak
mega
Micsoda
ebben
eddig
Sierra Leoneban
alatt,
mondatban?
Virrasztotta járvány
az Úr. Pedig
kb.
ugyanannyian
meg
is gyógyultak,
Izráel
õrizõje nem
szunnyad
és nem
a alszik.
többiekMit
meg
az
elkülönítőben
várnak
jelent az, hogy virrasztott
az
a Úr
gyógyulásra.
Ennek ellenére
egyetazon az éjszakán,
amikor kihozta
len
megye
sincs már lezárva, szabadon
népét
Egyiptomból?
utazhatunk
az szólva
egész –országban,
úgy
Emberileg
Isten mindent
hallottuk,
hogy
az
iskolákat
is
meg
lehet
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
nyitni
április elején.
az éjszakán.
A szabadulás minden
Az elmúlt hónapokban
az felügyelte,
volt az elmozzanatát
személyesen
sődleges
feladatom,figyelõ
hogy tekintetével
élelmiszert
minden pillanatot
osszak
az Ebola
által sújtottaknak.
A
kísért végig.
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
Missziós
elkoszos, Bizottság
rongyos titkárával
nép, hogyegyütt
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.

vittük
a Szeretetszolgálat,
az amerikai
Üldözött
szabadok, gyõztes
szabamagyar
baptista fiatalok
a Kispesti
dok. Elindultak
tehát. és
Nem
volt teGyülekezet
adományát
faluba
és
lekommunikáció.
Nem több
lehetett
mobilMakeniben
azoknak, akiket
karanténbe
telefonon rákérdezni
a sor elején,
hogy
zártak.
hátul minden rendben van-e. Közel két
A testvérek
hálámilliós
nép, mindenütt
asszonyok,nagyon
gyermekek,
sak
voltak
a
segítségünkért.
Amikor
a
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeszomszédok
látták, Ahogy
láthatatlan konvoj.
Veresimádkozunk
tenger parta ján
rendőrségi
kordonnal
elzártakért,Egyés
tábort vernek,
megpihennek.
ennivalót
nekik,
isszer csakviszünk
felröppen
a hír, elkezdtek
az egyiptomi
tentiszteletre
járni,Kitör
vagyapedig
sereg közeledik.
pánikaagyeretáborkeiket
küldték
vasárnapi
iskolába.
ban. Elõl
a tenger,
mögöttük
az ellenség.
jövünk
az
AÁtlagosan
nép elõbb50-60-an
segítségért
kiált össze
Istenhez,
egy
évvel
ezelőtt
alakult
gyülekezetaztán
pedig
neki
esik kis
Mózesnek:
Mit
ben.
Azvelünk,
osztályterem,
az ki
istentisztettél
miért ahol
hoztál
minket

5. oldal
3. oldal

teleteket
tartjuk,
természetesen
már
kiEgyiptomból?
2Mózes
14: 10, 11.
Jobb
csi.
Az
első
bemerítésre
és
úrvacsorára
lett volna szolgaként meghalni Egyipnéhány
ezelőtt
került
Néhány
tomban.héttel
Kiderül,
hogy
vansor.
a népnek
bemerített
mohamedán
hite, de mégkorábban
nagyon gyenge
az a hit.volt,
Ha
mások
katolikus
háttérrel
rendelkeztek,
jól mennek
a dolgok,
tisztelik
az Urat,
jól
Krisztus
követésének
árát.
de felmérték
ha balul üt
ki valami,
máris pániA
fiatalabbak
az Igekeresnek.
iránti engedelmeskolnak
és bûnbakot
Ki volt a
ségből
merítkeztek
be, ahogy azt bihibás, hogy
ide jutottunk?
zonyságtételükben
elmondták.
Kérlek
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen
a
imádkozzatok
ezért
a
kicsi,
de
növekedő
szinten a hitéletében.
gyülekezetért.
Jó lenne,
ha saját
pászEkkor Mózesnek
eszébe
jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes
14:az
13,aratnivaló
14.
torunk
lenne, de
sok és a
Mózesmég
nemmindig
okosabb,
mint aJelenleg
nép, csak
munkás
kevés.
én
hisz Istenben,
és a hit két
beszédét
végzem
a szolgálatot
másik mondja
testvértovább
az üldözött szabadoknak.
Ha
rel
az anyagyülekezetből.
Azonkívül,
hogy
minden
harmadik
rendszeIsten az
aki, akkor
teljesíti héten
az Õ beszédét.
resen
az igével, mindig készen
Ebbenszolgálok
hitt Mózes.
kellHa
állnom,
hogy beugorjak,
valakit
azt kérdezte
volna valakihaMózeshelyettesíteni
kell,Isten,
akár amit
az igehirdetéstõl: Mikor teljesíti
megígért?
sel,
vasárnapi
iskolában,volna,
amit
Erre vagy
Mózesacsak
azt válaszolhatta
négy
külön
csoportban
tartunk.
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérAz anyagyülekezet
is növekedik,
dezte
volna: Mózes, mondd
meg ne-ki
kellett
bővíteni
az
imasátort,
de
sajnos
künk, hogyan szabadít meg Isten
az
épülő imaházra
még nemhelyzetbõl?
tudtuk felbennünket
ebbõl a lehetetlen
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 aa tetőt,
harcikocsik
homályt
tenni
mert azkerekét,
építő anyag
ára
bocsátani
az egyiptomiakra...
nagyon
felment
az Ebola miatt.mind
Mindaa
Szabadító
Úr feladata.
Õ viszi
véghez aa
két
gyülekezetről
láthattok
fényképet
Facebook
szabadítástoldalamon.
kegyelembõl. Hit által fogadhatod
Hit által élhetsz
szabadon,
Amikorel.áprilisban
megnyithatjuk
az
bár mindigazüldözötten,
de ugyanakkor
iskolákat,
Utazó Biblia
Iskola is elgyõzelmesen,
az Úr továbbra
hadakozikis
indul
körútjára.mert
Azonban
segítenünk
kell elszegényedett testvéreérted.
inket.
Több, mint 180.000-en
vesztették
A tengerparton
a halál kapujában
el
munkahelyüket
az Ebola miatt.
Vidéálltak,
Isten pedig megnyitotta
számukken
több
helyen
leállt
a
mezőgazdasági
ra az élet kapuját, és õk átléptek a hamunka
mert nincs elég vetőmag. Ha
lálból azis,életbe.
csak könyvekkel megyünk a falukba, az
Ezt a lépést
te se halogasd!
emberek
rizst kérnek.
Itt a rizs a mindennapi eledel, és nem
a kenyér.
Lukács
János Úgy

terveztük,
hogy Baptista
kiválasztunk
néhány
Magyarországi
Egyház
elszegényedett
családot,
akiknek
szerBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
számokat
és
vető
magot
adunk
a
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. Biblia
mellett. Kérlek imádkozzatok, hogy
www.baptista.hu/berettyoujfalu
megbízható embereket válasszunk. Szeretnénk
árvaházat Jézus
is építeni
azokKedvesegy
Testvéreink
Krisznak
a
gyerekeknek,
akiknek
a
szüleit
tusban!
elvitte
járvány, de
ez nagyon
nagy
Kedvesa Amerikai
Magyar
Baptista
feladat, nagy összefogásra van szükség,
Szövetség!
hogy megvalósuljon ez a terv, kérlek,
„Nemis imádkozzatok.
igazságtalan az Isten, hogy
ezért
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt terveTovábbra
is imádkozzatok
értem, jó
zéssel
és az engedélyek
beszerzésével
egészségért, biztonságos közlekedésért,
foglalkozunk.
aTervünk
munkatársakért,
a missziós
titkárért,
és szándékunk
végrehajtására
fogjuk
fordítani a kedves
akivel
közvetlenül
együtt testvérek
dolgozom.
által
számunkra
eljuttatott összeget:
Köszönöm
adományaitokat,
azt is,
$5,000,
ötezer dollárt.
amit aazaz
Szeretetszolgálaton
keresztül és
azt
is, amit
az Amerikai Magyar
BapEzúton
is megköszönve
testvéreink
tista Szövetségen
és a isMagyarországi
segítségét,
kérjük továbbra
a minket és
Egyházon
keresztül Minden
küldtetek.
azBaptista
Úrra figyelõ
imádságaikat!
szolgálatukra
áldását kívánjuk.
Szeretném, Istenünk
hogy tudjátok,
hogy a Szeretetszolgálat adománya nem közvetleTestvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
nül
nekem,
hanem egyenesen
a Sierra
Baptista
Gyülekezet
nevében:
Leonei Baptista Szövetséghez megy, ott
osztjuk szét ezt
azDániel
adományt
a rászoruPapp
lelkipásztor
lók között. Viszont
nekem
Szatmáriszemélyesen
István gondnok
is vannak költségeim,
sőt, ezek
a költLisztes Tibor
presbiter
ségeim az Ebola miatt megnövekedtek.
===========================
Ezért továbbra is várom személyes vagy
gyülekezeti adományaitokat. Adóból leMÉG!
vonható VÁRJ
adományotokat
küldjétek:

Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Hungarian Baptist Convention of
North America / Mission in Sierra LeoMegállt a víz.
ne / Mr. Zsigmond Balla treasurer / 2563
Minthogyha óriási kéz
Nixon Way / Fullerton, CA 93835, USA
tartotta volna föl,
Vagy pedig: Magyarországi Baptismegállt,
ta Egyház / Missziós támogatás Füredi
s rakásra gyûlt,
Kamillának / Budapest 1062 / Benczúr
feszült,
u. 31.
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
Minden kedves testvéremre, testvéregy percre,
nőre, gyülekezetre az Úr gazdag áldását
amíg a túlsó partra
kívánom az Ároni áldás szavaival:
át nem értünk.
"Áldjon meg az Úr téged és őrizzen
Várjmeg
mégazUram!
meg téged. Világosítsa
Úr az Ő
Kezed
ne vedd
el!
orcáját terajtad és könyörüljön
terajtad.
mindig
itt vagyok,
Fordítsa reádMég
az Úr
az Ő orcáját
és admég békességet."
mindig itt vagyunk sokan.
jon néked
Füredi
Gabriella
Kamilla
Herjeczki
Géza
(1977)

6.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
MELBOURNE

folytatás az 1. oldalról
Események a Dél Keresztje alatt
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van
húsosfazék,
fokhagyma
és uborka, és
Újból
jelentkezünk
a déli féltekéről,
a
a tisztességes
temetéshezalól.
való Legutóbjogukat is
Dél
Keresztje csillagkép
egy
merõ kinlódás,
bimegtarthatták.
beszámolónkAz
ótaélet
sok
minden
történt
reménytelenség
és
halál.
De
ezis jobb,
gyülekezetünkben, ám mosthátnincs
lemint a semmi,
és úgy sincs
kilátás ennél
hetőségünk
mindenről
részletesen
hírt
többre.
Fogadjuk
el abeszámolónk
helyzetet, és azsegítadott
adni.
Ezért
jelenlegi
keretekben
próbáljukéletünk
elviselhetõvé
tenni.
ségével
gyülekezeti
legkiemelkedőbb
eseményeibe
szeretnénk
bete-is
Hányan
tengetik az
életüket ma
kintést
kedves olvasóinknak.
ezzel anyújtani
rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
Hálaadás
és jubileumi
istentisztelet
nem jött hozzá
a Szabadító
és ki nem
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
Kettős ünnepet ünnepelhettünk elmúlt év májusának utolsó vasárnapján.
Milyen
Szabadítónk?
2Mózes
Egyrészt
– a mi
nemzeti
hálaadónaphoz
12:42-ben
különös
igazodva
– találunk
hálaadó egy
jellegű
volt mondaaz istentiszteletünk,
tot Istenrõl. és ebben a szószék előtt
szépen
és bőségesen
feldíszített
hálaVirrasztott
az Úr azon
az éjszakán,
oltár
is segített,
másrészt
jubileumiEzalamikor
kihozta õket
Egyiptomból.
az
kalmat
gyülekezetünk beikéjszakatartottunk
az Úré volt.
tatásának
(hivatalos
bejegyzésének)
45.a
Micsoda
evangélium
van ebben
évfordulója
alkalmából.
mondatban?
Virrasztott az Úr. Pedig
Már azõrizõje
imaóránnem
a hálaadásra
Izráel
szunnyadbuzdított
és nem
bennünket
ifj.
Balla
Ferenc
testvérünk,
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott
az
a Úr
100.azon
Zsoltár
alapján. Az
istentisztelet
az éjszakán,
amikor
kihozta
elején Horváth Ferenc lelkipásztor a
népét
Egyiptomból?
45.
Zsoltár
verseit idézte, Jézus KriszEmberileg
szólva
– Istenésmindent
tusra, a mennyei
vőlegényre
menyfélretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt azon
asszonyára, a gyülekezetre alkalmazva
éjszakán.
A szabadulás
minden
a az
királyi
menyegzőről
szóló igéket.
Az
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
istentisztelet legfontosabb részeként
minden
pillanatot
tekintetével
Nemes
László
testvérfigyelõ
– a gyülekezet
kokísértlelkipásztora
végig. Hát kicsoda
ez a Isten
rabszolga,
rábbi
– hirdette
igékoszos,
rongyos
nép, hogy
Isten
jét.
2Móz 33,
13-17 alapján
nemaz
csupán
visszatekintésre
biztatott, hanem
sokkal
személyesen gondoskodik
róluk,
és
inkább
reményteljes
továbbhaladásra
is.
mindent
félretéve figyel
rájuk?
Bízhatunk
mi iskésõbb
abban, ismét
hogy virrasztott
Isten ve1500 évvel
lünk
jön aza előttünk
állókertben,
úton, ahogyan
az Isten
Gecsemáné
azon a
Izráel
népével
is együttazon
haladt.
Bátorító
csütörtök
éjszakán,
a pénteken,
számunkra
az a tudat,
hogy Jézus
azon a húsvét
hajnalon,
amikorKrisza mi
tus
ma
is
csatlakozik
tanítványaihoz,
szabadításunk történt.
mintSõt,
tetteszemélyes
azt az Emmaus
felé vezető
bizonyságom
van arúton. Milyen jó, hogy ma is a szívünkról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
Úr
höz szól, még akkor is, ha olykor az
meg
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
kell intsen bennünket hitetlenségünk és
rólam is lehulltak
restségünk
miatt. 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,
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ISIS
Burns 8000
Rare Books
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás
az
1.
oldalról
and Manuscripts in Mosul
Az
élet gyötrelem,
azértwatching
van mit enni,
While
the worlddewas
the
van húsosfazék,
uborka,
és
Academy
Awardsfokhagyma
ceremony,ésthe
people
temetéshez
ofa tisztességes
Mosul were
watchingvaló
a jogukat
differentis
show.
They were
horrified
to see
ISIS
megtarthatták.
Az élet
egy merõ
kinlódás,
members
burn the
public
library.
reménytelenség
és Mosul
halál. De
hát ezis
jobb,
Among
the many
of books
it
mint a semmi,
és thousands
úgy sincs kilátás
ennél
housed,
more thanel8,000
rare old
books
többre. Fogadjuk
a helyzetet,
és az
adott
and
manuscripts
wereelviselhetõvé
burned.
keretekben
próbáljuk
tenni.
Hányan
tengetik
az
életüket
ma is
“ISIS militants bombed the Mosul
ezzel aLibrary.
rabszolga-gondolkodással?
Public
They used improvised
Így tengette
az életét
mígalel
explosive
devices,”
said Izráel
Ghanim
Ta'an,
thehozzá
director
of theés library.
nem jött
a Szabadító
ki nem
Notables
ina Mosul
tried
to persuade
hozta õket
szolgaság
házából.
ISIS members to spare the library, but
theyMilyen
failed. a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
The former
assistant
director
of the
alszik.
Mit jelent
az, hogy
virrasztott
az
library
Qusai
All Farajamikor
said that
the
Úr azon
az éjszakán,
kihozta
Mosul
Public Library was established
népét Egyiptomból?
in 1921,
the same
year
that saw
the
Emberileg
szólva
– Isten
mindent
birth of the modern Iraq. Among its
félretett
és csakwere
az Õ népére
figyeltfrom
azon
lost
collections
manuscripts
az
éjszakán.
A
szabadulás
minden
the eighteenth century, Syriac books
mozzanatát
személyesen
printed
in Iraq's
first printingfelügyelte,
house in
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
the nineteenth century,
books
from the
kísért végig.
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
Ottoman
era, Iraqi
newspapers
from the
koszos,
rongyos
nép, hogy
az Isten
early
twentieth
century
and some
old
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
antiques like an astrolabe and sand glass
mindent
félretéve
figyelThe
rájuk?
used
by ancient
Arabs.
library had
1500
késõbblibraries
ismét virrasztott
hosted
theévvel
personal
of more
az Isten
a Gecsemáné
kertben,
than
100 notable
families
from azon
Mosula
over
the lastéjszakán,
century. azon a pénteken,
csütörtök
During
the UShajnalon,
led invasion
of aIraq
azon
a húsvét
amikor
mi
inszabadításunk
2003, the library
történt. was looted and
destroyed
by mobs. bizonyságom
However, the people
Sõt, személyes
van arliving
nearby
managed
save most
of
ról, hogy
velem
együtt to
virrasztott
az Úr
its28collections
andegy
richtéli
families
évvel ezelõtt
estén, bought
amikor
back
stolen books
and bilincsei.
they were
rólamthe
is lehulltak
a rabtartó
returned to the library, All Faraj added.
“900
years ago,
the books
of theszabaArab
Üldözött
szabadok,
gyõztes
philosopher
Averroes
were
collected
dok. Elindultak tehát. Nem volt tebefore
his eyes...andNem
burned.
One mobilof his
lekommunikáció.
lehetett
students
started
crying
while
witnessing
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
the burning. Averroes told him... the
hátulhave
minden
rendben Ivan-e.
Közelover
két
ideas
wings...but
cry today
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
our situation,” said Rayan al-Hadidi,
juhok,
végeanöregek,
activist
and barmok,
a bloggerszekerek,
from Mosul.
láthatatlansaid
konvoj.
Veresoftenger
Al-Hadidi
that aAstate
angerpartand
ján tábort
vernek, megpihennek.
Egysorrow
are dominating
Mosul now. Even
szer
csak felröppen
a hír,
az egyiptomi
the
library's
website was
suspended.
sereg
közeledik.
Kitör
a pánik
tábor“What
a pity! We
used
to goa to
the
ban. Elõl
tenger,
mögöttük
ellenség.
library
in athe
1970s.
It was az
one
of the
A nép elõbb
segítségért
kiált Istenhez,
greatest
landmarks
of Mosul.
I still
aztán pedig
esikpieces
Mózesnek:
Mit
remember
theneki
special
of paper
where
books’
names
listed
tettél the
velünk,
miért
hoztálwere
ki minket

2015.
február
3. oldal

alphabetically,”
said Akil
who
left
Egyiptomból? 2Mózes
14:Kata
10, 11.
Jobb
Mosul
to
exile
years
ago.
lett volna szolgaként meghalni EgyipOn theKiderül,
same day
was
tomban.
hogythevanlibrary
a népnek
destroyed,
ISIS
abolished
another
old
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
church
in
Mosul:
the
church
of
Mary
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
the Virgin. The Mosul University
de ha balul
ki valami,
máris
pániTheater
was üt
burned
as well,
according
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
to eyewitnesses. In al-Anbar province,
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
Western Iraq, the ISIS campaign of
Mellesleg,
ezen a
burning
bookssok
haskeresztyén
managed tart
to destroy
szinten a hitéletében.
100,000
titles, according to local
Ekkor Last
Mózesnek
eszébe
jutburned
Isten
officials.
December,
ISIS
ígérete.University’s
2Mózes 6: 6-8.
Istenlibrary.
megígérte,
Mosul
central
hogy
az egyiptoIraq,megszabadítja
the cradle ofõket
civilization,
the
birthplace
of agriculture
writing
and
miak kezébõl,
és beviszi and
népét
az ígéret
the
homeAkkor
of thetehát,
Sumerian,
Akkadian,
földjére.
nem kell
félni a
Assyrian,
Babylonian
andcsak Arab
jelen veszedelemtõl,
mert ez
egy
civilizations
witnessed
such
rövid epizód had
a népnever
életében.
Nem ez
a
an
its richígért.
cultural
heritage
vég,assault
Isten on
folytatást
Most
az a
since the Mongol era in the Middle
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk Isten
Ages.
(The
Fiscal
Times)
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
Love
Eternal
hogyanGod’s
szabadít
megisma
az Úr benneteket! 2Mózes
14:
13,
14.
by Max Lucado
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
Human
loveésisa hit
convenient.
It suits
hisz Istenben,
beszédét mondja
the needs of the person at the time and
továbbinto
az üldözött
szabadoknak.
works
his schedule.
God’s loveHais
Isten az aki,
teljesíti
Õ beszédét.
eternal.
Youakkor
are always
onazHis
itinerary.
Ebben
hitt
Mózes.
Human love is emotional. Hormones,
Ha azt kérdezte
volna valaki
sleeplessness,
worry,
past Mózeshurts,
tõl: Mikor food—all
teljesíti Isten,
amit megígért?
Mexican
complicate
these
emotions.
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
God’sNem
lovetudom.
is committed.
While
God
hogy:
Ha valaki
azt kérhas
feelings
for
us,
his
feelings
do
not
dezte volna: Mózes, mondd meg nedictate
his
love.
His
love
is
based
on
künk, hogyan szabadít meg Istena
decision
love aus.
Your actions
don’t
bennünkettoebbõl
lehetetlen
helyzetbõl?
increase or decrease his commitment. In
Mózes
csaknever
azt love
válaszolhatta
volna,
fact,
if you
God, he will
still
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tulove you.
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetOne thing human love has going for
lenbõl
ki tud
mert
Õ is
az just
Úr. as
it–
youiscan
seevezetni,
it. God’s
love
bibliai
hit.asHinni
azt jelenti,
realEz
buta not
quite
tangible.
We willkosee
molyan
veszem
azt,eternity,
amit Istenasmond,
ha
it,
in time
and for
we gaze
into
theminden
face ofellentmondani
God and his Son,
Jesus
annak
látszik
is.
Christ,
whilehogyan
we stand
in themeg,
presence
Nem tudom,
szabadít
csak
of
Godráinésheaven!
And, és
oh,amit
whatnekem
a day
várok
hiszek benne,
that
willmegteszem.
be! (FromAMax
Onpedig
Life) az Õ
mond,
többi
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni
a harcikocsik
kerekét,
Abraham
Lincoln
and homályt
Charles
bocsátaniwere
az egyiptomiakra...
mind
a
born on the exact
same
Darwin
day,
FEBRUARY
12,Õ1809,
but their
Szabadító
Úr feladata.
viszi véghez
a
lives
had completely
different
szabadítást
kegyelembõl.
Hit effects.
által foLincolnel.isHit
best
freeing
gadhatod
általknown
élhetszfor
szabadon,
the
issuing thedeEmancipation
bár slaves
mindigbyüldözötten,
ugyanakkor
Proclamation,
affirming
in
his
gyõzelmesen, mert
az Úr hadakozik
Gettysburg Address, 1863: "a new
érted. conceived in Liberty, and
nation,
A tengerparton
a halál that
kapujában
dedicated
to the proposition
all men
álltak,
Isten equal."
pedig megnyitotta számukare
created
raDarwin
az élet kapuját,
és õk átléptek
a hais best known
for the theory
lálból
az életbe.arguing that men are
of
evolution,
notEzt
only
not "created"
but they are not
a lépést
te se halogasd!
"equal" as some are more evolved. In his
Descent of Man, 1871,
Darwin
Lukács
Jánoswrote:

"Men...build
asylums
for Egyház
the imbecile,
Magyarországi
Baptista
the
maimed
and
the
sick...thus
the weak
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
members...propagate
their
kind.
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. No
2. one
who had attended to the breeding of
www.baptista.hu/berettyoujfalu
domestic
animals will doubt that this
must be highly injurious to the race of
Kedves Testvéreink
Krisz- as
man...Hardly
any one isJézus
so ignorant
tusban!
to allow his worst animals to breed."
Kedves continued:
Amerikai Magyar
Baptista
Darwin
"Civilized
races of
Szövetség!
man will almost certainly exterminate
the
savage
races throughout
the hogy
world."
„Nem
igazságtalan
az Isten,
Whereas
Darwin's
theory
has
been
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és used
a
by atheistsmelyet
to explain
away God,az
theÕlast
szeretetrõl,
tanúsítottatok
act iránt,
of Congress
by Abraham
Linneve
amikorsigned
szolgáltatok
és szolcoln abefore
he was (Zsid
shot was
to place the
gáltok
szenteknek.”
6:10)
phrase "In God We Trust" on all national
coin.
(American
Köszönjük,
hogy Minute)
gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
Imaházunk
augusztus
végiFriends
leomlása és
Beatitudes
for
lebontása után jó reménységgel vaof the
Aged
gyunk afelõl, hogy
Isten
megsegít bennünket
egy
új
és
szép
építeni
Blessed are they who hajlékot
understand
istentiszteletek
céljára,
azshaking
Õ neve dicsõmy faltering steps
and
hand.
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük
addigwho
a nem
Blessedmeg,
are they
knowvárt
thattervemy
zéssel
az engedélyek beszerzésével
ears és
today
foglalkozunk.
must strain to catch the words they say.
Tervünk és szándékunk végrehajBlessed
arefordítani
they who
seem totestvérek
know
tására
fogjuk
a kedves
that számunkra
my eyes are dim
and my reactions
slow.
által
eljuttatott
összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Blessed are they who look away
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
when
my coffee
gets spilled during
the day.
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
are they
with a cheeryMinden
smile
azBlessed
Úrra figyelõ
imádságaikat!
szolgálatukra
who stop toIstenünk
chat witháldását
me forkívánjuk.
a while.
Blessed
they whoa never
say
Testvériare
szeretettel
Berettyóújfalui
“You’ve
told that story
twice today.”
Baptista
Gyülekezet
nevében:
Blessed are they
know
the ways
Pappwho
Dániel
lelkipásztor
Szatmári
István gondnok
to bring back
lovely yesterdays.
Lisztes Tibor presbiter
Blessed are they who make it known
===========================
that I am loved, respected and not alone.
Blessed VÁRJ
are they who
know the loss
MÉG!
of strength I need to bear the cross.
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Blessed are they who ease the days
of my journey home in Megállt
loving ways.
a víz.
Minthogyha
kéz
submitted
by Teresiaóriási
Faulkner
tartotta volna föl,
megállt,
MISSIONARY
Fund
s rakásra
gyûlt,
feszült,
The purpose: supporting
the
hullám
hullámra
missionary
initiatives
of ourhõkölt.
young
people. Donations from this
fund
Megállt
will be allocated by theegy
Missionary
percre,
and Benevolence
at its
amíg aBoard
túlsó partra
mid-year meetings.át The
written
nem értünk.
applications addressed to the MBB
should state the goals and the
Várj mégtrip,
Uram!
duration of the mission
and
el!
should include aKezed
letterneofvedd
support
Még of
mindig
itt vagyok,
from the pastor
the applicant.
még mindig ittcan
vagyunk
sokan.
Contributions
be mailed
to
the Treasurer (address on page 2).
Herjeczki Géza (1977)
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Konfliktusok
a
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás
az 1. oldalról
házasságban
–A

harag

Az
élet Chapman,
gyötrelem, de
van mit enni,
Gary
az azért
öt szeretetnyelv
van
húsosfazék,
fokhagyma
és uborka,
és
fogalom megalkotója, könyvében
a haa tisztességes
temetéshez való kezelését
jogukat is
rag
érett és felelősségteljes
megtarthatták.
Az élet egy modell
merõ kinlódás,
mutatja
be. A hatlépcsős
elősereménytelenség
és halál.
De hát ezis
jobb,
gítheti
a házasságban
megjelenő
indulamint
a semmi, és
úgy sincs kilátás ennél
tok
konstruktív
kezelését.
többre.
Fogadjuk
a helyzetet,
és az adott
1. Ismerjük
el, el
hogy
haragszunk!
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
A harag nem
bűn, nem
tilos így tenni.
érezHányan
tengetik azfélelemből
életüket ma
ni. Amíg
büszkeségből,
vagyis
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
akár hamis önfeláldozásból saját maaz életét
Izráel míg
el
gunkÍgy
előltengette
is titkoljuk
érzéseinket,
addig
jött hozzá
a Szabadító
és ki nem
a nem
problémával
sem
tudunk szembenézni.hozta õket a szolgaság házából.
2. Egyezünk meg abban, hogy a haMilyen
a mi Szabadítónk?
2Mózes
ragunkat
egymás
tudomására hozzuk!
12:42-ben
találunk
egy
különös
mondaA jegyespárokat felkészítő tanfolyatot Istenrõl.
munkon
az egyik pár arról mesélt, hogy
Virrasztott
Úr azon
az éjszakán,
számukra
igen aznagy
konfliktusforrást
amikor kihozta
õket Egyiptomból.
Ez az
jelentett,
hogy amikor
a fiú megbántotta
az Úré
volt.hozta ezt a tudomáa éjszaka
lányt, akkor
ő nem
evangélium van
ebben a
sára,Micsoda
ám a viselkedésében
megjelentek
mondatban?
Virrasztott
az Úr.
Pedig
indulatai.
A srác
persze vette
az adást,
õrizõje
nem szunnyad és nem
ésIzráel
feltette
a kérdést:
-Mi bajod
alszik.
Mit van?
jelent az, hogy virrasztott az
-Semmi!
–hangzott
a duzzogó
Úr
azon az
éjszakán,
amikor válasz.
kihozta
-Ha semmi,
akkor viselkedj is úgy!népét
Egyiptomból?
vágott
vissza a fiú.
Emberileg
szólva – Isten mindent
Ismerős
történet?
Néha olyan
érfélretett ésa csak
az Õ népére
figyeltjóazon
zés
az dédelgetni
éjszakán. aA haragunkat,
szabadulás sajnálni
minden
ésmozzanatát
sajnáltatni magunkat,
hogy
a másik
személyesen
felügyelte,
csúnyán
nézett
ránk,
nem
dicsérte
meg a
minden pillanatot figyelõ tekintetével
frizuránkat,
nem
segített
kivinni
a
szekísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
metet,
és egyáltalán.
A szerelem
koszos,
rongyos nép,
hogy az azonIsten
ban nem teszi a férfiakat (sem a nőket)
személyesen gondoskodik
és
gondolatolvasóvá,
nem az a róluk,
szeretet
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
bizonyítéka, ha a másik kitalálja, hogy
1500 évvel
isméthanem
virrasztott
mi játszódik
le akésõbb
fejünkben,
az,
Isten a Gecsemáné
kertben,
azon a
haaz képesek
vagyunk felnőtt
emberek
csütörtök
éjszakán, azon
pénteken,
módjára
az érzelmeinket
(is)a megosztaazon
a
húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
ni egymással.
szabadításunk történt.
3. Sõt,
Egyezzünk
abban, hogy
a
személyesmeg
bizonyságom
van ardühkitörés,
akár
szóban,
akár
tettben
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
nyilvánul meg, a harag kifejezésének
28 évvel és
ezelõtt
egy téli
estén, amikor
helytelen
kerülendő
módja!
rólam
is
lehulltak
a
rabtartó
Az indulataink szabadjárabilincsei.
engedése valószínűleg csak tovább rontana az
Üldözött
szabadok,
gyõztes
szabaamúgy
is feszült
helyzeten,
érdemes
tedok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
tehát olyan stratégiát kialakítani, amely
lekommunikáció.
Nem lehetettlecsillamobilsegít
abban, hogy mindketten
telefonon rákérdezni
a sor vághassunk
elején, hogy
podhassunk,
és higgadtan
hátul
minden
rendben
van-e.
két
bele a haragot kiváltó szituációKözel
tisztázámilliós
asszonyok,
sába.
Soknép,
lehetőségünk
van:gyermekek,
elszámolöregek,százig,
juhok, sétálhatunk
barmok, szekerek,
végehatunk
a közelben,
láthatatlan konvoj.
A egy
Veres
tenger
partelvonulhatunk
a lakás
üres
szobájába.
arra, hogy
jánFontos
tábortazonban
vernek, vigyázni
megpihennek.
Egyezszer
ne váljon
a probléma
előliazmenekülés
csak felröppen
a hír,
egyiptomi
eszközévé.
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban.
Elõl a tenger,
mögöttük
ellenség.
4. Egyezzünk
meg
abban,az
hogy
maA nép elõbb
segítségért
Istenhez,
gyarázatot
kérünk,
mielőttkiált
ítélkeznénk!
aztán
pedigsem
nekitévedhetetlen,
esik Mózesnek:
Mit
Egyikünk
előfortettél velünk,
miért ítéltük
hoztál meg
ki minket
dulhat,
hogy tévesen
vagy

értelmeztük
kialakult14:
helyzetet.
Nem
Egyiptomból?a 2Mózes
10, 11. Jobb
árt
tehát szolgaként
kérdéseket meghalni
feltenni, Egyipmielőtt
lett volna
leordítjuk
a párunkhogy
fejét van
vagya sértődöttomban. Kiderül,
népnek
ten
a sarokba.
hite,elvonulunk
de még nagyon
gyengeLehet,
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kiflittisztelik
a boltból,
mert
jól mennek
a dolgok,
az Urat,
elfogyott,
és üt
nem
mert
MINDIG
de ha balul
ki azért
valami,
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Ekkor Mózesnek eszébe
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népét az ígéret
mindkettőnk
Töreföldjére.
Akkor
tehát,
nem
kell félni a
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint
semmi, és úgy sincs
kilátás ennél
A aMagyarországi
Baptista
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
Egyház imatémái
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hálaadási
okaink:
Hányan tengetik
az életüket ma is
1.) Adjunk
hálát a 2014-ben megtért
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
sok új
Ígytestvérünkért!
tengette az életét Izráel míg el
2.) Adjunk
a Magyarországi
nem
jött hozzáhálát
a Szabadító
és ki nem
Baptista
Egyház,
a Baptista
Teológiai
hozta õket
a szolgaság
házából.
Akadémia és a Baptista SzeretetszolgálatMilyen
együttműködésén
alapuló 2Mózes
sokféle
a mi Szabadítónk?
szolgálat
és
esemény
(pl.
Baptista
Szim12:42-ben találunk egy különös mondafonikusok evangélizációs hangversetot Istenrõl.
nyei
karácsony előtt közel 7.000 résztVirrasztott
az Úr azon az éjszakán,
vevővel)
áldásáért!
amikor
kihozta
õkethogy
Egyiptomból.
Ez az
3.) Adjunk hálát,
olyan korban
éjszaka az
volt.
élhetünk
maÚré
Magyarországon,
amikor
Micsoda evangélium
van ebben
lehetőségünk
van egyre szélesedő
kör-a
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
ben szolgálni a társadalomban, ahol hiIzráelésõrizõje
nem szunnyad
ésmegnem
tünket
küldetésünket
szabadon
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
élhetjük!
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
Imakéréseink:
népét
Egyiptomból?
1.) Imádkozzunk
a baptista fenntartáEmberileg
szólva intézményekben
– Isten mindent
sú iskolákban, szociális
félretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt azon
folyó misszióért, hitoktatói tevékenyséaz és
éjszakán.
A szabadulás
minden
gért
az iskoláink,
gyülekezeteink
álmozzanatát
személyesen
felügyelte,
tal tervezett nyári ifjúsági- és gyermekminden pillanatot figyelõ tekintetével
táborokért.
kísért
végig. Hát kicsoda
ez a rabszolga,
2.) Imádkozzunk
a Baptista
Teológiai
koszos, rongyos
nép, hogyazaz
Isten
Akadémián
folyó oktatásért;
oktatószemélyesen
gondoskodik
róluk,
és
kért
és a hallgatókért,
különösen
az ott
mindent
félretéve figyelvalamint
rájuk? az ott
folyó
lelkészképzésért,
folyó1500
missziós
évvelszolgálatért.
késõbb ismét virrasztott
3.)Isten
Imádkozzunk,
hogy
gyülekezeteaz
a Gecsemáné
kertben,
azon a
ink
kezdeményezően,
nyitottan
és egycsütörtök
éjszakán, azon
a pénteken,
ségesen
a magyar
azon a tudják
húsvétvállalni
hajnalon,
amikortársaa mi
dalom
egésze felé
való küldetésünket.
szabadításunk
történt.
4.)Sõt,
Imádkozzunk
azért, hogy mi,
személyes bizonyságom
vanmaargyarországi
baptisták
betölthessük
ról, hogy velem
együtt is
virrasztott
az Úr
küldetésünket
napjaink
Európájában.
28 évvel ezelõtt
egy téli
estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.

A Romániai Magyar Baptista
Üldözött
szabadok,
gyõztes szabaGyülekezetek
Szövetsége
dok. Elindultak
tehát. Nem volt teimatémái

lekommunikáció. Nem lehetett mobilHálaadás-okok:
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
1.) Megköszönjük
Úrnak,
hogy
hátul
minden rendbenazvan-e.
Közel
két
megtartotta
gyülekezeteinket,
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az
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évben
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voltak
megtérések
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A Veres
tenger partment
keresztül,
de az
Úr kegyelméből
ján
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vernek,
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Egykiállták a próbákat.
szer
csak
felröppen
a
hír,
az
egyiptomi
2.) Hálásak vagyunk azért, hogy az
közeledik. érdemünk
Kitör a pánik
a táborÚrsereg
munkálkodott
és törekvéban. Elõl
a tenger,
mögöttük
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seinket
felül,
és olyan
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kiált munkálIstenhez,
isAörvendhetünk,
amiért nem
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
kodtunk.
3.) Megköszönjük
Úrnak,ki hogy
a
tettél
velünk, miértazhoztál
minket
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3. oldal
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nyelvű2Mózes
roma gyülekezetekben
Egyiptomból?
14: 10, 11. Jobb
az
elmúlt
évben
is
sokan
megtértek.
lett volna szolgaként
meghalni
Egyip4.) Hálát
adunkhogy
a Hargita
tomban.
Kiderül,
van a Táborért
népnek
és
folyó
lelkimunkáért.
Örvenhite,azdeott
még
nagyon
gyenge az a hit.
Ha
dünk, hogy az elmúlt nyáron helyet
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mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
adhattunk a MABAVISZ lelkipásztori
de ha balul üt ki valami, máris pánicsendesnapoknak.
kolnak
és bûnbakot
keresnek. Ki volt
a
5.) Hálát
adunk Szövetségünk
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ide
jutottunk?
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Mellesleg,
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ellenére
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ígérete.
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hogy
megszabadítja
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kedő
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szavára.
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4.) Szövetségünk,
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Álljatok
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és
meglátjátok
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látást
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mint a nép,
csak
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magyar
lakossághoz
elvigyük.
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velünk újabb
tovább
az üldözött szabadoknak.
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van
Isten az aki, akkor teljesíti
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hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérHálaadás:
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Mózes csak azt
Bácskossuthfalván
is
többen
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3.) KishegyesenBaptista
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
távol
és mégis közel - zilah

folytatás az 1. oldalról
Erdélyi utunk egyetlen vasárnapját
Az élettöltöttük.
gyötrelem,Nem
de azért
mit enni,
Zilahon
csakvan
a lelkipászvan
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
torral való ismeretség miatt, hanem mert
a
tisztességes
temetéshez
való
jogukat
Detroitban többen is vannak, akik in-is
megtarthatták.
élet egy merõ
kinlódás,
nen
származnakAz(Kovácsék,
Géválték).
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De
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ezis
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s
a semmi,
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ennél
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találkozásoknak
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többre. Fogadjuk
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az adott
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10-én) el
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próbáljuk
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nál. Hányan
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Novák
testvérrelmaEr-is
ezzelment
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tovább. Az imaóra kezdete
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ésnem
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hozzá
a Szabadító
és ki nem
egyik
gyülekezete
hoztalegnagyobb
õket a szolgaság
házából.ez. Lelkipásztora Pardi Félix testvér, akivel jó
volt Milyen
újra találkozni.
Vele nem régen
Deta mi Szabadítónk?
2Mózes
roitban,
legelőször
pedig
New
Yorkban
12:42-ben találunk egy különös mondatalálkoztunk,
tot Istenrõl. valamikor a 90-es évek
elején.
FeleségeazésÚrgyermekei
a gyerVirrasztott
azon az éjszakán,
gyói
ifi-táborozáson
voltak
éppen.
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
Az imaórát két testvér vezette. Ponéjszaka
az Úré és
volt.
tosan
kezdtünk
a buzdítások után a
Micsoda
evangélium
ebben a
testvérek
sokan,
de röviden van
imádkoztak.
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
Hosszú és nehéz nap előtt állt a gyüleIzráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
nem
kezet. Délelőtt az úrvacsorai istentiszalszik.
jelent az, hogy virrasztott
az
telet
egyMit
gyermekbemutatással
kezdőÚr azon
az aéjszakán,
amikor
kihozta
dött.
Az igét
2Kir 5-ből
olvastam,
s
népét Egyiptomból?
Naámán
megtisztulásától jutottunk el a
Emberileg
szólva kegyelemig.
– Isten mindent
Golgotánál
elnyerhető
félretett
csak az Õgyülekezett
népére figyelt
azon
Délutánéstemetésre
a zilahi
az éjszakán.
szabadulás
minden
testvériség,
megAa város
népe. Fazakas
Levente
testvért
33 évesen felügyelte,
érte a hamozzanatát
személyesen
zahívó
szó.
Ezekbenfigyelõ
a hetekben
sajnos
minden
pillanatot
tekintetével
egymást
követték
a temetések
Zilahon.
kísért végig.
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
Pardi
testvér
igehirdetését
figyelemmel
koszos,
rongyos
nép, hogy
az Isten
kísérte
a gyászolók
nagy serege.
A sírszemélyesen
gondoskodik
róluk,
és
nál
én is bekapcsolódtam
a szolgálatba.
mindent
félretéve figyel rájuk?
Isten1500
igéjeévvel
szerint,
s az Úr
hívővirrasztott
népe kökésõbb
ismét
zött
Szentlélek
az igazikertben,
Vigasztaló.
az aIsten
a Gecsemáné
azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
Az esti istentiszteleten a vezérfonali
hite, de
még meggyógyításának
nagyon gyenge az atörténehit. Ha
igét,
a béna
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
tét olvasva hirdettem a Krisztus Urat,
hozta
de ha balul lehetőségét.
üt ki valami,A máris
pániszabadulás
gyülekezeti
kolnak és bûnbakot
keresnek.bizonyságKi volt a
szolgálatok
során feleségem
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
tételét, és a gyermektáborozásról hazaMellesleg,
sok keresztyén
tart ezen a
térők
beszámolóit
hallgattuk meg.
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
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,család,
mondd este
megpedig
neDélben
az Elekes
szabadít meg Isten
akünk,
Géválthogyan
család vendégszeretetét
élvezbennünket
a lehetetlen
helyzetbõl?
hettük.
A ebbõl
sok fénykép
segít
elevenen
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
tartani a szép élményeket. Az Úr
áldja
hogy:a Zilahi
Nem tudom!
Egyet azonban tumeg
Gyülekezetet!
dok! Az Úr harcol értetek,
és a lehetetHerjeczki
Géza
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koNéhány
képazt,
a zilahi
molyan
veszem
amit imaházról,
Isten mond, ha
családi kép Géváltéknál,
annak minden
látszik is.
valamintellentmondani
a zilahi fúvósok,
Nemamint
tudom,
hogyan szabadít
meg, csak
a temetésen
szolgálnak.
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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!IMÁDKOZZUNK
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kezdjük meg, addig a nem várt terveKedden
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foglalkozunk.
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továbbra
is a minket
és
dr. Herjeczki
elnökért
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Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Csütörtökön a délvidéki magyar
baptista
és a szövetség
Testvéri testvérekért
szeretettel a Berettyóújfalui
vezetőiért,
Nyúl Zoltán
és Nagy Tibor
Baptista
Gyülekezet
nevében:
lelkipásztor testvérekért.
Papp Dániel lelkipásztor
PéntekenSzatmári
a felvidéki
magyar
baptista
István
gondnok
testvérekért ésLisztes
a szövetség
vezetőiért,
Tibor presbiter
Dóczé Bálint lelkipásztorért és munka===========================
társaiért.
Szombaton a kárpátaljai magyar
VÁRJ MÉG!
baptista testvérekért és a szövetség veJózsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
zetőiért, Nehra
Bálint lelkipásztorért
és
munkatársaiért.
Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó partra
át nem értünk.

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

Az Ének
Életem (58)

"Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik
szívem. Ő megsegített, és ezért vidám a
szívem, és énekelve adok hálát." Zsolt
28,7
A lelki ének volt az én szolgálati területem. Ez a háromperces művészet.
Ezek a miniatűrök, melyek közül sok
- legalábbis nekem - egy-egy remekmű. Ahogy Luther Márton mondta:
"Gesangenes Gotteswort", az énekelt
Evangélium.
A pogány ember, mondta valaki, azért
énekel, táncol, hogy kiengesztelje istenét, hogy ne érje baj, betegség, átok.
Így érzem sokszor, sajnos, hogy némely
dicsőítő-csoport is így énekel, amikor
magukat, vagy, bocsánat, Istent akarják
"felhangolni", hogy adjon jó hangulatot.
Így fejezte ki egy konferencián a vezető testvér: énekeljünk még, mert még
nincs jó hangulat. És ezt olyan hangosan teszik, hogy mi odalent szóhoz, azaz
hanghoz sem jutunk. Ha netán régi éneket énekelnénk, azt olyan tempóban vezetik, hogy elvész a szöveg, és marad a
csupasz ritmus. Mondván, hogy az igazi
hívő így örül. Néhai idős Vass Ferenc
prédikátor ezt úgy kommentálta, hogy
lehet a vizet kavarni, de lehet alá tüzet
is rakni, hogy forrjon.
A hívő ember azért énekel, mert választ kapott kérésére, keresésére, kopogására. Kapott kegyelemből bűnbocsánatot, és Krisztus országába befogadást.
Nem régen hallottam Vadon Sándor
prédikátortól, hogy akit nem emelt fel
az Atya, az nem tudja az Atyát, az Istent
sem emelni, azaz magasztalni. Hiszen,
teszem hozzá, nem is ismeri.
Ezt az élményt sokan megénekelték,
válogatott szavakkal rímes versbe foglalták, mert ez az élmény a lélek ünnepe! Nem mindenki tud verset írni,
de aki tud, az művész. Ha ugyanazt az
érzést tudja kiváltani a másikban, az az
igazi művész. Ezért szeretem és becsülöm azokat, akik így segítenek nekünk
is kifejezni a kimondhatatlant.
Ilyen művészek voltak azok is, akik
a Bibliát írták. Nem volt könnyű, ma
sem az, hogy amit az Úr kijelentett úgy
öntsük szavakba, mondatokba, hogy az
olvasó, hallgató is ugyanazt értse. Ezért
egyedi a Biblia. Valódi remekmű! Ilyen
remekmű az Egyház is, Krisztus Egyháza, melyről az Úr Jézusnak világos terve
volt és van, mert még épül, hogy tökéletességben az Atya elé állítsa ama napon.
(Fil 1,6. Ef 2,10. Róm 9,23) Ezért élem
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meg legjobban a lelki énekeket a közösségben, az istentisztelet során.
A prédikáció is lehet művészi. Amikor nem csak magyaráz, nem csak ismertet, hanem gyönyörködtet is. Hála
az Úrnak, sok ilyenben volt részem. Azt
hiszem Petőfi mondta, hogy: hogy lenne szép, ami nem egyszerű? Most Dr.
Szakács testvér jut eszembe. Jó régen
volt itt nálunk, Szabadkán. A prédikációja olyan szépen volt felépítve, hogy
végig lekötötte a figyelmemet, és még
ma is emlékszem a fő üzenetére, mely
segítség volt további lelki életemben. A
két adósról volt szó. A kérdés pedig kezdettől fogva jelen volt, hogy mért nem
bocsátott meg a király a nagy adósnak
másodszor is? A végén derült ki, hogy
azért, mert megismerte a király jó szívét, de... Így boldogan játszottam, és
énekeltem a gyülekezettel: "Én irgalomban részesültem, bár érdemes rá nem
voltam." Kihallik a közös énekből azok
hangja, akik ezt megélték, s élik - és
azok hangja, akik még nem. Akik még
nem térdeltek a Király előtt arccal a földön, végső kétségbeesésükben.
Így tudja a lelki ének elmélyíteni az
Ige üzenetét - ami az igazi küldetése is e
kis műveknek.
Nagyajtai Eszter

Csak egy kép a falon
Gyermekkori emlékeim közt kutatva, elevenen él bennem egy falikép. Az
ágyam fölött volt. Egy kislány volt a
képen, akinek a kezét egy angyal fogta. Mosolyogva, bizakodva állt a hídon,
alatta pedig a hömpölygő víz... Mielőtt
elaludtam, ránéztem a képre, rámosolyogtam az angyalra, és biztonságban
éreztem magam.

Azóta sok év telt el. A kép sincs már
meg. Nekem mégis sokszor eszembe
jut, hogy az a kislány én vagyok, és Isten fogja a kezemet. Sokszor éreztem
magamat egyedül, mert nem fogadtam
el a kinyújtott kezet. A kezet, amely vezet, megtart, hordoz, áld és szeret: Isten
kezét. Isten vezetett a csendes vizeken,
de a háborgó tengeren is velem volt.
Meghallotta kétségbeesett kiáltásom.
Segített, hogy hálás szívvel elfogadjam
a nehézségeket is. Mert a gondokat legyőzheti a bizonyosság, hogy minket
Isten erős karja véd és a körülmények
nem győzhetnek rajtunk.
Lassan véget ér az út. A hídon át elérem a túlsó partot, mert az idő rohan,
könyörtelen. Fogynak az évek, hónapok, napok, percek. Minden pillanat
közelebb visz az örökkévalósághoz: „És
letöröl minden könnyet a szemükről, és
halál sem lesz többé, sem gyász, sem
jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé,
mert az elsők elmúltak.” (Jel 21,4)
Csak egy kép a falon... Régi, értéktelen... Számomra mégis van üzenete: A
híd ugyan keskeny, de mégsem egyedül
kell átmennem rajta, és a túlsó parton
már várnak...
Péter első levelében olvasom: „Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az
üdvösségre, amely készen van, … noha
most, mivel így kell lennie, egy kissé
megszomorodtatok különféle kísértések
között... Őt szeretitek, pedig nem látjátok, Őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel ujjongtok, mert eléritek hitetek
célját, lelketek üdvösségét.” (1Pt 1,5-9)
Ragadd meg te is a feléd nyújtott drága
kezet! Kívánom, hogy akik elindultunk
a keskeny úton, meg is érkezzünk! Érjük el hitünk célját, lelkünk üdvösségét!
Ráczné Lonka

