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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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elgondolkozni,
feladata.
leféhogy mi történik a karácsonyi ajándékkezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
kal. Hogyan fogadják? Mennyire várja
bocsátani
egyiptomiakra...
mind
a
és
reméli azazajándékozó,
hogy aki
kapja,
Szabadító
Úr feladata.
visziörül
véghez
majd
kicsomagolja
– ésÕigen,
neki!a
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által
foEgyébként...
ha nem, akkor
mi lesz?
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
És mi történik az ajándékkal?
bár
mindig üldözötten,
de ugyanakkor
Gyerekek
között bizony
még az is
gyõzelmesen, hogy
mert kitör
az Úrrajta
hadakozik
megtörténhet,
a veszekedés...
érted. vagy hogy a kezdeti izgalom
után
el lesz felejtve...
a sarokba
A hamar
tengerparton
a halál kapujában
dobva...
és
úgy
érezzük,
hiába
álltak, Isten pedig megnyitotta volt...
számukra„Az
az élet
kapuját,
és õk
átléptek
ha-Ő
Istennek
pedig
legyen
hálaa az
lálból az életbe. ajándékáért!”
kimondhatatlan
Mi
hogy ez nekünk
Eztráébredtünk
a lépést te semár,
halogasd!
szól? Hogy Isten ezt minekünk szánta?
Kicsomagoltuk már?Lukács
És megköszöntük?
János

És
ráébredtünk már,
hogy igen,
épp erre
Magyarországi
Baptista
Egyház
volt
és
van
szükségünk?
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Vajon
mit érez egy ajándékozó,
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös u. 2.ha az,
amit
adott, ott marad, figyelemre se mélwww.baptista.hu/berettyoujfalu
tatva, ki sem csomagolva, elfelejtve?
A mi szívünk mélyén vajon van valaKedves
Testvéreink
Kriszmi
vágyakozás?
Talán Jézus
egy meglepetés
tusban!
után?
Kedves Amerikai Magyar Baptista
„Az Istennek pedig legyen hála az Ő
Szövetség!
kimondhatatlan ajándékáért!”
„Nem
igazságtalan
hogy
Ne felejtsük
el, hogyazez Isten,
a legnagyobb,
elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
és a
az igazi karácsonyi ajándék!
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
az Õúgy
És „csomagoljuk
ki”! Mert csak
neve
iránt,
szol-így
lehet
nekiamikor
igazánszolgáltatok
örülni, éséscsak
gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
hozhat valami változást, olyan változást,
amely újra és újra megújítja örömünket.
Köszönjük, hogy gondoltak ránk neMindenekfelett pedig köszönjük meg!
héz helyzetünkben.
Imaházunk
végi leomlása
és
Van egy augusztus
négy szóból
álló sorozat,
lebontása
után minél
jó reménységgel
vaamit a szülők
hamarabb szeretnek
gyunk
afelõl, hogy
Isten megsegít Kérem!
benmegtanítani
gyermekeiknek:
nünket
egyKöszönöm!
új és szépSzívesen!
hajlékot építeni
Tessék!
istentiszteletek
céljára,
az Õ tudjunk,
neve dicsõDe ahhoz, hogy
"kérni"
tudni
ségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
kell ennek
lehetőségéről.
kezdjük
meg,
addigezt
a így
nemfejezte
várt terveValaki
egyszer
ki:
zéssel
és az Isten
engedélyek
beszerzésével
„Maga
indít arra,
hogy kérfoglalkozunk.
jük tőle imádságunkban azt, amit meg
Tervünkadni
és nekünk.”
szándékunk végrehajszeretne
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
ha ezt kimondtuk,
Istenösszeget:
szíves-öröáltalÉsszámunkra
eljuttatott
mest
mondja
nekünk,
hogy
„Tessék!”
$5,000, azaz ötezer dollárt.
– Erre következhet a mi „Köszönöm!”
Ezúton isamire
megköszönve
szavunk,
Isten egytestvéreink
egész életen
segítségét,
továbbra
is a minket
és
át akarjakérjük
nekünk
mondani,
hogy „Szíazvesen!”
Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra
áldását kívánjuk.
- Szívesen,Istenünk
gyermekem!
Így nem lesz hiábavaló a mennyei kaTestvéri ajándék!
szeretettel a Berettyóújfalui
rácsonyi
Baptista Gyülekezet nevében:
Isten kegyelmi
az örök élet
Pappajándéka
Dániel lelkipásztor
Szatmári
István
gondnok
Isten nem holmi csecsebecsékkel
Tibor Érdemes
presbiter itt
ajándékoz megLisztes
bennünket.
Pál
apostol
szavait
idézni:
„A
láthatók
===========================
ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.”
Ilyen VÁRJ
ajándékotMÉG!
készített nekünk IsJózsué
3:16való
(2Móz
14,21-22)
ten! Az Ővele
kapcsolat
rendezését,
helyreállítását, és az örök életet!
Megállt
a víz.
Kimondtuk már, hogy
„Köszönöm!”?
– Isten szívesen
adja, nagyon
szívesen!
Minthogyha
óriási
kéz
Mi pedig ne feledjük
el a nagy
tartotta
volnaajándéföl,
kozási buzgalom mellett a legnagyobb,
megállt,
örök ajándékot – samely
láthatatlan
rakásra
gyûlt,
ugyan – de nagyon is valóságosan
megfeszült,
tapasztalható!
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
Hadd fejezzem be az angyal
karácsoegy percre,
nyi üzenetével: „És az angyal
így szólt:
a túlsó
partrahirNe féljetek, mert amíg
íme, nagy
örömet
detek nektek, amely minden
öröme
át nemnép
értünk.
lesz, mert Dávid városában ma megszületett nektek az Üdvözítő,
az Úr
Várj még aki
Uram!
Krisztus.” (Lukács Kezed
10:11). ne vedd el!
Még mindig
itt Anikó
vagyok,
Williams
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)

4.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az ÁHÍTAT
1. oldalról

„Irgalmas
és kegyelmes
azvan
ÚR,mit
türelme
Az
élet gyötrelem,
de azért
enni,
hosszú,
szeretete
nagy.
Nem
perel
mindvan húsosfazék, fokhagyma és uborka,
és
végig,
nem tart temetéshez
haragja örökké.
Nem vét-is
a tisztességes
való jogukat
keink
szerint bánik
velünk,
nem kinlódás,
bűneink
megtarthatták.
Az élet
egy merõ
szerint
fizet
nekünk.
Mert
amilyen
mareménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
gasan
van
az
ég
a
föld
fölött,
olyan
nagy
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
a többre.
szeretete
az istenfélők
iránt.ésAmilyen
Fogadjuk
el a helyzetet,
az adott
messze
van napkelet
olyan
keretekben
próbáljuknapnyugattól,
elviselhetõvé tenni.
messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalHányan tengetik az életüket ma is
mas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
az istenfélőkhöz" (Zsolt 103,8-13).
Így tengette az életét Izráel míg el
Hogyan
„érzékelheti,”
miképpen
látnem
jött hozzá
a Szabadító
és ki nem
hatja
meg
Istent?
Csakis a felhozta
õketazaember
szolgaság
házából.
kínált kegyelmi kapcsolatban, életünket
érintő
cselekedeteiben;
például, 2Mózes
amikor
Milyen
a mi Szabadítónk?
irgalmasságot
gyakorol
irántunk.
12:42-ben találunk egy különös mondaÚgy
emlékeztet bennünket Isten irtot
Istenrõl.
galmasságára
zsoltár-részlet,
hogy
Virrasztottezaza Úr
azon az éjszakán,
közben
megtanít
a
Kijelentésben
közölt
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
igazságokat
helyesen
éjszaka az Úré
volt. mérlegelni. A 7. és
14. versek
„keretet”
alkotnak,
Micsoda
evangélium
van amin
ebbenaza
Isten
irgalmasságáról
megfestett
femondatban? Virrasztott az Úr.kép
Pedig
szül.
E
„keret”
nélkül
belevesznénk
az
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
értelmezésbe. Azt gondolnánk, hogy az
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
irgalom nem más, mint a rossz elnézéÚrirgalmas
azon azéséjszakán,
amikor
kihozta
se:
megbocsájtó,
mert
Isten
népét
Egyiptomból?
sem akar örökké bosszankodni. Tanítják
Emberileghogy
szólva
– Isten
mindent
is némelyek,
a szerető
Isten
irgalfélretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt
azon
ma egyetemes üdvözítést eredményez,
az éjszakán.
A szabadulás
mert
ha megteheti,
hogy inkábbminden
a vétmozzanatát
keinket
hajítsaszemélyesen
a feledésbe, felügyelte,
mintsem a
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
bűnöst büntesse, akkor
bizonyára
meg
kicsoda
ez a rabszolga,
iskísért
teszi végig.
azt. A Hát
„keret”
kordában
tartja az
koszos,
rongyos gondolatokat.
nép, hogy azHivatIsten
ilyen
kicsapongó
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
kozásokkal ad irányt az értelmezésnek,
mindent
figyel rájuk? része a
hiszen
a félretéve
Kinyilatkoztatásnak
1500
évvel akésõbb
ismétis.virrasztott
„közös
tudás,”
történelem
Isten iraz Isten a aGecsemáné
kertben,
azon a
galmassága
választott nép
történelmécsütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
nek a legfontosabb része lett. Érthetővé,
azon aszámára
húsvét is
hajnalon,
amikorteszi
a mi
mások
tanulságossá
a
szabadításunk
történeteiket.
A történt.
Mindenható szőtte bele
Sõt, személyes
bizonyságom
van ara múltba,
hogy reménykedve
keressük
a
ról, hogy
együtt
mában,
de avelem
jövőben
is. virrasztott az Úr
28
évvelszól
ezelõtt
egy téli estén,
amikor
Arról
a történelem
(a történerólamhogy
is lehulltak
a rabtartó
tünk),
mennyei
Atyánkbilincsei.
irgalmasságát gyakorolva jó utat mutatott az
ÜldözöttIrgalmas
szabadok,
gyõztestámogat
szabaembernek.
tetteivel
dok. Elindultak
tehát. Nemésvolt
tebennünket,
hogy rátaláljunk
le ne
lekommunikáció.
Nem lehetett
mobiltérjünk
a jó útról. Tudja,
hogy irgalmárákérdezni
sor elején,
hogy
ratelefonon
szorulunk,
hiszen Őa formált
minket.
hátul minden rendben
van-e. Közel
két
Formáltatásunkra
emlékezve
látja rajmilliós
nép, képmásság”
asszonyok, gyermekek,
tunk
az „Isten
jegyeit - ez
juhok, barmok, szekerek, végeisöregek,
irgalom.
láthatatlan
konvoj.
tenger
partA nyolcadik
vers Aa Veres
2Mózes
34,6-ot
ján tábort
vernek,azt
megpihennek.
Egyidézi,
pontosabban
a történelmi helyszer csak
felröppen
a hír, az egyiptomi
zetet,
amikor
az aranyborjút
készítő,
sereg közeledik.
Kitör a pánik
a táborhitetlenséggel
“ügyeskedő”
népnek
legban. Elõlszüksége
a tenger, volt
mögöttük
ellenség.
nagyobb
az Úr az
kegyelmes
A nép elõbbAz
segítségért
kiáltésIstenhez,
jóindulatára.
itt kijelentett
megtapasztalt
(!) négy
(irgalmas,
aztán pedig
nekitulajdonság
esik Mózesnek:
Mit
kegyelmes,
türelme
tettél velünk,
miérthosszú
hoztálés kiszeretete
minket

2019. december
3. oldal

nagy)
az ószövetségi
lett,
Egyiptomból?
2Mózesnép
14:hitvallása
10, 11. Jobb
amihez
történelmük
fordulóinál
újból
és
lett volna szolgaként meghalni Egyipújból
visszatértek
9,17.31;
tomban.
Kiderül, (Jóel
hogy2,13;
vanNeh
a népnek
Zsolt
86,15).
hite, de
még nagyon gyenge az a hit. Ha
Isten
irgalmának
a „kerete”
ahogyan
jól mennek
a dolgok,
tisztelik- az
Urat,
adejavunkon
munkálkodik
az
Úr
azonha balul üt ki valami, máris- pániban
messze
meghaladja
a zsoltáríró
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
Ki volttöra
ténelmi tudását. Mi már azt is tudjuk,
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
hogy mit tett értünk az Úr Jézus KriszMellesleg,
keresztyénismerjük
tart ezenfel
a
tusban.
Jézus sok
keresztjénél
szinten
a
hitéletében.
az irgalom szükségességét, árát és mélyEkkor
Mózesnek
eszébea bűn
jut valósIsten
ségét.
Megváltónk
áldozata
ígérete. 2Mózes
6: 6-8.
Isten megígérte,
ságáról,
a probléma
méreteiről
is beszél.
hogy megszabadítja
az egyiptoSzeretetében
sem egyõket
könnyed
mozdumiak kezébõl,
népét az
ígéret
lattal
hajította és
el beviszi
a vétkeinket
magától.
Bűneinket
Istentehát,
irgalmának
ereje
földjére. Akkor
nem kellazfélni
a
tartja
azon a „kozmikus
jelen veszedelemtõl,
mertpályán,”
ez csak amin
egy
egyre
távolabba kerülnek
Tőle Nem
és tőlünk,
rövid epizód
nép életében.
ez a
az
Irgalmastól
és
az
irgalomra
vég, Isten folytatást ígért. Mostszorulaz a
taktól,
megkegyelmezettektől,
hogy
mi
dolgunk,
hogy erõsen ráálljunk
Isten
egyre
kerülhessünk
Hozzá,
szavára.közelebb
Így bátorítja
Mózes a népet:
Ne
Atyánkhoz („amilyen irgalmas az apa
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
fiaihoz...”).
hogyan
szabadít meglett
mamár
az Úr
benne-a
Saját történetünk
Istennek
teket!
2Mózes
14:
13,
14.
Jézus Krisztus feláldozásában kifejenem A
okosabb,
mintFeszítettben
a nép, csak
zettMózes
irgalma?
Keresztre
hisz Istenben,
és aember
hit beszédét
mondja
láthatja
meg az
legközelebbről
tovább
az üldözött
szabadoknak.
Ha
az
irgalmas
Istent, amint
éppen és újból
Isten az aki,
akkor teljesíti
az Õ beszédét.
irgalmát
gyakorolja.
A megtapasztalt
irgalomról
vall egyik énekünk szerzőEbben hittígy
Mózes.
je (BGyÉ_248):
“Én
irgalomban
részeHa azt kérdezte
volna
valaki Mózessültem,
/ Bár
érdemes
nemmegígért?
voltam. /
tõl: Mikor
teljesíti
Isten,ráamit
Csoda
ez, mert
/ Ezt
soha
Erre Mózes
csakdőreségemben
azt válaszolhatta
volna,
nem
óhajtottam.
/
Örvendek,
mert
tahogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérpasztalom,
/
Mily
nagy
az
égi
irgalom...”
dezte volna: Mózes, mondd meg neIgen, hogyan
az istenfélők
irgalomra
künk,
szabadít
meg szoruIsten
ló
bűnösök,
akiket
atyjukként
szeret az
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Úr. Isten megismerhető, bárki találkozMózes
válaszolhatta
volna,
hat
vele csak
Jézusazt
Krisztusban;
és aki
csak
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tu-a
hozzá fordul (megtér, újjászületik), azt
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetfiúság örömeibe fogadja.
lenbõl
is ki tud vezetni,
az Úr.
Magasztaljuk
az Uratmert
atyaiÕszeretetéért!Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit
Isten
mond, ha
Novák
József
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom,
hogyan
szabadít meg, csak
Szelíd
örökösök
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
Boldogok
a szelídek,
mond,
megteszem.
A többimert
pedigőkaz Õ
(Mt 5:5)
örökségül
bírják
a
földet.
feladata. Útat nyitni a tengeren,
lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
A szelídség nem gyávaság, nem gyábocsátani az nem
egyiptomiakra...
a
moltalanság,
puhányság. mind
Nem az
Szabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
a szelíd, akinek minden mindegy. Nészabadítást
kegyelembõl.
Hit által fo-a
melyek
összetévesztik
a szelídséget
gadhatod el. HitAáltal
élhetsz
szabadon,
szerénységgel.
kettő
nem
azonos.
bár mindig
Amikor
azt üldözötten,
mondta az de
Úr ugyanakkor
tanítványaigyõzelmesen,
az Úr
hadakozik
nak,
legyetek mert
szelídek
... ugyanakkor
az
egész világra szóló küldetés lelkével
érted.
ruházta
fel őket. A atanítvány
nem szeA tengerparton
halál kapujában
rénykedhet
küldetésének
tudatában.
álltak, Isten pedig megnyitotta számukraAazszelídség
élet kapuját,
õk átléptek eredea haigéjeésószövetségi
tű
(Zsolt
37:11). Az Úr Jézus bibliája
lálból
az életbe.
az Ószövetség volt. Volt amivel nyíltan
Ezt a lépést A
te se
halogasd!
szembeszállt.
hegyibeszédnek
ez a
refrénje: "Megmondatott
a régieknek
...
Lukács
János

én
pedig azt mondom
néktek
... " De a
Magyarországi
Baptista
Egyház
szelídséget
kiemelte
és
a
maga
életpélBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
dájával
a
keresztyén
élet
egyik
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. legbiz2.
tosabb jelévé tette (Mt 11:29).
www.baptista.hu/berettyoujfalu
A szelídség olyan belső erő, amely
képessé
a kicsinyekkel
szemben
Kedvestesz
Testvéreink
Jézus
Krisz-határtalan
gyöngédségre,
a
rosszindulatú
tusban!
ravaszokkal szemben rettenthetetlen báKedves Amerikai
Magyar
Baptista
torságra.
A szelídség
ellentéte
a harag,
Szövetség!
az indulatosság. Ez nem mindig hangos.
Némely
ember olyan, az
mint
a tűzhányó.
„Nem igazságtalan
Isten,
hogy
Ha indulatba
szórja magából aéstüzet,
elfeledkezzék
a jön,
ti cselekedeteitekrõl
a
szeretetrõl,
melyet
Õ
lávát, hamut.
Vantanúsítottatok
aki mindezt az
magába
neve
iránt,
amikor szolgáltatok
fojtja
és önmagát
emészti. De és
az szolindulat
gáltok
szenteknek.”
(Zsidmarad,
6:10) egyvalaakár akitör,
akár elfojtva
kinek mindenképpen árt: önmagadnak.
Köszönjük,
hogy
ránk ne- a
Egy
bizonyos:
ha agondoltak
szelídek boldogok,
héz
helyzetünkben.
haragvó
lelkek boldogtalanok.
Imaházunk
augusztus
végi„A
leomlása
A bölcs azt
mondja:
szelídésbelebontása
után ajócsontot"
reménységgel
va- és
széd megtöri
(Péld 5:15)
gyunk
afelõl,
hogy
Isten
megsegít
ben"a szelídség nagy bűnöket lecsendesít".
nünket
egy új ésemlékeim
szép hajlékot
építeni
Gyermekkori
között
őrzök
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõegy
jelenetet:
feldühödött
ittas
ember
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
ölfát ragadva
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A szelídségnek
Tervünk
és szándékunk
végrehaj- ez
az
ereje
és
bátorsága
a
dühös
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A napokat Te számolod, Uram én minAz élet
gyötrelem,
azért van
denért
hálát
adok… de
Adjatok
hálátmit
azenni,
Úrvan
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
nak, mert jó, mert örökké tart szeretete!
a
tisztességes
temetéshez
való
jogukat
is
1Krón 16:34
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
Gyorsan telik és
azhalál.
idő, De
repülnek
nareménytelenség
hát ezisajobb,
pok,
hónapok.
Mégis
Hálaadás
idején
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
szeretnénk
kicsit megállni
és megosztani
többre. Fogadjuk
el a helyzetet,
és az adott
azokat
az áldásokat,
megajándékeretekben
próbáljukamikkel
elviselhetõvé
tenni.
kozott bennünket az ÚR. Hisszük, hogy
Hányan
tengetik
az
életüket
ma is
amit továbbadunk az megsokszorozódik,
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
amit pedig elrejtünk, magunknak tartengette az
életét
Izráel
míg el
tunkÍgy
az kevesebb
lesz.
Hálásak
vagyunk
jött és
hozzá
a Szabadítóamelyet
és ki nem
aznem
életért,
a szolgálatért,
véhozta õketaza Úr
szolgaság
házából.
gezhetünk
Jézus dicsőségére.
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
Mozgalmas
mindennapok
vannak
alszik.
Mit jelent
az, hogy virrasztott
az
mögöttünk.
minden
héten kihozta
történt
Úr azon azSzinte
éjszakán,
amikor
valami
a nyári időszakban, s örömmel
népét Egyiptomból?
keressük
ezekben
az élet
drága
jelét,
Emberileg
szólva
– Isten
mindent
imádkozva
gyülekezetünk
folyamatos
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
megújulásáért.
az
éjszakán.
szabadulás
minden
Ahogy
nyárbaAfordult
a tavasz,
még
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
lelkünkben visszhangzott a MABAVISZ
minden pillanatot
tanácsülés
áldása, figyelõ
Für tekintetével
Annamária
kísért végig.misszióútjának
Hát kicsoda ezbeszámolója
a rabszolga,
quatemala-i
az Isten
éskoszos,
még sokrongyos
minden nép,
más: hogy
Nőtestvéreink
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
újabb üzenetekkel élményekkel gazdamindent
félretéve figyel
godtak
a kaliforniai
Női rájuk?
Csendesnapok
1500
évvel késõbb
virrasztott
során,
Fiataljaink
pedigismét
Floridában
élaz Isten
Gecsemáné
kertben, áldásaazon a
vezték
az aIfjúsági
Konferencia
éjszakán,
azon a apénteken,
it.csütörtök
Gyülekezeti
közösségünk
Húsvéti,
Pünkösdi
ünnepek,
valamint
az anyák
azon a húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
napjáról
és apáktörtént.
napjáról való megemlészabadításunk
kezésSõt,
során
is gazdagodhatott.
Ez van
utóbbi
személyes
bizonyságom
aregyben
különleges
évfordulót
jelentett,
ról, hogy
velem együtt
virrasztott
az Úr
hiszen
tavaly
ilyenkor
be
28 évvel
ezelõtt
egy télimerítkezett
estén, amikor
Szilágyi
Emily.
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Nem sokkal ezután fiataljaink RAMAÜldözött 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

2019. december
3. oldal

ba
indultak, ahol
ifjúsági
héten
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10,
11. vettek
Jobb
részt.
Hétvégére
azután
gyülekezetünk
lett volna szolgaként meghalni Egyipnagy
része
is követte
őket,
szoltomban.
Kiderül,
hogy
vanegyütt
a népnek
gálva
Konvención,
majd aazkövetkező
hite, dea még
nagyon gyenge
a hit. Ha
héten
részt vettünk
gyermektáborban
jól mennek
a dolgok,a tisztelik
az Urat,
is.
Különleges
áldást
jelentett,
de ha balul üt ki valami,
márishogy
páni-a
fiatalok
segítőcsapatában
a detroiti
kolnak és
bûnbakot keresnek.
Ki voltfiúk
a
is ott lehettek, s Kovács Peti először
hibás, hogy ide jutottunk?
szolgált a bibliaköri csoportvezető as�Mellesleg, sok
tart ezen a
szisztenseként.
A keresztyén
tini fiúk csoportjában
szinten
a
hitéletében.
napról-napra személyes bizonyságtételek
Ekkor Mózesnek
eszébe
Isten
hangoztak
el, a felnőttek
és azjutifjak
réígérete.Csodálatos
2Mózes 6: volt
6-8. látni,
Isten megígérte,
széről.
ahogyan az
hogy
megszabadítja
õket az szívében.
egyiptoÚr
munkálkodott
a gyermekek
miak
kezébõl, és beviszi
népét az rendelígéret
A gyermekhét
utáni vasárnap
földjére.
Akkor
tehát, nem
kell félni
a
tük
ki három
fiatalunkat
Erdőközi
Norbit,
Rebekát ésmert
Kovács
Pétert
az
jelenJuhász
veszedelemtõl,
ez csak
egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az
üldözött szabadoknak.
Ha
Ifjúsági
Szövetségünk
erdélyi
misszióútjában
való részIsten
az aki, akkor teljesíti
az Õ beszédét.
vételre.
Imádkoztunk
azért,
Ebben hitt
Mózes.
hogy
kaphassanak
és MózesHa áldást
azt kérdezte
volna valaki
áldásul
mások
tõl: Mikorlehessenek
teljesíti Isten,
amit megígért?
számára
is. csak
Az imameghallErre Mózes
azt válaszolhatta volna,
gatás
csodája,
hogy Ha
miután
hogy: Nem tudom.
valaki azt kérPeti hazatért, jelezte, hogy a
dezte volna: Mózes, mondd meg nebemerítésben is szeretné kökünk,azhogyan
vetni
Úr Jézust.szabadít meg Isten
bennünket
a lehetetlen
helyzetbõl?
Közben ebbõl
a nyári
szabadságok
idején
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
church picinket tartottunk, ahol kedves,
hogy: Nemvendégeink
tudom! Egyet
azonban tuvisszatérő
a Gyuláról
érdok! Az
Úr harcol
értetek,
és avett,
lehetetkezett
Puskás
család
is részt
majd
lenbõl együtt
is ki tudszolgálhattunk
vezetni, mert Õ
Úr.
velük
a az
Chicagoi
Gyülekezetben
augusztus
vaEz a bibliai hit.
Hinni aztmásodik
jelenti, kosárnapján.
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
Nemcsak
vendégségbe
mentünk,
haannak
minden
ellentmondani
látszik is.
nem
vendégeket
is fogadtunk
ebben
Nem tudom,
hogyan
szabadít meg,
csaka
hónapban.
Augusztus
várok rá és hiszek
benne,16-18
és amitközött
nekema
pünkösdi
testvérek
nálunk
tartották
mond, megteszem. A többi pedig azmeg
Õ
szövetségük éves konvencióját, a hónap
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
leféutolsó hétvégéjén pedig felekezetközi
kezni 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

magyar
ifjúsági találkozó
volt DetroitMagyarországi
Baptista Egyház
ban.
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
A „Labor
Day” hétvégén
ismét
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.gyülekezeti
pikniken vettünk részt, majd a köwww.baptista.hu/berettyoujfalu
vetkező hetekben örömmel hallgattunk a
vakációról
hazatérő testvéreink
élményKedves Testvéreink
Jézus Kriszbeszámolóját.
tusban!
Októberben szép számmal részt vetKedves
Amerikai
Magyar
Baptista és
tünk
a Torontói
Ifjúsági
Konferencián
Szövetség!
együtt örültünk ottani testvéreinkkel a
„Nem igazságtalan
az Isten, hogy
gyülekezet
90 éves jubileumán.
elfeledkezzék
a tireformátus
cselekedeteitekrõl
és a
Hazatérve,
és pünkösdi
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az aÕretestvéreinkkel
együtt
ünnepeltük
neve
iránt, amikor
szolgáltatok
és szolformáció
vasárnapját,
November
elsegáltok
a szenteknek.”
(ZsidGyülekezetet
6:10)
jén pedig
a Clevelandi
látogattuk meg, hogy együtt szolgáljunk
gondoltak is
ránk
neésKöszönjük,
úrvacsoraihogy
közösségben
legyünk.
héz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16
(2Móz
14,21-22)
Tizennyolc
nappal
később
ismét együtt
lehettünk, immár a detroiti repülőtéren
Megállt
a víz.
fogadva Deák testvéréket,
a Clevlandi
Gyülekezet meghívott
lelkipásztorát.
Minthogyha
óriási kéz Jó
volt együtt örvendezni
az Úrvolna
előtt. föl,
tartotta
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó partra
át nem értünk.
Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)
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oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint
a semmi,
úgy sincs
kilátás
ennél
Néhány
nappaléskésőbb
a mi
lelkipásztöbbre.indult
Fogadjuk
el a helyzetet,
és az adott
torunk
hálaadó
napi vendégszolkeretekben
elviselhetõvé
tenni.
gálatra,
az próbáljuk
Alhambrai
Gyülekezetbe.
Jólesett
számukra
felüdülni
a kaliforniai
Hányan
tengetik
az életüket
ma is
melegben,
testvéri közösségben
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
AzÍgy
őszitengette
vakációról
hazatérve,
gyülekeaz életét
Izráel
míg el
zetünk
hálaadó
következett,
nem jött
hozzánapja
a Szabadító
és ki ahol
nem
a hozta
Torontói
lelkipásztora
õketGyülekezet
a szolgaság
házából. és az
összevont torontói-detroiti fúvószenekar
szolgálatával
az Urat2Mózes
mindMilyen adicsőítettük
mi Szabadítónk?
azért
a
jóért,
amiben
részeltetett
bennün12:42-ben találunk egy különös mondaket
111 éves szolgálata
tot gyülekezetünk
Istenrõl.
során.
Az
Úré
legyen
a dicsőség,
hogy
Virrasztott az Úr azon
az éjszakán,
idén
több
gyülekezettel
is
közösen
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ezvéaz
gezhettünk a missziómunkát az Úr Jézus
éjszaka az Úré volt.
kezében az Ő dicsőségére szolgálva.
Micsoda evangélium van ebben a
Nagy hálaadással
szívünkben
mondatban?
Virrasztott
az Úr. készüPedig
lünk
most
a karácsonyi
ünnepekre,
Izráel
õrizõje
nem szunnyad
és mert
nem
érezzük
jó azvirrasztott
Úr hozzánk.
alszik. és
Mitlátjuk,
jelenthogy
az, hogy
az
Miközben
szolgálunk,
Ő építi
köÚr azon Neki
az éjszakán,
amikor
kihozta
zösségünket.
Kegyelméből bemerítésre
népét Egyiptomból?
készülhetünk,
van
Emberileg ifjúsági
szólva –házicsoport
Isten mindent
indulóban,
és
a
fiatalok
rendszeres
szolfélretett és csak az Õ népére figyelt azon
gálatra
is készülnek
a gyülekezetben.
A
az éjszakán.
A szabadulás
minden
szolgálócsoportjaink
szépen
növekednek
mozzanatát személyesen felügyelte,
ifjainkkal.
minden
tekintetével
Vágyunkpillanatot
arra, hogyfigyelõ
gyülekezeti
otthokísért
végig.
Hát
kicsoda
ez
a
rabszolga,
nunkban minden korosztály kiteljesednép,
hogy
az Isten
vekoszos,
élhesse rongyos
meg az Úr
Jézus
szolgálatát,
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
örömmel magasztalva Őt. Hisszük, hogy
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
aki elkezdte, az be is fejezi az Ő csodála1500 évvel
késõbbésismét
virrasztott
tos munkáját
bennünk
általunk.
Ezért
az Isten a Gecsemáné
kertben, azon a
imádkozunk
és dolgozunk.
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
HS
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes
bizonyságom van arCLEVELAND
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28
évvel ezelõttClevelandba
egy téli estén, az
amikor
Megérkezett
új
rólam
is
lehulltak
a
rabtartó
bilincsei.
lelkipásztor, Deák Zsolt Attila,

családjagyõztes szabaÜldözött és
szabadok,
dok. Elindultak tehát. Nem volt teSzeretettel köszöntjük
Evangéliumi
lekommunikáció.
Nem az
lehetett
mobilHírnök
olvasói
nevében
is
Deák Zsolt
telefonon rákérdezni a sor elején,
hogy
Attila lelkipásztor testvért, szövetséhátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
günk legújabb lelkipásztorát.
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
Deák testvér és családja november 18juhok,lépett
barmok,
szekerek, végeánöregek,
Detroitban
be országunkba,
s
konvoj.
A Veres tenger
partazláthatatlan
itteni rövid
adminisztrációs
eljárás
ján az
tábort
vernek,
megpihennek.
után
őt váró
clevelandi
testvérekEgyvitszertovább
csak felröppen
a hír, aza egyiptomi
ték
új otthonukba,
Bethánia
sereg közeledik.
Kitör a pánik
a táborMagyar
Baptista Gyülekezet
szolgálati
ban. Elõl Természetesen
a tenger, mögöttük
az ellenség.
lakásába.
a detroitiak
is
A voltak
nép elõbb
segítségértakik
kiáltközül
Istenhez,
ott
a repülőtéren,
töbaztán
pedig neki
esik Mózesnek:
Mit
ben
személyesen
is ismerték
– még „otthonról”
- őket. miért hoztál ki minket
tettél velünk,
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Azóta már eltelt
két14:
vasárnap
az új
Egyiptomból?
2Mózes
10, 11. Jobb
szolgálati
helyen.
A
decemberi
lapzárta
lett volna szolgaként meghalni Egyipközelében
vagyunk,
arravan
azonban
van
tomban. Kiderül,
hogy
a népnek
még
helyünk
is, hogy
hite, időnk
de mégésnagyon
gyenge
az aalkalmat
hit. Ha
adjunk
Deáka testvérnek,
hogy az
bemutatjól mennek
dolgok, tisztelik
Urat,
kozzon,
s
köszöntse
új
szolgálati
de ha balul üt ki valami, máris helyépániről
lapunk
olvasóit is.keresnek. Ki volt a
kolnak
és bûnbakot
hibás, hogy ide jutottunk?
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koSok szeretettel
köszöntöm
EH ha
olmolyan
veszem azt,
amit Istenaz
mond,
vasóit
drága
Megváltónk,
Jézus
Kriszannak minden ellentmondani látszik is.
tus
Clevelandből.
Szeretném
Nemnevében,
tudom, hogyan
szabadít meg,
csak
röviden
bemutatni
családomat,
szeretvárok rá és
hiszek benne,
és amit nekem
teimet,
akikkel megajándékozott
mond, megteszem.
A többi pedigazazÚr:
Õ
feleségemet
Evódiát,
közel tíz
éve
feladata. Útat
nyitniakinek
a tengeren,
leféfogadtam
örök hűséget.
Családunk
elsőkezni a harcikocsik
kerekét,
homályt
szülöttjét
Pétert
(7
éves),
akiért
nagyon
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
hálásak
vagyunk.
Különleges
Szabadító
Úr feladata.
Õ viszi áldásként
véghez a
tekintünk
Abigélre
(5 éves),Hit
aki által
egy igazi
szabadítást
kegyelembõl.
foszínfolt
életében.
gadhatodcsaládunk
el. Hit által
élhetsz Kegyelmes
szabadon,
Atyánk
harmadik
ajándéka
Dániel (2
bár mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
éves),
aki
sokszor
szembesít
bennünket
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
azzal,
érted. hogy milyen keveset tudunk a
gyermekek
neveléséről.
Összefoglalva,
A tengerparton
a halál
kapujában
áldott és boldog férjnek, édesapának és
álltak, Isten pedig megnyitotta számukszolgának tartom magamat.
ra az élet kapuját, és õk átléptek a haMióta
lálból
az“igen”-t
életbe. mondtam a clevelandi
testvérek lelkipásztori meghívására,
Ezt a lépést te se halogasd!
azóta nagyobb érdeklődéssel lapozgattam végig az Evangéliumi
LukácsHírnököt,
János és

örömmel
értesültem
a gyülekezetekben
Magyarországi
Baptista
Egyház
zajló
eseményekről,
illetve
épültem a
Berettyóújfalui Baptista
Gyülekezet
tartalmas
elmélkedések
által.
4100 Berettyóújfalu, Eötvös Kívánom,
u. 2.
hogy
a modern média világában is tartwww.baptista.hu/berettyoujfalu
suk értéknek szövetségük gyülekezeteit
átkaroló
támogatva
annak
megKedves lapját,
Testvéreink
Jézus
Kriszjelenését.
tusban!
Kedves
Amerikai
Magyar Baptista
Lelkipásztori
szolgálatomról:
Az ErSzövetség!
délyi Magyar Baptista Teológián tanultam,
majd
2010-től aazBrassói
„Nem
igazságtalan
Isten, Magyar
hogy
Baptista
Gyülekezet
lelkipásztora
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és alettem. Brassóból
Clevelandbe.
szeretetrõl,
melyetköltöztünk
tanúsítottatok
az Õ
neveCsaládom
iránt, amikor
szolgáltatok
és szoléletében
és szolgálatom
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid
6:10)
szempontjából
ez egy
kimondottan
nagy
lépés volt, de azt tapasztaltuk, hogy az
Köszönjük,
hogyerőt
gondoltak
ránk neÚr
mindig adott
a következő
lépéshéz
helyzetünkben.
hez. Most is csak azt kívánjuk, hogy az
Imaházunk
végi leomlása
és és
Úr
mutassa augusztus
meg a következő
lépést
lebontása után jó reménységgel valegyen
meg hogy
mindenben
az Ő akarata.
gyunk
afelõl,
Isten megsegít
benNehézegy
voltújés és
most
semhajlékot
annyiraépíteni
könnyű,
nünket
szép
de a testvérek
őszinte
áldoistentiszteletek
céljára,
az Õszeretete,
neve dicsõzatkészsége,
figyelmessége,
felénk való
ségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
kezdjük
meg,megértése,
addig a nem
várt terveszolgálata,
sokszorosan
arra
zéssel
és az hogy
engedélyek
beszerzésével
késztetett,
hálát adjunk
a mi Istefoglalkozunk.
nünknek és reménységgel tekintsünk a
Tervünk és szándékunk végrehajjövőbe.
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter

===========================
Várom a találkozást a szövetséghez
MÉG!
tartozó VÁRJ
gyülekezetek
testvériségével.
Tudom,
itteni 14,21-22)
gyülekezetek kiJózsuéhogy
3:16az(2Móz
sebbek és nagy távolságra vannak egymástól, éppen ezért fontosnak
Megállt tartom
a víz. a
közösség ápolását.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna
A clevelandi szolgálatom
első föl,
fontos
megállt,
eseménye a helybeli magyar baptista
s rakásra gyûlt,
misszió 120 éves évfordulója
volt. Az
feszült,
imaház megtelt ünneplő lelkekkel,
egyhullám és
hullámra
hõkölt.háházak képviselőivel
együtt adtunk
Megállt
lát az evangélium győzelméért
baptista
egy
percre,
testvéreink életében. Ezt a különleges
amígnézni
a túlsó
partra
alkalmat vissza lehet
a gyülekezet
át
nem
értünk.
YouTube csatornáján.
Szeretném megköszönni
a bemutatkoVárj még
Uram!
zásra való lehetőséget.
hogy
KezedKívánom,
ne vedd el!
az Úr áldja meg
lap szerkesztőjét
Mégamindig
itt vagyok, és
tegye még
gyümölcsözővé
az Északsokan.
Amerimindig itt vagyunk
kai Magyar Baptista Gyülekezetek szolgálatát!
Herjeczki Géza (1977)
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre.
Fogadjuk el a helyzetet,
és az adott
Surrender
before
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
Transformation tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
Before
attending this fall’s Youth
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
Conference
in Toronto,
felt led
Így tengette
az életét IIzráel
míg to
el
take
andaspiritually
to
nemthe
jötttime
hozzá
Szabadító prepare
és ki nem
receive
the upcoming
blessings.
hozta õket
a szolgaságevent’s
házából.
The encompassing theme’s scripture can
be found in Romans 12:1-2, but the part
Milyen
mi Szabadítónk?
2Mózes
“to offer
youra bodies
as a living sacrifice,
12:42-ben
találunk
egy
különös
mondaholy and pleasing to God” grabbed
my
tot Istenrõl.
attention
and stopped me dead in my
Virrasztott
az Úr
az éjszakán,
tracks.
What does
thatazon
actually
mean?
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ezan
az
The revelation to that question was
éjszaka
az Úré
volt. one word answer,
easy
yet not
so simple
MicsodaI’ve
evangélium
ebben
surrender.
come to van
realize
thata
mondatban? Virrasztott
az Úr.
transformation
and surrender
go Pedig
hand
nem
és nem
inIzráel
hand,õrizõje
such that
youszunnyad
cannot have
one
alszik. the
Mitother.
jelentHow
az, hogy
az
without
can Ivirrasztott
(we) expect
toÚr
be azon
molded
clay and
transformed
az like
éjszakán,
amikor
kihozta
without
humbly offering up my life (our
népét Egyiptomból?
lives)Emberileg
as a livingszólva
sacrifice?
– Isten mindent
félretett
csakHoly
az Õ népére
azon
Lately, ésthe
Spirit figyelt
has been
az éjszakán.
A surrender
szabadulásmore
minden
convicting
me to
and
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
more,
including
all the pieces
of my
minden
pillanatot
body
(heart),
mind,figyelõ
and tekintetével
soul. God
kísért végig.
a rabszolga,
desires
all ofHát
mekicsoda
and allezof
you, my
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

2019. december
3. oldal

friend.
In complete
surrender,
it is
Egyiptomból?
2Mózes 14:
10, 11. Jobb
possible
to
be
truly
transformed
in
His
lett volna szolgaként meghalni Egyipimage
(2 Kiderül,
Corinthians
3:18)
that
tomban.
hogy
vanin aways
népnek
are
effective
long-lasting
for
hite,more
de még
nagyonand
gyenge
az a hit. Ha
your
spiritual
journey
while
still
on
this
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
Earth.
de ha balul üt ki valami, máris pániNaturally,
I’ve keresnek.
usually Ki
tried
kolnak
és bûnbakot
volt to
a
maintain
control
and have a handle of
hibás, hogy
ide jutottunk?
most
areas of sok
life.keresztyén
Whether falling
back
Mellesleg,
tart ezen
a
on
the
knowledge
of
past
experiences
to
szinten a hitéletében.
diagnose
and ongoing
or
Ekkor new
Mózesnek
eszébeconflicts
jut Isten
to
get through
trials
solely
relying
on my
ígérete.
2Mózes
6: 6-8.
Isten
megígérte,
own strength, the idea of surrendering
hogy megszabadítja
egyiptowasn’t
always my õket
first az
thought
or
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az
practice. However, there comes aígéret
point
földjére.
Akkorpower
tehát, nem
félni
a
when
human
alonekell
just
isn’t
jelen veszedelemtõl,
enough
and ultimatelymert
failseztocsak
solveegy
all
rövid
epizód afears
nép életében.
Nem
a
the
problems,
or worries
we ez
may
encounter.
Through ígért.
His Spirit,
vég, Isten folytatást
Most azGod
a
has
enlightened
me that
changeIsten
was
dolgunk,
hogy erõsen
ráálljunk
necessary
in bátorítja
this area.Mózes a népet: Ne
szavára. Így
féljetek!
Álljatok
helyt,
meglátjátok
My dear brothers
andéssisters,
I don’t
hogyanwhat
szabadít
meg ma az
Úr benneknow
your situation
is like
but for
me
the2Mózes
actual 14:
act 13,
of 14.
surrendering has
teket!
become
as a mint
continual,
daily
Mózesembraced
nem okosabb,
a nép, csak
battle
of
faith.
Therefore,
let’s
not
get
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
confused
or
fall
under
the
misconception
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
that
is only
a beszédét.
one-time
Isten surrendering
az aki, akkor teljesíti
az Õ
step or event in our spiritual life, but
Ebben hitt
Mózes.
instead
make
it a conscious decision
Ha
azt
kérdezte
volnatovalaki
Mózesas something we need
take on
every
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
single day.
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
My Nem
encouragement
for
hogy:
tudom. Ha and
valakiprayer
azt kérall of you, myself included, is to trust
deztelean
volna:
Mózes,
meg own
neand
on God
and mondd
not on your
künk,
hogyan
szabadít
meg
Isten
understanding (Proverbs 3:5-6). God
bennünket
ebbõl a lehetetlen
helyzetbõl?
loves
and graciously
cares for
us by not
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
allowing us to follow Him blindly.
God
hogy:
Nem
tudom!
azonban
tuhas
given
us tools
likeEgyet
the Word
as a lamp
to
ourAzfeet
guide
our paths
(Psalm
dok!
Úr to
harcol
értetek,
és a lehetet119:105).
May
put off
ourÕpride
lenbõl is ki
tud we
vezetni,
mert
az Úr.and
everything
thathit.
comes
with
old self,
Ez a bibliai
Hinni
azt our
jelenti,
koand
submit
to
the
Word
in
humility
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
and
obedience.
I’m looking forward
annak
minden ellentmondani
látszik is.to
our
time
of fellowship,
but csak
until
Nemnext
tudom,
hogyan
szabadít meg,
then may God bless and keep you all!
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
#transformednotconformed2019
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
Szabo leféfeladata. Útat nyitni-Adam
a tengeren,
kezni 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

Christianity
Magyarországi
Baptista Egyház
Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
without Christ?
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Ralphie Parker’s Christmas
My wifeTestvéreink
and I were invited
by some
Kedves
Jézus Kriszdear
friends
to
see
A
Christmas
Story:
tusban!
The
Musical
last night
in Dallas.
Kedves
Amerikai
Magyar
BaptistaThe
show is a stage production of the classic
Szövetség!
television movie. Set in the 1940s in
„Nem igazságtalan
az of
Isten,
hogy
Indiana,
it tells the story
Ralphie
Parelfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
a
ker, a little aboy
who wants a RedésRyder
szeretetrõl,
melyetRange
tanúsítottatok
az Rifle
Õ
Carbine Action
Model Air
neve
amikor szolgáltatok és szolfor iránt,
Christmas.
gáltok
Thea szenteknek.”
comedy (Zsid
has 6:10)
been ranked
America’s favorite holiday movie of all
Köszönjük,
hogywatched
gondoltak
time.
Our family
theránk
filmneevery
héz
helyzetünkben.
year on Christmas Eve. Last night’s muImaházunk
végi leomlása és
sical
was justaugusztus
as enjoyable.
lebontása után jó reménységgel vaHere’s
thehogy
problem:
for millions
gyunk
afelõl,
Isten megsegít
ben- of
Americans,
A szép
Christmas
nünket
egy új és
hajlékotStory
építenihas
istentiszteletek
céljára, azstory.
Õ neve dicsõbecome the Christmas
ségére.
A munkálatokat
tavasszal
There’s
nothing in Ajövõ
Christmas
Story
kezdjük
meg, addig
a not
nema várt
terveabout Jesus.
This is
criticism–the
zéssel
engedélyek
story és
is az
intended
to be abeszerzésével
humorous tale
foglalkozunk.
about the challenges and joys of families
Tervünk
szándékunk végrehajduring
the és
holidays.
tására
fogjuk
fordítani
a kedves
testvérek of
But the increasing
secularization
által
eljuttatott
összeget:
our számunkra
culture is turning
holy
days into
$5,000,
azazand
ötezer
dollárt.
holidays
Jesus
into Santa. Nearly
half
of younger
Americans
say they
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
have no kérjük
religious
affiliation;
it seems
segítségét,
továbbra
is a minket
és
azunlikely
Úrra figyelõ
Minden
that imádságaikat!
they will raise
their
szolgálatukra
áldásátreligious
kívánjuk.than
children to Istenünk
become more
they are.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Where
is this nevében:
slippery slope away
Baptista
Gyülekezet
from Christian faith and morality
taking us? Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Returning
to paganism?
Lisztes
Tibor presbiter
New York Times columnist Ross
===========================
Douthat is one of my favorite cultural
commentators. In yesterday’s Times, he
VÁRJ MÉG!
asked a fascinating
and vital question.
Douthat3:16
notes
that, 14,21-22)
while many of
Józsué
(2Móz
America’s churches are in decline,
our religious impulse
“has a hardly
Megállt
víz.
disappeared.” He
references
a Gallup
Minthogyha óriási
kézpoll
in which over 40 percent
Americans
tartottaofvolna
föl,
said a “profound religious experience
megállt, or
awakening” had redirected
their
lives, a
s rakásra gyûlt,
number that has doubled since feszült,
the 1960s.
And he points
to anhullámra
increasing
number
hullám
hõkölt.
of Americans who have regular
feelings
Megállt
of “spiritual peace and well-being.”
egy percre,
How are weamíg
to a reconcile
túlsó partraour
persistent spirituality and
ourértünk.
declining
át nem
religiosity?
Douthat turns to Várj
Steven
D.Uram!
Smith, a
még
law professor at the Kezed
University
of San
ne vedd
el!Diego, whose new
I have
just begun
Mégbook
mindig
itt vagyok,
reading.
Pagans
Christians
mégInmindig
itt and
vagyunk
sokan. in
the City: Culture Wars from the Tiber
to the Potomac,
Smith Géza
claims(1977)
that we
Herjeczki

9.2010.
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are
returning to SZABADOK
the pagan religious
ÜLDÖZÖTT
worldview
that
predated
folytatás az 1. oldalról Christianity’s
rise.
This
divinity
Az
életworldview
gyötrelem,locates
de azért
van mitinside
enni,
the
world
rather
than
outside
God or
van húsosfazék, fokhagyma of
és it;
uborka,
és
the
gods are part
of nature rather
than anis
a tisztességes
temetéshez
való jogukat
external
creator.
as kinlódás,
Douthat
megtarthatták.
AzMeaning,
élet egy merõ
describes
Smith’s
thesis,
is
therefore
to
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
bemint
sought
“in
a
fuller
communion
with
a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
the
immanent
world
rather than
a adott
leap
többre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
és az
toward
the transcendent.”
keretekben
próbáljuk elviselhetõvé tenni.
This
old/new
spirituality
can allow
Hányan
tengetik
az életüket
mafor
is
belief
supernatural and eternal, but
ezzelina the
rabszolga-gondolkodással?
it focuses
on the material
temporal.
Így tengette
az életét and
Izráel
míg el
This
of religion
is therapeutic,
a
nembrand
jött hozzá
a Szabadító
és ki nem
means
of seeking
harmony
with the
hozta õket
a szolgaság
házából.
world and ourselves. It finds meaning
less Milyen
in revelation
from outside us
than
a mi Szabadítónk?
2Mózes
in12:42-ben
so-called találunk
truth discovered
inside
us.
egy különös mondatot Istenrõl.
“The
chief danger
thataz
confronts
Virrasztott
az Úr azon
éjszakán,
the
coming
century”
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka
az Úré volt.that Smith is right.
I am convinced
Micsoda
evangélium
van ebben
A pagan
culture
would much
prefera
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
spirituality that requires no repentance
Izráel
õrizõje
nem szunnyad
és why
nem
and
offers
only affirmation.
That’s
alszik.
jelentmost
az, hogy
virrasztott
az
much
of Mit
today’s
popular
teaching
azon az seems
éjszakán,
amikormore
kihozta
inÚrchurches
to focus
on
népét Egyiptomból?
personal
therapy than on biblical
Emberileg
szólva – prefer
Isten amindent
theology.
Who wouldn’t
doctor
félretett
csak azgood
Õ népére
who
only és
delivers
news?figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
William Booth (1829-1912), the founder
személyesen
ofmozzanatát
the Salvation
Army, felügyelte,
predicted:
minden
pillanatot
figyelõ
“The chief danger that tekintetével
confronts
kísért
végig.century
Hát kicsoda
a rabszolga,
the
coming
willezbe
religion
koszos,
rongyos
nép,
hogy
az Isten
without the Holy Ghost, Christianity
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
without Christ, forgiveness without
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
repentance,
salvation
without
1500 évvel politics
késõbb ismét
virrasztott
regeneration,
without
God,
az Isten
a Gecsemáné
heaven
without
hell.” kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
He was
tragically
rightamikor
about aour
azon
a húsvét
hajnalon,
mi
culture.
But
he
doesn’t
have
to
be right
szabadításunk történt.
about
ourszemélyes
souls.
Sõt,
bizonyságom van arról,
együtt
virrasztott
az Úr
Wehogy
can velem
resist the
pagan
worldview
28 évvel
ezelõttWe
egycan
télisay
estén,
Smith
describes.
withamikor
Mary,
is lehulltak
bilincsei.
“Irólam
am the
servant aofrabtartó
the Lord”
(Luke
1:38). We can join the wise men in giving
Üldözött
szabadok,
gyõztes
szabathe Child
our best
(Matthew
2:1-11).
We
dok.
Elindultak
tecan
make
Jesus thetehát.
King Nem
of ourvolt
hearts
lekommunikáció.
Nem lehetett mobiland
Lord of our lives.
telefonon
rákérdezni
a sor
In fact, we
must–for
ourelején,
sake hogy
and
for
the minden
sakes ofrendben
everyone
we influence.
hátul
van-e.
Közel két
Christians
cannot
expect our
culture
milliós nép,
asszonyok,
gyermekek,
toöregek,
be more
Christian
than
we are.végejuhok,
barmok,
szekerek,
láthatatlan
konvoj. A Veres
partSo let’s remember:
The tenger
Christmas
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egystory is not about presents but the everszer csak
felröppen
hír, azImmanuel,
egyiptomi
present
God.
It is aabout
sereg közeledik.
Kitör
pánik
a tábor“which
means, God
witha us”
(Matthew
ban.and
Elõlisa tenger,
mögöttük
1:23)
now “God
in us.”az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
Whenpedig
last did
he change
your life? Mit
aztán
neki
esik Mózesnek:
Denison
(Denison
tettélJim
velünk,
miért
hoztál Forum)
ki minket
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SÁNDOR
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
1933-2019
hite, de még nagyon
gyenge az a hit. Ha
jól2019.
mennek
a
dolgok,
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a digitális
techde haeszközei
balul üt pillanatok
ki valami,alatt
márisszétkürpáninika
kolnakaéshírt:
bûnbakot
keresnek.
volt a
tölték
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ide jutottunk?
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nép
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a tevég, Isten
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bátorítja Mózes
a népet: Ne
Kispesten,
Rákospalotán
és
Pécsett
lelkipásztor.
Nagyszerű
igeféljetek!volt
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13, 14. közösségben,
mint
a többszáz
tagú pécsi
Mózes
nem okosabb,
mintnagy
a nép,gyülecsak
kezetben.
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai
hit. Hinnimegáldott
azt jelenti,
koSokszínű
tehetséggel
ember
molyan
veszem
azt, amit
ha
volt.
A kor,
amelyben
éltIsten
nem mond,
kedvezett
ellentmondani
is.
aannak
fiatalminden
lelkészjelölteknek,
de látszik
a gyakorló
lelkipásztoroknak
sem. Ahogy
Nem
tudom, hogyan szabadít
meg,egyik
csak
kötetének
írta:
„Ateista
vivárok rá éselőszavában
hiszek benne,
és amit
nekem
lágrend
fogott körül,
számos
széles
mond, megteszem.
A többi
pedig
az Õút
vonzott
kínálgatta
néha leféajánfeladata.ésÚtat
nyitni magát,
a tengeren,
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind a
MISSIONARY
Fund
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
The purpose: supporting
the
szabadítást
fomissionarykegyelembõl.
initiatives of Hit
our által
young
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
people. Donations from this fund
bárwill
mindig
üldözötten,
deMissionary
ugyanakkor
be allocated
by the
gyõzelmesen,
mert azBoard
Úr hadakozik
and Benevolence
at its
mid-year meetings. The written
érted.
applications
addressed
to the
MBB
A tengerparton
a halál
kapujában
should
state
the
goals
and
the
álltak, Isten pedig megnyitotta számukduration of the 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

lat,
máskor kényszerítés
formájában.”
Magyarországi
Baptista Egyház
Mégis
az
Úrra
figyelt,
talentumait
az Ő
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
szolgálatában
kamatoztatta
mindvégig.
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
Nem egyszer mondta, nem tudna élni
www.baptista.hu/berettyoujfalu
az ige hirdetése nélkül. És az igét nem
csak a szószéken hirdette, hanem mint
Kedves Testvéreink
Jézusversben
Krisz- és
tehetséges
költő számtalan
tusban!
énekszövegben megfogalmazta. Mint
Kedves Amerikai
Magyar
Baptistalapszerkesztő
jól válogatta
az egyház
Szövetség!
jában a különböző írásokat, hisz otthonosan
a különféle
műfajokban.
„Nemmozgott
igazságtalan
az Isten,
hogy
elfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
és aépp
Gerzsenyia Sándor
újságíróíróként
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ
úgy, mint melyet
költőként,
meg lelkipásztorneve
amikor
szolgáltatok
szol- a
kéntiránt,
kereste
az újat,
kerülte a és
szürkét,
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10) ősi Igémegszokottat.
A változhatatlan
ből mindig újat és változatosat tárt olKöszönjük,
hogy elé.
gondoltak
ránkIstentől
nevasói
és hallgatói
Tehetsége
héz
helyzetünkben.
származott, de szorgalmasan egészítette
augusztus
végi leomlása
és
kiImaházunk
talentumait
tudománnyal.
1971-ben
lebontása
jó reménységgel
vaelvégezteután
a MÚOSZ
Újságíró Iskoláját,
gyunk
hogy
Isten megsegít benmajd afelõl,
1974-ben
tördelőszerkesztői
képenünket
egy új és szép hajlékot építeni
sítést szerzett.
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõElsősorban
lelkipásztornak
tartotségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
ta
magát,
és
csak
azután
újságírónak
kezdjük meg, addig a nem várt terveés költőnek,
de már fiatalként
lelkesen
zéssel
és az engedélyek
beszerzésével
kapcsolódott be a baptista egyház nagy
foglalkozunk.
hagyományokkal
bíró irodalmi
életéTervünk és szándékunk
végrehajbe. Harminc
éven áta kedves
volt a testvérek
Békehírnök
tására
fogjuk fordítani
által
számunkra
eljuttatottnem
összeget:
egyházi
lap munkatársa,
csak úgy,
$5,000,
azaz ötezerhanem,
dollárt.mint korrektor,
mint újságíró,
lektor
majd
ízben is felelős
szerkeszEzúton
is két
megköszönve
testvéreink
tő. 2008kérjük
decemberében
Protestáns
segítségét,
továbbra is aa minket
és
Szövetségének
RátMinden
MátyásazÚjságírók
Úrra figyelõ
imádságaikat!
díját, 2015-ben
pedigáldását
a baptista
egyház
szolgálatukra
Istenünk
kívánjuk.
Spurgeon-díját vehette át.
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
Gerzsenyi
Sándornak
számos kötete
Baptista
nevében: megismerhejelent Gyülekezet
meg, amelyekből
tő tehetsége.Papp
Választékosan
és szabaDániel lelkipásztor
tosan megfogalmazott
mondanivalója
Szatmári István
gondnok
lebilincseli az Lisztes
olvasót.Tibor
1980-ban
jelent
presbiter
meg az első, Balog Miklós költőtársával közösen „Első kéve” címmel. Már a
===========================
rendszerváltás után 1994-ben vehettük
kézbe a „Vallomás”-t,
2003-ban a „MeVÁRJ MÉG!
ditáció”-t,
2006-ban
századik”-at,
Józsué 3:16
(2Móz „A
14,21-22)
és 2012-ben a „Fölfelé a hegyoldalon”
címmel megjelent gyűjteményét.
Megállt a víz.
Már a kiskőrösi
baptistaóriási
szeretetház
Minthogyha
kéz
lakója volt, amikortartotta
2018-ban
támogatói
volna
föl,
segítségével kiadhatta a „A megállt,
keskeny út
vándora” című összefoglaló kötetét vers rakásra
gyûlt,
sekkel, prózákkal, bátorító
üzenetekkel.
feszült,
A vándorlás
gondolata
egyre
inkább
hullám
hullámra
hõkölt.
foglalkoztatta. Fontos volt Megállt
számára,
hogy a keskeny úton haladjon.
Ezt hiregy percre,
dette a szószéken, erről írt a verseiben,
amígénekszövegei,
a túlsó partra
erről szólnak veretes
amit
át
értünk.Elkórusok és gyülekezetek nem
énekelnek.
költözésének híre azt üzeni számunkra,
Várj még
hogy célba ért a keskeny
út Uram!
vándora.
Kezed
ne
vedd el!
Emléke legyen áldott!
Még mindig itt vagyok,
Marosi
Nagy Lajos
még mindig
itt vagyunk
sokan.
(A fényképet 2019. szeptember 18-án
készítettem, Kiskőrösön.
szerk.)(1977)
Herjeczki Géza
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ANTAL SZABADOK
FERENC
ÜLDÖZÖTT
- 2019
folytatás az 1933
1. oldalról
A Szeretet
meghatározó,
munkaAz
élet gyötrelem,
de azért volt
van mit
enni,
társától búcsúztunk 2019. október 30-án
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
a nagyváradi köztemetőben, akit 86 évea
tisztességes
temetéshez
való
jogukat
sen hívott a mennyei honba a Megváltó.is
megtarthatták.
Az élet
egynovember
merõ kinlódás,
† Antal Ferenc
1933.
16reménytelenség
és
halál.
De
ezis jobb,
án született Nagyváradon.hátElemi
és
mint a semmi,
és úgy sincs kilátás
ennél
középiskolai
tanulmányait
szülővárostöbbre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
és az adott
ában
végezte.
1948-ban,
15 évesen
a
keretekbenmagyar
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
nagyváradi
baptista
gyülekezetHányanmeg
tengetik
az életüket
ma is
ben ismeri
személyesen
az Úr Jézus
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Krisztust
és az Ő példájára bemerítkezik
ÍgyBarnabás
tengette lelkipásztor
az életét Izráel
el
Bokor
által,míg
majd
bekapcsolódik
az aifjúság
életébe.
nem jött hozzá
Szabadító
és kiHos�nem
szú
ideig
az aifjúság
között
szolgál, majd
hozta
õket
szolgaság
házából.
a gyülekezetben is bekapcsolódik a zenei és
versesaszolgálatokba.
Milyen
mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben
találunk
egy különös
mondaGondolatait
versekben
fogalmazza
tot Istenrõl.
meg.
1990 elején vonul nyugdíjba. IsVirrasztott
az Úr azon
az éjszakán,
merve
addigi irodalmi
tevékenységét
és
amikor kihozta
õket Egyiptomból.
az
nyomdászi
tapasztalatát,
a SzövetségEzvezetősége
éjszaka megszólítja
az Úré volt. a frissen újra induló Szeretet-lap
szerkesztési van
feladatainak
Micsoda evangélium
ebben a
elvégzésére,
szívesen vállal.
mondatban?amit
Virrasztott
az Úr.KövetPedig
kező
húsz
életévét
a Szerkesztőség
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad és hatánem
rozza
meg:
végzivirrasztott
a szerkeszalszik.
Mithűségesen
jelent az, hogy
az
tőség
körüli
figyelemmel
Úr azon
az feladatokat,
éjszakán, amikor
kihozta
kíséri
országos eseményeket, szervenépétazEgyiptomból?
zi a cikkírókat,
a nyomdába
Emberileg viszi,
szólvahozza
– Isten
mindent
a félretett
lapterveket
és
a
készen
kinyomtatott
és csak az Õ népére figyelt azon
lapot,
majd csomagolja,
és gyalog
viszi
az éjszakán.
A szabadulás
minden
a postára. Így emlékeznek rá szerkesztő
mozzanatát személyesen felügyelte,
utódai.
minden pillanatot figyelõ tekintetével
Szerkesztőségi
februkísért
végig. Hát feladatait
kicsoda ez2010
a rabszolga,
árjában
le. Ekkora
háromazverseskoszos,teszi
rongyos
nép, hogy
Isten
kötete
jelenik már
meg (Égő szövétnek
személyesen
gondoskodik
róluk, és1992,
Vallomás
a kereszt
mindent
félretéve
figyeltövében
rájuk? - 2007,
Üzenet
2012).
A
2010-es
végén
1500 évvel késõbb ismétévek
virrasztott
már
gyengül
az ereje, felesége
sokata
az Isten
a Gecsemáné
kertben,isazon
betegeskedik, ő hűségesen támogatja.
csütörtök
éjszakán,
azon
a pénteken,
2017.
szeptembere
után,
miután
szereazon
a
húsvét
hajnalon,
amikor
mi
tett felesége elköltözött, özvegykénta élt.
szabadításunk
történt.
Utolsó éveit otthon, lánya, veje és unoSõt, személyes
bizonyságom
van arkái társaságában
tölti,
akik szeretettel
és
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
kitartóan viselik gondját.
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
2018. isszeptemberében
rólam
lehulltak a rabtartósajtómunkábilincsei.
soknak járó díjjal tüntetik ki, amit még
személyesen
át Nagyváradon
az
Üldözött vesz
szabadok,
gyõztes szabaAdy
emlékházban.
dok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció.
Nemhogy
lehetett
mobil„Az élet attól szép,
az ember
telefonon élete
rákérdezni
a sor
hogy
megtatálja
értelmét
és aelején,
neki adott
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
képességekkel építi az embertársait. Jémilliós
nép, asszonyok,
zus
Krisztusnak
szolgál, de egyermekek,
nemes külöregek, tőle
juhok,
barmok,
szekerek,
végedetéshez
veszi
az erőt.
Ha céltudaláthatatlan
konvoj.azAértelmetlenségtől,
Veres tenger parttos
valaki, mentes
ján tábort
vernek,
megpihennek.
Egyminden
korban
és minden
helyzetben,
rendeltetésének
megfelelően
Ha évei
szer csak felröppen
a hír, azél.egyiptomi
elsereg
is fogynak
itt e földön,
a reközeledik.
Kitör a benne
pánik aéltábormény,
hogya tenger,
ajándékba
kapjaaz
azellenség.
örökléban. Elõl
mögöttük
tetAis,
nem
érdemei
alapjánkiált
hanem
Jézus
nép
elõbb
segítségért
Istenhez,
igérte
Ő követőinek
aztán által
pedigmelyet
neki esik
Mózesnek: tett.
Mit
Mint
szövétnekei
úgy vagyunk
itt
tettélJézus
velünk,
miért hoztál
ki minket
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aEgyiptomból?
földön a Szeretet
a lángunk.
Mivel
ez
2Mózes
14: 10, 11.
Jobb
így
van
nem
élünk
hiába.”
–
fogalmazta
lett volna szolgaként meghalni Egyipmeg
gondolatait
a temetomban.
Kiderül,Budai
hogyLajos
van lp.
a népnek
tői
kápolnánál.
Ugyanitt
búcsúzó
szavahite, de még nagyon gyenge az a hit.
Ha
kat
mondott
Giorgiov
Adrián
lp.,
jól mennek a dolgok, tisztelik az igével
Urat,
szolgált
magyarul
Lehel
lp. apániPéld
de ha balul
üt ki Kiss
valami,
máris
13:9 alapján, románul Bányai János lp.
kolnak és
Ki volt a
Mielőtt
azbûnbakot
énekkar keresnek.
alkalmi énekeinek
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
kíséretében a nyitott sírba helyeztük
Mellesleg, Szabó
sok keresztyén
tart ezenigét
a
testvérünket,
László hirdetett
a hitéletében.
aszinten
feltámadásról
az 1Kor 15 szerint.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
"Az igazak emléke áldott!"
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
Gönczi
Géza
hogy megszabadítja õket
az egyipto2019.
december
miak kezébõl,Szeretet,
és beviszi
népét
az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen
veszedelemtõl,
mert ezvégére,
csak egy
„Figyeljetek
életük
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
kövessétek
hitüket!”
vég,ésIsten
folytatást ígért.
Most az a
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Száz évvel ezelőtt fejezteIsten
be
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
földi
pályáját
Meyer
Henrik,
a
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
19–20.
század
fordulóján
Magyarhogyan szabadít meg ma az Úr benneországon
tevékenykedő
teket! 2Mózes
14: 13, 14. modern kori
baptista ébredési mozgalom reformátonemteljében,
okosabb,31
mint
a nép,
csak
ra. Mózes
Férfikora
éves
korában
hisz
Istenben,
és
a
hit
beszédét
mondja
lépett magyar földre. Ki ez az ember?
tovább
az üldözött Hessen
szabadoknak.
Ha
A németországi
tartományIsten az
aki, akkor teljesíti
az Õ beszédét.
ban,
Grossbusch
városkában
született,
Ebbenaugusztus
hitt Mózes.
1842.
13-án, és a szomszédos
fronhauseni
baptista
gyülekezetnek
lesz
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VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám hullámra hõkölt.
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át nem értünk.
Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)
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Ady Endre:
Az Idő rostájában
Kezében óriás rostával
Áll az Idő és rostál egyre,
Világokat szed és rostál ki
Vidáman és nem keseregve
S búsul csak az, akit kihullat.
S aki kihull, megérdemelte,
Az ocsut az Idő nem szánja,
Aszott nemzetek, hűlt világok,
Tört életek miazmás vágya
Halálra-valók s nem kár értük.
Szóljak próféták új szavával:
Nem kik mertek tagadni múltat,
De kik nem magvak a Jövőnek,
Mindig azok, akik kihullnak:
Világok, népek, girhes eszmék.
Fonnyadtak s összezsugorodtak,
(Így szól az új próféta-ének)
Az Úr, az Idő áll örökké,
De elmúlnak a renyhe népek
S velük együtt a tiszta Lóthok.
Óh, aszottak és be nem teltek
S óh, magam is faj-sorsom osztván,
Be igazság szerint hullunk ki
A kegyetlen óriás rostán,
Kedvét nem töltvén az Időnek.

ALÁZATOSSÁG LANGY
ESŐJE
Nyilazott Napod tüzes hője,
Nem volt enyhülésem, Uram,
S felhődből rám permetezett
Alázatosság langy esője.
Nézd, ahogyan fejem lehajtom,
Szánom minden dölyföm, Uram,
S ha van még bennem gőg-erő,
Szívemmel együtt kiszakajtom.
Mutass nekem egy ellenséget,
Valaki ocsmányt, óh uram,
Megcsókolom csúf lábnyomát,
Hogy méltón imádjalak téged.
Elébem kis folyókák hozzák
Szakadt kegyelmed, óh Uram,
S csobog lelkemben kedvesen
A leesett alázatosság.
Szeretnék mindent odaadni
Nagy, szent szeszélyednek, Uram
S szeretnék minden percemen
Nagyon-nagyon megaláztatni.
Száz éve halt meg Ady Endre
2019. Ady emlékév
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