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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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lálból az életbe.
Még mindignövekedéséről,
itt vagyok,
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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 a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem 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
kérdésre,
hogy mit
teszünk
le mi,
nők,két
a
milliós
nép,
asszonyok,
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közösség lelki asztalára? Fölismertük és
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végehasznosítjuk-e
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kegyelmi
láthatatlan
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szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg
közeledik.
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a táborMegáldva
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elegendők,
ban. Elõl aés
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hasznosak
éltetők
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mint a
A nép elõbb
segítségért kiált Istenhez,
példázatbeli
eledel!
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
Kerekes
Irénke
tettél velünk, miért
hoztál
ki minket

5. oldal
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
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
A péntek
estia tiszteletet
Torma
Irénke
rövid
epizód
nép életében.
Nem
ez a
nőszövetségi
elnök
vezette.
Gyülekevég, Isten folytatást ígért. Most az a
zeteinkethogy
képviselve
a testvérek
dolgunk,
erõsenezek
ráálljunk
Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetszolgáltak
Lukács
Erzsike
lenbõl
is ki tud
vezetni,
mert (Chicagó),
Õ az Úr.
Herjeczki
Éva
(Detroit),
AdiEz a bibliai hit. Hinni aztPüsök
jelenti,
kona és Csercsa Bernadett (Torontó),
molyan
veszem
azt,
amit
Isten
mond,
Szenohradszki Emese (Alhambra),ha
annak
minden
ellentmondani
látszik
Gergely
Piroska
(New York),
Sántais.
Nem
hogyanésszabadít
meg, csak
Rózsatudom,
(Cleveland)
Huli Valéria
(mavárok
rá és hiszek
benne,
és amita nekem
gyarországi
vendég).
Énekkel
toronmond,
megteszem.
A többi valamint
pedig az Õ
tói nőtestvérek
szolgáltak,
a
feladata.
Útat Szabó
nyitniÉva
a tengeren,
chicagói
és lányai.lefékezni
a dr.
harcikocsik
kerekét,
Az igét
Gergely István
Newhomályt
York-i
bocsátani lelkipásztor
az egyiptomiakra...
hirdette. 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!
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
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 tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter

===========================

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó partra
át nem értünk.
Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)

6.2010.
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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 a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem 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

2015.
július
3. oldal
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testvér
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2Mózes 6: 6-8. Isten
megígérte,
válaszol.
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, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
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 tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter

===========================

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó partra
át nem értünk.
Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)

2010.július
szeptember
2015.

7. oldal
3. oldal

A FÉRFISZÖVETSÉG
VASÁRNAP
Egyiptomból?
2MózesESTI
14: 10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás
az 1. oldalról
SZOLGÁLATA

lett volna szolgaként meghalni EgyipAZ 55. TÁBORI
KONFERENCIÁN
tomban. Kiderül, hogy van a népnek

VÁLLALUNK?
Az élet MIT
gyötrelem,
de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
Észak Amerikai
Magyar
Baptistais
aAz
tisztességes
temetéshez
való jogukat
Szövetség
a 108.
éskinlódás,
55. Támegtarthatták.
AzKögyűlését
élet egy merõ
bori
Konferenciáját
július
3-tól
5-ig
tarreménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
totta a kanadai Ráma táborban.
mint
és úgy sincs
kilátás ennél
Ezeka semmi,
az alkalmak
tradicionálisan
többre.
Fogadjuk
el
a
helyzetet,
és az adott
minden év június utolsó vagy július
első
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé tenni.
hetének
a végén
zajlanak.
tengetikidőt
az életüket
ma is
AzHányan
Úr gyönyörű
adott mind
a
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
három napra. Szombat este például, az
Így tengette
az életét
míg el
istentiszteleti
szolgálat
utánIzráel
a hatalmas,
nem jött
hozzá a törő
Szabadító
és ki nem
órákon
át magasba
százezernyi
pahozta apró
õket arészecskéit
szolgaság házából.
rázsló
szórta a tábortűz forró ereje a tábor szélén levő zöld
Milyen
a mi Szabadítónk?
2Mózes
pázsitra,
megsokszorozva
a felhőtlen
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért ezernyi
végig. Hát
kicsodaisez aa rabszolga,
égbolt
csillagát
hatalmas
koszos, rongyos
nép,levő
hogy
azfelett.
Isten
Cuchichin
tó partján
tábor
személyesen
gondoskodik
és
Közben
lankadatlanul
szólt aróluk,
trombimindent
félretéve figyel
rájuk? a gitár
ták,
a tangóharmonika,
a hegedű,
hangja,
minden
torokismét
szívből
énekel1500ésévvel
késõbb
virrasztott
teaza szebbnél-szebb
régi kertben,
és újabb, azon
Istenta
Isten a Gecsemáné
dicsőítő
énekeket,
megfeledkezve
az idő
csütörtök
éjszakán,
azon a pénteken,
múlásáról.
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
Tradícióvá lett,
hogy a Nőszövetség,
szabadításunk
történt.
majdSõt,
az Ifjúsági
Szövetség
péntek,van
illetszemélyes
bizonyságom
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

ve szombat
esti istentiszteleti
hite,
de még nagyon
gyenge az aalkalmai
hit. Ha
után,
az idén
már harmadik
jól
mennek
a dolgok,
tisztelik alkalomaz Urat,
mal,havasárnap
július 5.-én,
55.
de
balul üt este,
ki valami,
máris az
pániTábori és
Konferencia
záró-istentisztelekolnak
bûnbakot keresnek.
Ki volt a
tén a hogy
Férfiszövetség
végezhette a káhibás,
ide jutottunk?
polnai
szolgálatokat
Isten
Mellesleg, sok keresztyéndicsőítésére
tart ezen a
és
valamennyiünk
örömére és áldására.
szinten
a hitéletében.
Minden szolgálatot férfitestvérek végezMózesnek
eszébe
Isten
tek,Ekkor
ami alól
kivétel csak
az jut
a néhány
ígérete.
2Mózes
6: 6-8.
Isten megígérte,
nőtestvér
volt, aki
az összevont
fúvóshogy
megszabadítja
az egyiptozenekarban
játszott. õket
Köszönjük,
hogy
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az ígéret
vállalták azt a fontos szolgálatot.
földjére.
Akkor
tehát,így
nem
kell félni ael
Egy évvel
ezelőtt
köszöntünk
jelen
veszedelemtõl,
csak egy
egymástól
a vasárnapmert
esti ez
istentisztelet
végén epizód
a kápolnában:
“Ha az Nem
Úr akarja
rövid
a nép életében.
ez a
és élünk,
év múlva
ugyanitt
vég,
Istenegy
folytatást
ígért.
Most találaz a
kozunk. Szerencsés
utat ráálljunk
hazafelé, Isten
az Úr
dolgunk,
hogy erõsen
oltalmában.
A viszontlátásra!”
szavára.
Így bátorítja
Mózes a népet: Ne
Az ÚréÁlljatok
legyen ahelyt,
dicsőség,
a hála és a
féljetek!
és meglátjátok
köszönet, hogy úgy szeret bennünket,
hogyan
szabadít meg
mahozzánk,
az Úr benneés oly kegyelmes
volt
hogy
teket!
2Mózes
14:
13,
14.
akaratával egyezően egy év után újra itt
Mózes nemláthattuk
okosabb,egymást,
mint a nép,éscsak
lehetettünk,
telt
hisz
Istenben,azésŐajelenlétében
hit beszédét ünnepelmondja
kápolnában,
tovább
üldözött szabadoknak.
Ha
hettünk,az
dicsőíthettük
Őt szívből, örömmel, oly
sokféleképpen
most
Isten
az aki,
akkor teljesíti
az Õis.beszédét.
Nagyon
örültünk, hogy két vendég
Ebben
hitt Mózes.
lelkipásztor
testvérvolna
is szolgált
közöttünk
Ha azt kérdezte
valaki
MózesezenMikor
az ünnepi
istentiszteleten.
Dr. Vass
tõl:
teljesíti
Isten, amit megígért?
Gergely
testvér,
Kelownai
(British
CoErre
Mózes
csak aazt
válaszolhatta
volna,
lumbia,
Canada)
Keresztyén
gyülekehogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérzet új, baptista lelkipásztora, aki az est
dezte
volna: volt,
Mózes,
mondd
meg
neigehirdetője
és Veres
Imre
testvér
künk,
szabadít
Isten
(Békés,hogyan
Magyarország),
akimeg
bizonyságbennünket
ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
tevéssel szolgált.
Mózes
csak
azt válaszolhatta
A közös énekeket
az összevontvolna,
fúvóshogy:
tudom!
Egyetnéhány
azonban
tuzenekarNem
kísérte,
valamint
fúvószenekari
szolgálat
A zenedok!
Az Úr
harcol hangzott
értetek, ésel.a lehetetkart betanította
és vezényelte
lenbõl
is ki tud vezetni,
mert Õ azCsővári
Úr.
PálEz
tuba-művész
a bibliai hit.testvér
Hinni (Toronto).
azt jelenti, koAz összevont
férfikart
Fűr mond,
Béla testmolyan
veszem azt,
amit Isten
ha
vér
(Detroit)
tanította
és
vezette.
Négy
annak minden ellentmondani látszik
is.
nagyon szépen hangzó énekkel szolgálNem 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

tak
a férfitestvérek,
melyekhez
Magyarországi
Baptista
Egyháza “ráadás”
az
igen
népszerű
és
közkedvelt
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
“Szeressük
Őt,
szeressük
egymást”
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. c.
ének volt, melyhez a gyülekezet is csatwww.baptista.hu/berettyoujfalu
lakozott.
Nagyon szép hegedű szólót hallotKedves
Krisz-kítunk
MikóTestvéreink
Tibor tv.-tól,Jézus
keyboardon
tusban!
sérte Erdőközi Norbert (detroitiak). Az
Kedves
Amerikai
Baptista
“In
Christ
Alone” Magyar
(Csak Krisztusban
Szövetség!
kaptam reményt) című feldolgozás szövegét
zenéjét KeithazGetty
Stuart
„Nemésigazságtalan
Isten,eshogy
Townend
írta
és
szerezte.
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
Az istentisztelet
liturgusaaz ÕDr.
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
Szenohradszki
tv, a Férfiszövetneve
iránt, amikorJános
szolgáltatok
és szolség leköszönő
elnöke
volt.6:10)
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid
Az idei Közgyűlés és Tábori Konferencia
igeihogy
témaköre
az ránk
“Az neélő és
Köszönjük,
gondoltak
növekvő
gyülekezetek” volt. Az igehéz
helyzetünkben.
hirdetés
címe
a Férfiszövetség
esti istenImaházunk
augusztus
végi leomlása
és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter

===========================
Dr. Szenohradszki János és Szabó

István, a régi és az új férfiszöv. elnök,
Dr. Vass
Gergely
lp. igét hirdet,
VÁRJ
MÉG!
a zenekart Csővári Pál,
Józsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
a férfikórust
Fűr Béla
vezeti.

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

8.2010.
oldal szeptember

tiszteletén
pedig a SZABADOK
“Missziói kihívások
ÜLDÖZÖTT
felvállalása”
Mind az igehirdetés,
folytatás az volt.
1. oldalról
mind a bizonyságtevések ezen két fő
Az élet gyötrelem,
de azért van mit enni,
gondolat
köré csoportosultak.
van
húsosfazék,
fokhagyma
uborka,lp.
és
Az igehirdetést Dr. Vass és
Gergely
tisztességes
temetéshez
jogukat is
tv.a végezte
ApCsel
16:1-10való
alapján.
megtarthatták.
Az élet
egytv.
merõ
kinlódás,
A prédikációban
Vass
a missziói
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
kihívások felvállalására összpontosított.
mint
a semmi, és úgy
sincs kilátás
ennél
Az
elhangzottakból
kiemeljük
az alábtöbbre.aFogadjuk
a helyzetet,
és az adott
biakat:
missziói elmunka
általában
nem
keretekben
próbáljuk
szokott
simán
menni.elviselhetõvé
Újabb és tenni.
újabb
kihívásokra
számítani.
Mindazok
Hányan lehet
tengetik
az életüket
ma is
felvállalásában
számíthatunk hűséges
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Megbízónk
összetett
támogatására!
ElőÍgy tengette
az életét
Izráel míg
el
fordulhat
is, hogy
vezető embereink
nem jött az
hozzá
a Szabadító
és ki nem
között
hoztameghasonlások
õket a szolgaságtámadnak
házából. e munka részlet-kérdéseiben. Vass tv. hangsúlyozta,
hogya “Istenítés
és megkövezés
Milyen
mi Szabadítónk?
2Mózes
között
bármi
előfordulhat,
amitmondaIsten
12:42-ben találunk egy különös
megenged.”
Gyakran
a
missziói
utazátot Istenrõl.
sok sem tartoznak a kicsinységek közé.
Virrasztott
Úr azonazok
az éjszakán,
Különösen
nemaztartoztak
közé az
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
apostolok korában. “Mindezek lehetnek
éjszaka
az
Úré
volt.
ma is komoly kihívások, de ne torpanevangélium van
a
junkMicsoda
meg!” – hangsúlyozta
Vassebben
tv.
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
Minden élő gyülekezet feladata az
Izráel õrizõje
nem szunnyad
és nem
evangélium
eljuttatása
újabb területekre
Mit jelentmegvalósulni
az, hogy virrasztott
is.alszik.
Ezt láthatjuk
később az
a
Úr azon az éjszakán,
amikor
kihozta
körültekintően
kiválasztott,
felkészített
Egyiptomból?
ésnépét
mentorált
Timóteusnál is. Fel kell
Emberileg
szólva
– Isteninduló
mindent
készíteni
a misszió
munkába
új
testvéreket
a lehetséges
félretett és csak
az Õ népéretévtanítások
figyelt azon
felismerésére
ígyszabadulás
a szakadások
kivéaz éjszakán.és A
minden
désére
is, amitszemélyesen
a jeruzsálemifelügyelte,
apostolok
mozzanatát
ésminden
vének pillanatot
határozatainak
ismertetése
is
figyelõ
tekintetével
szolgált.
Előfordulhat,
hogy
olykor-olykísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
kor
a “legszellemibb
bikoszos,
rongyos nép, vezetők”
hogy az isIsten
zonytalankodhatnak,
tévedhetnek.
Arra
személyesen gondoskodik
róluk,
és
kell
törekedni,
hogyfigyel
az ilyesmi
mindent
félretéve
rájuk? ne tartson 1500
túl sokáig!
területektől,
viévvel “Egyes
késõbb ismét
virrasztott
dékektől
a Szentlélek,
míg másokat
az Isteneltilt
a Gecsemáné
kertben,
azon a
megnyit, esetleg anélkül, hogy részletes
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
magyarázatot fűzne hozzá”- hallottuk.
azon a ilyen
húsvétismétlődő
hajnalon,eltiltása
amikornea bémi
Istennek
szabadításunk
történt.
nítson le, ne kedvetlenítsen el bennünket. Sõt, személyes bizonyságom van arról,
hogy velem vége
együttfelé
virrasztott
az Úr
Szolgálatának
úgy bátorí28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
totta és biztatta Vass testvér a gyülerólam ishogy
lehulltak
a rabtartó
kezetet,
“…amikor
márbilincsei.
világosan
látjuk Isten akaratát és az emberek szükÜldözött
szabadok,
gyõztes munka
szabaségeit,
ne odázzuk
az új missziói
dok. Elindultak
tehát. Nem
volt teelkezdését.
A legbátrabb,
a legélesebb
lekommunikáció.
Nem lehetett
mobilszemű,
a legkipróbáltabb
misszionáriutelefonon
rákérdezni
a sor
elején, hogy
soknak,
lelki
vezetőknek
is bizalomra
és
még
több
munkatársra
szükségük.”
hátul
minden
rendbenvan
van-e.
Közel két
Igehirdetését
két kérdésselgyermekek,
zárta Vass
milliós
nép, asszonyok,
testvér:
“Az előbb
közöltekből
és
öregek,1.juhok,
barmok,
szekerek,mit
végemikor
vállalunk
mi fel?
2. Tehát…mit
láthatatlan
konvoj.
A Veres
tenger partteszünk,
ha evernek,
táborból
hazaérünk?” Egyján tábort
megpihennek.
Istenünk
segítsen vállalkozásainkban
szer
csak felröppen
a hír, az egyiptomi
éssereg
azokközeledik.
hűséges megcselekvésében.
Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük (folytatjuk)
az ellenség.
A nép elõbb Dr.
segítségért
kiált Istenhez,
Szenohradszki
János
Az EAMBSz
aztán pedig
neki esik Férfiszövetsége
Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért leköszönő
hoztál ki elnöke
minket

2015.
július
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete.
2Mózes 6: 6-8.
Isten megígérte,
Bethesda
Project
hogy megszabadítja õket az egyiptoTrue love is seen in those who are
miak kezébõl,
és beviszi
népét az
ígéret
willing
to help
the orphans,
widows,
földjére.
Akkor
tehát,
nem
kell
félni
a
and the poor. It's power is not displajelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
yed through words but rather through
rövid epizód
a nép életében.
a
actions.
Our mission
is built Nem
uponezthis
vég, Isten
folytatást ígért. Most az a
biblical
foundation.
dolgunk,
hogy my
erõsen
ráálljunk
Isten
As a doctor,
mother
took care
of
the
Bolivian
people's
physical
needs
szavára.
Így bátorítja
Mózes
a népet:
Ne
while
myÁlljatok
father, ashelyt,
a pastor,
helped them
féljetek!
és meglátjátok
spiritually.
They built
a health
hogyan szabadít
meg ma
az Úrcenter
benne-in
Chapere,
a
city
located
along
the
Amateket! 2Mózes 14: 13, 14.
zonMózes
bay. In
2011,
I
accepted
God's
call
nem okosabb, mint a nép, csak
on my life to return to the place where
hiszparents
Istenben,
és a hit
beszédét
my
served.
I went
to themondja
health
tovább
az
üldözött
szabadoknak.
Ha
center to see how the forty year old builIsten could
az aki,be
akkor
teljesíti
az local
Õ beszédét.
ding
renewed.
The
baptist
Ebben hitt Mózes.
convention's
pastor desires for the cenazt used
kérdezte
valaki
ter Ha
to be
as avolna
pastor's
canMózesretreat
for
as well
as continuing
tõl:rest
Mikor
teljesíti
Isten, amittheological
megígért?
education.
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
During
trip,Hamy
heart
was
hogy:
Nemmy
tudom.
valaki
azt kérburdened
by
the
amount
of
work
that
dezte volna: Mózes, mondd meg neneeded
to
be
done.
My
heart
was
künk, hogyan szabadít meg Isten
breaking
the Chapere
Christians
who
bennünketfor
ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
felt neglected and distant from local and
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tu"Let
and celebrate."
dok!
Azus
Úrrejoice
harcol értetek,
és a lehetetlenbõl
is
ki
tud
vezetni,
mert
Õ azBaptist
Úr.
With this announcement,
Ez a Alliance
bibliai hit.President
Hinni aztJohn
jelenti,
koWorld
Upton
molyan veszem
azt,the
amitstart
Istenofmond,
ha
officially
declared
the 21st
annak minden
ellentmondani
látszik Sois.
Baptist
World Congress
in Durban,
uth
July 22.
NemAfrica,
tudom,onhogyan
szabadít meg, csak
várok
és hiszek
amitthan
nekem
The rároll
call ofbenne,
the és
more
80
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
az Õ
nations encapsulated the celebratory
feladata. Útat
nyitnithan
a tengeren,
leféatmosphere
as more
2,500 Baptists
kezni ain harcikocsik
kerekét,
joined
singing songs
such ashomályt
"Shine,
Jesus
shine";
"Light of the world
bocsátani
az egyiptomiakra...
mindyou
a
stepped
down
into darkness,"
and "We
Szabadító
Úr feladata.
Õ viszi véghez
a
are
marching
in the light ofHit
God."
szabadítást
kegyelembõl.
által foKeynoteel.speaker
Chin
of Sogadhatod
Hit általPeter
élhetsz
szabadon,
uth
Korea
said
that
because
the
world
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
is filled with so much darkness, it is
gyõzelmesen,
azChristians
Úr hadakozik
imperative
that mert
Baptist
shine
érted.
the light of Christ.
A tengerparton
a halál
Chin
declared that
thekapujában
darkness
álltak, Isten pedig
megnyitotta
affecting
humanity
is számukreflected
ra az suffering,
élet kapuját, és
õk átléptek
a hain
death,
ignorance,
discrimination
lálból az életbe.and abuse.
There is also darkness, he said, in
a lépést
se halogasd!
theEzt
levels
of te
deception
and political
corruption and oppression
that exist.
Lukács János

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
foreign mission
that az
seemed
szeretetrõl,
melyet agencies
tanúsítottatok
Õ
to have
about them.és
I realized
neve
iránt,forgotten
amikor szolgáltatok
szolthat ainszenteknek.”
order to complete
the Bethesda
gáltok
(Zsid 6:10)
project, we would need multiple mission
trips.
Therefore,
decided ránk
to organize
Köszönjük,
hogywe
gondoltak
nea trip
every February and August until
héz
helyzetünkben.
the
work was
completed.
Imaházunk
augusztus
végi leomlása és
We areután
currently
undertakingvafour
lebontása
jó reménységgel
gyunk
afelõl,which
hogy IIsten
megsegít
ben- to
projects,
would
be happy
nünket
egyinújdepth
és szép
hajlékot építeni
provide
information
about to
istentiszteletek
céljára, az or
Õ neve
whoever is interested
woulddicsõlike to
ségére.
tavasszal
help. A
Ourmunkálatokat
next trip tojövõ
Bolivia
will be
kezdjük
meg,5th
addig
nemFebruary
várt terveon August
and athen
2016.
zéssel
és az
engedélyek
beszerzésével
We are
counting
on your
support and
foglalkozunk.
prayers.
Tervünk
és welcome
szándékunk
végrehajWe gladly
any help,
and are
tására
fogjuk
fordítani
a
kedves
testvérekcan
grateful in advance. Any checks
által
számunkra
eljuttatott
be made
payable
to “Firstösszeget:
Hungarian
$5,000,
azaz
ötezer
dollárt.
Baptist Church of Toronto” with “Bethesda
Project”
in the memo.
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
Address
to továbbra
send your
check ésand
segítségét,
kérjük
is a minket
155 Minden
Silurian
azany
Úrra communication:
figyelõ imádságaikat!
szolgálatukra
Istenünk
kívánjuk.N1E
Dr. GUELPH,
ON,áldását
CANADA,
7E7. Phone: 1.519.835.8444, email:
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
linkup01@gmail.com
Baptista Gyülekezet nevében:
Barnabas Cserepka Project Director
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Economically, darkness
is demonstrated
Lisztes Tibor
presbiter
in the levels of greed, poverty and debt
===========================
that are so prevalent.
But worst of all, he said, there is
VÁRJ
MÉG!
"spiritual
darkness,
a darkness where
people
say3:16
there(2Móz
is no God."
Józsué
14,21-22)
To overcome such darkness, the light
that brings healing, Megállt
forgiveness
a víz.and
life need to shine.
According
to
Chin,
Minthogyha óriási kéz
such light comes only
fromvolna
Christ,
who
tartotta
föl,
"holds the power to expel allmegállt,
darkness."
He stated that the light
of Christ
serves
s rakásra
gyûlt,
at least two functions. It eliminates
darkness and it illuminatesfeszült,
what is
hullám hullámra hõkölt.
hidden.
Because darkness is so Megállt
pervasive,
egy percre,
Christians have a responsibility
to shine
a túlsó
partraour
the light of Christamíg
in "our
countries,
át nem
workplaces, our schools,
ourértünk.
homes,"
and to ensure that it shines in "our
Várj még Uram!
churches."
ne vedd
Every ChristianKezed
should
"shineel!the
Mégwarmth,
mindig and
itt vagyok,
brightness, the
the light
of Jesus
the world
he loves,"
Chin
mégtomindig
itt vagyunk
sokan.
announced.
www.bwanet.org
Herjeczki
Géza (1977)

2010.július
szeptember
2015.

Gyermektábor
- Ráma 2015.
ÜLDÖZÖTT SZABADOK

folytatás az 1. oldalról
Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy
idén
résztgyötrelem,
vehettünkdeaazért
Szövetség
Az élet
van mitrámai
enni,
gyermekhetén.
tábor és aéskörnyezet
van húsosfazék,A
fokhagyma
uborka, és
szépsége
mellett,
gyönyörködhettünk
a tisztességes
temetéshez
való jogukat is
gyermekeink
és jólneveltségémegtarthatták.hitében,
Az élet egy
merõ kinlódás,
ben.
Reménységgel
tölthet
el ezis
bennünreménytelenség
és halál.
De hát
jobb,
ket,
hogy
láthatjuk,
mennyire
nyitottak
mint
a semmi,
és úgy
sincs kilátás
ennél
fiataljaink
Isten igéje
iránt és vágynak
a
többre. Fogadjuk
el a helyzetet,
és az adott
közösség
ápolására.
keretekben
próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Közel
hatvan
résztvevője
volt ma
a tá-is
Hányan
tengetik
az életüket
bornak,
az
egészen
pici
gyermekektől
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
a tizenévesekig.
A életét
segítőkkel
Így tengette az
Izráel együtt
míg el
pedig
a teljes
létszám
majdnem
nem jött
hozzá
a Szabadító
és kielérte
nem
a hozta
nyolcvan
Külön köszönet
õket főt.
a szolgaság
házából. illeti, a
csoportvezetők mellett, a konyhán és a
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem 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,
tábor
területén
segédkező
kanadai
és
koszos,
rongyos
nép, hogy
az Isten
amerikai
testvéreket
és
testvérnőket,
személyesen gondoskodik róluk, és
akik
áldozatos
munkájának
eredményét
mindent
félretéve
figyel rájuk?
egész
héten
élvezhettük.
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
Öröm volt látni, hogy minden szépen
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
és jó rendben történt a táborban, amiről
éjszakán,
azon a lelkipászpénteken,
a csütörtök
táborvezető
Püsök Dániel
azon
a
húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
tor testvér személyesen gondoskodott.
szabadításunk
történt.
A szeretetteljes, vidám légkör lehetővé
személyes
bizonyságom
artette,Sõt,
hogy
a gyermekek
könnyenvan
beforól,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
gadják az ige üzenetét, hiszen nemcsak
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
hallhatták, hanem láthatták, tapasztalrólamazt
is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
hatták
a felnőttek
példájából.
A délelőtti és délutáni Bibliaköri
Üldözött szabadok,
szabafoglalkozások
mellett, gyõztes
természetesen
dok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
nem hiányozhatott a sport, a játék éstea
lekommunikáció.
lehetett
mobilfürdőzés
sem, igaz Nem
ez utóbbi
a vártnál
telefononélményt
rákérdezni
a sor főként
elején, ahogy
frissítőbb
jelentett,
hét
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel két
elején, a hűvösebb időjárás miatt.
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
Esténként
közös
istentiszteletre
hívott
juhok, barmok,
szekerek,
végea öregek,
tábor harangja,
ahol egy-egy
missziós
láthatatlan
konvoj. A Veres
parttörténet
elevenedhetett
megtenger
előttünk,
jángondolatokkal
tábort vernek,egybekötve.
megpihennek. Egyigei
szer
csakévesek
felröppen
a hír,
az egyiptomi
A 8-12
között
szolgálva
örömsereg
közeledik. Kitör
a pánik
a tábormel
tapasztalhattuk,
hogy
nagyon,
szorban. Elõl
a tenger,
mögöttük
az ellenség.
galmas,
aktív,
érdeklődő
gyermekekből
állA anép
csapatunk
(Team Rama
Camp),
elõbb segítségért
kiált Istenhez,
amelyben
nemcsak
könnyű,
de élvezeaztán pedig
neki esik
Mózesnek:
Mit
tes
is volt
Isten igéjéről
beszélni.
jó
tettél
velünk,
miért hoztál
ki Igen
minket

9. oldal
3. oldal

összhang
alakult
ki közöttünk,
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10, 11.miközJobb
ben
Péter
apostol
Krisztus
követését
talett volna szolgaként meghalni
Egyipnulmányoztuk.
A
pünkösdi
eseményektomban. Kiderül, hogy van a népnek
től
indulva,
ékes kapuban
történteken
hite,
de mégaz
nagyon
gyenge az
a hit. Ha
át,
láthattuk
a
fogságba
kerülést,
jól mennek a dolgok, tisztelik azmajd
Urat,a
kiszabadulás
után,
a
gyülekezettel
való
de ha balul üt ki valami, máris pániközösséget
és együtt
imádkozást.
kolnak és bûnbakot
keresnek.
Ki volt aA
foglalkozások
hibás, hogy idefőgondolata
jutottunk? egyetlen kérdésben
összefoglalva
a következő
volt:
Mellesleg, sok keresztyén
tart ezen
a
Mit
jelent
az
Úr
Jézust
követni?
Ehhez
szinten a hitéletében.
kapcsolódott
a hét igeverse
is: jut
“Térjetek
Ekkor Mózesnek
eszébe
Isten
meg,
és 2Mózes
merítkezzetek
be mindannyian
ígérete.
6: 6-8. Isten
megígérte,
Jézus
Krisztus nevében
bohogy megszabadítja
õket bűneitek
az egyiptocsánatára,
és
megkapjátok
a
Szentlélek
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
ajándékát.”
- Acttehát,
2,38 nem kell félni a
földjére. Akkor
Pénteken, az esti alkalmon csoporjelen számot
veszedelemtõl,
ez csak
tunk
adhatottmert
arról,
hogy egy
mit
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, mondd meg nekünk, hogyan
szabadít
meg IstenA
sikerült
megérteni
a hét üzenetéből.
bennünket
ebbõl
a
lehetetlen
szép szolgálaton túl nagyhelyzetbõl?
boldogság
Mózes
csak azthogy
válaszolhatta
volna,
volt
számunkra,
egyik “leányunk”
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tu(másokkal együtt) meghozta a döntést,
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetethogy ő az Úr Jézust akarja követni. Isten
lenbõlerőt
is kiatud
vezetni, mert Õ az Úr.
adjon
folytatáshoz.
Ez
a
bibliai
hit.
azt jelenti,
Élményekkel teleHinni
és hálás
szívvelkotemolyan veszem
amit Isten
ha
kintünk
vissza azt,
a táborra
és amond,
gyermeannak minden
ellentmondani
látszik is.
kekkel
együtt várjuk
a következőket.
Nem
tudom, hogyan
meg, csak
Szeretettel
kérjük szabadít
a testvéreket,
hogy
várok rá és
benne,
és amit nekem
továbbra
is hiszek
hordozzák
imádságban
Szömond, megteszem.
A többi
pedig az
Õ
vetségünk
gyermekeit,
fiataljait,
hogy
feladata.
nyitni
a tengeren,
az
elvetettÚtat
igemag
jó földbe
hullva,lefégazkeznitermést
a harcikocsik
kerekét,
dag
hozhasson
bennükhomályt
a maga
bocsátaniNehogy
az egyiptomiakra...
a
idejében.
elragadja őketmind
a világ,
Szabadító
Úrlehessenek
feladata. Õhűséges
viszi véghez
a
hanem
hadd
követői
szabadítást kegyelembõl.
Hit által
foKrisztusnak
egész életükben,
és szolgálhassanak
teljes
örömmel.
gadhatod el. Neki
Hit által
élhetsz
szabadon,
bár mindig üldözötten,
de
ugyanakkor
Huli Sándor és Valéria
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
5-8tengerparton
évesek csoportja
A
a halál kapujában
"Mi
szeressük
mert ő előbb
szereálltak, Isten pedigŐtmegnyitotta
számuktett
minket!"-1
János
4:19
ra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból
az életbe.
Nagyon
szép és áldásos hét volt ismét
a táborban.
Főtetémánk
Isten szeretete
Ezt a lépést
se halogasd!
volt, megoszthattuk a jó hírt a gyerekekkel! MindannyianLukács
érezzük
Isten szeJános

retetét
naponta, valóban
kimeríthetetlen
Magyarországi
Baptista
Egyház
téma,
és
mindig
tud
újat
nyújtani száBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
munkra.
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
Az 5-8 évesek nagyszerű csoportwww.baptista.hu/berettyoujfalu
ját Boda Erikával együtt tanítottuk. 14
gyermekünk
volt, ebbőlJézus
6-an Krisznem keKedves Testvéreink
resztyén
családból
származtak,
mégis
tusban!
nagy
érdeklődést
rengeKedves
Amerikai tanúsítottak,
Magyar Baptista
teget kérdeztek. Igyekeztünk mindkét
Szövetség!
nyelven beszélni, énekelni, mivel vol„Nem
azmagyarul.
Isten, hogy
tak,
akikigazságtalan
nem beszélték
elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
és a
Sokat énekeltünk - nagyon szerettek
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
énekelni
a
gyerekek.
Sok
és
érdekes
neve iránt, amikor szolgáltatok és szol-kézimunka-foglalkozás
is volt,
gáltok
a szenteknek.” (Zsid
6:10)amit Erika
ügyesen, türelmesen csinált a kis csapattal,
a témához
Sok
Köszönjük,
hogy kapcsolódva.
gondoltak ránk
ne-szép
héz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
kis emléket
vihettek
haza magukkal a
Baptista
Gyülekezet
nevében:
gyerekek. Voltak kinti játékok, úszás,
Papp Dániel
lelkipásztor
szabad-foglalkozás,
nagyon
szép időt
Szatmári
István
gondnok
kaptunk - egy nap volt csak egy
kis eső,
Lisztes Tibor presbiter
de még azt is élvezték a gyerekek.
Őszintén megmondom, mindig húzó===========================
dozom a szolgálattól, első sorban azért,
mert félek,
alkalmatlan
vagyok, de minVÁRJ
MÉG!
dig
feltöltődve
jövök haza
én is... NaJózsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
gyon hálás vagyok azért, hogy évek során vannak testvérek, Megállt
akik fáradsággal
a víz.
ugyan, de vidám
szívvel
munkálkodnak
Minthogyha
óriási kéz
azért, hogy a tábor tartotta
működjön.
volna föl,
Kimondhatatlan hála van amegállt,
szívemben
Isten iránt, hogy részese
lehetek
a tábori
s rakásra gyûlt,
alkalmaknak - amit gyerekeink
minden
feszült,
évben izgatottan
várnak.
hullám
hullámra hõkölt.
Minden reggel csoportosMegállt
áhítattal
kezdtük a napot - igazán egy
áldáspercre,
volt úgy
indulni a napnak!amíg a túlsó partra
Tavaly a "kegyelem"átvolt
nema főtémánk,
értünk.
az idén "Isten szeretete", mely valóban
kíséri életünket - átformál,
ha engedjük.
Várj még
Uram!
Kívánom mindannyiunk
részére,
Kezed ne vedd
el!
hogy maradjunk
ebben
a szeretetMégmeg
mindig
itt vagyok,
ben, és
szeressük
Istent,
mertsokan.
Ő előbb
még
mindig itt
vagyunk
szeretett minket!
Fülöp
Johanna
Herjeczki
Géza
(1977)

2010.
10.
oldalszeptember
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folytatás
az 1.közgyűlésen
oldalról
108.
Bárélet
a szövetségünk
múltvan
évéről
szól
Az
gyötrelem,
azért
enni,
beszámolóm,
hadd de
kezdjem
aztmitmégis
van húsosfazék,
fokhagyma
és uborka,ez
és
személyes
szavakkal.
Gyülekezetem
tisztességes temetéshez
jogukat
éva februárjában
köszöntöttvaló
abból
az al-is
megtarthatták.
élet egy
merõ kinlódás,
kalomból,
hogy Az
elértem
a nyugdíjas
kort.
és halál.
De hát
jobb,
Areménytelenség
66 mellé 2 másik
számot
is ezis
tettünk:
25mint
évesa semmi,
detroiti és
és úgy
40 éves
sincslelkipásztori
kilátás ennél
szolgálatról
beszéltünk.
Ma hálát
többre. Fogadjuk
el a helyzetet,
és azadok
adott
azért
is, hogy
a 40-ből
32 évet közötkeretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
tetekHányan
szolgálhattam,
6 évben,
tengetikazazutóbbi
életüket
ma is
mint
a
szövetség
elnöke.
Most,
amikor
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
tisztségemet leteszem, megköszönöm az
Ígyéstengette
Izráel míg
el
Úrnak
nektek az
az életét
Ő kegyelmét,
meg
jött hozzá a Szabadító
és ki enem
a nem
ti szereteteteket,
amit élveztem
32
a szolgaság
házából. ma is
évhozta
alatt.õket
Hogyha
ma kezdeném,
Torontóban, meg Detroitban szeretném
végezni
a szolgálatomat.
Milyen
a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben
találunk
egy különös mondaSzövetségünk
gyülekezetekben
él.
tot Istenrõl. élő gyülekezetek, a nöGyülekezeteink
Virrasztott
az Úr
azon az éjszakán,
vekvéssel
azonban
problémáink
vannak.
Aamikor
hétvége
témáját
ezért formálkihozta
õketéppen
Egyiptomból.
Ez az
tuk
így: „Élő
és növekvő
gyülekezetek.”
éjszaka
az Úré
volt.
Szükségünk
az Úr útmutatására.
Micsodavan
evangélium
van ebben a
Szövetségünknek
van egy
–a
mondatban?
Virrasztott
az tábora
Úr. Pedig
torontói
gyülekezeté
és
a
szövetségünIzráel
õrizõje
nem szunnyad
és nem
ké,
és van
egy lapunk,
az Evangéliumi
alszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
az
Hírnök. Gyülekezetek, a tábor és az újÚr–azon
az éjszakán,
amikor kihozta
ság
ez a szolgálati
területünk.
népét
Egyiptomból?
Szövetségünk
elnöksége 4 tagú. SzaEmberileg
– Isten mindent
bó István
testvérszólva
a szövetségünk
alelnökefélretett
– 6 éveésvégzi
szolgálatot;
Püsök
csak ezt
az Õa népére
figyelt
azon
Dániel
testvér a A
titkári,
Balla Zsigmond
az éjszakán.
szabadulás
minden
testvér
a pénztárosi
munkátfelügyelte,
végzi hűmozzanatát
személyesen
séggel
–
ő
is
6
éve.
Becsüljétek
meg ezeminden pillanatot figyelõ tekintetével
ket
a
szolgatársaimat,
mert
ők
a
szívük,
kísértés
végig.
Hát kicsoda
ez aadták
rabszolga,
idejük
tehetségük
legjavát
ebbe
rongyos
nép, hogy jóazegyetIsten
a koszos,
munkába.
Megbízatásunkat
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mindent
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a
ról,
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az Úr
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28
évvel ezelõtt egy
téli4 alszövetsége:
estén, amikor
Szövetségünknek
van
rólam isszövetség,
lehulltak a rabtartó
bilincsei.
Ifjúsági
Nőszövetség,
Férfiszövetség és Lelkipásztor szövetség.
Üldözött
szabadok,
gyõztes
Elnökei:
Gerstner
Kornél,
TormaszabaIrénke,
dr. Szenohradszki
János
és Kulcsár
dok.
Elindultak tehát.
Nem
volt teSándor.
lekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon
rákérdezni a sor
A lelkipásztorokról
egyelején,
kicsit hogy
bőhátul minden
Közel két
vebben
szólok, rendben
és velük van-e.
kapcsolatosan
a
gyülekezetekről
is.
milliós nép, asszonyok,
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Az elmúlt
évben
2 lelkipásztor
elöregek,
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barmok,
szekerek, is
végement
az Úrhoz.
Vadász
János
testvér
láthatatlan
konvoj.
A Veres
tenger
partelköltözésével
a Santa
Monica-i gyüleján tábort vernek,
megpihennek.
Egykezet
is
megszűnt.
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csak
felröppen
a
hír,
az
egyiptomi
vér a Chicagói Gyülekezet alapító lelkisereg közeledik.
Kitör
pánikodaát,
a táborpásztora
volt. Nekik
mára jobb
de
ban. Elõl
a tenger,amögöttük
nekünk
fájdalmas
veszteség.az ellenség.
ADenczel
nép elõbb
segítségért
kiált Istenhez,
Alexander
testvér
90 éves
aztán
pedig
neki esik
Mózesnek:
Mit
lett
ebben
az évben.
Testvérünk
a születésnapján
a gyülekezeti
szolgálatot
is
tettél velünk,
miért hoztál
ki minket

2015.
július
3. oldal

letette. Ez a gyülekezet végét is jelenthetEgyiptomból?
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te
volna, de az 2Mózes
Úr kegyelmes
egy
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lelkipásztort
vezetett
oda, Rev.
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is jelen
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ígérete.testvér,
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Mózes
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díjat
foglalkozunk.
ezTervünk
alkalommal
a mi Kulcsár végrehajSándor testés szándékunk
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ez. AzIstván
érintett
szolgatárSzatmári
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egy-egy
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb

lett volnaközel
szolgaként meghalni Egyiptávol és mégis

folytatás az 1. oldalról

Az élet
gyötrelem, de azért van mit enni,
PACSÉR
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
MABAVISZ
aAtisztességes
temetéshez való jogukat is
legutóbbi,
Délvidémegtarthatták.
Az élet egy merõ kinlódás,
ken rendezett konreménytelenség
és halál. De hát ezis jobb,
ferenciáját
követő
mint
a
semmi,
és
úgy sincs kilátás ennél
vasárnap (május 17)
többre.
Fogadjuk
el
a helyzetet, és az adott
a vendég lelkipászkeretekben
próbáljuk elviselhetõvé tenni.
torok
a Vajdaság
Hányan
tengetik az életüket ma is
magyar
gyülekezeteezzelszolgáltak.
a rabszolga-gondolkodással?
iben
Két
Így tengette
az életét Izráel míg el
kárpátaljai
szolganem jött hozzá
a Szabadító és ki nem
társammal
Pacsérra
hozta õket beosztva.
a szolgaság házából.
voltam
Nyúl Zoltán testvér
gyülekezetének
Milyen a miimaSzabadítónk? 2Mózes
háza
tágas,találunk
világos.egy különös monda12:42-ben
Atot
harmóniumon
Nyúl Viktória testvérIstenrõl.
nő kísérte
az énekeket.
Az igét
Kelemen
Virrasztott
az Úr azon
az éjszakán,
Szabolcs
lelkipásztor
(Kisdobrony)
hiramikor kihozta õket Egyiptomból. Ez
az
dette.
éjszaka az Úré volt.
A Micsoda
Pacséri Gyülekezet
ké-a
evangéliumadományt
van ebben
szített
a
kárpátaljai
testvéreknek,
amit
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
azIzráel
ottaniõrizõje
misszióért
imádság
nem való
szunnyad
és után
nem
adtak át testvéreinknek. A szolgálatba
alszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
az
bekapcsolódott, és a missziómunkájáról
Úr azon
az éjszakán,
amikor
kihozta
szólt
Nagy-Kasza
Dániel
Kárpátalján
népét Egyiptomból?
szolgáló
lelkipásztor és felesége. Én is
Emberileg
szólva
– Isten köszönmindent
átadtam
az amerikai
testvériség
félretett
és csak az Õ népére
figyelt
azon
tését,
és ismertettem
az itteni
szolgálaaz éjszakán. A szabadulás minden
tainkat.
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
Az imaház előtt
készült képen
látható
minden
pillanatot
tekintetével
többek
között
az a 22figyelõ
éves halmozottan
kísért végig. lány
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
mozgássérült
is (tolókocsiban),
akit
koszos,
rongyos nép,
hogy az Isten
évek
óta támogatunk
Detroitból.
Szeretettel gondolunk
a délvidéki
személyesen
gondoskodik
róluk, és
testvéreinkre!
(HG)figyel rájuk?
mindent félretéve
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

tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
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
KISPEST
szavára. Így bátorítja
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egész házat, ahol ültek." (Ap.cs. 2,2)
Isten
az
aki,
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Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)

filippibeN
Életem (60b)

"Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr: imádságot
életem Istenéhez." Zsolt 42,9.
Korán reggel indultunk busszal Filippibe. Neápoliszban csak kis időt töltöttünk, kicsit többet Salonikiben. Nagyon
meleg lett, és főleg a fiatalok zúgolódtak, és sajnálták, hogy egyáltalán útnak
indultak. Kevesen gondoltak arra, hogy
az apostolok ezt az utat gyalog tették
meg vagy jobb esetben hajóval.
Filippiben ott álltunk meg, ahol szinte
teljes épségében megvan az amfiteátrum, lépcsőzetes, körkörös alakjában.
Beszéltünk és élveztük a jó akusztikát.
Horvatek testvér oda szólt nekem, hogy
énekeljünk, de én olyan elfogódott lettem, hogy nem tudtam. Lenyűgözött a
hely, ahol Pál apostol a gomolygó tömegben rákiáltott a jövendőmondó lányra: "Parancsolom neked Jézus Krisztus
nevében, hogy menj ki belőle!" (ApCsel
16,16-40) Eddig megszokott dolog volt
a látnoki képességű leány tevékenysége,
de hogy valaki elhallgattatta, ez nagy
feltűnést, sőt felháborodást váltott ki.
Az, hogy ott a folyóparton imádkoznak
asszonyok, hogy egy asszony és családja
más hitre tért, nem tűnt fel, de ez igen!
Én meg most itt állok a börtön bejárata,
jobban mondva lejárata előtt, ahová Pál
és Sílás kerültek - a börtön legmélyére,
mely három emelet, de lefelé a földbe! Le
lehetne menni. 400 drahma a belépőjegy,
az ortodox egyház gondozásában van a
hely. Nem volt négy drahmám sem, nem
hogy négyszáz. A cella falára - mondja
az őr - fel van írva, hogy „nékem az élet
Krisztus a meghalás nyereség.”
Ott álldogálok még, és vélni hallom
a két különös rab énekét. Sebzetten a
korbács ütésektől, kalodába szorítva nagyon halk lehetett az énekük. Hálát adtak Istennek, hogy megtették, amit meg
kellett tenni. Nem könnyű, nem egyszerű felismerni az igazságba ágyazott
dicsérő szavakban a gonosz szándékát.
A felismerés pedig cselekvésre kötelez.
Jézus azért jött, hogy a sátán munkáját
lerontsa, és Pál ezt tette. Erre a tettre
- az apostolok énekére válaszol az Úr
egy hatalmas ÁMENNEL! Megrendül
a föld, úgy, hogy kinyílnak a börtön ajtók, és megtelnek a folyosók csodálkozó
rabokkal. Rémülten rohan a börtönőr,
akit Pál szelíd, de határozott hangja állít meg. Sokan hitre jutottak itt, és így
született meg Pál apostol legkedvesebb
gyülekezete.
Szeretnénk így énekelni, de az ilyen
ének a végén jön! A győztes ének a győzelem után énekelhető. Ehhez biztos fellépés kell a gonosszal szemben. Hit és
meggyőződés, gyakorlott kard; igeforgató szolgái az Úrnak.
2015. július

Még elmentünk a Lídia folyócska
partjára, és pihentettük lábunkat hűs
vizében. Közben énekeltünk, és beszélt
a prédikátor testvér az itt történtekről.
Hálás vagyok az Úrnak, hogy ezen a
helyszínen emlékezve valamivel többet
érthettem meg az akkor történtekből.
Nagyajtai Eszter

ÁHÍTATOS PERCEK
Ha pedig jövevény valaki nálatok, vagy
több nemzedéken át van köztetek, és kedves illatú tűzáldozatot készít az ÚRnak,
úgy készítse ő is, ahogyan ti készítitek.
A gyülekezetben ugyanaz a rendelkezés
vonatkozik rátok és az ott tartózkodó jövevényre. Örök rendelkezés ez nálatok
nemzedékről nemzedékre: olyan legyen a
jövevény az ÚR előtt, mint ti! Ugyanaz a
törvény és rendszabály vonatkozzék rátok
és a köztetek tartózkodó jövevényre is.
(4Mózes 15:14-16)

Az áldozat bemutatására vonatkozó
rendelkezések (4Móz 15-19) kitérnek a
jövevényekre is. Az Ígéret földjén szívesen látja az Úr mindazokat, akik az Ő
népe körében keresnek menedéket.
A választottak is jövevény nép voltak. A denveri Baptista Szeminárium
Ószövetség professzora, Dr. M. Daniel
Carroll csoportokba foglalva sorolja fel
„Christians at the Border. Immigration,
the Church, and the Bible” c. könyvében a bibliai történeteket, melyek középpontjában a jövevénnyel találkozunk.
A pátriárkák nomádok voltak, akik az
Úr utasítására, jobb élet reményében,
olykor az éhínség elől menekülve, vándoroltak. Naominak el kellett hagyni a
„kenyér házát” (Betlehemet), hogy majd
a transzjordániai Móábból férje nélkül
térjen vissza özvegy menyével – olvassuk Ruth könyvében. Józsefet irigy és
gyűlölködő testvérei rabszolgasorsra
ítélik, ám ők is Egyiptomban találnak
élelemre. Samária leverése után (Kr.e.
722), az északi törzseket erőszakkal

hajtják idegenbe az asszírok. A délen
lakó két törzs pedig Babilóniába száműzve él a jövevénység keserű kenyerén 70 éven át. Egyiptom, Asszíria, Babilónia és Perzsia az ószövetségi történelem
azon helyei, ahol Isten választott népe
jövevényként élt.
Vessünk még egy pillantást az egyiptomi fogságból Mózes és Áron vezetése alatt menekülő tömegre! Azt olvassuk, hogy „keverék nép is ment velük”
(2Móz 12:38), és már az isteni szabadítás emlékezetben tartását szolgáló első
(!) rendeletben a jövevényekről is rendelkezett Isten (2Móz 12:43-49).
Törvénye az idegenek életét is szabályozza. Nem kell a másságukat eltüntetniük, ám engedelmességgel tartoznak
ők is. Az áldozatok bemutatásával Istentől nyert bocsánatát és szabadságát
ünneplő zsidóhoz hasonlóan, a jövevény
is ünnepelheti ugyanazt – az Úr nekik
is többet kínál a puszta létezésnél. Az
áldozás ugyanis nem Isten kegyére érdemesítette a zsidót, vagy a jövevényt,
hanem a megnyert kegyelem méltó ünneplése volt - mindkettőnek az. Ezékiel
prófétai könyve - mindezeken túl – felvillantja azt a jövőt is, amikor Izráel törzseinek az örökségében osztoznak „az
Izráel fiaival egyenlő jogú,” köztük élő
jövevények (47:21-23).
Mit mond a kegyelembe fogadottakról, ha elzárkóznak a jövevény befogadásától? Kiknek tartjuk magunkat,
amikor nem Urunk szavát és példáját
követjük, hanem a pogány környezet könyörtelenségéhez csatlakozunk inkább?
Halljuk, értjük, hogy Péter apostol minket is megszólít a levelében („Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és
idegeneket…” – 1Pét 1:1.17; 2:11), akik
„irgalomra találtunk” (1Pét 2:10)?
Mennyire szeretjük azokat, akikhez a
misszionáriusainkat küldjük?
Könyörögjünk, hogy el tudjuk fogadni az Úr minden gyermekére egyformán
érvényes rendeleteket!
Novák József

