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Since 1908

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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tovább
az üldözött
szabadoknak.
Ha
ha
nem látjuk
is a kuszaságnak
tűnő renIstenamelyben
az aki, akkor
teljesítiaaz
Õ beszédét.
det,
mindenki
helyén
van, és
Ebben hitt Mózes.
helyénvalóan
cselekszik.
Az
sokkalvolna
többször
fordul
elő az
Haéletben
azt kérdezte
valaki
Mózesefféle
rendezetlennek
tűnőamit
rend,
mint az,
tõl: Mikor
teljesíti Isten,
megígért?
amely
szemmel
azonnal
felismerhető.
Erre Mózes
csakisazt
válaszolhatta
volna,
A
nagyvilág
sok
területéhez
hogy: Nem tudom. Ha valakihasonlóan
azt kéradezte
gyülekezet életében
ismondd
nélkülözhetetlen
Mózes,
megbemunea rend.volna:
Ám kérdés,
hogy
az imént
künk,kétféle
hogyan
szabadít
Isten
tatott
rendből
melyiketmeg
kövessük.
bennünket
ebbõl a lehetetlen
helyzetbõl?
Mielőtt válaszolnánk,
vessünk
egy pilMózes arra,
csakhogyan
azt válaszolhatta
lantást
választottak volna,
azok a
hitelődeink,
az Egyet
elmúlt azonban
négy évszáhogy: Nem akik
tudom!
tuzadban
jártak.
Úgyéslátjuk,
hogy
dok! Azelőttünk
Úr harcol
értetek,
a lehetetvoltak
amikor
szinte
lenbõl isolyan
ki tudidőszakok,
vezetni, mert
Õ az Úr.
minden
mozgásban
volt,
s
a
rendezettség
Ez a belsőleg
bibliai hit.
Hinni azt jelenti,
inkább
érvényesült,
mint a kokülmolyan
veszemMáskor
azt, amitviszont
Isten mond,
ha
ső
formákban.
pontosan
annak minden ellentmondani
is.
meghatározottá
vált minden, slátszik
az atyák
Nem aprólékosan
tudom, hogyan
szabadít meg,
csak
által
kidolgozott
szabályok
rendszere
hogy
a fiak
várok rá ésgondoskodott
hiszek benne,arról,
és amit
nekem
semmiben
se térhessenek
el pedig
attól, amire
mond, megteszem.
A többi
az Õ
nagyatyáik
eljutottak.
feladata. Útat
nyitni a tengeren, leféVajon a kétféle rend hogyan gyümölkezni
a
harcikocsik
csözött Isten népének kerekét,
életében?homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Az első –Úramelyre
pünkösd
Szabadító
feladata.jóÕpélda
visziavéghez
a
napján létrejött apostoli gyülekezet,
szabadítást
kegyelembõl.
Hit
által
foa reformáció és valamennyi ébredési
gadhatod el.– Hit
által élhetsz
szabadon,
mozgalom
gazdagon
gyümölcsözött.
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
A másik – s erre a legjellemzőbb példa
mert az– kevés
Úr hadakozik
agyõzelmesen,
protestáns ortodoxia
és fanyar
gyümölcsöt
termett.
érted.
EAtörténelmi
példák
is egyértelműen
tengerparton
a halál
kapujában
arra
buzdítanak,
hogy
a
rendnek
a mozálltak, Isten pedig megnyitotta
számukgás, a fejlődés keretei között megvalóra az változatát
élet kapuját,
és õk átléptek
a hasuló
kövessük.
Ez azonban
lálbólisaz
életbe.
nem
olyan
egyszerű. Hiszen ha a rend
folytonos
változás,
Ezt a lépést
te semegújulás
halogasd! közepette
valósul meg, akkor ez azzal jár, hogy
a megszokott és ismert
régi János
eljárásokat
Lukács

még
szokatlan – és
ami a legfőbb
Magyarországi
Baptista
Egyház –, ismeretlen
módozatokkal
kell
fölcserélni.
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Ez pedig magában hordozza a tévedés
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös
2.
kockázatát
is. Ezt tudva
sem u.mondhawww.baptista.hu/berettyoujfalu
tunk
le arról, hogy időről időre megvizsgálva közösségi életünket, megállaKedves
Testvéreink
Kriszpítsuk,
hogy
mi az, amiJézus
már nem
képes
tusban!
hatékonyan működni a mában, s ezért
változtatásra
szorul.Magyar Baptista
Kedves Amerikai
A szükséges változtatásokat azonban
Szövetség!
úgy kell véghezvinni, hogy a meglevő
„Nem ne
igazságtalan
az Isten, hogy
rendet
valami rendezetlenség
vagy
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és a
fejetlenség váltsa
föl, hanem a tudatosan
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
az Õ az
vezetett átrendeződés
során létrejövő,
neve
iránt,
amikor
szolgáltatok ésmegfeleszolitt és
most
követelményeinek
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid
lő hatékonyabb
rend.
Ezt6:10)
azonban csak
kevesen ismerik Lélek szerint. ElégedetKöszönjük,
hogy gondoltak
ránk nelenkedő,
a meglevő
rendet okkal
vagy
héz
okhelyzetünkben.
nélkül kifogásolók mindig is voltak
augusztus
végiaddig
leomlása
és el,
ésImaházunk
lesznek. De
aki csak
jutott
lebontása
után jóhangoztassa,
reménységgel
va-muhogy kifogásait
s nem
gyunk
hogytenni
Isten kellene,
megsegítnem
ben-egy
tat ráafelõl,
arra, amit
nünket
egy új
és szép hajlékot
építenihajobb rend
szolgálatában
ügyködik,
istentiszteletek
céljára,
az Õ neve adicsõnem akarva vagy
akaratlanul
rendetségére.
jövõ tavasszal
lenség,Aa munkálatokat
zűrzavar érdekében.
kezdjük
meg,elegendő
addig aazonban,
nem várthaterveAz sem
valakizéssel
az gyakorlatot
engedélyek illető
beszerzésével
nek aésrégi
kifogásain
foglalkozunk.
túl az újra vonatkozó elképzelései is
vannak.
tanításából
TervünkAzésÚjszövetség
szándékunk
végrehaj-úgy
látjuk,
hogy
Isten aa kedves
legdöntőbb
szót –
tására
fogjuk
fordítani
testvérek
emberi
szinten –eljuttatott
a gyülekezet
egészének
által
számunkra
összeget:
adja. Ebből
következik,
$5,000,
azaz ötezer
dollárt. hogy a legjobb
szándékból fakadó egyéni elképzelést
megköszönve
–Ezúton
bárkitőlis eredjen
is az – testvéreink
a gyülekezet
segítségét,
kérjük
a minket és
egészének
kell továbbra
mindig ismegvizsgálnia.
azAÚrra
figyelõisimádságaikat!
tapasztalat
igazolja, hogy,Minden
akik így
szolgálatukra
kívánjuk.
fáradoztak Istenünk
a mindigáldását
jobb rend
érdekében – elismerve, elfogadva, sőt igényelTestvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
ve
a gyülekezet
testületi
állásfoglalását,
Baptista
Gyülekezet
nevében:
együtt munkálkodását –, csak azok lettek az igazi romlásépítők,
a hitélet fölPapp Dániel lelkipásztor
lendítői.
Szatmári István gondnok
A mi nemzedékünk
a változások
Lisztes Tibor
presbiterkorának szülötte. Átalakulnak a társadalmi
rendszerek, át kellett rajzolni – nem is
===========================
egyszer – a világ térképét, változnak az
értékek, VÁRJ
az emberi
kapcsolatok. Óriási
MÉG!
változások mentek végbe már eddig is az
Józsué 3:16
(2Móz
14,21-22)
egyházak,
a hívő
nép életében
is. Jó változások az embervilággal való nagyobb
Megállt
a víz.
közösségvállalás irányában.
E téren
háláMinthogyha
óriási kéz
ra és elismerésre
késztető eredményeink
is vannak. De még nem
találtuk
meg
tartotta
volna
föl,igazán az új módját, rendjét annak,
hogyan
megállt,
kellene, lehetne megszólítanunk
az evans rakásra gyûlt,
géliummal a ma emberét. Ez természetefeszült,
sen nyugtalanítja
a hívőket.
Sokan
kerehullám
hullámra
hõkölt.
sik a megoldást. Bizonyos vagyok
abban,
Megállt
hogy meg is fogjuk találni imádkozva,
egy
percre,
elmélkedve, a Szentlélekre figyelve.
Csak
arra ügyeljünk, amíg
hogy aeztúlsó
az partra
útkeresés
nem értünk.
a célszerű és korszerűát rend
érdekében
mindig a fent vázolt módon, ,,illendően
és rendben történjék”,
s úgy,
végül
Várj
méghogy
Uram!
is mindenki megtalálja
és ne
kifejthesse
Kezed
vedd el! Istentől rendelt Még
szolgáló
és lélekmentő
mindig
itt vagyok,feladatát,még
mintmindig
élő tagitt
a Krisztus
vagyunktestében,
sokan. a
gyülekezetben.
Győri Kornél
Herjeczki
Géza(Újpest)
(1977)

4.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az ÁHÍTAT
1. oldalról

“Nyisd
föl szememet,
hogyvan
megláthasAz
élet gyötrelem,
de azért
mit enni,
sam,
milyen
csodálatos
a
te
törvényed.”
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
- aZsolt
119, 18 temetéshez való jogukat is
tisztességes
megtarthatták.
egy
merõ kinlódás,
A 119. zsoltárAz
8 élet
soros
szakaszai
a héber
ábécét követve,
ugyanazzal
betűvel
reménytelenség
és halál.
De hát aezis
jobb,
kezdődnek.
Mégsem
kötöttségként
mint a semmi,
és úgy
sincs kilátás érzőennél
dik
az akrosztichon,
minthaésszenvetöbbre.
Fogadjuk el asőt,
helyzetet,
az adott
délyes
lendülettel
énekelne
a költő,tenni.
mert
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
IstenHányan
nagy ajándékáról,
és is
a
tengetik aza törvényről
életüket ma
törvény
élők boldogságáról szól
ezzel a szerint
rabszolga-gondolkodással?
(1-2.v.).
Így tengette az életét Izráel míg el
nem
jött hozzá- amondjuk
Szabadító
és hogy
ki nem
A harmadik,
úgy,
–
hozta õketszakaszhoz
a szolgaságérve
házából.
„g-betűs”
fontos részleteket tudunk meg a zsoltár írójáról és
életkörülményeiről.
Isten szolgájának
Milyen a mi Szabadítónk?
2Mózes
vallja
magát
(17.
és
23.),
aki jövevény12:42-ben találunk egy különös
mondaként
élve (19) figyelte meg Isten intéztot Istenrõl.
kedéseit
az embervilágban
Virrasztott
az Úr azon („megdorgáaz éjszakán,
lod
az
átkozott
kevélyeket,
akik eltérnek
amikor kihozta õket Egyiptomból.
Ez az
parancsolataidtól”
- 21), és nehéz helyéjszaka az Úré volt.
zetében
az Úrevangélium
igazságosságára
apellála
Micsoda
van ebben
(„fordítsd
el
rólam
a
gyalázatot
és a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
megvetést, hiszen megfogadtam intelIzráel õrizõje
nem egy
szunnyad
nem
meidet”
– 23). Hogy
konkrétésesetre
alszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
az
utalva, vagy tán a lehetségest elképzelve
Úr azon
kihozta
állítja,
azt az
neméjszakán,
tudjuk, amikor
de elhatározta:
népét
Egyiptomból?
„Ha
a fejedelmek
összeülnek, és rólam
Emberileg
szólvaakkor
– Isten
mindent
tárgyalnak, szolgád
is rendelkefélretett és
csak az Õ népére
zéseidről
elmélkedik.”
(23) figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
A 18. versben
tiszta (nemfelügyelte,
korlátolt)
mozzanatát
személyesen
látásért könyörög, hogy gyönyörködhesminden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
sen
az Isten
törvényében.
Lelki
látásnak
kísért
végig.
Hát
kicsoda
ez
a
rabszolga,
nevezhető képességünk is folyton
Isten
koszos, rongyos
hogy azmondIsten
szabadítására
szorul.nép,
Másképpen
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
va, Isten törvényében az a hívő gyönyörmindent
félretéve
figyel
rájuk?
ködik, aki belátást kér és nyer arra az
1500
késõbb gondolva
ismét virrasztott
Úrtól.
Az évvel
efézusiakra
pontoaz ezért
Isten könyörgött
a Gecsemáné
azon
san
Pálkertben,
apostol is:
“…a
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus
azon aa húsvét
amikor
mi
Istene,
dicsőséghajnalon,
Atyja adja
meg ameg
szabadításunk
történt.
nektek
a bölcsesség
és a kinyilatkoztatás Lelkét,
hogy megismerjétek
őt; arés
Sõt, személyes
bizonyságom van
világosítsa
meg lelki
hogy
ról, hogy velem
együttszemeteket,
virrasztott az
Úr
meglássátok:
milyen
hívott
28 évvel ezelõtt
egyreménységre
téli estén, amikor
elrólam
minket,
milyen gazdag
az őbilincsei.
örökségéis lehulltak
a rabtartó
nek dicsősége a szentek között, és milyen
mérhetetlen
az ő hatalma
Üldözöttnagy
szabadok,
gyõztesrajtunk,
szabahívőkön”
(Ef 1,17-19).
dok. Elindultak
tehát. Nem volt telekommunikáció.
Nem lehetett abban,
mobilNem mindenki gyönyörködik
telefonon
rákérdezni
a sor
elején,a hogy
ami
csodálatos,
és nem
mindig
csohátul minden
rendben van-e.AKözel
két
dálatosban
gyönyörködünk.
törvényt
helyesen
értékelők
gyönyörűségesnek
milliós nép,
asszonyok,
gyermekek,
tartják
azt,
mert barmok,
tisztán látják,
érzékelik
öregek,
juhok,
szekerek,
végeIsten
szavának
a jelentőségét.
Az ilyen
láthatatlan
konvoj.
A Veres tenger
partcsodálkozás,
miutánmegpihennek.
átjárta az ember
ján tábort vernek,
Egyegész
valóját,
hálás aigyekezetben,
enszer csak
felröppen
hír, az egyiptomi
gedelmességben
nyilvánul
meg.
Így
érsereg közeledik. Kitör a pánik a táborkezett
el aazsoltáros
is énekeaz
legszeméban. Elõl
tenger, mögöttük
ellenség.
lyesebb
és mégis
legvonzóbb
A nép elõbb
segítségért
kiált csúcsára:
Istenhez,
“Lábam
előtt
mécses
a
te
igéd, ösvéaztán pedig neki esik Mózesnek:
Mit
nyem
Esküszöm
fogatettélvilágossága.
velünk, miért
hoztál kiés minket

2019. november
3. oldal

dom,
hogy megtartom
Egyiptomból?
2Mózes igazságos
14: 10, 11.döntéJobb
seidet.”
(105-106)
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban.
Kiderül,
hogy van aidős
népnek
Az életútjára
visszatekintő,
Füle
hite, de“Hátulról”
még nagyoncímű
gyenge
az a hit.
Ha
Lajos
versében
énekli:
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
márütlátva
látlak, máris pánide “Igen,
ha balul
ki valami,
felfogva
száz csodádat
kolnak
és bûnbakot
keresnek. Ki volt a
ámulva
hibás,
hogynéz
ideUtánad
jutottunk?
a megnyílt sok
lelkikeresztyén
szem…” tart ezen a
Mellesleg,
“…Már
hazafelé
szinten a hitéletében.tartok…
nem látom
most semeszébe
arcod jut Isten
Ekkor
Mózesnek
és mégis
látva6:látlak
ígérete.
2Mózes
6-8. Isten megígérte,
hátulról: fénylik árnyad,
hogy
megszabadítja
õket az egyiptoKereszted
felragyog!
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét az ígéret
Ösvényed: mint a hajnal,
földjére.
Akkor
tehát,
nem
kell félni a
kísérlek háladallal,
jelen
veszedelemtõl,
mert ez csak egy
nyomomban
– angyalok…”
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
Novák József
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára.
bátorítja Mózes
a népet: Ne
ÉnÍgy
vagyok
az ajtó
féljetek! Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
János 10:9
hogyan szabadít meg ma az Úr benneSaul2Mózes
kérdése 14:
- „Kicsoda
teket!
13, 14. vagy, Uram?"
- minden
őszinte,
Istent
kereső
lelkében
Mózes nem okosabb, mint
a nép,
csak
fölmerül. Könyvtárakat tesznek ki azok
hisz
Istenben,
és
a
hit
beszédét
mondja
az írások, amelyeket kiművelt teológutovább
az üldözöttírtok
szabadoknak.
sok
és filozófusok
már erről aHa
téIsten azDe
aki,kiakkor
Õ beszédét.
máról.
tudnateljesíti
erre a az
kérdésre
megEbben hitt Mózes.
nyugtatóbb
és hitelesebb választ adni,
Hamaga
azt kérdezte
mint
az Úr? volna valaki Mózestõl:
Mikor
teljesíti Isten, amit
megígért?
János
evangéliumában
jelentős
helyet
Erre
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
foglalnak el az "Én vagyok" kezdetű
hogy:Ezekben
Nem tudom.
valaki
azt kérigék.
magaHa
Jézus
Krisztus
jedezte volna:
Mózes,Olyan
mondd
meg nelentette
ki önmagát.
egyszerű
és
künk, hogyan világos
szabadíthasonlatokban
meg Isten
utolérhetetlenül
mondta
el, ebbõl
amit a lehetetlen
különben helyzetbõl?
fölfoghatatbennünket
lan
és kifejezhetetlen
titokról tudnunk
Mózes
csak azt válaszolhatta
volna,
kell,
első hallásra
megértették
hogy:hogy
Nemazt
tudom!
Egyet azonban
tuPalesztina
lakói. De
ma
dok! Az Úregyszerű
harcol értetek,
és aértjük
lehetetis,
és
érteni
fogják,
amíg
a
világ
világ
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
lesz.
szimbólumokat
"Én
EzIlyen
a bibliai
hit. Hinni azthasznált:
jelenti, kovagyok a szőlőtő. Én vagyok az életnek
molyan veszem
azt, amitpedig
Isten azt
mond,
ha
kenyere."
Mai igénkben
mondannak
látszikvolis.
ja:
„Énminden
vagyok ellentmondani
az ajtó." Mondhatott
Nem egyszerűbbet,
tudom, hogyanmint
szabadít
na-e
egy meg,
ilyen csak
minvárok rá eszközt?
és hiszek benne, és amit nekem
dennapi
mond,
megteszem.
többi pedig
az Õ
Mi az ajtó? Ma így A
mondjuk:
nyílászáró
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
lefészerkezet, amely elhatárolja a külvilágot
kezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
a belvilágtól. Egyiptomban elválasztotta
az egyiptomiakra...
mind a
abocsátani
külső sötétséget
a belső világosságtól
Szabadító
Úr feladata.
Õ visziéjszakáján
véghez a
(2Móz
10:23).
A páskabárány
szabadítást
Hit által
foválasztó
voltkegyelembõl.
élet és halál között
(2Móz
12
:23). Amikor
az ajtón
kívül
félelmegadhatod
el. Hit által
élhetsz
szabadon,
tes
uralkodott,
az ajtón
belül Isten
bár ítélet
mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
népe
csodálatosmert
békességben
és biztongyõzelmesen,
az Úr hadakozik
ságban
lehetett.
Az
ajtó
általában
véérted.
kony
alkotmány,
de
a
menyegzős
háznál
A tengerparton a halál kapujában
két világot választott el egymástól (Mt
álltak,
megnyitottaház
számuk25:10). Isten
Belülpedig
a menyegzős
fénye,
ra
az
élet
kapuját,
és
õk
átléptek
öröme, bőség és boldogság; kívülaaharelálból az életbe.
ménytelen,
vigasztalan sötétség.
Eztajtó
a lépést
te se halogasd!
Az
nemcsak
elválasztó, hanem
egyszersmind eszközLukács
és lehetőség
János a be-

jutásra.
Ezért mondta
az Úr:
"Senki nem
Magyarországi
Baptista
Egyház
mehet
az
Atyához,
csak
énáltalam"
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet (Jn
14:6).
Nem szólt bele aEötvös
zsidók u.
és 2.
római4100 Berettyóújfalu,
ak
politikai vitáiba, mert ezeknél fontowww.baptista.hu/berettyoujfalu
sabb feladata volt, hogy ajtó legyen a jelenvalóból a következendőbe, e világból
Testvéreink
azKedves
Isten országába,
hogyJézus
rajta Kriszkeresztül
tusban!
üdvözülhessünk. Mert nincsen senkiben
Kedvesüdvösség,
AmerikaideMagyar
Baptista
másban
Ő a nyitott
ajtó. Ne
Szövetség!
vonakodj belépni rajta!
„Nem igazságtalan
az Isten,
hogy
Herjeczki András
(1919-1996)
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és a
Gyöngyszemek
az Újszövetségből
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok
az p309
Õ
1981.
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
EVA K.
Imaházunk
augusztus végi leomlása és
RIDER
lebontása
után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít ben1962
nünket
egy -új2019
és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel
és az mély
engedélyek
beszerzésével
Milyen
lehet az
özvegy, idős
foglalkozunk.
édesanya fájdalma, aki egyetlen gyerTervünk
és szándékunk
mekét
súlyos
betegségbenvégrehajszenvedni,
tására
fogjuk
fordítani
sorvadni
látja,
és aliga kedves
néhánytestvérek
hónap után
által
összeget:
márszámunkra
a temetése iseljuttatott
fájó emlék?
A floridai
$5,000,
azaz
ötezer
dollárt.
Palm Bay-n élő Bíró Katalin nőtestvér
levelét
a képek láttán
gondolEzútonolvasva,
is megköszönve
testvéreink
kodom ezekről.
Én nemisismertem
Kati
segítségét,
kérjük továbbra
a minket és
K. Rider-t, Minden
de a teleaznéni
Úrralányát,
figyelõEva
imádságaikat!
fonbeszélgetéseink
mindig
szolgálatukra
Istenünksorán
áldásátszinte
kívánjuk.
beszélt róla.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Joseph
Boeke ésnevében:
Katalin Gálfi egyetBaptista
Gyülekezet
len lánya Passaic-on (NJ) született 1962.
Papp Dániel
lelkipásztor
november 29.-én.
Kedves,
vidám terIstván gondnok
mészetű nő Szatmári
volt; szeretett
kirándulni,
presbiter
motorozni, és Lisztes
szívesenTibor
látott
vendégeket michigani (Wyoming) otthonukban.
===========================
Dolgos nő volt. Az utóbbi években Floridában töltötték a téli hónapokat. Edward
MÉG!
Rider-el VÁRJ
28 évig élt
boldog házasságban
Józsué
3:16
(2Móz
14,21-22)Dánielt.
és így nevelték a gyermeküket,
Az utóbbi években, amikor gondozásra
víz.
szorult valamelyikük, Megállt
a másikamindig
szeretettel és törődéssel
igyekezett
a terMinthogyha
óriási kéz
hen könnyíteni. tartotta volna föl,
megállt,érte
Éva súlyos betegsége váratlanul
s
rakásra
gyûlt,
a családot. Legutóbbi találkozásukkor
feszült,
döbbenettel vette tudomásul Kati
néni,
hõkölt.
hogy a lányahullám
bizony hullámra
nagyon beteg.
Ez év
februárjában, 28.-án meghalt.Megállt
egy percre,
A Fountainheadamíg
Funeral
Home-tól
a túlsó
partrakísérték utolsó útjára a Pal
temetőbe
át Bay-i
nem értünk.
Évát. James Waddell testvér, a Bethesda
Baptist Church lelkipásztora vezette a
gyászszertartást. Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Gyászolják:Még
a férje
(Edward),
a fia
mindig
itt vagyok,
(Daniel
Rogers)
kétittunokájával
– és Bíró
még
mindig
vagyunk sokan.
Katalin nőtestvérünk.
Novák
Herjeczki
Géza József
(1977)

5.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT
NEW SZABADOK
YORK

folytatás az 1. oldalról
Emlékezz vissza az útra
Az
gyötrelem,áldd!
de azért van mit enni,
És élet
Megtartódat
van
húsosfazék,
fokhagyma
és uborka, és
Bármilyen sok volt a próba,
aAz
tisztességes
temetéshez
való
jogukat is
mind javadra vált.
megtarthatták.
élet
egy merõ kinlódás,
Kőszikla hűs Az
vizet
ontott,
reménytelenség
és halál.
De hát ezis jobb,
S a völgyben manna
várt,
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás ennél
Bárhogy is tombolt az orkán
többre.
Fogadjuk
el
a
helyzetet,
és az adott
Ő hű karjába zárt.
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
.... szólt a hálaadás éneke testvéreinkHányan tengetik az életüket ma is
től, Jakab Márton és Margit, akik 2019.
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
augusztus 23-án ünnepelték 50. éves háÍgy tengette az életét Izráel míg el
zassági évfordulójukat.
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
Testvéreink
1969. augusztus
23-án köminden
pillanatot
figyelõ tekintetével
töttek
házasságot
Magyarlónán
(Erdély).
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
1985.
január
23-án érkeztek
Amerikába,
koszos,
rongyos
nép, hogy
az Isten
ésszemélyesen
azóta az Első gondoskodik
Magyar Baptista
Gyüleróluk,
és
kezet
hűséges
tagjai.figyel
Házasságukat
mindent
félretéve
rájuk? az Úr
egy 1500
leánygyermekkel
meg,
évvel késõbbajándékozta
ismét virrasztott
deazőtIsten
az Úra ebben
az évben
hirtelen
ma-a
Gecsemáné
kertben,
azon
gához
szólította.
Unokájuk,
csütörtök
éjszakán,
azon aKristopher
pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, Aranymenyegző
személyes bizonyságom van arról, hogy velem
együtt virrasztott az Úr
Perecsenben
28
évvel
ezelõtt
egy téli estén,
amikor
Ötvenedik házassági
évfordulóját
rólam
is
lehulltak
a
rabtartó
bilincsei.
ünnepelte 2019. szeptember 6-án Balla

Sándor
és Katalin
az Agapé
Panzióban
Üldözött
szabadok,
gyõztes
szabagyermekei,
unokái
és
rokonai
dok. Elindultak tehát. Nemkörében.
volt teBoldogsággal a szívükben
tekintettek
lekommunikáció.
Nem lehetett
mobilvissza
és adtak
hálát Istennek
megtartó
telefonon
rákérdezni
a sor elején,
hogy
kegyelméért
áldásaiért,
négy
gyerhátul mindenésrendben
van-e.
Közel
két
mekükért
és 11asszonyok,
unokájukért.gyermekek,
Öröm volt
milliós nép,
visszaemlékezni
az élmény
dús éveköregek, juhok, barmok,
szekerek,
végere,láthatatlan
Nagyapakonvoj.
gyermekeinek
és unokáiA Veres tenger
partnak
és tanításaiján szóló
tábortbíztató
vernek,szavaira
megpihennek.
Egyra,szer
valamint
meghallgatni
jó egyiptomi
tanácsát,
csak felröppen
a hír, az
mely
szerint
házasságukban
a
sereg közeledik. Kitör a pánikszeretet,
a tábora ban.
tisztelet
a kölcsönös
megbecsülés
Elõl aéstenger,
mögöttük
az ellenség.
vezetett
a békés
kapcsolathoz.
Az ünA nép elõbb
segítségért
kiált Istenhez,
nepi
megemlékezésen
üzenetekkel
aztán
pedig neki esikigei
Mózesnek:
Mit
köszöntötték
az ünneplő
párt: ki minket
tettél velünk,
miért hoztál

2019. november
3. oldal

is
az Úr hűséges
szolgája,
egyetemi
Egyiptomból?
2Mózes
14: aki
10, 11.
Jobb
éveiben
lelkipásztori
szolgálatra
készül,
lett volna szolgaként meghalni Egyipami
különös
örömet
jelent
a család
szátomban.
Kiderül,
hogy
van
a népnek
mára.
sok
nehézséggel
szemhite, deBár
még
nagyon
gyengekellett
az a hit.
Ha
benézniük,
kimondhatatlan
és
jól mennekmégis
a dolgok,
tisztelik azhála
Urat,
köszönettel
tartoznak
az
Úrnak
az
eddigi
de ha balul üt ki valami, máris pánivezetésért,
és ezt tették
a családi
kolnak és bûnbakot
keresnek.
Ki körben
volt a
és
a gyülekezetben
is!
hibás,
hogy ide jutottunk?
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
‘Szóljon
az ének az Úrról,
szinten
a hitéletében.
Mert gazdag kézzel áld!
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
Zengjen a hangod a múltról,
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
Ő mindig véled járt.
hogy
õket az egyiptoBár megszabadítja
vadul támad a Sátán,
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét az ígéret
De rajtad már nem győz,
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 kérTámogat,
a Krisztus,
dezte
volna:őriz
Mózes,
mondd meg neA
győztes
égi
Hős.”
künk, hogyan szabadít meg Isten
Kívánjuk,
hogya lehetetlen
a jó Isten áldja
és tartbennünket
ebbõl
helyzetbõl?
sa
meg testvéreinket
továbbra
is az Ő féMózes csak
azt válaszolhatta
volna,
lelmében,
és akarata
szerint ajándékozhogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tuza meg őket még számos örömteli évvel,
dok! Az
Úr harcol értetek,
és a sírig,
lehetethogy
szolgálhassák
őt híven
és
áldják
kegyét!
lenbõl nagy
is ki tud
vezetni, mert Õ az Úr.
Erdei
Ez a bibliai hit. Hinni
azt Gabriella
jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
- Bálint Pál lelkipásztor: Zsoltárok
tengerparton
a halál
kapujában
128A- Az
istenfélők házán
áldás
van
álltak,
Isten
pedig
megnyitotta
számuk- Borzási Pál lelkipásztor: 1. Korintusi
ra az élet
õk el
átléptek
a ha13:8-13
- Akapuját,
szeretetés
soha
nem fogy
lálból az életbe.
- Püsök Dániel lelkipásztor: Zsoltárok
Ezt a -lépést
te se
halogasd!
92:13-6
Az igaz
virul,
mint a pálmafa,
magasra nő, mint a libánoni
Lukács cédrus.
János

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui
Gyülekezet
Az én Baptista
zsoltárom
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
"Magasztaljátok az Ural, mert jó,
mert örökkévaló az ő kegyelme!"
Kedves
Testvéreink Jézus
KriszA százharminchatodik
zsoltárban
tusban!
huszonhat zsoltárvers refrénje
Kedves
Amerikai
Magyar
Baptista
magasztalja,
áldja így
Istenét,
Szövetség!
s a szívem visszhangozza énekét.
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
Halkan rezdül
még a hárfa húrja,és a
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ
méltatlanmelyet
szívemnek
sóhajtása ...
neve
amikorszárnyra
szolgáltatok
szolDeiránt,
lassanként
kél a és
hangja,
gáltok
szenteknek.”
6:10)
minta estvéli
áldozat(Zsid
harangja,
végül feltör, szent erővel telve,
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nezengi, hogy örök az Úr kegyelme!
hézéshelyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
Kezdve aután
teremtés
szent csodáin,valebontása
jó reménységgel
égen-földön
látható
munkáin,
gyunk
afelõl, hogy
Isten
megsegít bennünket
egy bölcsességét
új és szép hajlékot
amelyek
hirdetik,építeni
istentiszteletek
az Õ neve dicsõszerető szívecéljára,
ajándékait.
ségére.
A hogy
munkálatokat
jövõvette
tavasszal
Zengi,
kegyelmébe
kezdjük
meg,
addig
a
nem
várt
választott népét, úgy vezette. tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Kegyelmébe
téged s engem
is!
Tervünk
és vett
szándékunk
végrehajMegszabadított
és bűneinket
tására
fogjuk fordítani
a kedves testvérek
által
számunkra
eljuttatott
kegyelme
törölte
örökre el.összeget:
$5,000,
ötezer dollárt.
Népeazaz
a zsoltárral
együtt énekel
róla,
ki
hordoz,
aki
felemel,
Ezúton is megköszönve
testvéreink
megajándékoz
szent örökséggel.
segítségét,
kérjük továbbra
is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra
Istenünk
kívánjuk.
Kegyelmének
örök áldását
dicséretét
visszhangozzák ma mind a hegyek,
Testvéri
a Berettyóújfalui
a láthatókszeretettel
s a láthatatlanok,
Baptista Gyülekezet nevében:
és énekeljetek ti is velem!
Papp Dániel
lelkipásztor
Mert megmérhetetlen
a kegyelem,
Szatmári
István
gondnok
nincs kezdete
és nincsen
vége!
Lisztes Tibor presbiter
Zengje hál minden teremtménye,
===========================
hogy örökkévaló az Úr kegyelme!

Lajosné
VÁRJOláh
MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó partra
A köszöntések elhangzása
Bálint
át nemután
értünk.
Pál lelkipásztor kérte imában az Úr áldását életükre és családjukra.
Várj még Uram!
Kezed
ne veddáldása
el!
Kívánjuk, hogy Jézus Krisztus
Még
mindig
itt
vagyok,
kísérje őket tovább életükön szeretteik
még mindig itt vagyunk sokan.
körében.
Ifj. Balla
Herjeczki
GézaSándor
(1977)
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Id.
DOBOS
Az élet
gyötrelem, de azért van mit enni,
van
húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
KÁLMÁN
a tisztességes temetéshez való jogukat is
1925
– 2019
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,

reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
DobosFogadjuk
Kálmán el1925.
szeptember
3.többre.
a helyzetet,
és az adott
ánkeretekben
született Kiskunhalason
- Dobostenni.
Mápróbáljuk elviselhetõvé
tyás Hányan
és Bánóczki
Etelka
gyertengetik
az második
életüket ma
is
mekeként.
Lelkileg
nagy
hatással
lett
ezzel a rabszolga-gondolkodással? rá,
hogyÍgy
öccsét
fiatalon
elszólította
Úr el
e
tengette
az életét
Izráelazmíg
földi
nema sokkal
azután,
neméletből,
jött hozzá
Szabadító
és kihogy
nem
tizenévesen
jutott pusztán
hozta õket ahitre
szolgaság
házából.a Biblia
olvasása nyomán, amit valakitől kapott.
A szülők nem voltak hívők, viszont ő
Milyen akerült
mi Szabadítónk?
2Mózes
kapcsolatba
velük Kiskunhala12:42-ben
egy különösszerzett
mondason,
ahol a találunk
fodrász szakmában
tot Istenrõl.
kiképzést.
Hívásukra kezdett járni a KisVirrasztott
az ÚrGyülekezetbe,
azon az éjszakán,
kunhalasi
Baptista
ahol
amikor kihozta
õket Egyiptomból.
az
megtérésre
és Krisztusba
vetett élő Ez
hitre
éjszaka
az Úréválasztott
volt.
jutott.
Onnan
segítőtársat is
Micsoda
evangélium
vanszemélyéebben a
magának
Juhász
D. Erzsébet
mondatban?
Virrasztott
az Úr.
Pedig
ben,
akivel 1947
karácsonyán
kötöttek
házasságot.
Házasságukat
hét gyermekIzráel õrizõje
nem szunnyad
és nem
kel
(egy Mit
leány
és hat
áldotta
meg az
alszik.
jelent
az,fiú)
hogy
virrasztott
az
Úr.
mesteri
megszerzése
után
ÚrAazon
az oklevél
éjszakán,
amikor kihozta
Kálmán
fodrász műhelyt nyitott és kisnépét Egyiptomból?
iparosként
működött,
nem egészen
Emberileg
szólvaami
– Isten
mindent
illett
bele
az
akkori
politikai
félretett és csak az Õ népére rendszerbe.
figyelt azon
Ezazvezetett
később
életük következő
feéjszakán.
A szabadulás
minden
jezetéhez...
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ján tábort vernek,
megpihennek.
Egyátszer
szolgált
gyülekezet
elöljáróságában.
csak afelröppen
a hír,
az egyiptomi
Kálmán
2016
októberében
veszítette
sereg közeledik. Kitör a pánik
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lett volna szolgaként meghalni gondosEgyipkodott
2019
szeptember
25.-én
tomban.róluk.
Kiderül,
hogy
van a népnek
tüdőgyulladással
került
kórházba,
hite, de még nagyon gyenge az a hit.ahol
Ha
ajólhazahívó
is értetisztelik
(október
mennek aszó
dolgok,
az 3.-án).
Urat,
Készen volt az Úrhoz költözni. Egyik
de ha balul
ki avalami,
máris gyülepánikedves
énekeüt
még
kiskunhalasi
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
kezetben töltött évekből ez volt...
hibás, hogy ide jutottunk?
Utunk
Atyánkhoz
érkezik, tart ezen a
Mellesleg,
sok keresztyén
ki
tudja
tán
már
holnap;
szinten a hitéletében.
AEkkor
fájdalom
is véget ér
Mózesnek
eszébe jut Isten
és vége
bűnnek,
ígérete.
2Mózes
6: gondnak.
6-8. Isten megígérte,
Az út véget ér,
hogy
megszabadítja
õket az egyiptoki tudja
tán már holnap;
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét az ígéret
Testvér, Jézus kér,
földjére.
Akkor
tehát,
nem
kell félni a
légy kész, a mennyből szólnak.
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
Szomorkodom,
báréletében.
nincs okom,
rövid
epizód a nép
Nem ez a
tudom, elrejt Ő engem,
vég,
Isten
folytatást
ígért.
Most
az a
Az égi hon lesz otthonom,
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk Isten
Atyám már
holnap
inthet.
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek!
Álljatok helyt, többen
és meglátjátok
A gyászszertartáson
is meghogyan szabadít
megtestvér
ma az Úr
benneemlékeztek
Dobos
életéről
és
szolgálatáról.
vigasztalás
teket! 2MózesA14:
13, 14. igéit Novák
József
lelkipásztor
hirdette
5:16-17
Mózes
nem okosabb,
mint2Kor
a nép,
csak
alapján.
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
ifj. Dobos
Kálmán Ha
tovább az üldözött
szabadoknak.
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
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Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a leheteta Torontói
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondaUrunk
áldását kívánjuk a 90 éves Totot
Istenrõl.
rontói
Első Magyar
Baptista
Gyülekezet
Virrasztott
az Úr
azon az
éjszakán,
életére,
szolgálatára,
lelkipásztorára
ésaz
a
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez
testvériségre!
éjszaka az Úré volt.
ebben a
A Micsoda
jubileumi evangélium
istentisztelet van
a gyülekezet
facebook
oldalán
megkereshető;
ponmondatban?
Virrasztott
az Úr.a Pedig
tos
címe:
https://www.facebook.com/
Izráel
õrizõje
nem szunnyad és nem
First.Hungarian.Baptist.Church.Toronalszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
to/videos/2457342974582595/?t=37
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét
Egyiptomból?
Az igehirdetés
egy részlete:
szólva
– Istennagy
mindent
"91 Emberileg
évvel ezelőtt
Torontóban
eseményre
készülődtek.
Aznépére
Exhibition
Placen
félretett
és csak az Õ
figyelt
azon
rendezték
meg a ABaptista
Világszövetség
az éjszakán.
szabadulás
minden
4.mozzanatát
kongresszusát.
7000 vendéget
vártak a
személyesen
felügyelte,
városba.
kis magyar
csoport
is készümindenEgy
pillanatot
figyelõ
tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
Magyarországi Baptista Egyház
lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
www.baptista.hu/berettyoujfalu
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris pániKedves Testvéreink Jézus Kriszkolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a tusban!
hibás, hogy ide jutottunk?
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a Szövetség!
szinten a hitéletében.
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
hogy megszabadítja õket az egyipto- neve iránt, amikor szolgáltatok és szolmiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
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meg titeket
azföl,
Úr, a
volna
mindannyiunk lelkének áldottmegállt,
Pásztora,
az Úr Jézus Krisztus!”
s rakásra gyûlt,
feszült,
Kulcsár Anna
Mária
testvérnő
pedig a
hullám
hullámra
hõkölt.
Fil 1,3.8-11 verseivel tekintettMegállt
vissza és
előre is. Rövid részlet a cikkből:
egy percre,
a túlsó
partra
„Pál apostol isamíg
bevallja,
hogy
vágyik
át nem
értünk.sok
szeretett testvérei után,
akikhez
drága lelki élmény köti. Ezt a vágyát
abban fejezi ki, hogy
imádkozik
értük,
Várj
még Uram!
'hogy szeretetük Kezed
még jobban-jobban
ne vedd el!
bővölködjék Még
ismeretben
mindigés
itt minden
vagyok, jó
tapasztalatban.'
Úgy
hiszem, nem
lehet
még mindig
itt vagyunk
sokan.
áldottabb emlékezés, mint az egymásért
való imádkozás.”
Herjeczki Géza (1977)

9.2010.
oldal szeptember

A földi hátrányos
helyzet
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
mennyei
előnye
folytatás az 1. oldalról

Bár a Roma közösségek gyakran a tárAz élet gyötrelem,
de azért
van mitIsten
enni,
sadalom
perifériájára
sodródnak,
van húsosfazék,
fokhagyma és uborka,
és
királyságában
megelőzhetnek
sok előa tisztességes
temetéshezréteget.
való jogukat is
nyös
helyzetű társadalmi
megtarthatták.
Az élet egy
merõ
kinlódás,
Az a megtiszteltetés
ért,
hogy
részt
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
vehettem az Erdélyi Roma gyerekekjobb,
felé
mint a semmi,
és biblia
úgy sincs
kilátás
ennél
irányuló
vakációs
iskola
alkalmatöbbre.
Fogadjuk el a helyzetet,
és az adott
kon
és megtapasztalhattam
a gyermekek
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvéés
tenni.
őszinte
szeretetét,
ragaszkodását,
alátengetikörömujjongással
az életüket ma és
is
zatát.Hányan
A gyermekek
öleléssel
köszöntöttek bennünket minezzel a rabszolga-gondolkodással?
den Így
alkalommal,
amikor
tengette az
életétmegérkeztünk
Izráel míg el
aznem
imaházhoz.
a gyermekek
jött hozzáBár
a Szabadító
és ki nem
nem
sok
földi
rendelkeztek,
hozta
õketgazdagsággal
a szolgaság házából.
naponta megajándékoztak bennünket
valamivel.
látni és hallgatni
a
MilyenÖröm
a mi volt
Szabadítónk?
2Mózes
lelkes
gyerekek
énekét
amint
az
újonnan
12:42-ben találunk egy különös mondatanult
énekeket énekelték. Beszélgetésetot Istenrõl.
ink során
nyíltan
a
Virrasztott
azbeismerték
Úr azon azbűneiket
éjszakán,
gyermekek, és nem kételkedtek benne,
amikor
õket Egyiptomból.
Ez az
hogy
a Jókihozta
Isten szereti
őket a legjobban.
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
A Romarongyos
gyermekek
énekére
koszos,
nép, Mária
hogy az
Isten
emlékeztettek
személyesenengem:
gondoskodik róluk, és
“Nemzedékről
mindent
félretévenemzedékre
figyel rájuk?irgalmas
azok1500
iránt,évvel
akik késõbb
tisztelikismét
és félik
őt. Kivirrasztott
nyújtotta
megmutatta
az Isten akarját,
Gecsemáné
kertben, erejét:
azon a
szétszórta
büszkéket,
akik
magukat
csütörtök aéjszakán,
azon
a pénteken,
nagyra
azon atartják,
húsvét ledöntötte
hajnalon, trónjukról
amikor a az
mi
uralkodókat,
az
alázatosokat
pedig felszabadításunk történt.
emelte.
szükségben
levőket elhalmozta
Sõt,Aszemélyes
bizonyságom
van arminden
jóval,
a
gazdagokat
pedig az
üres
ról, hogy velem együtt virrasztott
Úr
kézzel küldte el. Segítségére sietett szol28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
gájának, Izráelnek, mert nem felejtette
is lehulltak
a rabtartó bilincsei.
elrólam
ígéretét,
hogy könyörületesen
bánik
velünk.” Lukács 1:50-54
Üldözött szabadok, gyõztes szabaJézusElindultak
a szükségben
dok.
tehát. lévőkhöz
Nem voltjött,
tehogy
felemelje
az
alázatosokat.
Roma
lekommunikáció. Nem lehetettA mobilgyermekek
földi hátrányai
elősegítik
telefonon rákérdezni
a sor elején,
hogy
őket,
hogy
alázatos
hittel
fogadják
hátul minden rendben van-e. Közel Jékét
zust,
és arra
Jézus felemelje
őket
milliós
nép,hogy
asszonyok,
gyermekek,
ésöregek,
elhalmozza
minden
maradanjuhok, őket
barmok,
szekerek,
végedó jóval. E földi hátrányos helyzetben
láthatatlan
konvoj.
A
Veres
tenger
partélő kis barátaim arra tanítottak engem,
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyhogy alázatban éljek, tudva hogy a Jó
szer kegyelmére
csak felröppen
a hír, minden
az egyiptomi
Isten
szorulok
nap.
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborHa olyanok
nem mögöttük
leszünk mint
a gyerban.
Elõl a tenger,
az ellenség.
mekek,
mehetünk
be Isten
A népnem
elõbb
segítségért
kiáltKirálysáIstenhez,
gába.
aztánLukács
pedig 18:16-17.
neki esik Mózesnek: Mit
Kulcsár
Ibolya
tettél velünk, miért
hoztál
ki minket
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Cigánymissziós
beszámoló
Egyiptomból?
2Mózes 14:
10, 11. Jobb
lett
volna hálás
szolgaként
meghalni
Nagyon
vagyok,
hogy a Egyipnyáron
tomban.
van a népnek
én
is résztKiderül,
vehettemhogy
a Mihályfalvi
cigány
hite, de még Sok
nagyon
gyenge az
a hit.
Ha
misszióban.
élményben
volt
részem
jólsokat
mennek
a dolgok,
az Urat,
és
tanultam
a héttisztelik
során társaimtól
de ahagyerekektől
balul üt kiegyaránt,
valami, máris
pániés
akik között
szolgálhattam.
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás,
hogy ide jutottunk?
A legnagyobb
öröm és egyben megMellesleg,
keresztyén
tart amikor
ezen a
tapasztalás azsok
volt
számomra
szinten azt,
a hitéletében.
láttam
hogy teljesen ismeretlenül
jut Isten
is Ekkor
milyen Mózesnek
kedvesek, eszébe
barátságosak
és
ígérete. 2Mózes
6: 6-8.
Istenamegígérte,
mennyire
ki vannak
éhezve
szeretetre.
Nagyon
megszerettek õket
bennünket
már az
hogy megszabadítja
az egyiptoelső
körülvettek
minket,
megmiaknap,
kezébõl,
és beviszi
népét azésígéret
kértek,
játsszunk
velük,
földjére.hogy
Akkor
tehát, nem
kell vegyük
félni a
ajelen
hátunkra
és vigyük
Amikor
veszedelemtõl,
mertőket.
ez csak
egy
megtudták
a
gyerekek,
hogy
egy
rövid epizód a nép életében. Nem hétig
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.
ott
leszünk
és foglalkozunk velük, naEbben
hitt Mózes.
gyon örültek neki. Ismerkedés közben
Ha azt kérdezte
volna
valaki
Mózesmegkérdeztük
őket,
hogy
miért/kiért
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
imádkozhatunk és ők mindig őszintén
Erre
Mózes csak
azt válaszolhatta
és
komolyan
válaszoltak.
Mindenvolna,
reggel
Nem
tudom.udvarán
Ha valaki
azt kérahogy:
cigány
imaház
találkoztunk
volna: Mózes,
mondd
meg neadezte
gyerekekkel,
akik nagy
lelkesedéssel
vártak
minket, szabadít
kíváncsiskodva,
hogy
künk, hogyan
meg Isten
mit
viszünkebbõl
nekik.
A foglalkozásokat
bennünket
a lehetetlen
helyzetbõl?is
nagyon
szerették,
és a tevékenységekMózes csak
azt válaszolhatta
volna,
ben,
is aktívan
részt vettek,
hogy:jelenetekben
Nem tudom!
Egyet azonban
tués
bátran
jelentkeztek,
megésválaszoltak
dok!
Az Úr
harcol értetek,
a lehetetalenbõl
kérdésekre.
engem,
hogy
is ki tud Meglepett
vezetni, mert
Õ az Úr.
amikor imádkozásra került a sor, milyen
Ez a bibliai
hit. Hinni
jelenti, kolelkesen
és szépen
tudnakazt
imádkozni.
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
Örömömre
hogy köztük
leannak
mindenszolgált,
ellentmondani
látszik is.
hettem,
s visszatekintve
Nem tudom,
hogyan szabadítúgy
meg,érzem,
csak
hogy több szeretetet kaptunk mi tőlük,
várokők
rá kaptak
és hiszek
benne,Boldog
és amitvagyok,
nekem
mint
tőlünk.
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
az Õ
hogy a Jó Atya engem is felhasznált
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
lefé-a
ebben a misszióban, és hiszem, hogy
kezni a harcikocsik
homályt
szolgálatunk
nem volt kerekét,
és nem lesz
hiábabocsátani
az legyen
egyiptomiakra...
való.
Az Úré
a dicsőség! mind a
Szabadító Úr feladata.
Õ viszi
véghez a
Erdőközi
Norbert
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
Hálás vagyok, hogy én is részt vebár mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
hettem
a cigány
misszióban,
és hogy
gyõzelmesen,
mert
az
ÚrIsten
hadakozik
megtapasztalhattam, hogy
hogyan
érted.
munkálkodik
a Roma emberek között. A
A tengerparton
a halál
kapujában
misszió
legelső napján
a gyerekek
már
álltak, Isten
pedighogy
megnyitotta
számuknagyon
várták,
menjünk
velük
ra aztölteni,
élet kapuját,
és õk és
átléptek
a haidőt
játsszunk,
ismerkedjenek
velünk.
Minden egyes alkalommal,
lálból
az életbe.
amikor megérkeztünk, az imaházuknál
Ezt vettek
a lépésta tegyerekek,
se halogasd!
körbe
és mindenkit
átöleltek, és látszottLukács
rajtuk,János
hogy alig

várták,
hogy megint
együtt
legyünk.
Magyarországi
Baptista
Egyház
Nagyon
meglepődtem,
hogy
mennyire
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
befogadtak,
és hogy mennyi
szeretetet
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös u.
2.
mutattak irántunk, bár teljesen idegenek
www.baptista.hu/berettyoujfalu
voltunk nekik; úgy fogadtak, mind azokat, akiket már régen ismertek.
Kedves Testvéreink Jézus KriszA foglalkozások alatt a gyerekek kötusban!
zött
ültünk,
és voltakMagyar
akik külön
kérték,
Kedves
Amerikai
Baptista
hogy melléjük üljünk, és úgy hallgattuk
Szövetség!
együtt a bibliai történeteket. Minden
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
alkalom elején
énekeltünk
többdicsõéneket,
istentiszteletek
céljára,
az Õ neve
angolul
is,
magyarul
is.
Volt,
amikor
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal a
kézimunkázás
közben
hallottuk,
hogy a
kezdjük
meg, addig
a nem
várt tervegyerekek
dúdolgatták
az énezéssel
és azmagukban
engedélyek
beszerzésével
keket. Nagyon örülök, hogy lehetőséfoglalkozunk.
gem
volt részt
venni ezen a végrehajmisszión, és
Tervünk
és szándékunk
hogyfogjuk
magokat
tudtunk
ültetnitestvérek
ezeknek a
tására
fordítani
a kedves
gyermekeknek
szívébe. összeget:
által
számunkra aeljuttatott
Azt azaz
szeretném
kérni, hogy gondol$5,000,
ötezer dollárt.
junk imában a Roma gyerekekre, hogy
Ezúton isis megköszönve
testvéreink
továbbra
nőjön a hitük,
döntsenek
segítségét,
kérjükéstovábbra
is a minket
Jézus mellett,
hogy életük
végéigésköazvessék
Úrra figyelõ
az Urat!imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Kulcsár Brigitta
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
The Gyülekezet
most exiting
part during the
Baptista
nevében:
missions trip for me was being able to
help the kidsPapp
with Dániel
sports lelkipásztor
and play with
them. Also Szatmári
that whileIstván
I didgondnok
that I was
Lisztes Tibor
presbiter
able build a special
connection
with
them and was able to find out a lot about
===========================
who they are how many siblings they
have what
they like
to do and many
VÁRJ
MÉG!
more things. Doing all this made me
Józsué
(2Móz
14,21-22)
happy
and3:16
excited
for every
day we met
the kids since I was able to cheer them
Megállt a víz.
up every day I saw them.
Minthogyha
Szabóóriási
Gergőkéz

tartotta volna föl,
megállt,
MISSIONARY
Fund
s rakásra
gyûlt,
feszült,
The purpose: supporting
the
hullámra
missionaryhullám
initiatives
of ourhõkölt.
young
people. Donations from this
fund
Megállt
will be allocated by theegy
Missionary
percre,
and Benevolence
at its
amíg aBoard
túlsó partra
mid-year meetings.át The
written
nem értünk.
applications addressed to the MBB
should state the goals and the
Várj mégtrip,
Uram!
duration of the mission
and
el!
should include aKezed
letterne
ofvedd
support
Mégofmindig
itt vagyok,
from the pastor
the applicant.
még mindig ittcan
vagyunk
sokan.
Contributions
be mailed
to
the Treasurer (address on page 2).
Herjeczki Géza (1977)

2010.
10.
oldalszeptember

Romanian
Trip
ÜLDÖZÖTT Mission
SZABADOK

By1.Nikki
Kulcsar
folytatás az
oldalról
Going
on this mission
tripvan
meant
lot
Az
élet gyötrelem,
de azért
mit aenni,
tovan
me.húsosfazék,
Seeing everyone
from
the
North
fokhagyma és uborka, és
American youth take various leadership
a
tisztességes
temetéshez
való jogukat
commitments and work hard
to makeis
megtarthatták.
Az élet
egy merõ
sure
the kids had
a great
timekinlódás,
proves
reménytelenség
halál.
Dein
hátRomania.
ezis jobb,
what
a great teaméswe
were
mint
a semmi,
úgy Isincs
ennél
My
sister
Lauraésand
werekilátás
in charge
Fogadjuk
el agames
helyzetet,
az adott
oftöbbre.
coming
up with
eachésday
for
keretekben
próbáljuk
tenni.
the
two churches
andelviselhetõvé
one of the games
Hányanwas
tengetik
életüket
ma is
we taught
calledazthe
shoe game.
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Everyone
stands across their partner and
Így tengette
az életét Izráel
míg el
responds
to the commands
of the person
nem jött
a Szabadító
és kiWhen
nem
calling
thehozzá
various
body parts.
shoe
called,
the first házából.
to pick up the
hoztais õket
a szolgaság
shoe out for the two partners wins and
moves
on to aplay
winner.2Mózes
Milyen
mi another
Szabadítónk?
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök
éjszakán,
azon
a church
pénteken,
In this picture,
we are
at the
in
azon a playing
húsvét the
hajnalon,
amikor
mi
Sanislau
shoe game.
Weafirst
introduced
this game
in the beginning of
szabadításunk
történt.
the week
but everybizonyságom
day we camevan
back,
Sõt, személyes
arthe
always
we could az
play
ról,kids
hogy
velemasked
együttifvirrasztott
Úr
the
The
kids
After
28shoe
évvelgame.
ezelõtt
egy
téliloved
estén,it!amikor
the
kidsisunderstood
to play,
Laura
rólam
lehulltak a how
rabtartó
bilincsei.
and I stood in to play too and got to bond
withÜldözött
the kids through
thisgyõztes
simple game.
szabadok,
szabadok. Elindultak tehát. Nem volt teTo me, it was amazing
to seemobilhow
lekommunikáció.
Nem lehetett
competitive everyone can get over an
telefonon
rákérdezni
a sorfound
elején,
hogy
activity
so simple.
I even
myself
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
focusing hard to try and beat the kids.
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
Overall, the games were a great way to
öregek,
juhok,
szekerek,
végeget
to know
the barmok,
kids because
while
we
láthatatlan
konvoj.
A each
Veresother,
tengerit partwere
standing
next to
was
ján tábort
vernek,
Egyeasy
to strike
up a megpihennek.
conversation about
szer csak
felröppen
a hír, azand
egyiptomi
family,
hobbies,
and school,
faith. I
sereg
közeledik.
Kitörhad
a pánik
a táboram
so blessed
to have
the chance
to
tenger, mögöttük
ellenség.
goban.
on Elõl
thisamission
trip and az
learn
from
A leaders
nép elõbb
segítségért
kiált
Istenhez,
the
of the
trip; Pusok
Daniel
and
Kulcsar
Attila,neki
the members
of the team,
aztán pedig
esik Mózesnek:
Mit
and
the velünk,
kids. miért hoztál ki minket
tettél
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The power
of10,
love
Egyiptomból?
2Mózes 14:
11. Jobb
lett
volna szolgaként
EgyipHearing
about the meghalni
culture and
betomban.
Kiderül,immersed
hogy van ina népnek
ing
completely
it were
completely
different.
Because
the
hite, de még nagyon
gyenge
az a hit. Ha
church
in Mihalyfalva
was within
the
jól mennek
a dolgok, tisztelik
az Urat,
neighborhood,
were able
to see
the
de ha balul üt we
ki valami,
máris
pániculture
first-hand.
more Ki
I learned
kolnak és
bûnbakotThe
keresnek.
volt a
about
the everyday
life and struggles
hibás, hogy
ide jutottunk?
of the people there, the more I was
Mellesleg, The
sok keresztyén
tartthe
ezen
a
heartbroken.
majority of
kids
szinten
a
hitéletében.
came to VBS everyday, at 10:00am,
Ekkorhaving
Mózesnek
jut Isten
without
any eszébe
food beforehand.
ígérete.of2Mózes
6: 6-8. Isten
Some
their parents
were megígérte,
alcoholics.
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
azt válaszolhatta
Some
of the csak
children
were abused.volna,
Many
hogy: Nem
tudom.
valaki azt
kérchildren
who
had Hayounger
siblings
looked
after Mózes,
them as
if they
dezte volna:
mondd
meg were
netheir
kids. szabadít
Many of meg
the middlekünk,own
hogyan
Isten
school-aged
girlsa lehetetlen
had already
dropped
bennünket ebbõl
helyzetbõl?
out
of school.
There
was a sense
of
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
community yet also judgement.volna,
Some
hogy:
Nem kids
tudom!
Egyet
azonban
tuof
the older
would
help
in looking
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetafter the younger ones. However,
lenbõl is
ki tud vezetni,
mertfrom
Õ az poorer
Úr.
others
recognized
children
families
and looked
down
Ez a bibliai
hit. Hinni
azt upon
jelenti,them,
koeven
to veszem
the point
pushing,
shoving,
molyan
azt,ofamit
Isten mond,
ha
and
name-calling.
Nearly all of
the kids
annak
minden ellentmondani
látszik
is.
resorted to fighting upon disputes.
Nem
tudom,
hogyan
szabadít
meg,
csak
This picture was taken on our very last
várokofráVBS
és hiszek
benne, és amit
nekem
day
at Mihalyfalva.
After
we
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
az Õ
had passed out new t-shirts to everyone,
feladata.
Útat
nyitni aand
tengeren,
leféeaten
pizza
together,
were passing
out
dessert,
many of the
older kids
with
kezni
a harcikocsik
kerekét,
homályt
telephones
wanted
to take pictures
with
bocsátani az
egyiptomiakra...
mind
a
us.
As
I
posed
for
another
picture,
I
barely
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
noticed that Roli had walked by and
szabadítást
Hithad
által
fotouched
my kegyelembõl.
arm. In fact, he
walked
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
away before I had not even realized he had
bár mindig
de ugyanakkor
touched
me. üldözötten,
However, looking
back upon
this
picture, I mert
realizeazhow
meaningful
gyõzelmesen,
Úr hadakozik
Roli’s
érted. simple gesture was.
InA this
picture, aRoli
the
tengerparton
haláldisplays
kapujában
intense
desire
we
all
have
for
love
as
álltak, Isten pedig megnyitotta számukhumans. I am blessed to have satisfied
ra az
élet kapuját,
és õk átléptek
a hamy
desire
for love through
God, who
IS
lálbólFurthermore,
az életbe.
love.
I have been blessed
to Ezt
havea lépést
had the
opportunity
te se
halogasd! to reflect
Christ as we served these children in
Mihalyfalva. A verseLukács
that comes
to mind
János

isMagyarországi
1 John 1:4, “WeBaptista
love, because
He first
Egyház
loved
us.”
Ultimately,
we
are
ALL
called
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
to
missions,
to
share
how
God’s
love
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. has
transformed
our lives! I pray that this
www.baptista.hu/berettyoujfalu
mission
trip would not be something we

merely discuss as an event of the past.
Jézus
Krisz-and
I Kedves
pray thatTestvéreink
we would take
initiative
tusban!
continue to live as Christ so that other
Kedvesin Amerikai
Magyar
people
our lives, like
Roli,Baptista
will sense
Szövetség!
the love of God through us!
Laura
Kulcsar
„Nem igazságtalan
az Isten,
hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, “NO
amikor
szolgáltatok és szolWORRIES!”
gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Recently I am hearing more and more a
peculiar
expression
from people.
Even
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránk
ne-one
of
my
grandsons,
Micah
Barnabas
Parker,
héz helyzetünkben.
answered
back
to me with
saying: és
“NO
Imaházunk
augusztus
végithe
leomlása
WORRIES!”
on Google search
lebontása
utánI read
jó reménységgel
va-that
the expression
is a Isten
popular
Canadian
Enggyunk
afelõl, hogy
megsegít
benlish idiom,
andésitszép
means
“Do notépíteni
worry,”
nünket
egy új
hajlékot
or “That’s all right.”
istentiszteletek
céljára, az Õ neve dicsõTheAother
day when Ijövõ
wastavasszal
having my
ségére.
munkálatokat
lunch
in
the
dining
room,
kezdjük meg, addig a nem vártsomething
tervewas moving
in my left peripheral
vision.
zéssel
és az engedélyek
beszerzésével
When
I
turned
my
head,
there
was a
foglalkozunk.
young
rabbit
in our
backyard.
Tervünk
és grazing
szándékunk
végrehajShe fogjuk
lookedfordítani
at me and
froze for
a couple
tására
a kedves
testvérek
of minutes.
Theneljuttatott
took a quick
bite from
által
számunkra
összeget:
the tender
as she was chewing
$5,000,
azaz grass
ötezerand
dollárt.
it, her gaze remained fastened on me.
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
She
did this
a couple of times
as I was
segítségét,
kérjük
is a minket
talking to
her, továbbra
encouraging
her toéseat
azpeacefully
Úrra figyelõ
Minden
for Iimádságaikat!
will not bother
or scare
szolgálatukra
áldását
her away – Istenünk
but she was
notkívánjuk.
paying any
attention to what I was saying, only
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
continued
to work up
an appetite. My
Baptista
Gyülekezet
nevében:
wife, Lenke, loved to see them when
they came around,
usually
two adults
Papp Dániel
lelkipásztor
and two youngsters.
don’t know
where
SzatmáriI István
gondnok
the others wereLisztes
at thisTibor
time,presbiter
but I was
pleased to see my first visitor of the
season.
===========================
It seemed to me that even though my
lunch guest
was not
worrying a bit, yet
VÁRJ
MÉG!
sheJózsué
was kind
of
nervous
and kept looking
3:16 (2Móz 14,21-22)
at me. But slowly she got used to me and
the only thing captivated her interest was
Megállt
a víz.
the open field of grass. As
I was finishing
Minthogyha
óriásiwonder
kéz
my lunch I could
not help myself
tartotta
föl, of
on how our heavenly
Father volna
takes care
megállt,
His creatures. One of my favorite
Bible
verse came to mind from
Matthew
6:26,
s rakásra
gyûlt,
where we read: “Consider the birds
of the
feszült,
sky: They don’t
sow or
reap or gather
hullám
hullámra
hõkölt.into
barns, yet your heavenly Father
feeds
Megállt
them. Aren’t you worth more
than
they?”
egy percre,
(CSB). Even though
Bible
verse
amíg athe
túlsó
partra
mentions only the birds,
itnem
is understood
át
értünk.
that all God’s creatures and creations are
precious! So, next time when you see a
még(for
Uram!
rabbit grazing, a birdVárj
hunting
bugs) in
Kezed
vedd el!say
the grass, or when you
hearnesomeone
mindig
“No worries.”Még
think
aboutitt
ourvagyok,
heavenly
ittfor
vagyunk
sokan.
Fathermég
that mindig
He cares
you – so
you do
not have any reason to worry!
Herjeczki
Géza
(1977)
Barnabas
J. Halo

2010.
11.
oldalszeptember

Keresztyénség
kora...
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

folytatás
az 1. oldalról
Jézus mennyire
egészen más valaki,
mint bárki más a világon. Mert amikor
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
egy ember arra törekszik, hogy híveket
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
szerezzen magának, követőket nyerjen
a tisztességes
temetéshez
való jogukat
meg
a maga nézeteinek,
bizonyosan
nemis
megtarthatták.
Az
élet
egy
merõ
kinlódás,
úgy tesz, mint Jézus, hanem úgy, hogy
reménytelenség
halál. De
hát ezis jobb,
szépen
kiszínezi és
a terveit,
kívánatosnak,
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
könnyűnek tünteti föl azt, amit
el ennél
akar
többre.
Fogadjuk
el
a
helyzetet,
és
az adott
érni követőivel. Jól kihangsúlyozza
az
keretekbenéspróbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
előnyöket,
csak halkan
és mellékesen
Hányan
tengetik
az életüket
ma is
beszél
arról az
áldozatról,
kockázatról,
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
amit az ő követése jelent. Jézus pedig
Ígyfordítva
tengette
az életét
Izráelittmíg
el
éppen
teszi.
Íme, valaki
nagy
nem jött hozzá
a Szabadító
és kineki:
nem
lelkesedéssel
ajánlja
föl magát
hozta õket
a szolgaság
házából. mégy...
Követlek
téged
Uram, valahová
Jézus pedig lehűti: vigyázz, mondja, jól
Milyen
mi Szabadítónk?
2Mózes
gondold
meg,a mire
vállalkozol, nem
elég
12:42-ben
találunk egy különös mondacsak
lelkesedni...
tot Istenrõl.
Szinte
elriasztazazÚr
Ő azon
követésétől,
szinVirrasztott
az éjszakán,
teamikor
ellenpropagandát
csinál
önmagának,
kihozta õket Egyiptomból. Ez az
szinte
maga
teszi
népszerűtlenné a saéjszaka
az Úré
volt.
ját ügyét.
Megdöbbentő
amikor
Micsoda
evangéliumaz,van
ebbenva-a
laki
minden
reklámozásnak
éppen
az
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
ellenkezőjét
műveli
és
ennyire
őszintén
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
beszél.
mertaz,
Jézus
nézőköalszik. Igen,
Mit jelent
hogynem
virrasztott
az
zönséget
gyűjteni maga
köré,
nem
Úr azonakar
az éjszakán,
amikor
kihozta
áhítatos
hallgatóságot, nem szimpatinépét Egyiptomból?
zánsok
seregét,
hanem követőket!
És itt
Emberileg szólva
– Isten mindent
most
tisztázza,
hogy
mire
nem
való
és
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
mire
való
az
Ő
követése…
az éjszakán. A szabadulás minden
Nos, az is benne
van ebbenfelügyelte,
az Igében,
mozzanatát
személyesen
hogy
Jézus
nem ígér
tömegeket.
Nem
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
ígéri,
ügye népszerű
ügy
kísérthogy
végig.az
HátŐkicsoda
ez a rabszolga,
lesz
ezen arongyos
földön, nép,
hogyhogy
az Ő az
mozgalkoszos,
Isten
ma
tömegmozgalommá
növekszik,
személyesen
gondoskodik
róluk,ami
és
azmindent
emberek
nagy többségét
hódítja majd
félretéve
figyel rájuk?
meg.1500
Sőt, évvel
a nagykésõbb
tömegek
hamarosan
el
ismét
virrasztott
isazfordultak
Tőle annak kertben,
idején is,azon
ami-a
Isten a Gecsemáné
kor
a földönéjszakán,
járt és csak
egya maroknyi
csütörtök
azon
pénteken,
kisebbség
maradthajnalon,
körülötte.amikor
És ma amég
azon a húsvét
mi
inkább
így van történt.
ez elkeresztyéntelenedő
szabadításunk
korunkban…
Sõt, személyes bizonyságom van arról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
Jézus
nem
ígérte,
hogy
nagy tömeg28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
ben találja magát az, aki Őt követni
rólam Őhozzá
is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
akarja.
mindig
a kisebbség
fog
igazán tartozni. És amikor a kereszÜldözött
szabadok, gyõztes
tyénség
tömegmozgalommá
vált,szabamint
Elindultak
tehát.előnyökkel
Nem voltjárt
tea dok.
középkorban
- amikor
lekommunikáció.
lehetett
mobilaz,
ha valaki hozzáNem
tartozott
-, amikor
telefonon rákérdezni
a sor elején,
hogy
konjunktúrája
volt a keresztyén
névnek:
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
olyankor mindig ellaposodott, megrommilliós
nép,ügye
asszonyok,
lott
Krisztus
a földön. gyermekek,
Aki igazán
öregek,
juhok,
szekerek,
követi
Jézust,
azbarmok,
lehet, hogy
nem avégenépláthatatlan
konvoj.
A Veres
partszerű
oldalon
áll, lehet,
hogytenger
bizonyos
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyhelyzetekben kisebbségben, sőt, egyeszermarad
csak felröppen
hír, azakkor
egyiptomi
dül
- de talána éppen
van
közeledik.
Kitör
a pánik
a tábora sereg
legjobban
együtt
Vele!
Inkább
Vele
ban. Elõlmint
a tenger,
mögöttüknélküle!
az ellenség.
egyedül,
a sokaságban
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
Dr. Joó
Sándor Mit
aztán pedig neki esik
Mózesnek:
(részlet
egy
1962-os
igehirdetésből)
tettél velünk, miért hoztál ki minket

2019. november
3. oldal

Lonka bizonyságtétele
Egyiptomból?
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett
volna
szolgaként
meghalni
EgyipMindannyiunk életében
vannak
mélytomban. Meglehetősen
Kiderül, hogy nehéz
van a népnek
pontok.
időszak
hite,azdeéletemben.
még nagyonSok
gyenge
az aálmatlan
hit. Ha
ez
átsírt,
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
éjszakám volt gyötrődve és kételkedve.
de ha balul
üt ki valami,
máris
pániCipeltem
a terheket,
nemcsak
a sajátjakolnaknem
és bûnbakot
keresnek.
Ki volt
a
imat;
tudtam átadni
azokat
Istenhibás,hogy
hogy Ő
idevigye.
jutottunk?
nek,
Sokszor éreztem,
Mellesleg,
soktovább;
keresztyén
tart ezen a
hogy
nem bírom
összeroppanok.
Minél
megoldást akartam találni a
szintenelőbb
a hitéletében.
problémáimra,
ezért sok
időt töltöttem
Ekkor Mózesnek
eszébe
jut Istena
megoldás(ok)
keresésével.
Ami
az egyik
ígérete. 2Mózes
6: 6-8. Isten
megígérte,
nap
ötletnek tűnt, másnapra
már nem
hogyjó megszabadítja
õket az egyiptovolt
Ebben és
a nehéz
helyzetemben
Ismiakaz.
kezébõl,
beviszi
népét az ígéret
ten szólt hozzám. A János evangéliuma
tehát,hozta
nem elém.
kell félni
a
2földjére.
részénekAkkor
a 3. versét
Ez egy
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
ismert történet része, a kánai menyegrövidJézus
epizód
a nép életében.
a
zőé.
édesanyja,
Mária Nem
is ott ez
volt.
vég, Isten
az a
Ugyan
csak folytatást
egy vendégígért.
volt, Most
de meglátta
dolgunk,
hogy
ráálljunk Isten
mások
baját,
azt,erõsen
hogy kellemetlen
helyzetbe
kerültek
meghívói.
szavára.
Így bátorítja
MózesEgyütt
a népet:érző
Ne
szíve
arraÁlljatok
indította,helyt,
hogyéstegyen
valamit
féljetek!
meglátjátok
értük.
és röhogyanAzonnal
szabadítJézushoz
meg ma fordult,
az Úr benneviden
közölte
a
tényt:
NINCS
BORUK.
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
Hittel
felé, mertmint
megbízik
benMózesfordul
nem okosabb,
a nép, csak
ne.
Teljesen
rábízza
a
megoldást,
nem
ad
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
neki
ötleteket,
hogy
mit
tegyen.
Amikor
továbbnem
az azonnal
üldözöttsegít,
szabadoknak.
Jézus
akkor semHa
tüIsten az aki, akkor
teljesíti
az Õ beszédét.
relmetlenkedik.
Szól
a szolgáknak,
hogy
Ebben hitt Mózes.
engedelmeskedjenek
Jézusnak, aztán
Ha azt visszaül
kérdezte avolna
valaki
Mózescsendben
helyére
és VÁR.
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
Mire? Jézus segítségére. Mikor fog
Erre MózesNem
csak tudjuk.
azt válaszolhatta
segíteni?
Hogyan?volna,
Nem
hogy: Nem
tudom.
Ha valaki
kér-jó
tudjuk.
Akkor
mit tudunk?
Azt,azt
hogy
várni
Úr szabadítására.
Ő már
dezte az
volna:
Mózes, mondd
megtudja,
nemit
fog tenni,
így szabadít
nyugodtanmeg
rábízhatjuk
künk,
hogyan
Isten
az
időt és aebbõl
módot.
Ezzel ishelyzetbõl?
Őt dicsőítbennünket
a lehetetlen
jük.
Dicsőítem
így? Vagy türelmetMózes
csak azténválaszolhatta
volna,
lenül
mint egy
akaratos
hogy: toporzékolok,
Nem tudom! Egyet
azonban
tugyerek.
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetMária nem kért semmit, csak a tényt
lenbõl isBárcsak
ki tud vezetni,
mert
Õ az Úr.
közölte.
én is így
tudnám
az Úr
Ez
a
bibliai
hit.
Hinni
azt
jelenti,
koelé tárni a magam szükségét.
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
Biztos
nem vagyok
egyedüllátszik
a fájdalannak
minden
ellentmondani
is.
maimmal.
megcsak
van
Nem tudom,Minden
hogyanembernek
szabadít meg,
a maga kis problémája, a harca, amivel
várok rákell
és hiszek
benne,
amit nekem
szembe
néznie.
Nem és
tudom,
milyen
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
Õ
harcaid vannak, de azt tudom,
ki az
segítfeladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
leféhet. Az az Isten, aki számtalanszor megkezni a harcikocsik
könyörült
a népén, akikerekét,
saját Fiáthomályt
áldozta
fel
értünk az
a golgotai
kereszten;mind
Ő nem
bocsátani
egyiptomiakra...
a
változott
Bátran Õ
állíthatom,
hogy
Szabadítómeg.
Úr feladata.
viszi véghez
a
ez
az Isten harcol
érted, ahogy
értemfois.
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által
Az ellenség
azon
hogyszabadon,
tönkretegadhatod
el. Hit
általvan,
élhetsz
gyen,
mindent,
ami
jó,
ami
szent,
ami
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
tiszta és ami igaz. Ő a hazugság atyja,
gyõzelmesen,
mert hogy
az Úrelhitesse
hadakozik
aki
arra törekszik,
veérted.
lünk, hogy amikor az életünk éppen
A tengerparton
a halál akkor
kapujában
darabokra
hullani látszik,
száálltak, Isten
munkra
márpedig
nincsmegnyitotta
remény. Deszámuka Sátán
ra az élet Isten
kapuját,
és õk
átléptek a és
ha-a
hazudik.
a mi
gyógyítónk
reménység
szerzője. Egyedül általa tulálból az életbe.
dunk meggyógyulni és ő tudja rendezni
Ezt a lépést te se
halogasd!
összekuszálódott
élethelyzeteinket.
Mózes azt mondtaLukács
a népnek:
„Az Úr
János

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
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TÖKÉLETES LELKÉSZ
Egy számítógépes felmérés kimutatta,
hogy a tökéletes lelkész pontosan 10 percet prédikál. A bűnt elítéli, de azzal senkinek nem okoz fájdalmat. Naponta reggel hattól éjfélig dolgozik, de a telefont
hajnali ötkor is szívesen felveszi. Ellátja a
templomi teendőket, villanyt szerel, kertészkedik, és szépen… takarít.
Hetente 20.000Ft-ot keres, jól öltözködik, értékes könyveket vesz és a kocsija
sem utolsó. Minden héten 15.000Ft-ot
oszt szét a szegények között. Emellett
26 éves, de 30 éves lelkipásztori gyakorlattal rendelkezik, mindemellett jól
is néz ki.
Nagyon szereti a fiatalokat és minden
idejét az idősekkel tölti.
A tökéletes lelkész mindig mosolyog,
mert odaadó munkájához az erőt a kitűnő humorérzékéből meríti. Naponta
15, a gyülekezethez tartozó családot,
ugyanennyi kórházban fekvő beteget
és magányos gyülekezeti tagot látogat
meg. Minden idejét az egyháztól elhidegült hívek pásztorolásával tölti, és mindig az irodában van, ha keresik
Ugyanis,
ha a szokottnál 10 perccel hosszabban
prédikál akkor bőbeszédű,
ha hangosabban prédikál, akkor ordibál,
ha normálisan beszél, akkor az ember
nem ért semmit,
ha saját autója van, akkor világias beállítottságú,
ha viszont nincs autója, akkor nem halad a korral,
ha az egyházközség tagjait látogatja,
akkor szimatol,
ha családokat látogat, akkor nem törődik a családjával,
ha otthon van, akkor miért nem látogat
családokat
ha a pénzről beszél, akkor pénzsóvár,
ha a templom javára gyűjt, akkor kihúzza az emberek zsebéből a pénzt,
ha nem rendez ünnepséget, akkor semmi sem történik,
ha ünnepséget szervez, akkor nem tud
nyugton maradni,
ha az Istentiszteletet pontosan kezdi,
akkor siet az órája,
ha később kezd valamit, akkor feltartja
a híveket,
ha a templomot renováltatja, akkor feleslegesen szórja a pénzt,
ha nem építkezik, akkor hagy mindent
tönkremenni,
ha fiatal, akkor nincs tapasztalata,
ha idős, akkor mikor megy már nyugdíjba,
ha meghal, akkor nincs aki pótolja.
Keresztyén Humor (Facebook)
(A Pastor's Appreciation hónap során
elhangzott köszöntések kiegészítéseként.)
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HALLOTTÁTOK, VAN EGY HON / O, THEY TELL ME

Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy
megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál. (Jn 17,24)
Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra
készíttetett a világ megalapítása óta. (Mt 25,34)
És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem
kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. (Jel 21,4)

