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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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amely Krisztus Jézusban van.” (12www.baptista.hu/berettyoujfalu
14v) Lehet, hogy legtöbben kívülről is el
tudnánk
ezt azJézus
igét. Bár
KriszKedves mondani
Testvéreink
Krisztus a központja életének, mégsem tartja
tusban!
magát már most tökéletesnek. Tegyünk
Kedves
Magyarfussunk,
Baptistacélmi
is így! Amerikai
S ha elindultunk,
Szövetség!
egyenest, elfelejtve azt, ami mögöttünk
„Nem
igazságtalan
az Isten, hogy
van.
Legyen
ez az életprogramunk!
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
Legtöbben
mártanúsítottatok
megtettétek azt
szeretetrõl,
melyet
az aÕ lépést,
amit
ez
a
két
fiatalember
most
neve iránt, amikor szolgáltatok és szol-fog
megtenni.
Haladjatok
tovább, célgáltok
a szenteknek.”
(Zsidhát
6:10)
egyenest! Önteltség nélkül, de elszántan;
s a célbahogy
fogtok
érni. Aki
ígynehalad
Köszönjük,
gondoltak
ránk
tovább
az úton, egyre inkább Krisztus
héz
helyzetünkben.
központúvá
válik azvégi
élete.
Arassatok
Imaházunk augusztus
leomlása
és
ilyen győzelmeket!
Hagyjátok magatok
lebontása
után jó reménységgel
vamögött,
amithogy
ott kell
hagyni;
ha megtérgyunk
afelõl,
Isten
megsegít
bennünket
egy új nem
és szép
építeni
tetek belőle,
is kellhajlékot
foglalkozni
vele.
istentiszteletek
céljára,
az Õ neveami
dicsõÍtéljétek kárnak
a Krisztusért,
őeléségére.
munkálatokat jövõ tavasszal
je akarAkerülni.
kezdjük
meg, addig
nem várt
Vannak,
akik a még
nemtervejutotzéssel
és az
engedélyekkövetése
beszerzésével
tak el
a Krisztus
útján a
foglalkozunk.
bemerítkezésig. A jövő héten sokan itt
Tervünk aés
szándékunk végrehajmaradtok
gyermektáborozáson
– dönttására
fogjuk
fordítani
a kedves
testvérek
hettek
Jézus
Krisztus
mellett,
s
elinduláltal számunkra eljuttatott összeget:
hattok,azaz
mint
az apostol.
$5,000,
ötezer
dollárt. Azután pedig
fussatok tovább, ahogy Pál is ezt tette.
Ezúton istőle,
megköszönve
Tanuljunk
nézzünk föltestvéreink
rá! S amikor
segítségét,
továbbra is
a minketKriszés
felnézünkkérjük
Pál apostolra,
igazából
aztust
Úrra
figyelõ
imádságaikat!
Mindenvolt
fogjuk
látni.
Számára Krisztus
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.
a legnagyobb
nyereség,
és élete
Krisztus
központú élet volt.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Végül
azt kérdezem,
hogy tőled mit leBaptista
Gyülekezet
nevében:
het tanulni? Látják-e benned Krisztust,
Papp Dániel
lelkipásztor
tanulhatnak tőled
– például
gyermekeSzatmári István gondnok
id? Fel tudnak nézni
rád?
Észre
veszik-e
Lisztes Tibor presbiter
benned Krisztust? Vagy legalább is azt,
hogy szereted őt és megpróbálod követ===========================
ni őt? Nem vagy persze tökéletes, de az
nem is baj.
A gyermeked
VÁRJ
MÉG!látja, hogy törekszel,
mint
ahogy
látja
azt is, amikor
Józsué 3:16 (2Móz
14,21-22)
nem. De ha látja, hogy törekszel, az már
fél nyereség. Észreveszik-e Krisztust
Megállt a víz.
benned és általad?
Minthogyha óriási kéz
Pál számára Krisztus
a legnatartottavolt
volna
föl,
gyobb nyereség. A ma bemerítkező
megállt,fiatalok is bizonyára ezts gondolják;
legyen
rakásra gyûlt,
ezután is így! És akik majd tanúi
lesztek
feszült,
a bizonyságtételüknek
ott a tóhõkölt.
partján,
hullám hullámra
erősödjetek meg újra abban, hogy
KriszMegállt
tus a legnagyobb nyereség!
menjetek
egySpercre,
tovább, célegyenest,
Krisztusra
figyelve.
amíg
a túlsó partra
Életetek egyre inkább át
Krisztus
közponnem értünk.
tú élet lesz. Amikor gyermekeitek, barátaitok rátok néznek,
észreveszik
rajtaVárj
még Uram!
tok, hogy ti a Krisztuséi
vagytok.
Ők
Kezed ne vedd el! is
a Krisztusé akarnak
majd lenni,
és azok
Még mindig
itt vagyok,
is lesznek.
Hála
Néki.
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza
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RámaiHerjeczki
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az ÁHÍTAT
1. oldalról

„Ha
hálaáldozatot
Úrnak,
Az
élet
gyötrelem, deáldoztok
azért vanazmit
enni,
úgy
áldozzátok,
hogy
ő
kedvesen
fogadvan húsosfazék, fokhagyma és uborka,
és
jaatőletek.”
(3Móz
22,29) való jogukat is
tisztességes
temetéshez
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
A Stanford-egyetem
elhunyt
reménytelenség
és halál.nemrég
De hát ezis
jobb,
professzora,
René
Girard
1972-ben
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
megjelent könyvében (Az erőszak és a
többre. Fogadjuk
el a helyzetet, ésnevezi
az adott
szakrális)
“méregtelenítésnek”
a
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
Biblia válaszát az emberiséget leginkább
Hányan tengetik
az életüket
ma is
és általánosan
jellemző
erőszakosságezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
ra. A pogány vallások egy-egy csoport
Így tengette
az életét jelenítik
Izráel míg
el
mimetikus
vágyakozását
meg
jött hozzá a ami
Szabadító
és ki mint
nem
aznem
áldozataikkal,
nem más,
hozta õket
a szolgaság
házából.
rituálisan
kontrollált
erőszak,
de az újra
jelentkező
bűnbak-mechanizmusokat
Milyenképtelenek.
a mi Szabadítónk?
2Mózes
orvosolni
A Szentírás
nem
12:42-ben
találunk
egy különösezt
mondacsak
leleplezi
a vallásosságnak
a hiányosságát,
tot Istenrõl.de Jézus Krisztus személyében Virrasztott
és tanításában
egyazon
új utat
is mutat
az Úr
az éjszakán,
a amikor
békétlenségből
és az
erőszakosságból
kihozta õket
Egyiptomból.
Ez az
való
szabadságra.
Az ószövetségi Szentéjszaka
az Úré volt.
írásban
található
részletesvan
előírások
Micsoda
evangélium
ebben aa
különböző
mondatban?áldozatok
Virrasztottbemutatásának
az Úr. Pedig
módjáról
már arra
híIzráel õrizõje
nemkészítették
szunnyadelő
és anem
vőt,
hogy
ne
másokat
utánozva,
hanem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
önmagára
járjonamikor
el. A szentség
Úr azon ügyelve
az éjszakán,
kihozta
egyéni
vágy
és
cél
lett.
Az
élő Istenhez
népét Egyiptomból?
áldozatával
közeledő
úton
Emberileg
szólva ember
– Istenmás
mindent
érkezik tehát, mint a félelmeit, vagy
félretett és
az Õ népére
figyelt
azon
haragját
az csak
áldozatán
kitöltő
pogány.
az
éjszakán.
A
szabadulás
minden
Az önmagát mindnyájunkért önként
mozzanatát
felügyelte,
feláldozó
Jézusszemélyesen
Krisztusa szelídsége
és
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
szentsége pedig tökéletes áldozat, amikísért
végig.
Hátorvosolja
kicsoda ez
rabszolga,
ben
maga
Isten
azaemberiség
koszos,
rongyos
nép, hogy
az Isten
bűnét,
és utat
nyit legjobb
vágyaink
beszemélyesen
gondoskodik
róluk,
és
teljesülésére.
mindent félretéve figyel rájuk?
Az1500
idézett
„hálaáldozatévveligeversben
késõbb ismét
virrasztott
ról” (todah) olvasunk - immár harmadaz
Isten
a
Gecsemáné
kertben,
azon a
szorra ebben a könyvben (3Móz 7:12-15;
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
19:5-8) -, amivel, természetesen, nem
azon
a húsvét vagy
hajnalon,
a mi
ártó
hajlamára,
tettéreamikor
keres megszabadításunk
történt.
oldást Istenénél a hívő, hanem az örömét
személyes
bizonyságom
arés a Sõt,
köszönetét
fejezné
ki valamivan
áldás
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
megtapasztalásáért. Később, a Máso28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
dik Templom zsidósága már sokkal
rólam is lehulltak
rabtartó bilincsei.
gazdagabb
liturgiáta követve,
például a
107. zsoltárt is idézve mutatott be háÜldözöttIttszabadok,
szabalaáldozatot.
a vallásosgyõztes
kifejezésmód
dok.prózaian
Elindultak
tehát. Nem
volt temég
egyszerű,
ugyanakkor
lekommunikáció. Nem lehetett mobillényegretörő.
telefonon
sor elején,
hogy
Először isrákérdezni
arra nevel,ahogy
az öröm
és
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
a hálaérzet kifejezésével Isten előtt is két
jemilliós
asszonyok,
lenjen
megnép,
a hívő,
mégpediggyermekek,
méltó móöregek,
juhok, barmok,
szekerek,hittel.
végedon.
Meggondoltan.
Engedelmes
láthatatlan
konvoj. A Verestehát
tenger
partIzráel
fiai a megszólítottak,
a hívő
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyközösség közös élménye is a hálaáldoszerAcsak
felröppen
a hír,az
azáldozat
egyiptomi
zás.
következő
versben
étsereg közeledik.
Kitör
a pánik
a táborkezésre
fennmaradt
részéről
is szó
van,
ban. Elõl
tenger, mögöttük
az ellenség.
aminek
aza elfogyasztása
a kiemelkedő
A nép
elõbb
segítségért
kiált Istenhez,
nap
örömei
közé
tartozik. Nagyon
jó dolog
Istennek
módon
fejezni kiMit
a
aztán
pedigkedves
neki esik
Mózesnek:
hálánkat!
tettél velünk, miért hoztál ki minket
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Mert, és harmadjára,
az „úgy
áldozzáEgyiptomból?
2Mózes 14:
10, 11.
Jobb
tok,
hogy…”
az
áldozat
bemutatásának
lett volna szolgaként meghalni Egyipatomban.
céljára Kiderül,
irányítja hogy
a figyelmet:
„hogy
van a népnek
kedvesen
fogadja
– aolvassuk
hite, de még
nagyontőletek”
gyenge az
hit. Ha
az
protestáns
fordításban.
Nézzük,
jól új
mennek
a dolgok,
tisztelik az
Urat,
milyen
olvasata
van
ennek
a
de ha balul üt ki valami, márisversnek
pánimás
fordításokban!
„Úgy áldozzatok,
kolnak
és bûnbakot keresnek.
Ki volt a
hogy
kedvesen
fogadtassatok”
(Káhibás, hogy ide jutottunk?
roli). „Kedvességtekre áldozzatok”
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
(Kecskeméthy). „Úgy végezzétek, hogy
szinten
a hitéletében.
kedves legyen”
(katolikus). Vagyis, az
Ekkor
Mózesnek
jut fedezi
Isten
áldozat értékét
Isten azeszébe
áldozóban
ígérete.
2Mózes 6:
Isten megígérte,
fel;
mi lehetünk
az6-8.
örömére.
Később, a
hogy megszabadítja
õketdolguk
az egyiptoprófétáknak
gyakran lett
hangot
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az ígéret
adni Isten nemtetszésének: „Gyűlölöm,
földjére. Akkor
tehát, nemünnepségeitekell félni a
megvetem
ünnepeiteket,
jelen
veszedelemtõl,
ez csak
egy
ket
ki nem
állhatom!” mert
– olvassuk
Ámósz
próféta
könyvében
is (5:21),Nem
mertez az
rövid epizód
a nép életében.
a
áldozók
múló
drágaságaik
az ünnevég, Isten
folytatást
ígért. és
Most
az a
pélyesség
mögötterõsen
próbáltak
megbújni
dolgunk, hogy
ráálljunk
Istena
megtéretlenségükkel.
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek!
helyt,
és meglátjátok
Dávid Álljatok
énekeiben
a hálás
szívű hívő
hogyan
szabadítgyönyörködünk
meg ma az Úr bennelelki
állapotán
mi is:
“Ártatlan
vagyok,
megmosom
kezemet,
teket! 2Mózes
14: 13,
14.
úgyMózes
járomnem
körül
oltárodat,
hanokosabb,
mintUram,
a nép, csak
gos
felsorolva
sok
hisz hálaéneket
Istenben, és zengve,
a hit beszédét
mondja
csodatettedet”
(Zsolt
26:6-7).
Ászáfé
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
az
áldozat
és a hálás
szívű híIsten
az aki,céljára
akkor teljesíti
az Õ beszédét.
vők
között
megtapasztalható áldásokra
Ebben
hitt Mózes.
mutat: „Aki hálaadással áldozik, az diHa azt kérdezte volna valaki Mózescsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak
tõl:
Mikormeg
teljesíti
amit megígért?
mutatom
IstenIsten,
szabadítását”
(Zsolt
Erre
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
50:23). Az Istennek kedves hálaáldohogy:
Nemprédikáció
tudom. Hais valaki
azt(Zsolt
kérzat
hiteles
az Úrról
dezte volna:
Mózes,
mondd
ne116:17).
A samáriai
leprás,
akitmeg
tizedmakünk,meggyógyított
hogyan szabadít
meg Isten
gával
az Úr, pontosan
ezt
bennünket
ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
tette.
“Amikor
látta,
hogy meggyógyult,
visszatért,
dicsőítette
Mózes csakésaztfennhangon
válaszolhatta
volna,
Istent.
Arcratudom!
borult Egyet
Jézus azonban
lábánál,tués
hogy: Nem
hálát
adott
17:15-16).
Vis�dok! Az
Úrneki…”
harcol (Luk
értetek,
és a lehetetszatért,
dicsőítse
lenbõl ishogy
ki tud
vezetni,Istent.
mert ÕÉs
azígy,
Úr. Jézustól
hallhatta:
„Kelj
fel,
menj
el,
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti,hited
komegtartott
téged.”
molyan veszem
azt, amit Isten mond, ha
- Törekszünk-e
arra, hogy hálaáldozaannak
minden ellentmondani
látszik is.
tunk
Úrnak?meg, csak
Nem kedves
tudom, legyen
hogyanaz
szabadít
várok rá és hiszek benne,
és amit
nekem
Novák
József
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni SZELLEMI
a harcikocsik HARCOK
kerekét, homályt
bocsátani
az
egyiptomiakra...
mind a
ISKOLÁN BELÜL ÉS KÍVÜL
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást
kegyelembõl.
által meg
foTegnap este
olyan filmet Hit
néztünk
gadhatod el. Hit
élhetsz szabadon,
lányunkkal,
amiáltal
határozottan
az evolúció
tanát terjesztette.
Pedig
humoros
bár mindig
üldözötten, de
ugyanakkor
és
vonzó mesefilmnek
Ráadásul a
gyõzelmesen,
mert aztűnt.
Úr hadakozik
hangerője
is kifogástalan volt. Így jutotérted.
takAeszembe
az iskolaévet
gyertengerparton
a halál kezdő
kapujában
mekeink
és
fiataljaink.
álltak, Isten pedig megnyitotta számukraLelki
az életszemem
kapuját,előtt
és õk
átléptek
a hafeltűnt
Dániel
és
lálból az
életbe.
három
társa,
akik foglyokként kerültek
Babilóniába.
Ezt a lépéstMár
te se fiatalon
halogasd!erőszakkal
szakították ki őket családi és felekezeti
körükből. Idegen kultúrába
helyre keLukácsésJános

rültek.
Nem ismerték
az ottani
nyelvet,
Magyarországi
Baptista
Egyház
felfogásokat
és
szokásokat.
Mindez
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet saját
hibájukon
kívül történt.
Igaz,
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.népük
elfordult
az egyedül élő, igaz és valós
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Istentől. Számtalan, idején jött isteni
figyelmeztetést semmibe vettek. CsököKedveshaladtak
Testvéreink
Jézus Krisznyösen
az istentelenség
vonzó
tusban!
útján előre! Meg is lett a nemkívánatos
Kedves Amerikai
Magyara fiatal
Baptista
eredménye.
Ez leginkább
nemSzövetség!
zedékre hatott! Új, kemény és végeláthatatlan
kihívással kellett
szembe
néz„Nem igazságtalan
az Isten,
hogy
niük! Fergeteges,
sorsdöntő szellemi
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és a
harcban találták
Még az
szeretetrõl,
melyet magukat.
tanúsítottatok
az isÕfokozta
kísértéseiket,
hogy előkelő
vezetői
neve
iránt,
amikor szolgáltatok
és szolcsaládokból
származtak,
egészségesek
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
és jó megjelenésűek, értelmesek, gyors
felfogásúak,
fogékonyak
voltak
Köszönjük, hogy
gondoltak
ránkminden
nehéz
helyzetünkben.
bölcsességre,
ismeretre és tudományra.
Imaházunk
végi leomlása
és
Ezért
háromaugusztus
éves tanulmányra
fogták
lebontása
után eljókellett
reménységgel
vaőket. Közben
volna merülniük
gyunk
afelõl,
Istenélvhajhász
megsegít benaz Istent
nemhogy
ismerők
életstínünket
egyBe
új kellett
és szépvolna
hajlékot
építeni az
lusában.
olvadniuk
istentiszteletek
céljára,
az Õ neve dicsõakkori világelsők
társadalmába.
Ennek
ségére.
A munkálatokat
tavasszal
érdekében
nevüket is jövõ
megváltoztatták,
kezdjük
meg, addig
a nem vártaddigi
terve-nehadd felejtsék
származásukat,
zéssel
és az engedélyek
beszerzésével
veltetésüket,
minden meggyőződésüket.
foglalkozunk.
Temessék el múltjukat, fogadjanak el új
Tervünk
szándékunk
végrehajerkölcs
és és
értékrendet!
Hűséges
admitására
fogjuk
fordítani
a
kedves
testvérek
nisztratív
vezetőknek
szánták
őket!
Rááltal számunkra eljuttatott összeget:
adásul,
senki
sem
kérdezte
őket,
hogy
$5,000, azaz ötezer dollárt.
mit szólnak mindehhez! De nem voltak
Ezúton is megköszönve testvéreink
egyedül!
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
Dániel
azonban
elhatározta,
hogy
az Úrra
figyelõ
imádságaikat!
Minden
nem szennyezi
be magát!
többi júdeszolgálatukra
Istenünk
áldásátAkívánjuk.
ai ifjú is társult hozzá. Bár a tananyagot
kiválóan
nem mondtak le
Testvéri elsajátították,
szeretettel a Berettyóújfalui
az Istennek
félretett
életről. Ezt lázadásBaptista
Gyülekezet
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dráma
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az árapály váltakozására, ilezzel a van
rabszolga-gondolkodással?
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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.
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dagály
kora
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
délután,
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mindent
félretéve
figyel
rájuk?
tetőpontját. Még mindig buzgón ásták a
1500 és
évvel
ismét virrasztott
kavicsot,
egykésõbb
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Egyhattyú! A vízen persze már játszi kön�szer csak felröppen
a hír, az egyiptomi
nyedséggel
lehetett irányítani.
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Őt Megváltójuknak
és életük
hogy megszabadítja õket az egyiptoUrának.
miak
kezébõl, és beviszi
népét az gyüleígéret
Beszámolóink
segítségével
földjére.életünk
Akkor fontosabb
tehát, nemeseményeibe
kell félni a
kezeti
jelen veszedelemtõl,
ez csak
egy
szeretnénk
betekintéstmert
nyújtani
kedves
olvasóinknak.
Legutóbbi
rövid epizód a nép
életében. jelentkezéNem ez a
sünk
óta sokminden
gyülekezevég, Isten
folytatást történt
ígért. Most
az a
tünkben,
a
megszokott
gyülekezeti
ös�dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szejövetelektől
az örömteli
felemelő
szavára. Így bátorítja
Mózes aésnépet:
Ne
istentiszteleti
alkalmakig,
most egy
féljetek! Álljatok
helyt, és ám
meglátjátok
szomorú eseményről kell tudósítsuk olhogyan szabadít meg ma az Úr bennevasóinkat.
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
A gyülekezet
Mózes
nem okosabb,legidősebb
mint a nép, csak
hisz Istenben,
és a hit
beszédét mondja
tagjának
temetése
tovább
az üldözött
Ha
Szomorú
szívvel, szabadoknak.
de a mindenható
Isten az
aki, akkor teljesíti
az Õ beszédét.
Isten
akaratában
megnyugodva
vettük
Ebben hitt Mózes.
tudomásul,
hogy Papp Ida testvérnőt az
aztmárcius
kérdezte29-én
volnaelszólította
valaki MózesÚr Ha
2016.
e föltõl:létből.
MikorTestvérnőnk
teljesíti Isten,91amit
di
évesmegígért?
korában,
Erre Mózes csak
válaszolhatta
volna,
türelemmel
viseltaztbetegségből
költözött
el
az örökkévaló
hazába.
A temetési
ishogy:
Nem tudom.
Ha valaki
azt kértentisztelet
április
4-énmondd
volt megtartva
dezte volna:
Mózes,
meg ne-a
Springvale-i
Botanikus
temető
künk, hogyan
szabadít
meg Wilson
Isten
kápolnájában.
Aajelenlevő
bennünket ebbõl
lehetetlencsaládtagok,
helyzetbõl?
rokonok,
ismerősök
és gyülekezeti
taMózes csak
azt válaszolhatta
volna,
gok számára Horváth Ferenc lelkipászhogy:
Nem atudom!
Egyetigéit,
azonban
tutor
hirdette
vigasztalás
a kápoldok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetnában és a nyitott sírnál egyaránt. Isten
lenbõlaismennyei
ki tud vezetni,
Úr.
igéje
honramert
és Õ
a az
mennyei
Ez a bibliai
hit. Hinnifigyelmünket.
azt jelenti, ko-A
polgárjogra
irányította
molyan veszem
azt, amit
Isten énekekkel
mond, ha
gyülekezet
énekkara
alkalmi
szolgált.
annak minden ellentmondani látszik is.
NemPapp
tudom,
hogyan
szabadít
meg, csak
Ida
testvérnő
életrajza
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
Papp megteszem.
Ida 1924. július
4-én
született
mond,
A többi
pedig
az Õ
Erdélyben, a Bihar megyei Tóti községfeladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
ben. Szülei, Sólyom József és Lídia,leféelső
kezni a harcikocsik
kerekét, homályt
világháborús
özvegyekként
házasodbocsátani
az mindkettőjüknek
egyiptomiakra... már
mindvolt
a
tak
össze és
Szabadító Úr az
feladata.
viszi véghez a
gyermekük
előzőÕ házasságukból,
szabadítást
kegyelembõl.
Hitfiú:
általErzsifoösszesen
három
lány és egy
ke,
Irma, Magdus,
és Imre.
szülőknek
gadhatod
el. Hit által
élhetszA szabadon,
még
három üldözötten,
leánygyermekük
született:
bár mindig
de ugyanakkor
Etus,
Róza, és utolsó
gyermekként
Ida,
gyõzelmesen,
mert az
Úr hadakozik
aki
nemcsak a legfiatalabb volt a családérted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig
megnyitotta számukbennünket,
és visszakerülünk
abba a
ra az élet amelyre
kapuját, rendeltettünk,
és õk átléptek aakkor
haközegbe,
van
értelme
és célja életünknek. A „szálálból
az életbe.
razra”
viszont
csak kínlódunk,
Ezt akivetve
lépést te
se halogasd!
és hiába keressük a megoldást életünk
problémáira. Williams
Alexanderné
Lukács
János

ban,
hanem a
Magyarországi
Baptista Egyház
leghosszabb
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
kort
érte
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös u. 2.
meg.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Ida
16
éves
korában
Kedves Testvéreink Jézus Krisztért meg és
tusban!
mer
ítkezet
t
Kedves
Amerikai
Magyar Baptista
be
1940Szövetség!
ben, és lett a
tóti
baptista
„Nem
igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék
g y ü le ke z eat ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok az Õ
tagja. 1946neve
amikor szolgáltatok és szolban,iránt,
22 éves
gáltok
a szenteknek.”
(ZsidPapp
6:10)Gáborhoz
korában
férjhez ment
és Isten három gyermekkel áldotta meg
Köszönjük,
hogy Idával,
gondoltak
neőket:
Karcsival,
ésránk
Irénkével.
héz
helyzetünkben.
Házasságukat
azonban férje korai halála
Imaházunk
augusztus
végi leomlása
és
szakította
meg
1969 végén,
amikor Isten
lebontása
magához után
hívtajó49reménységgel
éves korában, varövid
gyunk
afelõl,után.
hogy Ida
Istentestvérnő
megsegítcsak
ben- 45
szenvedés
nünket
egy amikor
új és szép
hajlékot
éves volt,
özvegy
lett, építeni
ám azóta
istentiszteletek
céljára,
az Õ
dicsõnem ment újra
férjhez,
ígyneve
élete
végéig
ségére.
A maradt
munkálatokat
jövõ tavasszal
hűséges
férjéhez.
kezdjük meg, addig a nem várt terveMiután
gyermekek beszerzésével
felnőttek és elzéssel
és aza engedélyek
költöztek
otthonról,
még
néhány évet
foglalkozunk.
egyedül
szülőfalujában,
Tótiban,
Tervünklakott
és szándékunk
végrehajmajdfogjuk
1983-ban
beköltözött
tására
fordítani
a kedvesNagyváradtestvérek
ra, ahol
a nagyváradi
1-es összeget:
számú bapáltal
számunkra
eljuttatott
tista gyülekezet
lett. Karcsi fiával
$5,000,
azaz ötezertagja
dollárt.
és családjával lakott együtt, amíg ők
Ezúton is az
megköszönve
testvéreinkAzt
elhagyták
országot 1987-ben.
segítségét,
a minket
és
követőenkérjük
Irénketovábbra
lányávalis és
családjával
azisÚrra
figyelõ
imádságaikat!
Minden
lakott, előbb Nagyváradon, majd készolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
sőbb Magyarországon, Gödöllőn 1994
ésTestvéri
1998 között.
Melbourne-be
1998-ban
szeretettel
a Berettyóújfalui
települt
ki
véglegesen
Irénke
lányával
Baptista Gyülekezet nevében:
és családjával együtt. Élete utolsó évePappalatt
Dániel
lelkipásztor
inek nagyrésze
Karcsi
fiával és
Szatmári
István
gondnok
Ibolya menyével
lakott,
amíg
kórházba
Lisztes
Tibor presbiter
került 2014. június
elsején.
Három hónapos
kórházi
kezelés
után
az
Outlook
===========================
Gardens keresztyén otthonba költözött,
ahol szeretettel gondozták a nővérek.
VÁRJ MÉG!
Egészsége rosszabbra fordult miután
Józsué
3:16 elesett
(2Mózés
14,21-22)
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SZABADOK
TORONTÓ

folytatás az 1. oldalról
Torontói pillanatképek
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
Isten
kegyelméből,
egy áldásokban
van
húsosfazék,
fokhagyma
és uborka,és
és
eseményekben
gazdag
nyarat
a tisztességes temetéshez való hagytunk
jogukat is
magunk mögött.
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
Az év legnagyobb
eseménye
a jobb,
szöreménytelenség
és halál.
De hát ezis
vetségi
volt sincs
júliuskilátás
1-3 között.
mint a konvenció
semmi, és úgy
ennél
Gyülekezetünk
példásan
többre. Fogadjuktestvérisége
el a helyzetet, és
az adott
helyt
állt és próbáljuk
szeretettel
szolgált a tenni.
közel
keretekben
elviselhetõvé
300 Hányan
személyttengetik
számlálóaz
vendégsereg
felé.
életüket ma
is
Aezzel
sok aáldott
istentisztelet
között,
gyürabszolga-gondolkodással?
lekezetünk
szemszögéből
a vasárnap
Így tengette
az életét Izráel
míg el
délelőtti
legemlékezetesebb,
nem jötta hozzá
a Szabadító és ugyanki nem
is ennek keretében két fiatal, Szegedi
hozta õketésaDemeter
szolgaságBenjámin
házából. hitüket
Sebastián
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
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Imaházunk augusztus végi leomlása és
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feladata. aÚtat
nyitni
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éneklést.
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hogy Lake
hullám hullámra hõkölt.
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hogy „egységben
az erő”,
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gyermekekkel
együtt tanítóikat
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minden rendben
van-e. Közel
két gyönyörűen
Megállt
dehátul
egységben
a lelkesedés,
lelkesítés
sokszínűre de
festették
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ugyanakkor
Ildikó,
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Irénke
és
nép, asszonyok,
gyermekek, vezetből
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egy
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kibomló ásványi anyagok, a
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öregek, juhok,
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között
jutott konvoj.
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gyülekezetnek
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álltak, Isten
pedig
megnyitotta
csak felröppen
a hír, az
egyiptomi Teremtő
Várj még
Uram! az
iránti
hálára
ösztönzőszámuklátvány
Várjuk, s hálás szívvel
fogadjuk
éssereg
örömmel
nézünk
a követkera az élet
kapuját, Az
és õk
haközeledik.
Kitörelébe
a pánik
a tábor- élvezői
Kezed
ne vedd el!szelehettünk.
estiátléptek
tábortűza melőszi áldásokat, aminek
reményeink
zőban.
közös
alkalmaknak,
a letti
Elõlistentiszteleti
a tenger, mögöttük
az ellenség.
lálból
az életbe.
mindig
itt vagyok,
a Huli
házaspár
(meghíéneklés,
és a reggeli áhítat után egy rint része leszMég
testvéri/szomszédi
találkozásnak!
A nép elõbb segítségért
kiált Istenhez, emberi
még
mindig
itt
vagyunk
sokan.
vott
lelkipásztorunk
és
felesége)
érkezéalkotást
csodáltunk
meg
vasárEzt a lépést te se halogasd!
Augusztus
észak
aztán
pedig második
neki esikhétvégéjét
Mózesnek:
Mit nap: a zsiliprendszert, ami összeköti a se is.
Kerekes
Irénke
tavakat,
Michigan-ben
gyülekezet
na- Huron és a Lake Superior
Herjeczki
Géza
(1977)
Lukács
János Sault
tettél velünk,töltötte
miért ahoztál
ki minket
sekből,
prózából, amolyan
nosztalgiaÜLDÖZÖTT
SZABADOK
utazásra
indítva
ezzel
a
jelenlevőket.
Az
folytatás az 1. oldalról
egyéni élet mérföldköveinél figyelünk
felAzigazán
a gyülekezetnek
gyermekek
élet gyötrelem,
de azértavan
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.

8.2010.
oldal szeptember

Announcement
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

folytatás
oldalrólcalled home our
The Lordazof1.Mission
beloved
Sister, Rev.
Kamilla
Furedi.
Az élet gyötrelem,
de azért
van mit
enni,
You
have
been
informed
about
her
death
van húsosfazék, fokhagyma és uborka,
és
and
the funeral
service in
previousis
a tisztességes
temetéshez
valóa jogukat
issue.
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség
ezis jobb,
It is our dutyés halál.
now, De
to hát
notify
the
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
membership of our churches and those
többre. Fogadjuk
el a helyzetet,
az adott
supporting
her ministry
in the és
past
that
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
her account will be closed. We are
in
Hányanoftengetik
az életüket
ma is
the process
forwarding
all remaining
ezzelfor
a rabszolga-gondolkodással?
funds
the continuation of her ministry
Így
életét toIzráel
míg el
in Sierratengette
Leone, az
namely,
the Baptist
nem
jött
hozzá
a
Szabadító
és
ki
nem
Theological Seminary, the Traveling
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
Bible School, and to the Elementary

School founded by Kamilla’s church in
Milyen
a mi Szabadítónk? 2Mózes
the City
of Makeni.
12:42-ben találunk egy különös mondatot
Istenrõl.
These
transaction will be carried out Virrasztott
az Úr
az éjszakán,
in accordance with
her azon
expressed
wishes
õket Egyiptomból.
Ez az
- amikor
by thekihozta
Presidium
of the Hungarian
éjszakaConvention
az Úré volt.of North America in
Baptist
Micsoda with
evangélium
vanofebben
co-operation
the leaders
the Si-a
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
erra Leone Baptist Association. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
Rev.jelent
Dr. Geza
Herjeczki
Chair,
alszik. Mit
az, hogy
virrasztott
az
andéjszakán,
Benevolence
Committee
ÚrMission
azon az
amikor
kihozta
népét Egyiptomból?
Emberilegfrom
szólvathe
– Isten
mindent
Wisdom
Psalms
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
"I was
glad when
they said unto
me,
az
éjszakán.
A szabadulás
minden
Let
us go intoszemélyesen
the house of felügyelte,
the Lord."
mozzanatát
Psalm
122:1
minden
pillanatot figyelõ tekintetével
Mikevégig.
and Jerry
were ez
neighbors
for
kísért
Hát kicsoda
a rabszolga,
about
five rongyos
months when
one day
koszos,
nép, hogy
az Jerry
Isten
asked
Mike to gondoskodik
play golf withróluk,
him on
személyesen
és
a mindent
bright, félretéve
beautifulfigyel
Sunday
rájuk?morning.
Mike1500
graciously
declined,
for
évvel késõbb
ismétasking
virrasztott
a azraincheck.
Jerry invited
Mikeazon
on aa
Isten a Gecsemáné
kertben,
couple
moreéjszakán,
Sundays, azon
but Mike
always
csütörtök
a pénteken,
refused.
Jerry
asked
him
why,
and
azon a húsvét hajnalon, amikor Mike
a mi
told
him that hetörtént.
went to church. After
szabadításunk
that,Sõt,
Jerry
didn't ask
again, on Sunday
személyes
bizonyságom
van aror any other day of the week. Mike
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
finally asked Jerry why, and he replied,
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
"I asked you to go with me three times to
is lehulltak
a rabtartó
dorólam
something
that was
reallybilincsei.
important
to me, but you never once asked me to go
Üldözött
gyõztes szabato church
withszabadok,
you."
dok.
Elindultak
tehát.
teMike never thought thatNem
Jerryvolt
might
lekommunikáció.
Nem
mobillike
to go to church.
Toolehetett
often we
shy
telefonon
a sor because
elején, hogy
away
from rákérdezni
asking people
we
hátulwant
minden
rendben
van-e.
két
don't
to seem
pushy.
But Közel
the Lord
milliós
asszonyok,
gyermekek,
asks
that nép,
we work
diligently
to bring
öregek,tojuhok,
szekerek,
people
Him.barmok,
Often people
dovégenot
goláthatatlan
to churchkonvoj.
simplyAbecause
they partfeel
Veres tenger
awkward
have megpihennek.
never been asked.
ján tábortand
vernek,
EgyShare
your felröppen
faith. Ask asomeone
to church
szer csak
hír, az egyiptomi
with
You never
know
whata might
seregyou.
közeledik.
Kitör
a pánik
táborhappen.
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
Prayer:
Open
eyes
to the needs
aztán
pedig
nekimyesik
Mózesnek:
Mit
oftettél
others.
Help
me
to
not
think
know
velünk, miért hoztál ki Iminket
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people's
minds2Mózes
before I14:
ask.
Egyiptomból?
10,Be
11.patient
Jobb
with
me
as
I
learn
to
share
my
faith
with
lett volna szolgaként meghalni Egyipothers.
tomban.Amen
Kiderül, hogy van a népnek
by gyenge
Dan R. az
Dick
hite, de még nagyon
a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de haOur
balul Strongholds
üt ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
Lucado
hibás, hogy by
ideMax
jutottunk?
Mellesleg,
keresztyén tart
ezen aa
Does
a sok
stronghold
have
szintenhold
a hitéletében.
strong
on you? Do you feel nothing
Mózesnek
eszébethoughts
jut Istenof
butEkkor
despair?
Do you think
ígérete. A
2Mózes
6: 6-8.isIsten
megígérte,
defeat?
stronghold
a false
premise
that
God’s promise.
Corinthians
hogydenies
megszabadítja
õket 2az
egyipto10:5
“it sets
itself népét
up against
the
miak says
kezébõl,
és beviszi
az ígéret
knowledge
of God.”
It attempts
földjére. Akkor
tehát, nem
kell félni to
a
magnify
the problem
and
minimize
jelen veszedelemtõl,
mert
ez csak
egy
God’s
ability to
solveéletében.
it.
rövid epizód
a nép
Nem ez a
God
could
never
forgive
vég, Isten folytatást ígért. me-Most That’s
az a
the stronghold of guilt.
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
Bad things always happen to
szavára.
Ígythe
bátorítja
Mózesofa self-pity.
népet: Ne
me-That’s
stronghold
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
I have to be in charge– The stronghold
hogyan
of
pride.szabadít meg ma az Úr benneteket!
2Mózes
14: 13,
I don’t
deserve
to14.
be loved– The
stronghold
of rejection.
Mózes nem
okosabb, mint a nép, csak
Most
Christians
hisz
Istenben,
és a hit don’t
beszédétrecognize
mondja
strongholds. But
we
don’t
have toHa
be
tovább az üldözött szabadoknak.
among
them.
Ourteljesíti
weapons
are from
Isten az aki,
akkor
az Õ beszédét.
God
and
divine power to demolish
Ebben
hitthave
Mózes.
strongholds. Isn’t that what you
Ha azt
kérdezte
valaki
Mózeswant?
Keep
God atvolna
center
stage.
Turn
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
off the computer and open the Bible
Erre Mózes
csakto
aztGod
válaszolhatta
more!
And turn
for help. volna,
hogy: Nem tudom.
Ha Glory
valaki Days
azt kérFrom
dezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
Bible skepticism
doubles
in
bennünket
ebbõl a lehetetlen
helyzetbõl?
Mózes
csakyears,
azt válaszolhatta
volna,
three
survey finds
hogy:
Nem tudom!
Egyet azonban
The number
of Americans
skepticaltu-of
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
lehetetthe Bible has doubled over the apast
three
lenbõl aisnew
ki tud
vezetni,
mert Õ az Úr.
years,
survey
reveals.
Ez aState
bibliai
azt jelenti,
koThe
of hit.
the Hinni
Bible poll
discovered
molyan
veszem
azt, amitthat
Isten
mond,
that
those
who believe
the
Biblehais
"just
of teachings
written
annakanother
mindenbook
ellentmondani
látszik
is.
by
men
that contains
stories and
advice"
Nem
tudom,
hogyan szabadít
meg,
csak
doubled
10 tobenne,
20 percent
since
2011.
várok ráfrom
és hiszek
és amit
nekem
The
survey,
which Awas
conducted
by
mond,
megteszem.
többi
pedig az Õ
the
Barna
Group,
found
that
one
in
five
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind a
MISSIONARY
Fund
Szabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
The purpose: supporting the a
szabadítást
fomissionarykegyelembõl.
initiatives of Hit
our által
young
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
people. Donations from this fund
bárwill
mindig
üldözötten,
deMissionary
ugyanakkor
be allocated
by the
and Benevolence
at its
gyõzelmesen,
mert azBoard
Úr hadakozik
mid-year meetings. The written
érted.
applications
addressed
to the
MBB
A tengerparton
a halál
kapujában
should state the goals and the
álltak,
Isten of
pedig
számukduration
the megnyitotta
mission trip,
and
ra should
az élet include
kapuját, aésletter
õk átléptek
a haof support
lálból
életbe.
fromazthe
pastor of the applicant.
Contributions
be mailed to
Ezt a lépést te se can
halogasd!
the Treasurer (address on page 2).
Lukács János

Americans
read the
Bible Egyház
at least four
Magyarországi
Baptista
times
week
—
equal
to
the
percentage
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
of
those
who
are
skeptical
of
it.
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
Although the Bible obviously remains
www.baptista.hu/berettyoujfalu
a "highly valued, influential force" in
America,
the Christian
PostKriszsays, it's
Kedves as
Testvéreink
Jézus
also
certainly
a
polarizing
document
tusban!
with
millennials.
percent
of those
Kedves
AmerikaiForty
Magyar
Baptista
aged
18
to
29
admitted
to
never
having
Szövetség!
read it because they were "busy," and 30
„Nem igazságtalan
az isn't
Isten,
hogy
percent
think the Bible
influential
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és a of
enough in society
(versus 50 percent
szeretetrõl,
adults). melyet tanúsítottatok az Õ
neveThe
iránt,
amikor szolgáltatok
és who
szol-are
percentage
of Americans
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid is
6:10)
engaged
with Scripture
equal to the
percentage who are skeptical — both
Köszönjük, hogy gondoltak ránk neat helyzetünkben.
19 percent. The latest findings are in
héz
American
Society's
fourth annual
ImaházunkBible
augusztus
végi leomlása
és
State of the
Bible
lebontása
után
jó survey.
reménységgel vaTheafelõl,
percentage
considered
gyunk
hogy Isten
megsegít "Biblebenfriendly"
dropped
45építeni
percent
nünket
egy új
és szép from
hajlékot
to 37 percent,
while
istentiszteletek
céljára,
az "Bible-engaged"
Õ neve dicsõségére.
A munkálatokat
tavasszal of
remained
steady. Thejövõ
percentage
kezdjük
addig aneutral
nem várt
terve-the
those meg,
considered
toward
zéssel
engedélyek
beszerzésével
Bible,és26azpercent
in 2014,
has remained
foglalkozunk.
statistically unchanged. (Internet)
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
Fontos
számok a
$5,000, azaz
ötezer dollárt.

Ezútonbibliában
is megköszönve- egy
testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
1. Jézus
pedigimádságaikat!
felele néki: Minden
az Úrra
figyelõ
Mindenparancsolatok Istenünk
között az áldását
első: Halljad
Izráel:
szolgálatukra
kívánjuk.
Az Úr, a mi Istenünk egy Úr.
2. Egy az
Isten és amindeneknek
Atyja,
Testvéri
szeretettel
Berettyóújfalui
aki
mindeneknek
felette
van
és
mindenek
Baptista Gyülekezet nevében:
által és mindnyájatokban munkálkodik.
Papp nekünk
Dániel lelkipásztor
3. Mindazáltal
egy Istenünk
gondnok
van, az Atya, Szatmári
akitől vanIstván
a mindenség,
mi is
ő benne; és egyLisztes
Urunk,Tibor
a Jézus
Krisztus,
presbiter
aki által van a mindenség, mi is ő általa.
===========================
4. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is
Isten és emberek között, az ember Krisztus
Jézus. VÁRJ MÉG!
5. Én és 3:16
az Atya
egy vagyunk.
Józsué
(2Móz
14,21-22)
6. Azonképen sokan egy test vagyunk a
Krisztusban, egyenként pedig egymásnak
Megállt a víz.
tagjai vagyunk.
kéz
7. Mert egy aMinthogyha
kenyér, egy óriási
test vagyunk
tartotta
volna
föl,
sokan; mert mindnyájan
az egy
kenyérből
megállt,
részesedünk.
rakásra gyûlt,
8. Mert egyetlenegysáldozatával
örökre
tökéletesekké tette a megszentelteket.
feszült,
9. Mert ahogyan
egy emberhõkölt.
engedethullámazhullámra
lensége által sokan lettek bűnösökké,
Megálltúgy
az egynek engedelmességeegy
által
is sokan
percre,
lettek igazakká.
túlsó
partra
10. A gazdagnakamíg
igenasok
juha
és marnemvolt
értünk.
hája volt. A szegénynekátnem
egyebe,
csak egy báránykája, azt is pénzen vette.
Várj még
Uram!sem
11. Ugyanígy a ti mennyei
Atyátok
Kezed
el!
akarja, hogy elvesszen
egyne
is vedd
e kicsinyek
közül.
Még mindig itt vagyok,
12. Ezenképen,
néktek,
örvenmég mindigmondom
itt vagyunk
sokan.
dezés van az Isten angyalainak színe előtt
egy bűnös ember
megtérésén.
Herjeczki
Géza (1977)
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Ady Endre SZABADOK
megtérése
ÜLDÖZÖTT

folytatás az 1. oldalról
Örök hajlékodba fogadj be Uram!
Endre utolsó
napjaiAz élet-Ady
gyötrelem,
de azért
van mit enni,
van
húsosfazék,
fokhagyma
és uborka,
és
Kovácsy Margit diakonissza
testvér
a tisztességes
temetéshez
való jogukat
(1890-1984)
szívenütő
sorokat
jegyzettis
megtarthatták.
Az élet egy
kinlódás,
föl
a csucsai presbiter,
azmerõ
írófejedelem
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
Ady Endre haláltusájáról, mint egyike
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
annak az imaközösségnek, amely a kölFogadjuk
el a helyzetet,
és szívére
az adott
tőtöbbre.
agóniáját
a Megváltó
irgalmas
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
bízta:
Hányan
az életüket
ma is
„Dr.
Szabótengetik
Aladár (akkor
a Filadelfia
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
Diakonissza Intézet elnöke) mondta el
Így tengette
az gyűjtve
életét Izráel
míg el
nekünk,
maga köré
a diakonis�nem
jött hozzá a Szabadító és ki nem
sza
testvéreket:
hozta õket a szolgaság házából.
„Testvéreim, akik tudnak Ady Endréről,Milyen
a költőről,
segítsenek
érte
a mi kérem,
Szabadítónk?
2Mózes
imádkozni!
Versei
a
mi
hívő
keresztyén
12:42-ben találunk egy különös mondaelvünket
sokban botránkoztatják, intot Istenrõl.
kábbVirrasztott
nem értjük
hangját,
az „forradalmi”
Úr azon az éjszakán,
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jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövidÚr
epizód
a nép életében. Nem ez a
Az
érkezése
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
Mikor
elhagytak,
dolgunk,
hogy erõsen ráálljunk Isten
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Így bátorítja
Mózesvittem,
a népet: Ne
Csöndesen és váratlanul
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
Átölelt az Isten.
hogyan szabadít meg ma az Úr benneNem
teket!harsonával,
2Mózes 14: 13, 14.
Hanem
jöttnem
néma,
igaz öleléssel,
Mózes
okosabb,
mint a nép, csak
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Hányan tengetik az életüket ma is
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nem lenne,
az éjszakán.
A szabadulás
minden
hiszen
a bűnösöknek
van szükségük
a
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
megtérésre, nem az igazaknak. Abban
mindenteljesen
pillanatot
figyelõ tekintetével
viszont
megakadtam,
amikor
kísért
végig.
Hát
kicsoda
ez a rabszolga,
azt olvastam, hogy a lelkésznő
saját
koszos, szerint
rongyossosem
nép, prédikál
hogy az arról,
Isten
bevallása
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
ahogy
az embereknek
viselkednie
kellemindent
félretéve
figyel
rájuk?
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Üldözött szabadok,
elvárásaiknak,
mintsem,gyõztes
hogy szaba„megdok. Elindultak
tehát.látsszon.
Nem volt
teszokott”
keresztyénnek
Testét
lekommunikáció.
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT SZABADOK
távol és mégis
közel
folytatás az 1. oldalról
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van húsosfazék, ELÉ
fokhagyma
és uborka,2és
GYŰJTÉS
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tõl: Mikor teljesíti
Isten, amitelnöksége
megígért?
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látszik
nyiben
lehetőség
lenne erre, és
az Úris.is
Nemindítja
tudom,szívüket.
hogyan szabadít meg, csak
úgy
várok
rá és hiszek
benne, és
nekem
Ugyanakkor
kívánunk
jó amit
előmenetelt
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
Õ
az amerikai testvéreinknek mind a az
lelki,
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
lefémind pedig a fizikai munkában. Építsékezni
a harcikocsik
kerekét,azon
homályt
tek
örömmel
Isten országát
a hebocsátani
mind a
lyen,
ahovaazazegyiptomiakra...
Úr állított benneteket!"
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást
kegyelembõl.
foára.
Zápszonyban
kezdte Hit
megáltal
ugyanis
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
működését a BTA Kárpátaljai Magyar
bár mindig üldözötten,
Konzultációs
Központja.deEzugyanakkor
számunkra
óriási
lehetőségmert
és kegyelem
is egyben,
gyõzelmesen,
az Úr hadakozik
hiszen
érted. négy éven keresztül szolgálhatunk
és felelősséggel
segíthetjük
A feléjük
tengerparton
a halál kapujában
azt,
hogy
később,
a
kárpátaljai
magyar
álltak, Isten pedig megnyitotta számukbaptista
misszióban
is
megtalálják
hera az élet kapuját, és õk átléptek aahalyüket.
lálból az életbe.
Most
írok, hogy anyagi
Ezt a nem
lépéstazért
te se halogasd!
dolgokkal segítsd az itt élőket, hanem
szellemiekkel. Kérlek,
ha valamikor
is
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
A MABAVISZ elnöksége:
Szövetség!
Elnök: Papp János (Magyarország)
„Nem
igazságtalan
az Isten,
hogy
Alelnökök:
Pardi Félix
(Erdély)
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
dr. Gergely
István (Amerika)és a
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ
Főtitkár: melyet
Durkó István
(Magyarország)
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
IMÁDKOZZUNK

EGYMÁSÉRT
Köszönjük,
hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
A Magyar Baptisták VilágszövetImaházunk
végi leomlása
és
ségébe
hat augusztus
magyar baptista
szövetség
lebontása
jó reménységgel
va- a
tartozik. után
Aki szeret
messzebbre látni
gyunk
afelõl,környezeténél
hogy Isten megsegít
benközvetlen
- az Evangénünket
új ésolvasói
szép hajlékot
építeni
liumi egy
Hírnök
bizonyára
ilyenek
istentiszteletek
céljára,
az távolban
Õ neve dicsõ- és imádkozni
is kész
élő testségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
véreiért,
annak
azt
ajánljuk,
hogy a
kezdjük meg, addig a nem várt tervekövetkező
sorrend
szerint
tegye
azt.
zéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Hétfőn a magyarországi baptista
Tervünk és és
szándékunk
testvérekért
az egyházvégrehajvezetőiért,
tására
fogjuk
fordítani
kedves
testvérek
Papp János elnökérta és
munkatársaiért.
által számunkra eljuttatott összeget:
Kedden
a Romániában
élő magyar
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
baptista testvérekért és a szövetség
Ezúton is megköszönve
vezetőiért,
Pardi Félix testvéreink
elnökért és
segítségét,
kérjük továbbra is a minket és
munkatársaiért.
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
Szerdán Istenünk
az Észak-Amerikában
szolgálatukra
áldását kívánjuk.
és Ausztráliában élő magyar baptista
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
testvérekért
és a szövetség
vezetőiért,
Baptista
Gyülekezet
dr. Gergely
Istvánnevében:
elnökért és munkatársaiért.
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári
István gondnok
Csütörtökön
a délvidéki
magyar
Lisztes Tibor
baptista testvérekért
és apresbiter
szövetség
vezetőiért, Nyúl Zoltán és Nagy Tibor
===========================
lelkipásztor testvérekért.
Pénteken
a felvidéki
magyar baptista
VÁRJ
MÉG!
testvérekért és a szövetség vezetőiért,
Józsué
3:16lelkipásztorért
(2Móz 14,21-22)
Dóczé
Bálint
és munkatársaiért.
Megállt a víz.
SzombatonMinthogyha
a kárpátaljai
óriásimagyar
kéz
baptista testvérekért
és volna
a szövetség
tartotta
föl,
vezetőiért, Nehra Bálint lelkipásztorért
megállt,
és munkatársaiért.
s rakásra gyûlt,
feszült,
szíveden volthullám
az itt élők
sorsa, hõkölt.
imádkozz
hullámra
velem és értünk, akár a gyülekezettel
Megállt
is, hátha a mi Istenünk megadja
azt a
egy percre,
kegyelmet számunkra,
hogy
felnő
amíg a túlsó partraegy
olyan nemzedék, amelyik
azértünk.
atyáiktól
át nem
örökölt hiábavalóságokat levetve, tiszta
és jó lelkiismerettel fogja építeni Isten
Várj még Uram!
országát itt Kárpátalján.
Kezed ne vedd el!
Köszönöm,Még
hogymindig
mellettünk
álltok és
itt vagyok,
imáitokkal
segíteni
fogjátok sokan.
szolgálamég mindig
itt vagyunk
tunkat.
Nagy-Kasza
Dániel
lp.
Herjeczki Géza
(1977)

Boldogok (4)
Aki azt állítja, hogy a mocsárban is
van víz, igyék! "Boldogok, akik éhezik
és szomjúhozzak az IGAZSÁGOT: mert
ők megelégíttetnek." Mt 5,6.
"Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem
hozzád, óh Isten." Zsolt 42,2, "Ó, ha
tudnám" - sóhajtozik fájdalmasan Jób
barátai körében, akik nem ismerik Isten igazságát - "hogy megtalálnám Őt,
elmennék szinte az Ő székéig. Elébe terjeszteném ügyemet, számat megtölteném
mentő erősségekkel ... hadd érteném
meg, mit szólna hozzám." Jób 23,3-5.
Sokakat hozott ez az éhség, az igazság
után, az élő víz forrásához, és megismerték az IGAZSÁGOT. "Aki hozzám
jön, semmiképpen meg nem éhezik, és
aki bennem hisz, meg nem szomjúhozik
soha." Jn 6,35.
"Én vagyok", mondja Jézus, "az IGAZI szőlőtő" Jn 15,1. E szerint vannak
más szőlőtők is, de igazi csak egy. Azt
mondanám így is van. Vannak a világban más lehetőségek is a boldogulásra.
Különböző tanítások, nevelési rendszerek, hagyományok, melyekből jól nevelt
bölcs emberek nevekednek. Isten adott
az emberiségnek egy "általános áldást,”
lehetőséget e földi életre. Voltak és vannak bölcs, tudós férfiak a világban, akik
boldoggá, élhetővé, teszik földi életünket. Gonosz világról beszélünk, de ezeket, a civilizáció vívmányait, használjuk. Ezt nevezem én általános áldásnak,
mely adatik minden embernek; de van
az igazi boldogság, az pedig az örök élet,
az IGAZSÁG megtalálása révén, a megtérés és újjászületés által.
Sokszor nehéz megkülönböztetni az
isteni áldást a hit alapján, az általános
áldástól. Sokszor hallunk bizonyságtételt, mint Isten áldását, közben, amit állít
az illető, ahhoz nem kell hit. Erről szól
Ésaiás? "Ó, mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs
pénzetek, jertek vegyetek és egyetek, jertek vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort
és tejet. Miért adnátok pénzt azért, ami
nem kenyér, és gyűjtött kincset azért,
ami meg nem elégíthet. Hallhassatok,
hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és
gyönyörködjék lelketek kövérségben."
És 55,1-2.
Sokan alapozzák életüket különböző
igazságokra, de Jézus mondja, hogy az
ember nem élhet csak e kenyéren, mert
szüksége van a lelki kenyérre, az Isten
Igéjére. Mt 4,4.
"Jertek lássatok egy embert, aki
megmonda nekem mindent, amit csele2016. november

kedtem. Nem ez-é a Krisztus?", mondja boldogan az asszony, megtudva az
IGAZSÁGOT. Megélte: "És megismeritek az IGAZSÁGOT, és az igazság szabadokká tesz titeket." Jn 8,32. Ez nem
egy filozófiai tézisből eredő következtetés, hanem Isten kijelentése: megtudom
ki vagyok, és kivé lehetek. Az egyedüli IGAZSÁG az maga Jézus Krisztus,
és Ő helyezi az embert vissza eredeti
méltóságába, melyre teremtetett. Mert:
"Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem
szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet
én adok neki, örök életre buzgó víznek
kútfeje lesz őbenne." Jn 4,14. Ez azt jelenti, hogy többé nem test, hanem Lélek szerint él. És ez az új élet továbbra
is kell, hogy táplálkozzon az Isten igéjével, és mind jobban, és jobban megismerje az IGAZSÁGOT, aki maga Jézus
Krisztus. Mert aki nem eszi az Ember
Fiának testét, és nem issza az ő vérét,
nincs élet abban. Pál apostol imádkozik
a filippi hívőkért, hogy növekedjenek az
ismeretben, "Teljesek lévén az IGAZSÁGNAK gyümölcsével, melyet Jézus
Krisztus teremt az Isten dicsőségére és
magasztalására." Fil 1,1-11.
Az Úr azt mondja, hogy a hozzá közel állókban jelenti ki magát. A nagyobb
ismeret erősíti a hitet, és bátor fellépést
ad az IGAZSÁG tekintetében. Hívő életünk során sok élethelyzetben meg kell
találni az igazságot. Igaza van-e Jézusnak most is? Eldöntöm, úgy cselekszem
és megtapasztalom, hogy igaza van.
Ebben a meggyőződésben tudtam, és
tudok biztatni másokat is, mint pl. Debóra Bárákot: "Kelj fel, mert ez a nap az,
melyben kezedbe adja az Úr Siserát, hisz
maga az Úr vezet téged." Bir 4,14. Viszont akik nem növekednek az igazság
megismerésében, mondja Pál apostol, a
hit dolgában hajótörést szenvednek.

Az igazsághoz tartozik megismerni,
hogy Isten haragja jogos, mert a SZERETET haragja jogos. Nem régen Isten
rám szólt, igen komolyan. Megrémültem, de ugyanakkor nagyon boldog lettem, hogy az Úr szeret, és törődik velem, és ez igaz, ilyen személyre szólóan
ismer. Nagyon boldog és hálás voltam és
vagyok.
Boldogok azok a hívők, akik ebben
az éhségben, szomjúságban maradnak,
vágyva a nagyobb ismeretet, nehogy ezt
kelljen hallaniuk: "Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét
arra van szükségetek, hogy Isten beszédének kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, akiknek tejre
van szükségetek és nem kemény eledelre. Mert mind az, aki tejjel él, járatlan
az IGAZSÁG beszédiben, mivelhogy kiskorú." Zsid 5,12-13.
Annál inkább, mert az Úr üzeni Ámos
próféta által: "Íme napok jönnek, azt
mondja az Úr, és éhséget bocsátok a
földre; nem kenyér után való éhséget,
sem víz után való szomjúságot, hanem
az Úr beszédének hallgatása után. És
vándorolni fognak tengertől tengerig
és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét,
de nem találják meg." Ám 8,11-12. Mert
"Elhagytak engem az élő vizek forrását,
hogy kutakat ássanak maguknak; és repedezett kutakat ástak, melyek nem tartják a vizet." Jer 2,13.
Nagyon boldog vagyok, hogy megismertem az IGAZSÁGOT, hogy az vezetett egész életemen át, erőt adva minden
más legyőzésére, dicsőítve a kegyelmet,
mely által ebben részesültem, és tudom,
amit az Úr ígér: "A győzelmesnek enni
adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van." Jel 2,7.
        
       Nagyajtai Eszter

