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

Zákeus látni akarta Jézust (Lk 19,2).
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sejtelmes mesékkel, ne tudományoskodó
okoskodásokkal.
költő írhat széTestvéri
szeretettel aABerettyóújfalui
pen, aGyülekezet
próféta/igehirdető
Baptista
nevében: fogalmazzon
érthetően. A baptista sajtó talán még
Dániel
lelkipásztor
lehet szép is, Papp
de annál
is fontosabb,
hogy
Szatmári
István
gondnokértaz evangélium Lisztes
eszköze,
és
könnyen
Tibor presbiter
hető legyen!
===========================
Herjeczki Géza

VÁRJ MÉG!

Igazságot
szeretetben
Józsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
"A higgadt válasz elhárítja az indulaMegállttámaszt."
a víz.
tot, de a bántó beszéd haragot
Minthogyha óriási kéz
Péld 15:1
tartotta volna föl,
"Én csupán megmondtam neki
az igamegállt,
zat. És lám, hogy megsértődött." - ezzel
s rakásra
gyûlt,
érvelünk sokszor, amikor
valakit
megfeszült,
bántunk a szavainkkal.
hullámazhullámra
Nagy művészet
igazságothõkölt.
szeretetMegállt
ben megmondani.
egy
percre,koMilyen lenne, ha a friss
ivóvizet
amíg a túlsó
szos pohárban kínálnánk?
Az partra
igazság a
nemnem
értünk.
víz, a szeretet a pohár. át
Azért
fogadják tőlünk az igazságot, mert nem tiszta
Várj
mégcsak
Uram!
indulattal mondjuk ki.
Nem
igazat
vedd el!inkell tehát mondani,Kezed
hanemnea szeretet
mindig
itt vagyok,
dulatával kellMég
igazat
mondani,
másképp
olyan még
undorító
lesz,
mint a tiszta
mindig
itt vagyunk
sokan.víz
szennyes pohárban.
Lukács
Herjeczki
Géza János
(1977)

2010.március
szeptember
2015.

A
MEGGYÓGYÍTOTT
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás az 1. oldalról
FÜL
Az
élet gyötrelem,
de azért van mit
enni,
Gyermekés ifjú-koromban
mindig
van húsosfazék,
fokhagyma és uborka,
és
kiváló
hallással rendelkezetem.
Ez nem
tisztességes
temetéshez
való jogukat
a azenei
hallásomra
vonatkozik,
hanemis
megtarthatták. Azvolt
életkitűnő
egy merõ
kinlódás,
receptor-szinten
a fülhalláreménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
som.
mint
a semmi,
és úgy sincs
ennél
Később
(pásztorként)
ha kilátás
vendégségtöbbre.
Fogadjuk
helyzetet,
az adott
ben
voltam
idegenel ahelyen,
esteés mindig
keretekben apróbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
leállítottam
hangosan
ketyegő órát
(inHányan
tengetik
az
életüket
is
ga-órát) az alvó-szobában, hogy elma
tudezzel
a rabszolga-gondolkodással?
jak
aludni.
Reggel pedig újra ketyegésre
Ígyatengette
életét Izráel
míg el
bírtam
vekkert.azEgyszer
elfelejtettem
nem jöttazhozzá
SzabadítóCsodálkozés ki nem
indítani
öreg a„ingásat”.
hozta
õket a Én
szolgaság
házából. megtak
a háziak.
meg sajnálkozva
jegyeztem: Úgy tűnik, nagyon fáradt
Milyen
a mi és
Szabadítónk?
lehetett
szegény,
abbahagyta 2Mózes
egy kis
12:42-ben
találunk egy különös mondaidőre
a működést.
tot Istenrõl.
„A meggyógyított fül” címmel olvasVirrasztott az Úr azon az éjszakán,
hatjuk az április tizenhetedikei „áhítat”
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
főcímét. Ennek az igei olvasmánynak az
éjszaka az Úré volt.
üzenete a lelki hallásra irányítja minMicsoda evangélium van ebben a
denki figyelmét.
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Fokozatai
vannak
hallásnak:ésMintIzráel
õrizõje
nem aszunnyad
nem
haalszik.
hallanék
valamit
–
hallom
a hangját
Mit jelent az, hogy virrasztott
az
- Úr
meghallgatom
a mondandóját
megazon az éjszakán,
amikor –kihozta
hallom,
amit mond – megértem – elnépét Egyiptomból?
fogadom
igaznak
– engedelmeskedem
Emberileg
szólva
– Isten mindent
szavának
–
megcselekszem,
amit megfélretett és csak az Õ népére figyelt
azon
hallottam
– tovább
mondom mások
felé
az éjszakán.
A szabadulás
minden
ismozzanatát
a hasznos mondanivalót.
személyesen felügyelte,
minden
figyelõ tekintetével
Kétféle pillanatot
módon kapcsolódhatunk
az
kísért végig.
Hát kicsoda
rabszolga,
Igéhez:
a szemünk
által ésezaafülünk
sekoszos, rongyos
nép,kérdés,
hogy hogy
az Isten
gítségével.
Az a nagy
az
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
említett fokozatoknál hányadik stációmindent
félretéve
figyel
rájuk?
hoz
szoktam
érkezni.
– Természetesen
1500 évvel sem
késõbb
ismét virrasztott
az „előzmény”
maradhat
ki, vagyIstenkell
a Gecsemáné
kertben, azon
isazkézbe
venni a Bibliámat,
illetvea
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
el kellene oda mennem, ahol olvasnak
azon és
a az
húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
belőle
olvasottak
alapján
prédikálszabadításunk történt.
nak.
Sõt, személyes bizonyságom van arHányszor hallom a kifogást: én már
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
kívülről ismerem szinte az egész Bibli28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
át. Már háromszor végigolvastam, Mórólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
zestől a Jelenésekig. – Csakhogy az a
baj, Üldözött
hogy aztán
a prédikációval
úgy
szabadok,
gyõztes is
szabalesz,
hogy
„kívülről”
hallgatja,
vagyis
dok. Elindultak tehát. Nem volt teellekommunikáció.
se megy az Úr házába,
meghallgatni
Nem lehetett
mobilaztelefonon
igehirdetést.
„Én
három,
hét, hogy
több
rákérdezni a sor elején,
adást
is
„tudok”
fogni
a
Tévén
vagy
a
hátul minden rendben van-e. Közel két
Rádión
keresztül.
–
De
az,
hogy
tudok,
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
nem
jelenti
százbarmok,
százalékosan
azt, végehogy
öregek,
juhok,
szekerek,
csakugyan
is A
hallgatom.
Közben
láthatatlan meg
konvoj.
Veres tenger
partpedig
lehet étkezni,
takarítani,
ján tábort
vernek, nassolni,
megpihennek.
Egykötni-horgolni,
férfiaknak
–
szer csak felröppen
a hír,„horkolni”.
az egyiptomi
Szóval
ez
egy
csalafinta
út!
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborA „meggyógyított
fül” aztaz is
jelenban.
Elõl a tenger, mögöttük
ellenség.
ti,Ahogy
meggyógyított
És
nép elõbb
segítségértidőbeosztás.
kiált Istenhez,
meggyógyított
kapcsolatrendszer
az Mit
Úr
aztán pedig neki
esik Mózesnek:
gyermekeivel
tettél velünk,a gyülekezetemben.
miért hoztál ki minket

5. oldal
3. oldal

Találtam egy2Mózes
érdekes14:
igét.
fiaiEgyiptomból?
10,Áron
11. Jobb
ról
van
szó.
„Áron
fiai
tegyék
kezüket
lett volna szolgaként meghalni Egyip-a
kos
fejére!Kiderül,
Azután hogy
vágd van
le a akost,
végy
tomban.
népnek
ahite,
véréből,
kend meg
azzal
fülde mégésnagyon
gyenge
az Áron
a hit. Ha
cimpáját!”
–
Ennek
az
üzenete:
A
„kijól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
rályi
nép” minden
tagjáde hapapság,
balul ütszent
ki valami,
máris páninak
fülcimpáját
megkeresnek.
kellene érinteni
kolnak
és bûnbakot
Ki volt az
a
Áldozat
vérével,
Jézus gyógyító kegyelhibás, hogy
ide jutottunk?
mével.
„Tanuljátok
meg tehát,
Mellesleg,
sok keresztyén
tartszeretett
ezen a
testvéreim:
legyen
minden
ember
gyors
szinten a hitéletében.
a hallásra…!”
–
Ilyen
a
meggyógyított
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
fül.
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy
megszabadítja
õket az egyiptoKi ne
ismerné a Jelenések
Könyve
elején
olvasható
levelet,
melyet
a hét
miak kezébõl,
éshét
beviszi
népét
az ígéret
gyülekezetnek
Szentlélek?!
földjére. Akkorcímez
tehát, anem
kell félni aHétszer
is le van írva:mert
„Akinek
van füle,
jelen veszedelemtõl,
ez csak
egy
hallja,
mit mond
a Lélek!”
rövid epizód
a nép
életében. Nem ez a
vég,
Isten folytatást
ígért.
Most aazfüla
Megöregszem
lassan.
Romlik
dolgunk, hogy
erõsen
ráálljunk
hallásom.
Szeretném
azonban,
ha Isten
az Úr
szavára.
Így bátorítja
Mózes
a népet:
Ne
adna
nekem
egy olyan
„drága”
hallókéféljetek! Álljatok
helyt, ésmint
meglátjátok
szüléket,
mellyel mindig
üzenetet
hogyan szabadít
meg ma
az Úr bennehallgatnám
az Ő áldott
szavát!
teket!
2Mózes
14:
13,
14.
Imádkozom, hogy az igehallgatás érMózeshajlandó
nem okosabb,
a nép,
csak
dekében
legyekmint
némi
áldozatra
hisz
Istenben,
és
a
hit
beszédét
mondja
is. Busz-, vagy benzin-költség, idő és
tovább
az üldözött
erő
odaszentelése
az szabadoknak.
elmenetelre ésHa
az
Isten az aki,
akkor ateljesíti
az Õ
beszédét.
ottlétre,
egészen
végéig,
hogy
„egyEbben
hitt
Mózes.
más
hite
által
is erősödjünk”.
Ha azt kérdezte volna valaki MózesJönnek próbák, betegségek, de „belső
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
fülem” legyen mindig egészséges, ép
Erre
Mózes
aztlegalább
válaszolhatta
volna,
és
halló,
és csak
ehhez
két személy
hogy:
Nem
tudom.
Ha
valaki
azt
kell: Isten, aki éltet és megtart éskérén,
dezte
volna:
Mózes, hallgatója,
mondd meg
neaki
„nem
feledékeny
hanem
künk, hogyan
szabadítIsten
megbeszédéIsten
tevékeny
megvalósítója”
bennünket
ebbõl a lehetetlen
helyzetbõl?
nek,
az Ő kijelentett
akaratának!
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
Gerzsenyi
hogy: Nem tudom!
Egyet Sándor
azonban tu-

Szemünket
újra és
újra ráEgyház
emelhetjük.
Magyarországi
Baptista
Beszéld
meg
vele
mindazt,
ami olyan
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
nyomasztó
teherként
nehezedik
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. rád!
Akármilyen
szituációban is vagy, várd
www.baptista.hu/berettyoujfalu
és reméld az ő beavatkozását! Megtapasztalod,
hogy megadja,
amireKriszszükséKedves Testvéreink
Jézus
ged
van.
tusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
„Jézus szokatlan életstílust tesz száSzövetség!
munkra lehetővé: azt, hogy ne a nyug„Nem igazságtalan
az Isten, hogy
talanság
jellemezze életünket,
hanem
elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
és a
bízzunk Isten jóságában és gondviselő
szeretetrõl,
melyet
az Õ
szeretetében.
Ha tanúsítottatok
egyszer megértettük,
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolmilyen
sokat jelentünk
őneki
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid
6:10)és mennyire szívén hordozza sorsunkat, akkor életünk
minden területén
észre fogjuk
venni
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránk neszeretetének
jeleit. Körülvesz bennünket
héz
helyzetünkben.
gondviselésével.”
(Chr.
Imaházunk augusztus
végiMorgner)
leomlása ésOlvasd el a után
139. Zsoltár
1-12. versét vaés Jelebontása
jó reménységgel
gyunk
afelõl,
hogy Isten
ben-verremiás
Siralmaiból
a 3.megsegít
rész 22-26.
nünket
egy kell
új éstehát
szépcipelnünk
hajlékot építeni
sét! Nem
a gondok
istentiszteletek
Õ neve dicsõ- is
terhét, és eztcéljára,
tudva aztöbbféleképpen
ségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal és
szólhatunk
Istenhez: imádkozhatunk
kezdjük
meg,
addig
a
nem
várt adva
terve-edkönyöröghetünk hozzá, hálát
zéssel és az engedélyek beszerzésével
dig
megtapasztalt
segítségéért
és
azért,
foglalkozunk.
hogy
egyáltalán
őhozzá
fordulhatunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
miért beszél
a Biblia
az imádáltalVajon
számunkra
eljuttatott
összeget:
ság többféle
válfajáról?
$5,000,
azaz ötezer
dollárt. Azért, mert
körülményeink megkövetelik. KérelEzúton is megköszönve testvéreink
meinket
általában
egyszerű
kérő imádsegítségét,
kérjük
továbbra
is a minket
és
ságban
szoktuk
Isten
elé
hozni.
Amikor
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
azonban válságos
találjuk
szolgálatukra
Istenünk helyzetben
áldását kívánjuk.
magunkat, akkor az imádságnak egy
intenzívebb
formájátahasználjuk
– régiTestvéri szeretettel
Berettyóújfalui
es szóval
„fohászkodunk”,
Baptista
Gyülekezet
nevében: esedezünk,
könyörgünk. Papp
Sürgős
segélykiáltás
ez IsDániel
lelkipásztor
tenhez, ha veszélyben
vagy szorult
helySzatmári István
gondnok
zetben találjuk Lisztes
magunkat.
Tibor presbiter

dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
P IEz
L aLbibliai
A N hit.
A THinni
K Éazt
PE
K… ko- ===========================
Isten igéjében nem találunk olyan ígéjelenti,
retet,
hogy minden kérésünket vagy kímolyan veszem S.O.S.
azt, amit Isten mond, ha
VÁRJ
vánságunkat
azonMÉG!
nyomban teljesítené.
annakFilippi
minden
látszik is.
4:6ellentmondani
és Zsolt 55: 17-19
HaJózsué
azonban
gondjainkat
hálaadással elé
3:16
(2Móz
14,21-22)
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
hozzuk, az Úr Jézus nevében, akkor bízvárok
rá és hiszek
és amit nekem
„Semmi
felől nebenne,
aggódjatok,
hanem hatunk benne, hogy kézbe
veszi asorsunk
Megállt
víz.
mond,
megteszem.
A
többi
pedig az Õ
imádságaitokban és könyörgéseitekben
irányítását, ésMinthogyha
jó úton vezetóriási
bennünket.
kéz
feladata.alkalommal
Útat nyitni hálaadással
a tengeren, tárjáleféminden
Ezenkívül betölti tartotta
nyugtalan
szívünket
volna
föl,
kezni
harcikocsik kerekét,
homályt
tok
fel akívánságaitokat
az Isten
előtt.” az ő békességével, hogy várakozás
közmegállt,
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind az
a
Az
aggodalom
legjobb ellenszere
ben lecsendesedhesssünk
és vigaszt,
s rakásra
gyûlt, új
Szabadító Úr
viszi véghez
a
imádság.
A feladata.
megoldásÕ általában
nem
erőt és bátorságot merítsünk.feszült,
„Aki hászabadítást
kegyelembõl.
általhogy
fomagától
adódik,
és nem is Hit
azáltal,
lával áldozik,
az dicsőít
engem,
és ez az
hullám
hullámra
hõkölt.
gadhatod el.elfojtjuk
Hit által vagy
élhetsz
szabadon,
gondjainkat
a szőnyeg
alá az út, amelyen megmutatom Megállt
néki Isten
bár mindigA üldözötten,
ugyanakkor
söpörjük.
híres írónő,deDora
Rappard szabadítását.” (Zsolt. 50:15,
103:1-2;
egy23;
percre,
gyõzelmesen,
merta következő
az Úr hadakozik
tollából
származik
ének:
olvasd még el: Dániel
6:11;
Jer
32:
17-19,
amíg a túlsó partra
érted.
26-27.)
át nem értünk.
„Nyom
és lehúz a agondok
A tengerparton
halál terhe?
kapujában
Isten nem teljesíti minden kívánságunNincsIsten
szívednek
békessége? számukálltak,
pedig megnyitotta
Várj még Uram!
kat, de teljesíti minden ígéretét!
Jézus
szíve
tárva-nyitva
–
ra az élet kapuját, és õk átléptek a haKezed ne vedd el!
Gondjaid
foglald csak imába!”
lálból
az életbe.
Még mindig itt vagyok,
Jézus Krisztus sohasem az utolsó remég
mindig
itt vagyunk sokan.
Ezt a lépést te se halogasd!
ménysugár, hanem mindig az első!
Ha valami gondunk támad, mindig
az legyen az első, hogy
Jézusra
nézünk!
Williams
Herjeczki
GézaAnikó
(1977)
Lukács
János

6.2010.
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ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
DETROIT
folytatás az 1. oldalról

25/40/66

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
Ritkák
családjainkban,
van
húsosfazék,
fokhagymagyülekezeteés uborka, és
inkben
a
jubileumi
ünnepségek.
Minde-is
a tisztességes temetéshez
való jogukat
nekelőtt
természetesen
azmerõ
időaspektus
megtarthatták.
Az élet egy
kinlódás,
miatt:
hosszú évekre,
évtizedekre,
reménytelenség
és halál.
De hát ezisazokjobb,
nak
kellemes
és
kellemetlen
hozadékamint a semmi, és úgy sincs kilátás
ennél
ira visszatekintve van csak értelme a
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
jubilálásnak.
keretekben
próbáljuk
tenni.
A Herjeczki
családelviselhetõvé
életében egybeHányan
tengetik
az
életüket
ma is
esett ez évben három jelentős, ünnepezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
lésre érdemes évforduló: 40 évvel eztengette
az életét Izráel
míg el
előttÍgy
kezdték
a lelkipásztori
munkáját
jött hozzá aJánoshalmán,
Szabadító és majd
ki nem
a nem
magyarországi
a
hozta õket
a szolgaság
torontói
és váci
szolgálatházából.
után 25 évvel
ezelőtt érkeztek a detroiti gyülekezetbe.
Milyen a mi
Szabadítónk?
A harmadik,
a 66-os
számmal2Mózes
jelzett
évforduló,
bácsi
12:42-benGéza
találunk
egy koráról
különös árulkomondadik,
pontosabban arról, hogy az ország
tot Istenrõl.
polgári
törvényei
értelmében
elérte a
Virrasztott
az Úr
azon az éjszakán,
nyugdíjkorhatárt.
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
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28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
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szeretetrõl,
tanúsítottatok
well as formelyet
the popular.
He has az
helpÕfor
neve
amikor
szolgáltatok
és szol- ill.
the iránt,
physically
ill and
the emotionally
gáltok
a szenteknek.”
(Zsidhe6:10)
If your
vision is clear,
can help you.
If your vision is cloudy, he can help you.
Köszönjük, hogy gondoltak ránk neJesus
can meet each need.
héz
helyzetünkben.
Can
you see
why Jesus
himself
Imaházunk
augusztus
végicalled
leomlása
és
the Breadután
of Life?
lebontása
jó reménységgel vaI can
think
of Isten
one megsegít
other similarity.
gyunk
afelõl,
hogy
benConsider
how
is made.
Think
nünket
egy új
és bread
szép hajlékot
építeni
about the process.
grows
in the
istentiszteletek
céljára,Wheat
az Õ neve
dicsõségére.
A munkálatokat
tavasszaland
field, then
it is cut down,jövõ
winnowed,
kezdjük
addig Ita passes
nem várt
terve-the
groundmeg,
into flour.
through
zéssel
az oven
engedélyek
fire ofésthe
and is beszerzésével
then distributed
foglalkozunk.
around the world. Only by this process
Tervünk
szándékunk
does
breadésbecome
bread. végrehajEach step is
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
essential.
által számunkra eljuttatott összeget:
Jesus
grew
up as
a "small plant before
$5,000,
azaz
ötezer
dollárt.
the LORD" (Isa. 53:2). One of thousands
megköszönve testvéreink
inEzúton
Israel.is Indistinguishable
from the
segítségét,
kérjükthe
továbbra
minket
és in
person down
street isora the
child
azthe
Úrra
figyelõ
imádságaikat!
Minden
next chair. Had you seen him as a
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
youngster, you wouldn't have thought he
was
the Son
of God.aHe
was just a boy.
Testvéri
szeretettel
Berettyóújfalui
One
of
hundreds.
Like
a
staff
Baptista Gyülekezet nevében: of wheat in
the wheat field.
Papphe
Dániel
lelkipásztor
But like wheat,
was cut
down. Like
gondnok"He
chaff he wasSzatmári
poundedIstván
and beaten.
Lisztes
Tibor presbiter
was wounded for
the wrong
we did; he
was crushed for the evil we did" (Isa.
===========================
53:5). And like bread he passed through
the fire. VÁRJ
On the cross
he passed though
MÉG!
theJózsué
fire of3:16
God's
anger,
not because of
(2Móz 14,21-22)
his sin, but because of ours. "The LORD
has put on him the punishment
all the
Megálltfor
a víz.
evil we have done"
(Isa.
53:6).
Minthogyha óriási kéz
Jesus experienced
each volna
part of
tartotta
föl,the
process of making bread: the
growing,
megállt,
the pounding, the firing.
Andgyûlt,
just as
s rakásra
each is necessary for bread, feszült,
each was
also necessary
for Christ
to become
hullám
hullámra
hõkölt.the
bread of life. "The Christ must
suffer
Megállt
these things before he enters
his
glory"
egy percre,
(Luke 24:26). amíg a túlsó partra
The next part of át
thenem
process,
értünk.the
distribution, Christ leaves with us.
We are the distributors.
force
Várj We
mégcan't
Uram!
people to eat the bread,
but
we
can
make
Kezed ne vedd el!
sure they have
it. mindig
"I am the
bread that
Még
itt vagyok,
gives még
life." mindig
John 6:35
itt vagyunk sokan.
Max Lucado:
A Gentle
Thunder
Herjeczki
Géza (1977)

2010.március
szeptember
2015.

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
25 February
2015is
a tisztességesMakeni,
temetéshez
való jogukat
megtarthatták.
Az
élet
egy
merõ
kinlódás,
See...The rains are over
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
and
mint a semmi,
és gone...
úgy sincs kilátás ennél
többre.
Fogadjuk
el
a helyzetet,
adott
There are only two
seasons és
inaz
Sierra
keretekben
próbáljuk
tenni.
Leone:
the rainy
andelviselhetõvé
the dry seasons,
az életüket
ma is
is
so IHányan
cannot tengetik
write that
the winter
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
past because there was no winter. The
Így tengette
az down
életét aIzráel
míg el
temperatures
went
few grades
nem
hozzá
a Szabadító
és ki nem
for
justjött
a few
weeks
in the Harmattan
hoztaaõket
a szolgaság
házából.
when
cooler
wind blew
sand towards
West Africa from the North.
However,
change of the2Mózes
season,
Milyen with
a mithe
Szabadítónk?
our
life alsotalálunk
changedegy
a lot.
Though
it is
12:42-ben
különös
mondavery
hot in the afternoons and some of
tot Istenrõl.
the water
wells are
already
up, the
Virrasztott
az Úr
azon dried
az éjszakán,
dry
weather
greatly
the heroic
amikor
kihozta
õketsupported
Egyiptomból.
Ez az
work
of the
and the doctors in the
éjszaka
az nurses
Úré volt.
Ebola
holding evangélium
centers. It seems
that thea
Micsoda
van ebben
Ebola
viruses are
drying upaz
as well.
Now
mondatban?
Virrasztott
Úr. Pedig
there
are
only
about
10-12
new
cases
per
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
day
in
the
whole
country.
Therefore,
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
we
notazquarantined
anymore
and
Úr are
azon
éjszakán, amikor
kihozta
are free to move around in the countEgyiptomból?
ry.népét
Schools
will also be opening in the
Emberileg
szólva – Isten mindent
beginning of April.
félretett
és
csak
Õ népére
azon
In the last few az
months,
my figyelt
main work
az éjszakán.
A szabadulás
was
to distribute
food amongminden
those
mozzanatát
személyesen
who
suffered from
the effectsfelügyelte,
of Ebola.
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
Teaming
with the
coordinator
of the
rólam isup
lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
Church Ministries Department, we took
rice and
other produce
to several
Üldözött
szabadok,
gyõztesvillages
szabaand
people
who
were
quarantined
in
dok. Elindultak tehát. Nem volt tetheir homes in Makeni. Our ministry
lekommunikáció.
Nemaslehetett
mobilwas
highly appreciated
the neighbors
rákérdezni
sor elején, hogy
oftelefonon
those who
were aquarantined
due
minden
van-e.
két
tohátul
Ebola
saw rendben
us praying
andKözel
started
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
to come out or send their children to
öregek, juhok, barmok, szekerek, végechurch.
láthatatlan
konvoj.
A Veres
partNow, we have
more
than tenger
60 regular
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyattendees at the worship service of the
szer csak
felröppen
a hír, az
school
church.
Of course
theegyiptomi
place is
sereg közeledik.
Kitör
a pánik
táboralready
small for us.
A few
weeksaago
we
ban.our
Elõlfirst
a tenger,
mögöttük
az ellenség.
had
baptism
and communion.
A népofelõbb
segítségért
kiált baptized
Istenhez,
Some
the adults
who were
came
Muslim,
from Catholic
aztánfrom
pedig
neki others
esik Mózesnek:
Mit
backgrounds.
made
theirkidecision
tettél velünk,They
miért
hoztál
minket

9. oldal
3. oldal

after
careful consideration
of 11.
the Jobb
price
Egyiptomból?
2Mózes 14: 10,
of
following
Christ.
The
younger
ones
lett volna szolgaként meghalni Egyipwent
to the
waterhogy
gravevan
because
they
tomban.
Kiderül,
a népnek
wanted
obey
the Bible.
Please
for
hite, de to
még
nagyon
gyenge
az a pray
hit. Ha
that
small,
but
growing
congregation.
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,It
would
good
a fullmáris
time pastor,
de ha be
balul
üttokihave
valami,
pánihowever, the harvest is plentiful but the
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
workers are still few. Presently three of
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
us from the mother church (Prince of
Mellesleg,
sok keresztyén
ezen a
Peace)
are sharing
the work. tart
Therefore,
szinten
a
hitéletében.
I always have to be ready anytime to
eszébe
stepEkkor
in, in Mózesnek
case there is
a needjutto Isten
teach
ígérete.
2Mózes
6: 6-8.
Isten megígérte,
any
Sunday
school
group.
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
Sunday school in the School Church
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
The mother
church
is growingHa
as
tovább
az üldözött
szabadoknak.
well.
The
had to
enlarged.
Isten az
aki,small
akkortent
teljesíti
az be
Õ beszédét.
However,
were still not able to put up
Ebben hittwe
Mózes.
theHa
roof
the church
building
because
aztofkérdezte
volna
valaki Mózesthe
price
of
the
building
materials
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
drastically went up during the time
Errethe
Mózes
csak
azt válaszolhatta
volna,
of
Ebola
quarantine.
You can
see
hogy:
Nem
tudom.
Ha
valaki
azt
kérseveral photos of both of the churches
dezte
Mózes,
on
my volna:
Facebook
page. mondd meg nekünk,
szabadít
meg schools
Isten
Whenhogyan
we can
open the
bennünket
a lehetetlen
helyzetbõl?
in
April, ebbõl
we will
continue
to move
Mózes with
csak the
azttraveling
válaszolhatta
volna,
around
Bible School.
However,
wetudom!
cannot Egyet
stop supporting
the
hogy: Nem
azonban tuimpoverished
brethren.
About
180.000
dok! Az Úr harcol
értetek,
és a lehetetpeople
lost
jobs because
ofaz
theÚr.
Ebolenbõl is
kitheir
tud vezetni,
mert Õ
la. In
several
areas,
the
farmers
were
not
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koable
to
produce
enough
last
year
so
that
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
they
have
seed for this
year is.
as
annakwould
minden
ellentmondani
látszik
well. If we go there with the Bible, they
Nemustudom,
hogyan
meg, csak
ask
for rice.
Thatszabadít
is the staple
food
várok
rá
és
hiszek
benne,
és
amit
nekem
here and not bread. We made plans
with
mond,
megteszem.
A többi
pedig az Õto
the
Church
Ministries
Coordinator
feladata.
Útat
nyitni
tengeren,
select
a few
very
poorafamilies
andleféhelp
kezni by
a harcikocsik
kerekét, tools
homályt
them
providing farming
and
bocsátani
az egyiptomiakra...
a
seeds
to plant
rice or groundnut.mind
Please
pray
that we
would beÕ able
choose
Szabadító
Úr feladata.
viszi to
véghez
a
the
diligent kegyelembõl.
and reliable people
to work
szabadítást
Hit által
fowith
us. We
would
like to
build an
gadhatod
el. also
Hit által
élhetsz
szabadon,
orphanage
those children
who lost
bár mindig for
üldözötten,
de ugyanakkor
their
parents because
of the
gyõzelmesen,
mert az
Úr Ebola.
hadakozik
Please pray for these plans and pray for
érted.
me as well: for good health and protection
tengerparton
a halálbutkapujában
(notAonly
from the Ebola,
from any
álltak,
Isten
pedig
megnyitotta
számukother sickness or accident as well).
Pray for
ra az
élet kapuját,
és õk the
átléptek
a hamy
coworkers,
especially
coordinator
lálból
az életbe.
of
the Church
Ministries Department and
his Ezt
family.
Please
continue
to support me
a lépést
te se
halogasd!
financially because the cost of living is
Lukács
much higher that it was
beforeJános
due to the

Ebola.
You can send
your tax-deductible
Magyarországi
Baptista
Egyház
donation
to:
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Hungarian
Baptist Eötvös
Convention
4100
Berettyóújfalu,
u. 2. of
North
America / Mission in Sierra Leone
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Mr. Balla Zsigmond treasurer
2563 Nixon
Way
Kedves
Testvéreink
Jézus KriszFullertown,
CA 93835 USA
tusban!
I wish Amerikai
you all theMagyar
best and
pray for
Kedves
Baptista
the
Lord's
richest
blessings
on
your
Szövetség!
ministry.
„Nem igazságtalan azYours
Isten,inhogy
Christ,
elfeledkezzék a tiGabriella
cselekedeteitekrõl
és a
Kamilla Furedi
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolBEATITUDES
FOR6:10)
FRIENDS
gáltok
a szenteknek.” (Zsid

OF THE AGED

Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz
helyzetünkben.
Blessed
are they who understand
Imaházunk
leomlása
és
my
falteringaugusztus
steps andvégi
shaking
hand.
lebontása után jó reménységgel vagyunk
afelõl,
Istenknow
megsegít
benBlessed
are hogy
they who
that my
ears
nünket
today egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek
az words
Õ nevethey
dicsõmust strain tocéljára,
catch the
say.
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük
addigwho
a nem
terveBlessedmeg,
are they
seemvárt
to know
zéssel
és az
beszerzésével
that my
eyesengedélyek
are dim and
my reactions
foglalkozunk.
slow.
Tervünk és szándékunk végrehajtására
fogjuk
a kedves
testvérek
Blessed
arefordítani
they who
look away
által
eljuttatott
összeget:
whenszámunkra
my coffee gets
spilled during
the day.
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Blessed
they with a cheery
smile
Ezúton are
is megköszönve
testvéreink
who stopkérjük
to chattovábbra
with meisfor
a while.
segítségét,
a minket
és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
Blessed areIstenünk
they whoáldását
never kívánjuk.
say
szolgálatukra
“You’ve told that story twice today.”
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
BlessedGyülekezet
are they who
know the ways
Baptista
nevében:
to bring back lovely yesterdays.
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári
Istvánitgondnok
Blessed are they
who make
known
Tibor
that I am loved, Lisztes
respected
andpresbiter
not alone.

===========================
Blessed are they who know the loss
of strength I need to bear the cross.

VÁRJ MÉG!

Blessed
they(2Móz
who ease
the days
Józsuéare
3:16
14,21-22)
of my journey home in loving ways.
Esther Mary Walker,
submitted
Megállt
a víz. by
Teresia
Faulkner
Minthogyha
óriási
kéz
tartotta volna föl,
megállt,
MISSIONARY
FUND
s rakásra
gyûlt,
feszült,
The purpose: supporting
the
hullámra
missionaryhullám
initiatives
of ourhõkölt.
young
Megállt
people. Donations from this
fund
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 theVárj
goals
and
the
mégtrip,
Uram!
duration of the mission
and
el!
should include aKezed
letterne
ofvedd
support
Mégofmindig
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)

2010.
10.
oldalszeptember

LELKIPÁSZTOR
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

folytatásKERESTETIK
az 1. oldalról
Egy
gyülekezetnek
Az
élet
gyötrelem, denem
azértvolt
vanpásztora,
mit enni,
újat
kellett
választani.
Ez
minden
közösvan húsosfazék, fokhagyma és uborka,
és
ség számára fontos pillanat. Ki lesz az
a
tisztességes
temetéshez
való
jogukat
utód? A remény mindig ott van, hogy is
a
megtarthatták.
életlesz,
egy merõ
következő
talánAz
jobb
mint kinlódás,
az előző
reménytelenség
és halál. De hát ezis jobb,
volt.
Tehát, vigyázat!
mint
a
semmi,
és
úgy sincs
kilátáskívánennél
Egy egyházi gondnok
nagyon
többre.
el a helyzetet,isésszeretne
az adott
csi
volt, Fogadjuk
milyen lelkipásztort
keretekben
próbáljuk elviselhetõvé
magának
a gyülekezet.
Ezért egy tenni.
maga
Hányan
tengetik
az
életüket
ma is
által írott levelet vitt magával
a gyülekeezzel
a rabszolga-gondolkodással?
zet
vezetőinek
gyűlésére, és úgy olvasta
Így tengette
az életét Izráel
el
fel, mintha
egy jelentkező
levele míg
volna.
a Szabadító és ki nem
Anem
levéljött
ígyhozzá
hangzott:
hozta
õket a szolgaság
Testvérek,
hallottam,házából.
hogy a ti közösségetek pásztort keres, és engem
Milyen aa mi
Szabadítónk?
2Mózes
érdekelne
hely.
Vannak egyes
po12:42-ben
találunk
egy különös
mondazitív
erényeim,
melyeket
értékesnek
tot Istenrõl.
ítélnétek.
Abban a kegyelemben van
Virrasztott
az Úrerővel
azon és
azmeggyőéjszakán,
részem,
hogy kellő
amikor kihozta
õket Egyiptomból.
Ez az
ződéssel
prédikálok,
és írói készsééjszaka az
Úré volt.sikereket értem el.
gemmel
is jelentős
van
ebben a
AztMicsoda
mondják evangélium
rólam, hogy jó
szervezőkészségem
Valóban az
igazolni
tumondatban?van.
Virrasztott
Úr. Pedig
dom
több és
város
Izráelügyességemet,
õrizõje nem mivel
szunnyad
nem
gyülekezeti
vezetője
voltam
már. Deaz
alszik. Mit jelent
az, hogy
virrasztott
bizonyos
Úr azon embereknek
az éjszakán, vannak
amikorkifogákihozta
saik
Már 50 éves vagyok, de
népétellenem.
Egyiptomból?
egyEmberileg
közösségnél
sem töltöttem
három
szólva
– Isten mindent
évnél
több
időt.
Némely
gyülekezetet
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
el
hagynom,
mivel nyugtalanaz kellett
éjszakán.
A szabadulás
minden
ságot
okoztam
közöttük.
kell valmozzanatát személyesenBefelügyelte,
lanom
is, hogyfigyelõ
háromszor
vagy
mindenazt
pillanatot
tekintetével
négyszer
börtönben
is
ültem,
de
nem
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
azért, mintha valami rosszat tettem
koszos,Azrongyos
nép,kívánnivalókat
hogy az Isten
volna.
egészségem
személyesen
gondoskodik
hagy maga után, mivel kétkeziróluk,
munkátés
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
végeztem, hogy megélhessek. Gyü1500 évvel
virrasztott
lekezeteim
elégkésõbb
kicsik ismét
voltak,
habár
az Isten a Gecsemáné
azon a
nagyvárosokban
volt akertben,
székhelyük.
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
Néhol nézeteltéréseim adódtak más
azon a közösségek
húsvét hajnalon,
amikorHogy
a mi
vallási
vezetőivel.
szabadításunk
történt. azt is el kell
az
igazságnál maradjak,
Sõt, személyes
bizonyságom
vanelé
armondanom,
hogy egyesek
bíróság
ról, hogy
együtt virrasztott
az Úr
idéztek
és velem
testi sérüléseket
is okoztak.
Az
semtéli
ment
a legjob28 adminisztráció
évvel ezelõtt egy
estén,
amikor
ban.
vagyok
arról, hogy
elferólamIsmert
is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
lejtem néha azt, akit megkereszteltem.
Szeretnék
azszabadok,
önök segítségére
Üldözött
gyõztes lenni,
szabaés
tőlem
telhetőentehát.
mindent
megtenni
dok.
Elindultak
Nem
volt teaz
önök közösségéért.
lekommunikáció.
Nem lehetett mobiltelefonon
rákérdezni
a sor elején,
hogy
Amikor a levelet felolvasta,
megkérhátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
dezte az egyházi gondnok, hogy nem érmilliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
dekelné-e a vezetőséget ez a jelentkező.
juhok, válasz
barmok,
Aöregek,
visszautasító
ígyszekerek,
hangzott:végeláthatatlan
A Veres tenger
part- Csak nemkonvoj.
foglalkozhatunk
egy beteján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyges, civakodást szító és feledékeny pászer csak felröppen a hír, az egyiptomi
lyázóval!
sereg
közeledik. Kitör
pánik isa táborTulajdonképpen
még asértve
érezban.
Elõl a tenger,
ellenség.
ték
magukat,
hogy mögöttük
egy ilyen az
egyáltalán
A nép elõbb
segítségért kiált Istenhez,
ajánlkozni
is mer.
- Na, pedig
azért neki
legalább
nevét mondja
aztán
esik aMózesnek:
Mit
meg!
egyikük.
tettél- kíváncsiskodott
velünk, miért hoztál
ki minket
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A válasz így 2Mózes
hangzott:
Egyiptomból?
14: 10, 11. Jobb
Pál
apostol.
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban.
Kiderül, beküldte
hogy van
a népnek
(Internetről;
Marosi
Béla)
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
IMA HALÁLOS
de ha balul üt ki valami, máris pánikolnak ésVESZÉLYBEN
bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás,
hogy
ide jutottunk? történt
A II. Világháborúban
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten
a hitéletében.
Amikor
a csata zaja csitult, katonák
Ekkor udvarokba,
Mózesnek eszébe
Isten
járkáltak
házakba.jutHol
az
ígérete. 2Mózes
6: 6-8. Isten
megígérte,
oroszok,
hol a németek
– attól
függött,
hogy megszabadítja
az Egyik
egyiptomelyik
sereg nyomultõket
előre.
almiak kezébõl,
és katona
beviszijött
népét
kalommal
orosz
be az
azígéret
udvarunkba
civiltehát,
emberrel.
Az félni
imaház
földjére.egy
Akkor
nem kell
a
homlokzatán
levő hatalmas
látjelen veszedelemtõl,
mert ezkereszt
csak egy
tán
gondolhatta
– ez
templom
lehet.
rövid
epizód a nép
életében.
Nem
ez aA
tolmács
útján
kérdezte,
illetve
kiabálta:
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
- Pópa, Pópa,
hol a Pópa?!
dolgunk,
hogy erõsen
ráálljunk Isten
Hallva
ezt,
apuka
a lakásból
(az
szavára. Így bátorítjakijött
Mózes
a népet: Ne
udvar végén volt a parányi, szoba-konyféljetek!
Álljatok
helyt,
és mondta:
meglátjátok
hás
prédikátor
lakás),
s azt
hogyan
szabadít
meg
ma
az
- Itt vagyok, én vagyok az. Úr benneteket!
14:Pópa,
13, 14.odaállni, falhoz
- Á, 2Mózes
Pópa, na,
Mózes -nem
okosabb,
mint a anép,
csak
fordulni!
dörrent
a parancs
tolmács
hisz Istenben,
és a hit
beszédét
mondja
útján,
s a fegyver
már
emelkedett
is.
Apuka
átlátta,szabadoknak.
hogy ez itt nem
tovább rögtön
az üldözött
Ha
mese.
kezét
feltartva
a kaIsten azAaki,
akkor
teljesítiarra
az Õkérte
beszédét.
tonát,
egy utolsó kívánságát telEbben hogy
hitt Mózes.
jesítse.
Engedje
Ha azt
kérdeztemeg,
volnahogy
valakibemenjen
Mózesaz
imaházba,
és
utoljára
még
egyszer
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit
megígért?
imádkozhasson.
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
A katona, miután megértette a kérést,
hogy: Nem gondolkodás
tudom. Ha valaki
azt megkérvillanásnyi
után ezt
dezte
volna:
Mózes,
mondd
meg
neengedte, de hozzátette, ha szökni próbál,
künk,
hogyan
szabadít
itt
nem lesz
semmiféle
ima...meg
Erre Isten
apuka
bennünket
ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
elindult
a két
ember
és a felé
irányított
Mózes csak
válaszolhatta
volna,
fegyver
előtt azt
az imaházba.
Elmondása
szerint
semmi
félelem
vagyazonban
pánik nem
hogy: Nem
tudom!
Egyet
tuvett
Eddigi
élete isésaza Úr
kezédok!erőt
Az rajta.
Úr harcol
értetek,
lehetetben
volt,
a halálát
is odamert
akarta
lenbõl
is ki
tud vezetni,
Õ azletenni.
Úr.
Felment
a
megszokott
helyére,
ott letérEz a bibliai hit. Hinni azt jelenti,
kodelt
– ahogy
mindig
is tette
– imára.
Az
molyan
veszem
azt, amit
Isten
mond, ha
ima
így
hangzott:
annak minden ellentmondani látszik is.
- Mindenható nagy Isten, mennyei
Nem
meg, csak
édes tudom,
Atyám!hogyan
Néked szabadít
adok tiszteletet
és
várok
rá
és
hiszek
benne,
és
amit
dicsőséget, mert méltó vagy reá.nekem
(Áltamond,
megteszem.
többiTudom,
pedig hogy
az Õ
lában így
kezdte az A
imát.)
feladata.
Útat
nyitnitehetem
a tengeren,
leféitt e földön
utoljára
ezt. Nemsokezni
a harcikocsik
kerekét, homályt
kára nálad
leszek, s meglátlak
színrőlszínre, amint
azt megígérted a tieidnek
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind a
, és én hiszek
Neked!ÕHálaadással
Szabadító
Úr feladata.
viszi véghez aa
szívemben megköszönöm
szabadítást
kegyelembõl. mindazt,
Hit általamit
fonyújtottálel.
eddigi
életem
során.
Megkögadhatod
Hit által
élhetsz
szabadon,
szönöm
ezt üldözötten,
a kis nyájat, de
a gyülekezetet,
bár
mindig
ugyanakkor
amelyet
reám
bíztál.
Köszönöm,
hogy
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
Jézus Krisztus vére által ők is megválérted.
tattak. Kérlek, ne hagyd el őket ezután
A tengerparton
a halál
kapujában
sem!
Alázattal köszönöm
meg
Néked a
álltak,
Isten pedig
megnyitotta
számukcsaládomat,
s mindazokat,
akiket
nerakem
az adtál.
élet kapuját,
õk átléptek
haKérlek és
Téged
most és autollálból
életbe.
jára aaznégy
fiamért, akiket nem tudom,
hova
szele. Őrizzed
Ezt sodort
a lépéstateháború
se halogasd!
őket, és kérlek, ne engedd, hogy kezükhöz vér tapadjon!Lukács
Kérlek János
még téged

ezért a fiatal katonáért.
Neki
is vannak
Magyarországi
Baptista
Egyház
szerettei,
akiket
el
kellett
hagynia,
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezetfelsőbb Berettyóújfalu,
parancsnak engedve.
Segítsd
4100
Eötvös
u. 2.meg,
hogy ő is visszatérhessen azokhoz, akik
www.baptista.hu/berettyoujfalu
várják őt! És kérlek még, hogy bocsásd
meg azt, amit most tenni akar, mert nem
Kedves
Jézus Krisztudja, mitTestvéreink
cselekszik. Köszönöm,
hogy
tusban!
meghallgatsz... És most megyek, Égi
Kedves
Amerikai
Magyar Baptista
Atyám, hozzád
– Ámen!
Szövetség!
Ezután felállott a térdeiről, szembefordult
a kétigazságtalan
emberrel, és az
a még
mindig
„Nem
Isten,
hogykészenlétben
tartott
fegyverrel,
s
mondta:
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
- Köszönöm,
készen
vagyok... És
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az kezdÕ
te kigombolni
kabátját,
ingét, és
helyet
neve
iránt, amikor
szolgáltatok
szol-készítvea az
eltervezett(Zsid
lövésnek.
gáltok
szenteknek.”
6:10)
A tolmács végig suttogta a katona
fülébe
ezt a különös
imát, amit
megKöszönjük,
hogy gondoltak
ránkaznemerevedve
hallgatott. Ilyen imát ő talán
héz
helyzetünkben.
még
életében
nem hallott,
legalábbis,
Imaházunk
augusztus
végi leomlása
és
lebontása
jó reménységgel
vaamit őérteután
mondtak
volna el. A tolmács
gyunk
afelõl, hogy
Isten megsegít
benbizonytalanul
feszengett,
pislogott
jobbnünket
egy mert
új és aszép
hajlékot
ra-balra,
katona
nem építeni
mozdult.
istentiszteletek
céljára, azmúlva
Õ neve azonban,
dicsõKínos másodpercek
ségére.
munkálatokat
tavasszal
minthaA egy
láthatatlanjövõ
parancsnoknak
kezdjük
meg, addig a nem várt terveengedelmeskedne:
zéssel
és az engedélyek
beszerzésével
- Fegyvert
lábhoz! - leeresztette
fegyfoglalkozunk.
verét, majd sarkon fordulva, szó nélkül
Tervünk és szándékunk végrehajtávoztak.
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
Sallai László
prédikátor
történetét
által számunkra
eljuttatott
összeget:
lejegyezte
lánya,
Nyári
Istvánné
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Forrás: Ébresztő, Cleveland
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
LÉGY
ÜZENET!Minden
az Úrra figyelõ
imádságaikat!
szolgálatukra Istenünk
áldását kívánjuk.
Nem hanggal,
és nem beszéddel,
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
nem
is hallható
igékkel, Baptista Gyülekezet
nevében:
néha jelentéktelen
Papp Dániel
lelkipásztor
hétköznapi
történésekkel,
Szatmári István
gondnok
észrevétlen
jelekkel,
Lisztes
Tibor presbiter
csodás
véletlenekkel
üzen neked az Úr.
===========================
Csupán a szíved titkos
VÁRJ
MÉG!
felvevő antennájának
halk rezdülése
érzi,
Józsué 3:16
(2Móz 14,21-22)
csak az foghatja fel az Ő
neked szóló üzenetét.
Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
Keresd atartotta
csendet!
volna föl,
Tárd ki a szíved!
megállt,
Figyeld a rezdüléseket!
s rakásra gyûlt,
feszült,
Ha már visszhangra talált benned,
hullámössze,
hullámra
gyűjtsd
mint hõkölt.
megannyi kincset, Megállt
percre,
amit azzal a céllal egy
kaptál,
amígazaüzeneteket,
túlsó partra
hogy továbbítsd
hogy légy te magad
is üzenet!
át nem
értünk.

Egy nap se teljen
haszontalan!
Várj
még Uram!
Míg jársz-kelsz az
emberek
között,
Kezed ne vedd
el!
Légy
számukra
Mégtemindig
itt vagyok,
élő üzenet,
még mindig
itt vagyunk sokan.
Istentől küldött üzenet.
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2Mózes 14: 10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT
TÁVOL ÉS SZABADOK
MÉGIS KÖZEL -Egyiptomból?
KRASZNA,
PERECSEN

folytatás az 1. oldalról
Szép és hosszú Zilahon töltött vaAz életvégén
gyötrelem,
de azért van10)
mitvis�enni,
sárnap
(14. augusztus
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
szakerültünk Egrespatakra, ahol Szabó
a
tisztességes
temetéshez
való
jogukat
Efraim testvér várt bennünket, s az ő na-is
megtarthatták.
Az élet beszélgethettünk,
egy merõ kinlódás,
gyon
nehéz napjairól
reménytelenség
és
halál.
hát ezis jobb,
s Urunk vigasztalásáért De
imádkoztunk.
mint a semmi,
és úgymagyaros
sincs kilátás
ennél
Másnap
egy kiadós,
reggeli
többre.
Fogadjuk el a pl.
helyzetet,
és az adott
után
(megmutatnám
a szalonnát,
az
keretekben
elviselhetõvé
akkor
szedettpróbáljuk
paradicsomot,
de háttenni.
látoHányan
tengetikti az
életükettestvérma is
gassatok
el inkább
is Püsök
a rabszolga-gondolkodással?
ékezzel
panziójába,
s magatok is tapasztalni
fogjátok
azt a jót,azamiben
nekünk
voltel
Így tengette
életét Izráel
míg
részünk
néhány
át.
nem jött
hozzánapon
a Szabadító
és ki nem
Hazafelé
egyenlőre
Budapestet
hozta
õket (ami
a szolgaság
házából.
jelentette) két nagy „baptista” városban
is töltöttünk
időt. Krasznán
felMilyen aegy
mi kis
Szabadítónk?
2Mózes
kerestük
Dimény
Sándor
testvéréket,
12:42-ben találunk egy különös mondaaki
bennünket a krasznai cigány
tot elvitt
Istenrõl.
gyülekezet
imaházához.
hallotVirrasztott
az Úr azonSokat
az éjszakán,
tunk
erről
a
gyülekezetről
és
az
amikor kihozta õket Egyiptomból.épülő
Ez az
imaházáról Vadász János testvértől,
éjszaka
az
Úré
volt.
aki hosszabb ideig szolgált közöttük és
Micsoda
ebben
jelentős
részeevangélium
volt abban,van
hogy
mosta
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
itt egy szép és nagy imaház működik.
Izráel õrizõje
szunnyad éstartja,
nem
Dimény
testvér nem
is küldetésének
alszik.
jelent
az, hogy virrasztott
az
hogy
azMit
itteni
missziómunkát
segítse.
Úr azonis az
éjszakán,
amikor
kihozta
Száznál
többen
beférnek
az imaháznépét
Egyiptomból? azonnal odajött
ba.
A szomszédságból
Emberileg
– Isten
mindent
néhány
gyerek, szólva
akik azt
is megmutatfélretett
Õ népére
figyelt
azon
ták,
hogyésőkcsak
holazszoktak
ülni,
s azt
is
az éjszakán.
szabadulás
minden
elmondták
NovákAtestvérnek,
hogy
most
melyik
barátjukért
kellene imádkozni,
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
mert
beteg,
és tudják,figyelõ
hogy az
Úr Jézus
minden
pillanatot
tekintetével
meg
tudja
gyógyítani.
Eztez
azonnal
meg
kísért
végig.
Hát kicsoda
a rabszolga,
iskoszos,
tettünk ott,
az imaházban.
rongyos
nép, hogy az Isten
A hatalmas Krasznai
imaházra
is rászemélyesen
gondoskodik
róluk,
és
néztünk
legalább
kívülről,
mindent –félretéve
figyel
rájuk? néhány
fénykép
s aztán siettünk
tovább.
1500erejéig,
évvel késõbb
ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
A következő állomás Szilágyperecsen
hite, de
nagyonBalla
gyenge
az testvérnő
a hit. Ha
volt.
Azmég
alhambrai
Éva
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
Urat,
édesapja házát kerestük meg azelőször.
de
ha
balul
üt
ki
valami,
máris
pániBákai Géza testvér már várt bennünkolnak
bûnbakot
volt a
ket,
sőtésegy
terített keresnek.
asztal is. Ki
Távolság
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
ide-oda, Novák és Bákai testvér úgy beMellesleg,
sok keresztyén
ezen a
szélgettek
otthoni
és itthoni tart
dolgokról,
szinten acsak
hitéletében.
mintha
egy tegnap abbahagyott
Ekkor
Mózesnek eszébe
jut Isten
témát
folytatnának.
Marasztalt
még,
dehát
idővel 6:
mindig
hadimegígérte,
lábon álígérete.az2Mózes
6-8. Isten
lunk,
elköszöntünk.
hogy így
megszabadítja
õket az egyiptoMielőtt
a magyar
határt
megcéloztuk
miak
kezébõl,
és beviszi
népét
az ígéret
volna,
elkerültünk
a perecseni
földjére.
Akkor tehát,
nem kellimaházfélni a
hoz.
István testvér
az ottani
jelen Borzási
veszedelemtõl,
mert ez- csak
egy
lelkipásztor
a táborban
mondta,
rövid epizód-amég
nép életében.
Nem
ez a
hogy ne kerüljük el, hiszen még nem
vég,
Isten ott.
folytatást
ígért. Most
az a
is
jártunk
Nem reméltük,
de mégis
dolgunk, Borzási
hogy erõsen
Isten
sikerült.
testvérráálljunk
az imaház
udszavára.
Így bátorítja
a népet:
Ne
varon
szerelt
valamitMózes
– Novák
testvér
féljetek!
Álljatok
helyt,addig-addig,
és meglátjátok
nem
hagyta
annyiban,
míg
szabadít
meg macsak
az Úr
benneahogyan
négy kéz
alatt egyszer
megjavult.
Aztán
megnéztük
a hatalmas
imaházat
teket! 2Mózes
14: 13,
14.
– belülről
is. okosabb,
Micsoda mint
orgonájuk
van!
Mózes nem
a nép, csak
Hálát
adtunk
az
Úrnak,
hogy
magyar
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
népünk
nagy testvéri
közösségektovább ilyen
az üldözött
szabadoknak.
Ha
ben
itt a Szilágyságban.
Istenélhet,
az aki,például
akkor teljesíti
az Õ beszédét.
Talán sehol sem élnek ilyen nagy konEbben hitt Mózes.
centrációban
magyar baptisták – még
Ha azt kérdezte
Budapesten
sem. volna valaki Mózestõl:
Mikor
megígért?
Hogy
eztteljesíti
sokan Isten,
régótaamit
tudjátok,
sőt,
Erre Mózes
aztaválaszolhatta
volna,
talán
éppencsak
erről
vidékről származhogy:Lehet.
Nem De
tudom.
Ha olyan
valakiolvasóink,
azt kértok?
vannak
deztemég
volna:
Mózes,jártak
mondd
meg Terneakik
sohasem
errefelé.
vezzetek
egy körutat
a Szilágyságba,
künk, hogyan
szabadít
meg Isten
szívesen
fogadnak
majd benneteket!
bennünket
ebbõl a lehetetlen
helyzetbõl?
Az Úrcsak
áldjaazt
meg
erdélyi testvéreink
Mózes
válaszolhatta
volna,
életét,
hogy: szolgálatát!
Nem tudom! Egyet azonban tuHerjeczki
dok! Az Úr harcol értetek,
és a Géza
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
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Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)

MEGLÁTNI ŐT
Életem (59)

"Ő, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki
sem látott, és nem is láthat: Övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom." 1Tim
6,16.
A lelki ének szent, szent ének, vagy
csak ének, vagy csak dal, ahogy manapság gyakran hallom. Dalolni pedig a
borozgatók szoktak, és nem azok, akik
megteltek Szentlélekkel; azok szívbéli
énekeket énekelnek az Úrnak. Ef 5,18-20.
Minden írásra, könyvre felfigyeltem,
amely a gyülekezeti, a lelki énekről szól.
Sokat olvastam, de annak bibliai vonatkozásáról nem sokat találtam. Viszont
egy katolikus egyházzenei lapban annál
inkább. Egy orgonás katolikus papnál
láttam meg a Zágrábban megjelenő "Sv.
Cecilija" egyházzenei lapot, melynek
kotta melléklete is volt. Megrendeltem,
és több évig járattam. Néhány karéneket
meg is tanultunk belőlük az énekkarral.
Abban az időben, a 1970-es években
jelentek meg itt a keresztény sanzonok,
ők nevezték így a rajongó hívők dalait.
Nagyon ellenezték. Sok vitairat jelent
meg e témában. Igazuk is volt, és mégis hozzájuk is begyűrűztek, és meghonosodtak, mint ifjúsági dalok. Ezzel a
magyarázattal kerültek be gyülekezeteinkbe is. A Szent Cecilia egyik írásában
olvastam e megszívlelendő állítást: Isten
szentségét nem az ember, hanem maga
az Isten határozta meg!
Ezt tudatja az Úr Isten az emberrel:
"És miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kérubokat és a
villogó lángpallóst, hogy őrizzék az élet
fájához vezető utat." 1Móz 3,24.
Ezt tudatja Isten Mózessel az égő
csipkebokornál. Magához hívja, de megszabja a határt és a módot: "Ne jöjj közelebb! Old le sarudat a lábadról, mert
szent föld az a hely, ahol állasz!" 2Móz
3,5-6. "Mezítlábas", szolgai statuszt kap.
A kősziklánál is, ahol vizet falkaszt,
ezzel találkozik, amikor majdnem átlépi
a szentség határát, és Isten szankciózza,
hogy ne felejtse el. Mégis, prédikálta
Bálint Pál testvér, hogy Isten, végtelenül
szeretve és tisztelve szolgáját, maga temeti el a Pizga tetején!
Számomra sokatmondó Mózesnek az
a vágya, hogy látni akarja Istent. 2Móz
33,18-23. Egy igen nehéz eseményen van
túl, amikor kéri: "Mutasd meg nekem dicsőségedet." "Mintha Mózes át akarja
lépni, legalább egyszer, a végső sorompót, amely még mindég elválasztja őt a
megközelíthetetlen és titokzatos Istentől. Mózes megkapja a legnagyobbat,
amit ember még elérhet." ( a magyará2015. március

zatos Bibliából) Előzőleg azt mondta az
Úr Mózesnek: "Mert megnyerted jóindulatomat, és név szerint ismerlek... Van
itt egy hely nálam, állj a kősziklára! És
mikor elvonul dicsőségem a KŐSZIKLA
HASADÉKÁBA állítalak, és kezemmel
betakarlak, míg elvonulok. Azután elveszem kezemet és megláthatsz hátulról,
mert orcámat senki sem láthatja meg."
Nékünk, akik nem nép voltunk, ez
a lehetőség Jézus Krisztusban adatott
meg, akinek "hasadék" van az oldalán,
melyet a római katona dárdája ütött. A
költő, A.M. Toplady, így fogalmazta
meg: "Aki értem megnyíltál, rejts el, ó,
örök Kőszál!" Élve, és nem visszaélve,
ezzel a lehetőséggel, láthatunk Istenből
annyit, amennyit Ő jónak lát. Mind azt,
amit kijelentett nekünk Szent Fia által.
Ez az Ő hatalmas lényéből csak egy szelet, és ez is soknak bizonyul. Úgy szeretnénk úgy tenni, úgy imádni Istent e
kegyelemért, ahogy azt a samáriai as�szonynak mondta: lélekben és igazságban! Viszont Krisztusban, a sziklába
rejtve tudjuk ezt tenni, mert: "Az a víz,
s a drága vér,/ melyet ontál bűnömér';
Gyógyír légyen lelkemnek, / bűntől s
vádtól mentsen meg."
Milyen szépen segíti a szöveg mondanivalóját T. Hastings dallama és
harmóniája. Nem könnyű megtalálni
a megfelelő dallamot, különösen a jó
versre, mert a nem megfelelőt a vers "ledobja", ami itt nem történt meg. Művészien egyszerű, szentséges, és mindenki
számára érthető: "Törvényednek eleget
bűnös ember nem tehet. / Buzgóságom
égne bár, s folyna könnyem, mint az ár;
/ Elégtételt az nem ád, Csak te válthatsz
meg magad.
Mennyire segíti ez az ének megérteni,
hogy Krisztusba rejtve részesei lehetünk Isten Szentségének, és élvezhetjük
e boldog biztonság védettségét, még
akkor is: "Ha bevégzem életem, és lezárul már szemem: Ismeretlen bár az út,
Lelkem Hozzá, mennybe jut, Aki értem
megnyíltál, Rejts el, ó, örök Kőszál."
Nagyajtai Eszter

Könyvjelző

Eric Metaxas: Bonhoeffer

Könyv a mártír evangélikus lelkészről
Mi a helyes magatartás, ha a keresztyén közösség kettészakad, egy államhoz hű és az azzal szembenálló félre?
Meddig mehet el egy lelkipásztor, ha a
pusztulás veszélye fenyegeti hazáját?
Eric Metaxas Dietrich Bonhoeffer evangélikus lelkészről, teológusról írt életrajzából – amelyet az Immanuel Kiadó
jelentetett meg – többek között ezekkel
a kérdésekkel is szembesülhetünk.
A Pásztor, mártír, próféta, kém alcímet viselő életrajz a magyar olvasóközönség számára egyedülálló, hiánypótló
mű. Bemutatja a huszadik század egyik
legkiemelkedőbb hősét: a pásztort, a
mártírt, a prófétát, a kémet, aki fiatalságával, megalkuvást nem ismerő bátorságával és briliáns intellektusával szembeszállt magával Hitlerrel is. Meghatározó,
mélyen megindító történet az övé.
Az előkelő arisztokrata családból
származó német ifjú, miután egy harlemi gyülekezetben felfedezte az igazi hit
tiszta tüzét, Németországba visszatérve az elsők között emelt szót Hitler és
a nácizmus ellen. Később lelkipásztori
hivatása ellenére kettős ügynökként vett
részt a Führer elleni összeesküvésben.
Elvei és hite mellett kitartott mindhalálig. A rendkívüli élettörténet rendkívüli módon is ért véget: 39 éves korában
az ekkor már vőlegény Bonhoeffert a
flossenbergi koncentrációs táborban Hitler külön parancsára végezték ki. Halála
óta a 20. század egyik legösszetettebb és
legizgalmasabb személyiségeként tartják számon. Eric Metaxas munkájából
számunkra is kiderül, hogy méltán. Lebilincselő, egyben történeti, kulturális,
filozófiai, valamint vallási szempontból
is részlet-gazdag életrajza igen aktuális
üzenetet hordoz minden kor embere számára.
Horváth Ferenc lp.

