VOL.
4. SEPTEMBER
APRIL, 2021. 2010.
VOL.113.
102. NO.
NO. 9.

4. szÁm,
áPRILIS
102. 113.
ÉVF.Évf.
9. SZÁM,
2010.2021.
SZEPTEMBER

Hungarian Baptist Convention of North America

Since 1908

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

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

A HÚSVÉTI SZABADOK
ANGYALOK 2Mózes
ÜZENETE
ÜLDÖZÖTT
14:1-14
És mikor ők megrémülvén a földre tek gyorsan, és mondjátok meg az ő ta- életben közösségben vagyunk vele, ha-

hajták
orcájukat,
azokMindez
mondának
1Korintus
10:11.
pedignekik:
pélMit
keresitek
a
holtak
között
az élőt?
daképpen történt velük, figyelmeztetéNincs
itt, hanem
feltámadott!
Emlékezsül
íratott
meg nekünk,
akik az
utolsó
zetek rá, mit beszélt nektek, még mikor
idõkben
élünk.
Galileában volt. Luk 24:5-6. És menje-

Pál apostol szerint biblikus dolog
párhuzamot vonni Izráel egyiptomi
MEGNYÍLT
SZEMMEL
kivonulása,
pusztai
vándorlása és hívõ
életünk
különbözõ
állomásai
között. Ezt
Sokszor nem ismerünk fel
Téged...
Ó,
Jézus,
meg
2 Móz
14.1nyisd
Azután
ígyszemeinket,
beszélt az ÚR
mint ama2 két
búsIzráel
tanítványnak
Mózeshez:
Szólj
fiaihoz, hogy
egykor ottmeg,
Emmausban.
forduljanak
és verjenek tábort PíHahírót elõtt, Migdól és a tenger között,
Tudjuk, velünk
Baal-Cáfón
elõtt. jársz
Vele utainkon,
szemben táboHozzánk
szegődsz3és
elkísérsz,
rozzanak
a tengernél.
Hátha
azt gonrepítsen
bárhogy
képzelet
szárnya,
dolja
a fáraó,
eltévedtek
Izráel fiai
szerelmeddel
Te utolérsz.
ezen
a földön, körülzárta
õket a puszta! 4
Én pedig megkeményítem a fáraó szívét,
hogy
vegye õket,rejtőzünk,
és megmutatom
Haüldözõbe
néha magányba
dicsõségemet
a fáraón
és egész
haderején.
utánunk jössz
és ránk
találsz.
Akkor
megtudják
az egyiptomiak,
hogy én
Ha lankad,
lassul
már a léptünk,
vagyok
az ÚR.Te
Ésállsz,
így cselekedtek.
az út végén
Te vársz. 5
Amikor jelentették Egyiptom királyának,
hogy
elmenekült
a útjainkat!
nép, megváltozott a
Jézus,
ismered
fáraónak
és szolgáinak
indulata a nép
Oly kevés
az öröm hegye...
iránt,
és
ezt
mondták:
Mit
tettünk?! ElLátod a mai Golgotákat...
bocsátottuk
Izráelt
a szolgálatunkból! 6
figyelsz sötét
völgyeinkre.
Befogatott a fáraó a harci kocsijába, és
maga mellé vette a hadseregét. 7 Maga
Ha vett
gyász
vagyválogatott
bánat könnye
mellé
hatszáz
harci kocsit,
felhőz,
az összes egyiptomi harci kocsit. Három
nemvolt
látjuk,
hogy itt vagy
velünk.
ember
mindegyiken.
8 Az ÚR
megkeOly nehéz
felismerniEgyiptom
Téged, kiráményítette
a fáraónak,
míg apróbáinkban
szenvedünk.
lyának
szívét, és az üldözõbe
vette Izráel
fiait, Izráel fiai pedig hatalmas kéz segítNapunk
már túlhaladt
délen,
ségével
vonultak
ki. 9 Aza egyiptomiak
napunk
már
lefelé
halad.
tehát
üldözték
õket
- a fáraó
minden lova,
Rettegő
szívvel
keressünk,
harci
kocsija,
lovasahadd
és hadereje
- és utolérték
õket, amikor
a tenger
mellett
tábos kérleljünk,
hogy
velünk
maradj!
roztak Pí-Hahírótnál, Baal-Cáfónnal
szemben.
10 Aafáraó
Válaszául
sok közeledett.
miértnek: Izráel fiai
pedig
föltekintettek,
és látták,
hogy az
Úr Jézus,
nyisd meg
szemeinket!
egyiptomiak
Ekkor nagy
Mint ama utánuk
két búseredtek.
tanítványnak,
félelem
fogta el ott
õket,
és segítségért kiálalkonyatkor
Emmausban...
tottak Izráel fiai az ÚRhoz. 11 Mózesnek
pedig ezt mondták: Oláh
Nincs Lajoné
talán elég sír
Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál

nítványainak,
hogy feltámadott
a haláltesszük
estérõl-estére
kolorádói táboroból…
(Mt
28:7a).
zásunk istentiszteleti alkalmain. A hét
mottója: Együtt a cél felé!
Az evangélisták leírása szerint, Jézus
Éppen
úgy történetében
vándorlunk több
a célesetben
felé,
földi
életének
mint
Izráel
népe
Egyiptomból,
a
is különös szerepet kaptak az angyalok.
pusztán
át
Kánaán
felé.
Születését angyalok adták hírül, a megkísértetés után angyalok erősítették és
A történetbõl
kiderül,
bár Izráel
szolgáltak
neki (Mt
4:11).hogy
Krisztus
feltáfiai
elhagyták
Egyiptomot,
mégis
Emadásának történetében az evangélisták
gyiptom
sehogyszámolnak
sem akarja
elhagyni
nem egyformán
be az
angyaIsten
népét. Amikor
elindulnak,azonban
a teljes
lok jelenlétéről
és szolgálatáról,
egyiptomi
üldözõbe
veszi õket,
ez semmit haderõ
sem változtat
Krisztus
feltáés
bár végretényén.
szabadok,
üldözött
madásának
Mátémégis
és Márk
szerint
csak egy angyal volt a sírnál, Lukács és
szabadok.
János többről tesz említést. Krisztus felK é t e m btörténetét
e r c s o p oértékelve,
r t l é t e znagy
ik:
támadásának
rabszolgák
hiba lenne és
az üldözött
angyalokszabadok.
számáról, vagy
más
külsőségekről
vitatkozni,
és nem
Elõször
a rabtartó
természetérõl
venni
észre
az
angyalok
bátorító,
kell valamit megjegyeznünk. örömre A
hangoló
soraimtízediküzenetét.
csapás Következő
után a fáraó
még
ban azazutóbbiról
szeretnék
írni, hívatta
ugyanis
azon
éjszakán
magához
egy olyan
ahol bátorító
Mózest
és világban
Áront, ésélünk,
ezt mondta
nekik:
és
vigasztaló
üzenetre
van
Ha
Induljatok, menjetek ki azszükség.
én népem
figyelembe vesszük az elmúlt hónapok
közül
Izráel afiaival
együtt, által
menjetek
és
eseményeit,
koronavírus
okozott
tiszteljétek
az Urat, ahogyan
félelmet, szenvedést,
halált,kívántátok.
illetve a
Vigyétek
juhaitokat
és ésmarháitokat
is,
nagyméretű
gazdasági
társadalmi felahogyan
kívántátok,
csak
menjetek!
fordulást, elmondhatjuk, hogy napjainkKérjetek
áldást
rámszükség
is! 2Mózvan
12:31,
32.
ban sokkal
inkább
a húsvéti
A 2Mózes
14:5-ben
pedig
ezt olvasangyalok
üzenetére,
mint
valaha.
suk: Amikor jelentették Egyiptom kiráis elmenekült
mondtak a afényes
ruhába
lyának,Mit
hogy
nép, megválöltözött isteni küldöttek a sírhoz siető
szomorú asszonyoknak?
bennünket meghalni? Mit tettél velünk,
miért
hoztál
ki bennünket
Egyiptomból?!
Miért
keresitek
a holtak
között az
12
Nem
megmondtuk
még Egyipélőt?
Nincs
itt, hanemneked
feltámadott!
(Lk
tomban,
hagyj
békét,
24:5-6). hogy
Ennek
az nekünk
üzenetnek
kéthadd
fonszolgáljuk
az egyiptomiakat?!
Mert Jézus
jobb
tos része van:
Az egyik az, hogy
nekünk,
ha
az
egyiptomiakat
szolgáljuk,
nincsen a halottak között. Feltámadott,
mint
ha a pusztában
halunk
meg! 13 De
diadalmasan
legyőzte
a legnagyobb
elMózes
így
felelt
a
népnek:
Ne tarthatta
féljetek!
lenséget, a halált. A halál nem
Álljatok
helyt,halálból
és meglátjátok,
hogyan
fogva, Jézus
feltámadása
szabadít
meg ma
az ÚR való
benneteket!
Mert
által az utolsó
ellenség
is megahogyan
ma látjátok
azhatalma
egyiptomiakat,
tört.soha
Ez többé
nem azt
foúgy
nemjelenti,
fogjátokhogy
látni nem
õket. 14
gunk
hanem
azt, maradjatok
hogy nem a
Az
ÚR meghalni,
harcol értetek,
ti pedig
halálé az utolsó szó. Akik ebben a földi
veszteg!

1.

lál után
megdicsőült
létben folytatjuk
tozott
a fáraónak
és szolgáinka
indulataa
vele
való
közösséget.
Ő
él,
vele
a nép iránt, és ezt mondták: Mitegyütt
tetmi is élni
fogunk.
tünk?!
Elbocsátottuk
Izráelt a szolgáA másik része az idézett angyali üzelatunkból!
netnek
hívta
az elasszonyok
fiTalánarra
24 óra
semfeltelt
a fáraó két
gyelmét,
hogy
ne
keressék
a
halottak
mondata között. Mintha tudathasadásos
közötta fáraó.
az élőElõbb
Krisztust.
Nem lepbiztomeg,
lenne
jóindulatáról
hogy az asszonyok a hét első napján kora
sítja
a anépet,
gyorsan
meggonreggel
sírhozaztán
siettek,
hiszen ott
voltak,
dolja
magát.
Egyszerûen
nem
adja
fel!
amikor a sírba helyezték. Az viszont
értMint
ahogy
a
gonosz
sem
adja
fel,2
hetetlen előttem, hogy már több mint
még
golgotai
veresége
sem. feltáezer aéve
beszélünk
Jézusután
Krisztus
Lehullottak
a kötelékeid,
szabad
madásáról,
és még
mindig sokan
a havagy,
vankeresik
a szíved
lottaktele
között
őt.a szabadok örömével,
bizonyságot
teszel a SzabadíVannak,
akik a történelemben
keresik,
tóról,
és Jézus
már-már
azt gondolod,
s mivel
Krisztus
történelmihogy
létét
nincs
is többé
dolgod a kísértõvel.
Aztán
nem lehet
megcáfolni,
a hinni nem
akahamarosan
rá kell tanítónak,
jönnöd, hogy
a nyorók csak erkölcsi
prófétának,
modban
vanpéldaképnek
és fenyegettartják.
pusztulással
különleges
Mások
a törvény
keresik
őt, csevagy
ismét betartásában
rabszolgasággal.
Ne csodállekedeteik
vagy
szekozz
ezen, de
ne isérdemeik
félj, mertalapján
a te Szabaretnéknagyobb,
megszerezni
az örök
életet. mint
Isten
dítód
kegyelme
erõsebb,
világosan kijelenti,
aigéje
legfenyegetõbb
támadás.hogy a törvény
holt betűi nem adnak életet, Isten előtt
nem
igazul volt
meg egy
test sem cselekedeMilyen
rabszolgának
lenni
tek által. Aztán ott
vannak
azok, akik
Egyiptomban?
Elõbb
kellemes
volt.a
vallásos
ceremóniákban
és
liturgiákban
Menet közben derült ki, hogy Jákób utódai
keresik
Jézust, de
ő nincsen
ott. A felnem
egyenrangú
polgárok
Egyiptomban,
támadt Krisztust
nem lehet megtalálni
hanem
kényszermunkások.
Szinte
megszokott vagy
elkopott,
olykorMózes
biblia
észrevétlenül
történt
az
átmenet.
ellenes hagyományokban, sem a színes
idejében már a fiúgyermekeiket megölik
és a vályogvetéshez nem
kapnak
folytatás
a 3.szalmát.
oldalon
folytatás a 3. oldalon
A TARTALOMBÓL
EnglishAsection
- pages 8-9. The
TARTALOMBÓL
Example of the Suffering Savior
English Articles - pages 8-9.
Nagypénteki és húsvéti írások
Meghívó lelkipásztor beiktatásra
Gyülekezeti
és ifjúságibeszámoló:
találkozóraCleveland,
Venice, Florida
Beszámoló a kolorádói családi
Ady
Dánielné mesél az unokáknak
táborozásról
A menedék
(3) "Jézus"
újra érkezik
Távol
és mégis
közel: hírek
Berettyóújfaluról
Úr Jézus, te vagy a fény (kottás)
Úti beszámoló - Kulcsár Sándor

2.2010.
oldal szeptember

2021.
április
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14:
10, 11. Jobb
Magyarországi
A SZERKESZTŐ
ROVATA Baptista Egyház
lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
3. oldal
a4100
hitünk
győzi, vagy
győzheti
tomban.
Kiderül,húsvéti
hogy vanünnepeket
a népnek
Örömteljes
Berettyóújfalu,
Eötvös u.le2.azt, s
főleg
nem a "pozitív gondolkodás" - haAz élet gyötrelem, de azért van mit enni, kívánok
hite, de még
nagyon gyenge
az a hit. Ha
www.baptista.hu/berettyoujfalu
a kedves
olvasóknak!
nem kizárólag Isten, Akiben alázattal
(USPSfokhagyma
# 716-300) és uborka, és
van húsosfazék,
jólLehet
mennekegyáltalán
a dolgok, tisztelik
Urat,
ilyet azkívánni
ésKedves
mozdíthatatlanul
hiszünk.
Akinek
a tisztességes
temetéshez14:
való jogukat
is Jobb
de ha balulidején?
ütMagyarországi
ki valami,
máriskívánni
páni- Baptista
Testvéreink
Jézus
Egyiptomból?
2Mózes
10, 11.
Egyház
POSTMASTER:
pandémia
Nem csak
a segítségéért
könyörgünk
az KriszÚr Jézus
megtarthatták.
Az életchanges
egy merõ
kolnakdeéshinni
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
Send address
to: kinlódás, lehet,
is abban, hogy így történ- tusban!
nevében.
Imádkozzunk azokért, akiket
ett volna
szolgaként
meghalni
Baptista
Gyülekezet
reménytelenség
és halál.
De hát ezis jobb,Egyiphibás,Vagyis,
hogyBerettyóújfalui
ide
jutottunk?
Kedves
Amerikai
Magyar
het.
hogy
a körülményeinktől
ilyen
nehéz
úton vezet
UrunkBaptista
mostanáEvangéliumi
Hírnök
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
Mellesleg,
sok
keresztyén
tart
ezen
a
függetlenül
átélhetjük,
hogy
a
feltámaSzövetség!
Subscription
Manager
omban. Kiderül, hogy van a népnek
ban!Eötvös
Ahogyan örülhetünk
az örülőkkel,
4100
Berettyóújfalu,
u.
2.
Úr Jézus
jelen van, velünk van. En- sírhatunk a sírókkal is.
többre.
Fogadjuk
el a helyzetet,MI
és48195
az adott dott
szinten
a hitéletében.
12409 Devoe
St. SOUTHGATE,
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
hite, de keretekben
mégPeriodicals
nagyon
gyenge
a hit.nélHa
nagyobb
örömről
nem
tudok.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
Ekkor
Mózesnek
eszébe
jut Isten elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
Postage
Paid at az
Hányan
tengetik
aztisztelik
életüket
maaz
is Urat,
Áprilisimelyet
számunkban
nagyheti
Wyandotte,
MI and Additional
Offices
ígérete.
6: 6-8.
Isten megígérte,
Itt, az2Mózes
Egyesült
Államokban
mosta- szeretetrõl,
ól mennek
a dolgok,
tanúsítottatok
azésÕfőleg iránt,
húsvétiamikor
írásokat
olvashatunk:
igehirezzel a rabszolga-gondolkodással?
nában
nyitva vannakõket
gyülekezeteink,
hogy megszabadítja
az egyipto- neve
Published monthly by
szolgáltatok és szoldetés,aJézus
elmélkedések,
versek
és énekek. A
de ha balul
üt ki azBaptist
valami,
the
ÍgyHungarian
tengette
életétConvention
Izráelmáris
míg el pániszemélyesen
testvéreKedves
Testvéreink
Kriszmiak kezébõl, találkozhatunk
és beviszi népét
az
ígéret gáltok
szenteknek.”
(Zsid
6:10)
legújabb sorozatunkban Horváth Ferenc
North aAmerica,
Inc.és ki nem
inkkel
– Akkor
vigyázva
egymásra,
nembûnbakot
jöttofhozzá
Szabadító
földjére.
tehát,
nem kellmegtartfélni a
kolnak és
keresnek.
Ki volt
a egészségügyi
tusban!
lelkipásztor
testvér
is a feltámadásról
va
az
előírásokat.
Tudjuk
/ Szerkesztő:
hozta õketEditor
a szolgaság
házából.
Köszönjük,
hogy
gondoltak
ránk nejelen veszedelemtõl,
mert ez
csak egy
gyűjtötte
össze
az
5
általa
legfontosabbazonban,
hogy
a
járvány
súlyosodása
REV.
DR.
A.
GÉZA
HERJECZKI
hibás, hogy ide
jutottunk?
héz
helyzetünkben.
Kedves
Amerikai
Magyar
Baptista
rövid Európában
epizód a nép- életében.
Nem ez as nak látott igét. A szerkesztő jó néhány
1370 Michigan Blvd.,
miatt
Magyarországon,
Imaházunk augusztus
és
Milyen
a miPark,
Szabadítónk?
2Mózes
vég, aIsten
folytatást
ígért. Most
a
jeruzsálemi
fényképétvégi
isleomlása
megosztotta
Lincoln
MI 48146
Mellesleg,
sok
keresztyén
tart
ezen
talán
a környező
országokban
is -az
csak
Szövetség!
lebontása
után
jó reménységgel
va-sír"
12:42-benTel:
találunk
különös monda- otthonról,
e
lapokon,
melyeket
főleg
az
„üres
(313) egy
382-3735
dolgunk, hogy
erõsen segítségével
ráálljunk Isten
az internet
ve- gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benzinten tot
a hitéletében.
Istenrõl.
herjeczki@yahoo.com
körül készített (Sírkert / Garden Tomb).
hetnek
testvéreink
aigazságtalan
nagyheti
ün- nünket
szavára.részt
Így bátorítja
Mózes
a népet: Ne
új és szép
hajlékot építeni
„Nem
azegyIsten,
hogy
Virrasztott
az Úrmegjegyzéseiket
azon az éjszakán, nep-sorozaton.
Kéziratot,
cikket,
Jól
tesszük
hát,
ha
még
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
Két gyülekezetünk
életébe
bepilistentiszteletek
céljára,
az
Õ neve is
dicsõEkkor
Mózesnek
eszébe
jut
Isten
amikorakihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az jobban
szerkesztő
címére
kérjük.
egymásra,
elfeledkezzék
a bennetitöbbet
cselekedeteitekrõl
ésjövõ
abeszámolójuk
lanthatunk
fényképes
ségére.
A munkálatokat
tavasszal
hogyanfigyelünk
szabadít
meg
ma az még
Úr
az Úré
imádkozunk egymásért; s ha mindan�- kezdjük
A szerkesztő
bizottság
tagjai:megígérte,
gérete. éjszaka
2Mózes
6:volt.
6-8.
Isten
által. Imádkozzunk
clevelandi
testvémeg, addig az
aanem
terveteket! 2Mózes
14: 13, 14. hogy
melyet
Õ várt
is imádkozunk,
szaba-tanúsítottatok
Micsoda
ebben a nyian azértszeretetrõl,
Gergely evangélium
István, Püsök van
Dániel
reinkért,
valamint
a
Nyitott
Biblia
Gyüzéssel
és
az
engedélyek
beszerzésével
Mózes
okosabb,
mintamikor
aa nép,
csak szolgáltatok és szolhogy megszabadítja
õket
azPedig
egyiptoSzabó István
dítson
megnem
bennünket
Isten
Covid-19
neve
iránt,
mondatban?ésVirrasztott
az Úr.
lekezetben induló női bibliakörért!
foglalkozunk.
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
vírustól.
address
on the
internet:
Izráel Our
õrizõje
nem
szunnyad
és nem
Tervünk
és szándékunk
végrehaj-íráÖrülök
Kisné
Ady Éva testvérnő
miak kezébõl,
és
beviszi
népét
az
ígéret
amár
szenteknek.”
(Zsid
6:10)
azgáltok
üldözött
http://www.evangeliumihirnok.net
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az tovább
fogjuk
fordítani
a kedves testvérek
Amerikában
eddig szabadoknak.
több mint Ha
fél- tására
sának,
melynek
segítségével
az egyik
herjeczki@yahoo.com
Istenaazembert
aki, akkor
teljesíti az el
Õ beszédét.
számunkra
eljuttatott
millió
veszítettünk
a járvány által
azonaddress:
az éjszakán,
amikor kell
kihoztafélni
öldjére.ÚrE-mail
Akkor
tehát,
nem
legnagyobb
magyar
költőnk,összeget:
Ady Endre
Ebben hitt
Mózes. megtévesztőek lehet- $5,000,
ötezer körébe
dollárt. láthatunk bele
során.
A számok
népét
Egyiptomból?/ ELŐFIZETÉS
bővebbazaz
családi
SUBSCRIPTION
Köszönjük,
hogy
ránk
neelen veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
Ha
azt
kérdezte
volna
Mózesnek,
ha
nem
látjuk,
hogyvalaki
minden
egyes gondoltak
Emberileg
szólva
–
Isten
mindent
egy
kicsit.
$25.00 annually
Ezúton
is
megköszönve
testvéreink
szám
egy életet,
egy
családot,
egy nagyhéz
helyzetünkben.
tõl: Mikor
teljesíti
Isten,
amit megígért?
félretett
és
népére figyelt azon
övid epizód
acsak
népazandÕéletében.
ez
a
segítségét,
kérjük
továbbra
is a minket
és
Egyúttal
a magyar
költészet
napjáról
Send subscription
change of addressNem
to
apát,
gyermeket
nevelő
édesanyát,
vagy
azt válaszolhatta
volna, azisÚrra
az
éjszakán.
A szabadulás
minden Erre Mózes csak
figyelõ
imádságaikat!
Minden
Imaházunk
augusztus
végi
leomlása
és
megemlékezünk
ami
1964
óta
ápElőfizetést,
címváltozást
erre a címre kérjük:
egyre
Hivég, Isten
folytatást
ígért.
Most az
a gyakrabban
hogy:
Nem tudom.egy
Hafiatalt
valakijelent.
azt kérmozzanatát
felügyelte,
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk. -,
rilis
11-e,
József
Attila
születésnapja
BÉLA FÜR,személyesen
Subscription Manager
szem, hogy
mi
nem
olyanok
vagyunk,
lebontása
után
jó
va-és Szabolcska
deztecsak
volna:
Mózes,törődnek,
mondd
meg
ne- reménységgel
pillanatot
figyelõ
tekintetével Isten
ezúttal egy Ady verssel,
12409
Devoe
St.ráálljunk
akik
magukkal
akik nem
dolgunk,minden
hogy
erõsen
Testvéri
szeretettel
a
Berettyóújfalui
Mihály
itt következőbenversével.
(Azt gonkünk, észre
hogyan
szabadít
meghogy
Isten Isten
gyunk
afelõl,
megsegít
kísért végig.
Hát kicsoda
ez a rabszolga, veszik
Southgate,
MI 48195
mások
fájdalmát,
gyászát.
Baptista
Gyülekezet
nevében:
dolom,
hogy
az
irodalom
területén, mi
Tel.: (734)nép,
284-7107
rongyos
hogy aza Isten
bennünket
ebbõl
a
lehetetlen
helyzetbõl?
zavára.koszos,
Így bátorítja
Mózes
népet:
Ne
Tegyünk meg
mindent,
amit
megtehenünket
egy új ésmostszépmagyarok,
hajlékot
építeni
furbill@hotmail.com
bárkivel
felvehetjük a vergondoskodik róluk, és tünk
maszk,
Mózes– csak
azttávolságtartás
válaszolhatta ésvolna,
Papp Dániel lelkipásztor
éljetek!személyesen
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
senyt.)
(szerk)
istentiszteletek
céljára,
az
Õ
neve
dicsõ**
már
az Nem
oltások
elfogadása
és természemindent félretéve* figyel
rájuk?
hogy:
tudom!
Egyet– azonban
tuSzatmári
István gondnok
tesen
mindenek
előtt
és
mindezek
után
Tiszteletbeli
elnökmeg
/ Honorary
President
1500 évvel
késõbb
ismét
virrasztott
Lisztes Tibor presbiter
dok! Az
Úr
harcol
értetek,
és a lehetetségére.
A
munkálatokat
jövõ
tavasszal
hogyan szabadít
ma
az
Úr
benneREV.
SÁNDOR
KULCSÁR kertben, azon a
az
imádság.
közbenjáró
imádságok
az
Isten
a Gecsemáné
lenbõl
is ki tudAvezetni,
mert Õ
az Úr.
11727 Breadfruit Ln.
a HÚSVÉT
nem várt terveideje is ez kezdjük
a mostani. meg, addig ===========================
eket! 2Mózes
14:
13,
14.
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
VENICE, FL 34292
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, korev_skulcsar@yahoo.com
Imádkozzunk
azokért
még ha
ma
azon
a húsvét
hajnalon,mint
amikora anép,
mi csak
Miért
keresnéd Őt a sírba
zéssel
és is,Isten
azakikmond,
engedélyek
beszerzésével
molyan
veszem
azt,
amit
Mózes
nem
okosabb,
VÁRJott,MÉG!
sem
hisznek
a
vírusban,
s
egyre
inkább
szabadításunk
történt.
Hisz
nincsen
mert nem halott.
annak minden
ellentmondani látszik is.
SZÖVETSÉGI TISZTSÉGVISELŐK
foglalkozunk.
belecsavarodnak
ilyen
és
olyan
összeesJózsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
Sõt,
személyes
bizonyságom
van
arHalál bilincse
szétszakítva,
hisz Istenben,
és a hit beszédét mondja
Elnök / President:
Nem
tudom,
hogyan
szabadít
meg,
csak
elméletekbe.
Meglepődve
érzékeTervünk
és
szándékunk
végrehajról,
hogy
velem együtt
virrasztott az Úr küvés
Az
Úr
Jézus
feltámadott!
REV.
DR. ISTVÁN
GERGELY
várok
rá ésigeismerő
hiszek benne,
és amitisnekem
embereket
hatalovább 28az
üldözött
Hahogy
225évvel
East
80th
Street egy szabadoknak.
Megállt a víz.
ezelõtt
téli estén, amikor lem,
tására
fogjuk
fordítani
a Akedves
mond,kerít
megteszem.
A többiDepedig
Õ
NEW YORK, NY 10075
mába
ez a folyamat.
talánaznem
Golgotántestvérek
volt az ítélet, óriási kéz
Minthogyha
is
lehulltak
a rabtartóaz
bilincsei.
sten az rólam
aki,
akkor
teljesíti
Õ beszédét.
gergelyis@gmail.com
is
kellene meglepődnöm,
hiszen már
Pál
feladata.
Útat
a tengeren,
leféáltalnyitni
számunkra
eljuttatott
Ott győzteösszeget:
le a bűnt
s halált.
tartotta
volna föl,
Alelnök / Vicepresident:
apostol
isharcikocsik
említette eztkerekét,
a témát -homályt
tanácsot
kezni
a
A sírból most kikelt az élet,megállt,
Ebben hitt
Mózes.
Üldözött
gyõztes szaba- adva Timóteusnak,
REV.
DÁNIELszabadok,
PÜSÖK
$5,000,
azaz
ötezer
dollárt.
józanságra intve
bocsátani az egyiptomiakra...
mind őt,
a
Az ígéret valóra vált!
7379 Islington
Ave. tehát. Nem volt tedok.
Elindultak
s rakásra gyûlt,
amikor
olyanokkal
találkozik,
akiknek
Woodbridge,
ON, L4L
1W2, CANvalaki MózesHa azt
kérdezte
volna
Szabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
lekommunikáció.
Nem lehetett mobil- viszket a fülük
(2Tim
4,3-5).
Sokszor
pusokdaniel@yahoo.com
Ezúton
is által
megköszönve
testvéreink
A Golgotán
Ő meghalt érted,feszült,
szabadítást
kegyelembõl.
Hit
telefonon
rákérdezni
a soramit
elején, megígért?
hogy eszembe
hullám
hullámra
hõkölt.
jutnak
Jeremiás szavai:
AzfoÚr
õl: Mikor
teljesíti
Isten,
Titkár
/ General
Secretary:
Ó
bűnös
szív,
ezt ne
feledd.
gadhatod el.
Hitaz,
általhogy
élhetsz
szabadon,
segítségét,
kérjük
továbbra
is
a
minket
és
kegyelmessége
még
nincsen
ISTVÁN
SZABÓrendben van-e. Közel két
hátul
minden
Megállt
A Golgotánál hajtsd meg térded,
11 E. Michigan
Erre Mózes
csak
azt
válaszolhatta
bár mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
végünk;
mivel
nem fogyatkozik
el az
ő
milliós
nép, Ave.
asszonyok,
gyermekek, volna,
egy percre,
az
Úrra
figyelõ
imádságaikat!
Minden
És sírva sírj bűnöd
felett.
PALATINE, IL 60067
irgalmassága!
gyõzelmesen, JerSir
mert 3,22.
az Úr hadakozik
öregek,
juhok, barmok,
szekerek,
végeamíg a túlsó partra
szaboek@sbcglobal.net
hogy: Nem
tudom.
Ha
valaki
azt
kérszolgálatukra Istenünk áldását
kívánjuk.
láthatatlan
konvoj. A Veres tenger part- érted.
értünk.
De nagypéntekre
jöttátanem
húsvét,
Megdöbbenve hallottunk, olvastunk
Pénztáros / Treasurer:
A tengerparton
a halál
kapujában
ZSIGMOND
BALLA megpihennek.
dezte volna:
mondd
meg
neján
tábortMózes,
vernek,
EgyÖrülj, ujjongj bűnbánó szív,
hiradást
arról, hogy
mostanában
né2518 csak
E. McKittrick
Placea hír, az egyiptomi
álltak, magyarországi
Isten pedig
megnyitotta
számukszer
felröppen
hány
lelkipásztor,
és
még Uram!
Úr életre kelveVárj
ismét,
Brea, CA. 92821szabadít meg Isten
Testvéri
szeretettel
aAz
Berettyóújfalui
künk, hogyan
feleségésisõka átléptek
vírus áldozata
ra az élet kapuját,
a hasereg
közeledik. Kitör a pánik a tábor- lelkipásztor
Örökre él s életreKezed
hív! ne vedd el!
zsigmond@sbcglobal.net
Baptista
lett.
alázattal fel Gyülekezet
kell ismernünk, nevében: Még
ban. ebbõl
Elõl a tenger,
az ellenség.
lálbólIgen,
az életbe.
mindig Mihály
itt vagyok,
bennünket
a lehetetlen
helyzetbõl?
Szabolcska
* mögöttük
**
hogy
nálunk
is
erősebb
a
vírus.
Nem
A nép elõbb
segítségért
kiált
Istenhez,
még
mindig
itt
vagyunk
sokan.
Q Press Graphic Design Studio
Ezt a lépést te se halogasd!
Mózes aztán
csak
azt
válaszolhatta
neki
esik
Mózesnek:
Papp
Dániel
lelkipásztor
2124pedig
Rose
Villa
Street,
Pasadena,
CA 91107 Mitvolna,
VisitLukács
our Web
site at www.evangeliumihirnok.net
Herjeczki Géza (1977)
János
tettél velünk, miért hoztál ki minket

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-

Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter

3.2010.
oldal szeptember

AÜLDÖZÖTT
HÚSVÉTI ANGYALOK
SZABADOK
ÜZENETE
folytatás az 1. oldalról

folytatás az 1. oldalról
Az élet gyötrelem,
de ábrázoló
azért van mit
enni,
művészi
alkotásokat
templovan
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
mok falai között.
a tisztességes temetéshez való jogukat is
A húsvéti angyalok
megtarthatták.
Az élet egyazt
merõhirdették,
kinlódás,
hogy
Jézus
él,
legyőzte
a
halált.
felreménytelenség és halál. De hát Az
ezisőjobb,
támadásának
megtapasztalható
hatása
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
és ereje van a hívők életében. Mennyei
többre. Fogadjuk
a helyzetet,
és aztekinadott
Atyánk,
Krisztus el
áldozatára
való
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
tettel, megbocsájt a bűnbánó bűnösnek.
Hányan
az életüket
ma is
Eszembe
jut tengetik
a Fox News
egyik adása,
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
amelyben olyan ateistákról számoltak
Így ezt
tengette
az életét Izráel
míg
el
be, akik
írták plakátjukra:
Senki
nem
nem jött meg
hozzáa abűnt.
Szabadító
ki nem
bocsájtja
Jézus éstörténete
hozta õketSzegény
a szolgaság
házából.
mitológia.
emberek,
azt hiszik,
ha nekik nincsenek megbocsájtva bűmi Szabadítónk?
neik,Milyen
akkor asenkinek
nincs. Már2Mózes
pedig
Jézus
azért jött
erre aegy
földre
és azért
halt
12:42-ben
találunk
különös
mondameg,
hogy a vétkező bocsánatot nyertot Istenrõl.
jen. Virrasztott
Ez lehetséges,
mert
Jézus
nemcsak
az Úr
azon
az éjszakán,
meghalt,
hanem fel
is Egyiptomból.
támadott, és ez
amikor kihozta
õket
Ezazt
az
igazolja,
hogy
Isten
elfogadta
a
bűnért
éjszaka az Úré volt.
valóMicsoda
áldozatot.evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
leírása
az angyalok
IzráelLukács
õrizõje
nemszerint
szunnyad
és nem
a alszik.
nyitottMit
sírnál
arra
kérték
az
asszonyojelent az, hogy virrasztott
az
kat,
Úr hogy
azonemlékezzenek
az éjszakán, Jézus
amikorszavaira:
kihozta
Emlékezzetek
rá, mit beszélt nektek,
népét
Egyiptomból?
mégEmberileg
mikor Galileában
(Luk
24:6.)
szólva –volt.
Isten
mindent
Húsvét
még
nagy figyelt
volt a azon
szofélretettreggelén
és csak az
Õ népére
morúság
a tanítványok
körében.minden
Júdás
az éjszakán.
A szabadulás
elkeseredésében
felakasztotta
magát,
mozzanatát személyesen
felügyelte,
Péter
tagadása
miattfigyelõ
sírt, aztekintetével
asszonyok
minden
pillanatot
éskísért
az emmausi
tanítványok
végig. Hát
kicsoda ez aszomorúak
rabszolga,
voltak.
Ez rongyos
a magatartás
koszos,
nép, részükről
hogy az azért
Isten
meglepő,
mert Jézus
többször is
világoszemélyesen
gondoskodik
róluk,
és
san
beszéltfélretéve
nekik haláláról,
de arról is,
mindent
figyel rájuk?
hogy harmadnap feltámad. Amikor Jó1500 évvel késõbb
virrasztott
nás történetéről
beszélt, ismét
elmondta,
hogy
az
Isten
a
Gecsemáné
kertben,
ő három nap és három éjjel lesz azon
a földa
csütörtök éjszakán,
a pénteken,
gyomrában
(Mt 12:40).azon
Mikor
Cézárea
azon
a
húsvét
hajnalon,
amikor
mi
Filippi falvait felkeresve félre vonulta taszabadításunk
történt.
nítványival,
szintén
említette halálát és
Sõt, személyes
bizonyságom
van arfeltámadását
(Mk 8:31).
A megdicsőüról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
Úr
lés hegyéről lefele (Mk 9:9), majdazGa28 évvel
ezelõtt
egyJézus
téli estén,
lileába,
(Mk
9:30-31)
újból amikor
jelezte
rólam is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
tanítványainak,
hogy
bűnösök
kezébe
kerül, akik megölik, de harmad nap felÜldözött
szabadok,
támad.
Utoljára
az utolsógyõztes
vacsora szabaalkaldok. beszélt
Elindultak
Nem ésvolt
mával
nekiktehát.
haláláról,
azt teis
elmondta,
hogy feltámadása
utánmobiltalállekommunikáció.
Nem lehetett
koznak
Galileában,
de ezeket
teljesen
eltelefonon
rákérdezni
a sor elején,
hogy
felejtették
a tanítványok.
PedigKözel
mennyi
hátul minden
rendben van-e.
két
bánat
és keserűségtől
szabadultak
volna
milliós
nép, asszonyok,
gyermekek,
meg,
ha
emlékeztek
volna
azokra
a
dolöregek, juhok, barmok, szekerek, végegokra,
amelyeket
Jézus
előretenger
elmondott
láthatatlan
konvoj.
A Veres
partnekik
halálával
és feltámadásával
ján tábort
vernek,
megpihennek. kapEgycsolatosan.
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg
közeledik.
Kitör fontos
a pánikszolgálaa táborAz angyalok
nagyon
totban.
tettek,
az as�Elõl amikor
a tenger,emlékeztették
mögöttük az ellenség.
szonyokat
Jézus
szavaira.kiált
Miért
fontos
A nép elõbb
segítségért
Istenhez,
a aztán
húsvétipedig
angyalok
irányú üzenete
neki ilyen
esik Mózesnek:
Mit
ma
is? Azért,
mahoztál
is nagykia minket
kísértettél
velünk,mert
miért

2.

2021.
április
3. oldal

tés,
és velünk 2Mózes
is könnyen
megtörténik,
Egyiptomból?
14: 10,
11. Jobb
hogy
elfelejtkezünk
Jézus
lett volna szolgaként meghalniszavairól.
EgyipNapközben
nem juthogy
eszünkbe
olvastomban. Kiderül,
van amit
népnek
tunk
a
reggeli
áhítaton,
a
hétköznapok
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
forgatagában
pedig tisztelik
elfelejtjük
miről
jól mennek a dolgok,
az Urat,
hallottunk a vasárnapi igehirdetésben.
de ha balul
ki valami,
máris pániNagyon
sok ütesetben
az olvasott,
hirkolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki volt
a
detett ige nem hoz életváltozást,
marahibás,
hogy
ide
jutottunk?
dunk fájdalmunkkal és könnyeinkkel.
tart ezen az
a
Az Mellesleg,
angyalok sok
arrakeresztyén
figyelmeztették
szinten a hitéletében.
asszonyokat,
hogy emlékezzenek Jézus
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
szavaira.
Húsvéti
vigyük
ezt
hisz Istenben,
és aüzenetként
hit beszédét
mondja
most
magunkkal.
Abban
a
kiváltságban
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
élünk,
mi nemcsak
emléIsten azhogy
aki, akkor
teljesíti azazokra
Õ beszédét.
kezhetünk,
amit Jézus feltámadása előtt,
Ebben hitt Mózes.
vagy
kapcsolatosan
mondott,
haHaazzal
azt kérdezte
volna valaki
Mózesnem azokra az ígéretekre is, amelyeket
tõl: Mikor teljesíti
amit Sok
megígért?
feltámadása
után Isten,
mondott.
áldott
Erre
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
ígérete közül csak néhányat említek:
hogy: Nem tudom. előtt
Ha valaki
aztazkérMennybemenetele
mondta
Úr
dezte volna:
neJézus:
NékemMózes,
adatott mondd
mindenmeg
hatalom
künk, hogyan
szabadít
meg
mennyen
és földön
… és íme,
én tiIsten
veletek
vagyokebbõl
minden
napon ahelyzetbõl?
világ végebennünket
a lehetetlen
zetéig
28:azt
18-20).
Hányszor elfelejtMózes(Mt
csak
válaszolhatta
volna,
kezünk
erről,tudom!
és úgyEgyet
éljük azonban
mindennapi
hogy: Nem
tuéletünket,
nem is és
létezne.
Madok! Az Úrmintha
harcolőértetek,
a lehetetgunk
megoldani
lenbõl akarjuk
is ki tud vezetni,
merta Õproblémáaz Úr.
kat,Ez
azaőbibliai
hatalmára
nem
tartunk
igényt.
hit. Hinni azt
jelenti,
koFeltámadása után egy héttel Tamásnak
molyan
veszem
azt,
amit
Isten
mond,
ha
azt mondta Jézus: ...boldogok, akik nem
annak minden
ellentmondani
látnak
és hisznek
(Jn 20:29). látszik
Ennek is.
elNem tudom,
hogyan
szabadít
csak
lenére,
milyen
sokszor
csak a meg,
láthatókra
várok rá és
hiszek
benne,
és amit
nekem
nézünk,
csak
akkor
érezzük
biztonságmond,
megteszem.
A többitudjuk
pedigtartani
az Õ
ban
magunkat,
ha kézben
afeladata.
dolgokat.Útat
Feltámadása
előtt, és azután
nyitni a tengeren,
leféis,
az Úr
többször
megígérte
tanítkezni
a Jézus
harcikocsik
kerekét,
homályt
ványainak,
hogy
ismét
el
fog
jönni.
bocsátani az egyiptomiakra... mindBár
a
tudjuk,
hogy
a rá vonatkozó
próféciák
Szabadító
Úr feladata.
Õ viszi véghez
a
mind
beteljesedtek,
a tanítványoknak
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által fotett ígéreteit maradéktalanul teljesítette,
gadhatod
által sokszor,
élhetsz szabadon,
mi
mégis el.
úgyHit
élünk
mint akik
bár
mindig
üldözötten,
de ígéretére.
ugyanakkor
nem emlékeznek eljövetele
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted. Máté és Márk leírása alapján a
húsvéti
angyalok üzenetében
az asszoA tengerparton
a halál kapujában
nyok
a megbízást
kapták, hogy
adják
álltak,azt
Isten
pedig megnyitotta
számuktovább
Krisztus
feltámadásának
örömra az élet kapuját, és õk átléptek a hahírét.
lálból az életbe.
És menjetek gyorsan, és mondjátok
Eztaza lépést
te se halogasd!
meg
ő tanítványainak,
hogy feltámadott a halálból! (Mt
28:7a).
Nagy keLukács
János

3.

gyelem,
hogy Krisztus
feltámadásának
Magyarországi
Baptista
Egyház
sírjánál,
az
angyalok
után,
a sírhoz siető
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
asszonyok
lehettek
a
húsvéti
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u.örömhír
2.
terjesztői. Ha bele gondolunk, abban az
www.baptista.hu/berettyoujfalu
időben a nők nagyon háttérbe szorultak,
és nagyon lenézettek voltak. Érdekes,
Kedves
Testvéreink
Jézus
hogy
a világ
legfontosabb
híreitKrisza szegétusban!
nyek, a kivetettek, a társadalom periféKedveskerült
Amerikai
Magyar
Baptista
riájára
emberek
adhatták
tovább.
Szövetség!
Jézus születésénél a pásztorok, feltámadásánál
pedig az asszonyok
részesültek
„Nem igazságtalan
az Isten,
hogy
ebben
a
kiváltságban.
Ez
azt
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl jelenti,
és a
hogy Istenmelyet
kegyelméből
bárki lehet
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õennekiránt,
a jó hírnek
megvetett
neve
amikora hordozója.
szolgáltatokA és
szolasszonyok,
a tanulatlan
tanítványok, a
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
Gamáliel lábánál felkészült teológiai tudós,
te és én.hogy
Nemgondoltak
az üzenetránk
hordozója,
Köszönjük,
nehanem
maga a húsvéti üzenet a lényeg.
héz
helyzetünkben.
Imaházunk
augusztus
végi leomlásaörömés
Jézus Krisztus
feltámadásának
lebontása
utánidőszerű.
jó reménységgel
híre mindig
Ennek a sokvasebgyunk afelõl, hogy Isten megsegít benből
vérző
világnak,
amelyben
élünk,
nünket egy új és szép hajlékot építeni
szüksége vancéljára,
olyan üzenetre,
istentiszteletek
az Õ neveamelyben
dicsõaz
élő
Megváltóról
szóló
hírtavasszal
bátorít, viségére. A munkálatokat jövõ
gasztal,meg,
hitükben
elcsügkezdjük
addig megerősíti
a nem vártaztervegedt és
embereket,
a kételkedő
Tamásozéssel
az engedélyek
beszerzésével
kat. Körülöttünk és közösségeinkben
foglalkozunk.
sok
a beteg,
vigasztalan, végrehaja megfásult
Tervünk
és aszándékunk
hitű fogjuk
keresztyén,
akika kedves
húsvét testvérek
után is arra
tására
fordítani
gondolnak,
hogyeljuttatott
visszatérnek
korábbi
által
számunkra
összeget:
életmódjukat
folytatni,
$5,000,
azaz ötezer
dollárt. mint Péter. A
húsvéti angyalok akkor a sírhoz siető
Ezúton is megköszönve
testvéreink
asszonyokat
bízták meg bizonyságtételsegítségét,
továbbra
is a minket
és
lel – mostkérjük
felénk
továbbítja
e megbízást
azIsten
Úrraigéje.
figyelõ
imádságaikat!
Minden
Talán mindannyian érezzük,
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
hogy miközben a koronavírus támadása
veszélyezteti
fizikai életünket,
a bűn víTestvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
rusa
ádáz
erővel
tör
a
lelkünkre.
Régi elBaptista Gyülekezet nevében:
lenségünk nemcsak testünket, lelkünket
Papp
Dániel
lelkipásztor
is tönkre akarja
tenni.
Álljunk
ellene!
Szatmári István gondnok
Krisztus feltámadásának
örömhíre a
Lisztes Tibor presbiter
legjobb vakcina az ördög mindenféle támadásaira. Mint akik hiszünk Krisztus
===========================
feltámadásában, és az ő feltámadásának
erejében,VÁRJ
tegyük azt
a húsvéti örömüzeMÉG!
nettel,
amit
Túrmezei
Józsué 3:16 (2Móz Erzsébet,
14,21-22)Húsvéti valóság című versében olyan szépen
megfogalmazott:
Megállt a víz.
Minthogyha
óriási kéz
Mint szárnyas,
szent csodamagot,
volna föl,
odavetem a friss tartotta
tavaszi szélnek,
megállt,
hogy messzehordja, szárnyaljon
vele,
s rakásrale,gyûlt,
csüggedt szívekbe ejtegesse
és legyen az egész világ telefeszült,
a boldog hírrel:
Jézus hõkölt.
él!
hullámVivit!
hullámra
Megállt
Vidd szét a szent magot egy
tavaszi
szél!
percre,
Hamar kikél. amíg a túlsó partra
Virága illatosabb, mint
a rózsák.
át nem
értünk.
Az illatától
halott feléled, csüggedő
remél.
Várj még
Uram!
Te mindennél bizonyosabb
valóság,
Kezed ne vedd
el!
üdvösségem,
örömöm,
Még
mindigéletem:
itt vagyok,
Vivit, vivit! még mindig
itt vagyunk
csodahíredet
ujjongva
vetem.sokan.
dr. Gergely
Herjeczki
GézaIstván
(1977)

4.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
A FELTáMADáSRÓL
van húsosfazék,
fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
A keresztyénség
a
megtarthatták.
Az életünnepei
egy merõközött
kinlódás,
húsvét
nagyon fontos
helyet
A
reménytelenség
és halál.
De háttölt
ezisbe.
jobb,
virágvasárnapi
nagyheti
mint a semmi, és
és úgy
sincs eseményekkilátás ennél
nek
csak
a
húsvéttal
együtt
van
igazán
többre. Fogadjuk el a helyzetet,
és az
adott
jelentőségük.
Éppen ezért
olyan fontos
keretekben próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
számunkra
Krisztus
halálbólma
való
HányanJézus
tengetik
az életüket
is
feltámadása. Új életben való járás leezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
hetőségét, és az örök élet reménységét
Ígyszámunkra.
tengette az A
életét
Izráel míg
el
jelenti
következő
5 ige
nem jött hozzá
a Szabadító éséskifeltánem
Krisztusról,
a feltámadottról,
hozta õket következményeiről
a szolgaság házából.szól.
madásának
1. Milyen
Jézus ekkor
ezt mondta neki:
„Én
a mi Szabadítónk?
2Mózes
vagyok
a
feltámadás
és
az
élet,
aki
hisz
12:42-ben találunk egy különös mondaénbennem, ha meghal is, él; és aki él,
Istenrõl.
éstothisz
énbennem, az nem hal meg
Virrasztott
Úr(Jn
azon
az éjszakán,
soha. Hiszed-e az
ezt?”
11,25-26)
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
Jézus az
„én volt.
vagyok” mondásaival
éjszaka
az Úré
közli mindazt, amit a legfontosabbnak
evangélium
ebben a
tart Micsoda
üdvösségünk
és lelkivan
fejlődésünk
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
szempontjából. Az, hogy Jézus a feltámaIzráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
dás és az élet, nem üres tény, melyetnem
lealszik.tudásként
Mit jelentkell
az, hogy
virrasztott az
az
xikális
elraktároznunk
Úr azon az
amikor világoskihozta
elménkben.
Azéjszakán,
Úr Jézus egészen
sánépét
teszi,Egyiptomból?
hogy e ténynek gyakorlati hatása
szólva
– Istenbenne,
mindent
van Emberileg
az életünkre:
ha hiszünk
az
félretett
és csak
azNincs
Õ népére
azon
örök
élet vár
ránk.
mégfigyelt
egy olyan
az éjszakán.
szabadulás
vallásalapító,
akiAután
nem csak aminden
tanítámozzanatát
személyesen
sai
maradtak hátra,
hanem azfelügyelte,
üres sírja
is.minden
Jézus Krisztus
és általatekintetével
mindenki
pillanatotél,figyelõ
más
is örök
életet
aki hisz
benne.
kísért
végig.
Hátkap,
kicsoda
ez a rabszolga,
koszos,
hogyközött
az Isten
2. „Mit rongyos
keresiteknép,
a holtak
az
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlémindentvissza,
félretéve
figyelbeszélt
rájuk? nektek,
kezzetek
hogyan
1500
évvel
késõbb ismét
virrasztott
amikor
még
Galileában
volt: az
Emberaz Isten
a Gecsemáné
kertben,
fiának
bűnös
emberek kezébe
kellazon
adat-a
csütörtök
éjszakán, azon
pénteken,
nia,
és megfeszíttetnie,
és aa harmadik
napon
(Lk 24,5-7)
azon feltámadnia.”
a húsvét hajnalon,
amikor a mi
szabadításunk
Az angyalok történt.
húsvéti figyelmeztetése
Sõt,
személyes
bizonyságom
van arma is
aktuális.
Olyan
sokszor viselkeról, hogy
együtt
virrasztott az
Úr
dünk
mi is velem
úgy, mint
az asszonyok,
akik
számára
halott
mi
28 évvelJézus
ezelõtt
egyvolt.
téli Valójában
estén, amikor
isrólam
a holtak
között keressük
azbilincsei.
élő Kriszis lehulltak
a rabtartó
tust, amikor kétségbeesettek, reményvesztettek
és szabadok,
hitetlenkedők
vagyunk.
Üldözött
gyõztes
szabaPedig
kellene lépnünk
levertségünkdok. kiElindultak
tehát. Nem
volt teből,
és bátorsággal telten
hirdetnünk
az
lekommunikáció.
Nem lehetett
mobilörömhírt:
feltámadt!
telefononKrisztus
rákérdezni
a sor elején, hogy
hátul
minden
van-e.
két
3. „Mert
ha rendben
a halottak
nemKözel
támadmilliós
nép, asszonyok,
gyermekek,
nak
fel, Krisztus
sem támadt
fel. Ha
öregek,
juhok,nem
barmok,
szekerek,
végepedig
Krisztus
támadt
fel, semmit
sem
ér a ti konvoj.
hitetek,Amég
láthatatlan
Veresbűneitekben
tenger partvagytok.
(…)vernek,
Ámde megpihennek.
Krisztus feltámadt
ján tábort
Egya szer
halottak
közül, mint
csak felröppen
a hír,azaz elhunytak
egyiptomi
zsengéje.”
(1Kor 15,16-17;
20) a táborsereg közeledik.
Kitör a pánik
ban.
Elõl
a
tenger,
mögöttük
Sok ember ma sem hisz az
a ellenség.
halottak
A nép elõbb segítségért
kiált
Istenhez,
feltámadásában.
Még magát
keresztyénnek
vallótól
hallottam
olyat, hogyMit
az
aztán
pedigisneki
esik Mózesnek:
utódainkban
támadunk
fel. Akihalottak
tettél velünk,
miért hoztál
minket

2021.
április
3. oldal

feltámadásának
tagadása
Egyiptomból? 2Mózes
14: 10, valójában
11. Jobb
Krisztus
feltámadásának
tagadását
jelett volna szolgaként meghalni
Egyiplenti.
Lehet-e
hívő hogy
valaki,van
akianem
hisz
tomban.
Kiderül,
népnek
Krisztus
feltámadásában?
Milyen
jó,
hite, de még
nagyon gyenge az
a hit. Ha
hogy
Krisztus
feltámadt,
így
számunkra
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
is biztosított a feltámadás.
de ha balul üt ki valami, máris páni4. „Ha
feltámadtatok
Kriszkolnak
és tehát
bûnbakot
keresnek. Kia volt
a
tussal,
azokat
hibás, hogy
idekeressétek,
jutottunk? amik odafent
vannak,
aholsok
a Krisztus
aki az
Mellesleg,
keresztyénvan,
tart ezen
a
Isten
jobbján
ül.
Az
odafennvalókkal
szinten a hitéletében.
törődjetek,
ne a földiekkel.”
3,1-2)
Ekkor Mózesnek
eszébe (Kol
jut Isten
Pál apostol
úgy6:ír6-8.
a keresztyén
életről,
ígérete.
2Mózes
Isten megígérte,
mint
valóõket
meghalásról
és
hogy Krisztussal
megszabadítja
az egyiptoKrisztussal
való
feltámadásról.
Kriszmiak kezébõl,
és beviszi
népét az ígéret
tusban
új életünk
új irányultságot
földjére.nyert
Akkor
tehát, nem
kell félni a
jelent:
az
odafennvalókkal
jelen veszedelemtõl, mert ezkell
csaktörődegy
nünk. Minden vallás a földről tör az ég
rövid
epizód
a
nép
életében.
Nem
ez
a
felé, Jézus azonban lejött a földre, hogy
vég, Isten számunkra
folytatást ígért.
Most Ezért
az a
megnyissa
a mennyet.
dolgunk, hogykrisztuskövetőkként
erõsen ráálljunk Isten
törődhetünk
az
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
odafennvalókkal.
féljetek!
Álljatok
helyt,az,
és akinek
meglátjátok
5. „Boldog
és szent
része
hogyan
szabadít
meg
ma
az
Úr bennevan az első feltámadásban: ezeken
nincs
teket! 2Mózes
14: 13,
14.
hatalma
a második
halálnak.”
(Jel 20,6)
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
Még a Jelenések könyvében is találhisz Istenben,
és a hit beszédét
mondja
kozunk
boldogmondásokkal.
Egy
másik
tovább
az
üldözött
szabadoknak.
Ha
boldogmondás szerint a halottak, akik
Isten
az aki,halnak
akkor teljesíti
Õ beszédét.
az
Úrban
meg, isaz
boldogok
(Jel
Ebben hitt
Mózes.nincs annál nagyobb
14,13).
Valóban
Ha azt kérdezte
volna valaki
boldogság,
mint Krisztussal
új Mózeséltre támadni
a lelkileg
halott
és
tõl: Mikor
teljesíti
Isten,állapotunkból,
amit megígért?
vele
élni közösségben
már most,volna,
majd
Erre Mózes
csak azt válaszolhatta
pedig
át. azt kérhogy: egy
Nemörökkévalóságon
tudom. Ha valaki
dezte volna: Mózes,Horváth
monddFerenc
meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
Nagyheti
várok
rá és hiszek tanulságok
benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
KérdésÚtat
Jézus
hatalmáról
feladata.
nyitni
a tengeren, leféA vallási
vezetők, felháborodva
a tempkezni
a harcikocsik
kerekét, homályt
lomtisztítás
számonkérik
bocsátani azbotrányán,
egyiptomiakra...
mind Jéa
zust.
TudniÚr
akarják,
milyen
hatalommal,
Szabadító
feladata.
Õ viszi
véghez a
milyen
jogonkegyelembõl.
zavarta szét aHit
pénzváltókat
szabadítást
által foés
az
árusokat.
A
Názáreti,
kérdéssel
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
válaszol. János keresztsége a mennyből
bár mindig
üldözötten, deFélrevonultak,
ugyanakkor
volt
vagy emberektől?
gyõzelmesen,
mert
az
Úr
hadakozik
hogy Jézus ne hallja, és tanakodtak.
Ha
érted.
azt mondják, a mennyből volt, azt fogja
A tengerparton
a halál
kapujában
mondani,
akkor miért
nem hittek
neki?
álltak,
pedigemberektől
megnyitottavolt,
számukHa
azt Isten
mondják,
akkor
pedig
féltek
a néptől,
amely
prófétaként
ra az élet
kapuját,
és õk
átléptek
a hatisztelte
Keresztelőt. Végül az volt a válálból azaéletbe.
laszuk, hogy nem tudják. Emiatt ő sem
Ezt a meg
lépéstnekik,
te se halogasd!
mondta
milyen hatalommal
cselekszik.
Lukács János

Az Úr Jézus visszakérdezése
Magyarországi
Baptista Egyház meghívás
az
őszinteségre.
Akkor ott, a
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
főpapok,
az
írástudók
és
a vének
4100 Berettyóújfalu, Eötvös
u. 2. nem
voltak képesek a szívből jövő nyílt váwww.baptista.hu/berettyoujfalu
laszra.
Azt hazudták, hogy nem tudják,
pedig tudták. Jézusnak nincs mondaniKedves
Testvéreink
Jézus
valója
azok
számára, akik
nemKriszaz igaztusban!
ság megértésében érdekeltek. Jöjj hozzá
Kedvesnyitottsággal,
Amerikai Magyar
Baptista
őszinte
és kapsz
választ
Szövetség!
a kérdéseidre! Légy érdekelt az igazság
megismerésében,
mégaz
akkor
is, hogy
ha sze„Nem igazságtalan
Isten,
mélyesen
érint
és
fáj!
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
adópénz
neveAz
iránt,
amikor szolgáltatok és szolgáltok
a szenteknek.”
(ZsidJézust
6:10)egy nehéz
Tőrbe
akarják csalni
és veszélyes kérdéssel. Szabad-e adót fiKöszönjük,
hogy gondoltak
ránk(Őbenne
nezetni
a császárnak
vagy nem?
héz
helyzetünkben.
lakozott
az istenség egész teljessége.)
Imaházunk
végi leomlása
és
Nem
tudták augusztus
kivel kötekednek.
Elővettek
lebontása
után
reménységgel
va-kiegy dénárt
és őjómegkérdezte
tőlük,
gyunk
Isten megsegít
bennek aafelõl,
képe hogy
és a felirata
van a pénzen.
nünket
egy új ésaszép
hajlékot
Nyilvánvalóan
császár
képe építeni
és feliraistentiszteletek
céljára,
az Õ volt.
neve „Adjátok
dicsõta. Jézus válasza
mennyei
ségére.
munkálatokat
tavasszal és
meg aAcsászárnak,
amijövõ
a császáré,
kezdjük
meg,
a nem várt terveIstennek,
amiaddig
Istené.”
zéssel
és az engedélyek
beszerzésével
A mondat
első fele egyértelmű,
mégis a
foglalkozunk.
második felén van a hangsúly. A dénáron
és szándékunk
aTervünk
császár képe
van, rajtunkvégrehajviszont kitására
fogjuk
fordítani
a kedves
testvérek
nek
a
képe
van?
A
biblia
azt
állítja,
hogy
által számunkra eljuttatott összeget:
rajtunk
Isten
képe
és
lenyomata
van.
$5,000, azaz ötezer dollárt.
„Megteremtette Isten az embert a maga
Ezúton is megköszönve
testvéreink
képmására,
Isten képmására
teremtette,
segítségét,
továbbra isőket.”
a minket
és
férfivá éskérjük
nővé teremtette
1Mózes
az1:27.
ÚrraHafigyelõ
imádságaikat!
az államnak
tartozol Minden
az adóval,
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.
Istennek mivel
tartozol?
Csak
önmagaddal! Jézus válasza meghívás az odaszáTestvéri
szeretettel
Berettyóújfalui
násra.
Add
Istennek,a ami
az Övé! Te az
Baptista
Gyülekezet
nevében:
Övé vagy születésedtől fogva. Add oda
Istennek mindazt
vagy,
és mindazt
Papp aki
Dániel
lelkipásztor
amid van. Add
Istennek,
ami gondnok
Istené!
Szatmári
István
Lisztes Tibor presbiter

A nagy parancsolat

===========================
Végre egy ember, aki nem csőbe húzni akarja Jézust. A kérdése is jó. Sok
VÁRJ
parancsolat
van aMÉG!
törvényben. Melyik
a Józsué
legfontosabb?
Jézus 14,21-22)
válasza – „Sze3:16 (2Móz
resd az Urat a te Istenedet... és szeresd
felebarátodat, mint magadat.”
írásMegállt Az
a víz.
tudó egyetért Jézussal.
(A
nagyhéten
Minthogyha óriási kéz ez
már önmagában is tartotta
ritkaságnak
volnaszámít.)
föl,
Visszaismétli Jézus szavait, megállt,
okosan felel. Jézus végül csaksannyit
mond
neki
rakásra
gyûlt,
– „Nem vagy messze Isten országától.”
feszült,
A nem messze azt jelenti, nem
benne.
hullám
hullámra
hõkölt.
Úgy tűnik, nem elég csupán egyetérteni
a világ Megváltójával, mert őMegállt
nem bóloegy percre,
gatókat keres, hanem követőket.
A nem
a túlsó
partra
messze vagy azt amíg
is jelenti
– innen
csak
át nem
értünk.
egy lépés Isten országa.
Az Úr
gyakorlatilag meghívja ezt a derék írástudót,
Várj még
Uram! az
hogy lépjen be, vállaljon
közösséget
Kezed ne
vedd el!
Istennel, akinek a legfőbb
parancsolatait
Mégottmindig
itt vagyok,
fejből tudja. Aki
áll előtte
és előtted,
az maga
Isten. Jézus
mondata
megmégazmindig
itt vagyunk
sokan.
hívás az életre.
Lukács
Herjeczki
GézaJános
(1977)

5.2010.
oldal szeptember

JERUZSÁLEM
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

folytatás
oldalróla te kapuidban,
Ott
álltak aazmi1.lábaink
ó Jeruzsálem! (Zsolt 122)
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
Igen, ott álltunk.
Jeru12:42-ben
találunkOtt
egyállhattunk
különös mondazsálem
kapuiban. Egy jó évvel ezelőtt
tot Istenrõl.
is. Az
idei ünnepen
azonban
csendes
Virrasztott
az Úr azon
az éjszakán,
a város. Pontosabban: üres. Pedig csak
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
a turisták hiányoznak. A világméretű
éjszakamiatt
az Úré
volt.legnagyobb mozgajárvány
Izráel
Micsoda
evangélium
van éve
ebben
tó-rugója,
a turizmus
már egy
nema
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
működik. Mi lesz veled, ó „Jeruzsálem,
nem
szunnyad és nem
teIzráel
szépenõrizõje
épült, jól
egybeszerkesztett
váalszik.
Mit jelent
hogy virrasztott az
ros?”
Vajon
túléledaz,
e pandémiát?
Úr
azon
éjszakán,
amikor kihozta
Igen,
túl az
fogja
élni Jeruzsálem
ezt a
népét
Egyiptomból?
krízist is. Sokadik ez már. A sok közül
szólva emelem
– Isten ki,
mindent
csakEmberileg
a legfontosabbat
törtéfélretett
és csak az Õ népére figyelt azon
nelme
közepe-tájáról.
az éjszakán. A szabadulás minden
A Názáreti Jézus, földi életének utolszemélyesen
felügyelte,
sómozzanatát
hetének elején
az Olajfák hegye
felől,
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
szamárháton érkezik a város felé (éppen
kísért
végig.
Hát kicsoda
ez amegjövenrabszolga,
úgy,
ahogy
Zakariás
próféta
koszos,
rongyosnagyon,
nép, hogy
Isten
dölte:
"Örvendj
Sion az
leánya,
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas,
1500 és
évvel
késõbb ül,
ismét
virrasztott
alázatos,
szamáron
szamárcsikó
az Isten
a Gecsemáné kertben, azon a
hátán."
9,9).
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
Lukács
evangélista
feljegyzése
azon
a húsvét
hajnalon,
amikor aszemi
rint:
„Amikor
közelebb
ért,
és meglátta
szabadításunk történt.
a várost, megsiratta, és így szólt: Bárszemélyes
bizonyságom
van arcsakSõt,
felismerted
volna
ezen a napon
te
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
is a békességre vezető utat! … Jönnek
28 évvel
téli estén,
amikor
majd
reádezelõtt
napok,egy
amikor
ellenségeid
rólam
is
lehulltak
a
rabtartó
bilincsei.
sáncot húznak majd körülötted ... Azután bement a templomba, és kezdte
Üldözött
szabadok,
gyõztes szabakiűzni
az árusokat,
ezt mondva
nekik:
dok.
Elindultak
tehát.
Nem imádság
volt teMeg van írva: „Az én házam
lekommunikáció.
lehetett
mobilháza
lesz”, ti pedig Nem
rablók
barlangjává
telefonon
rákérdezni
tettétek."
(Lk
19,41kk) a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
Megváltónk
a rá várógyermekek,
szenvedémilliós
nép, nem
asszonyok,
sek
miatt
sírt,
nem
önmagát
sajnálta,
haöregek, juhok, barmok, szekerek, végenem a várost, s annak népét. Neki se volt
láthatatlan konvoj. A Veres tenger partkönnyű, de krízisbe a város jutott, az ott
ján -tábort
vernek, megpihennek. Egyélők
mi, emberek.
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
Az a közeledik.
hét a szenvedések
volt.
sereg
Kitör a hete,
pánikútja
a táborNekem,
nekünk,
Jézusban
üdvösban. Elõl
a tenger,akik
mögöttük
az ellenség.
séget
nyertünk,
az a hét az
értünk
halt
A nép
elõbb segítségért
kiált
Istenhez,
Megváltó
szenvedésének
emlék-hete.
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
Nagyon
nehéz hét,
nagyhoztál
hét, nagyhét.
tettél velünk,
miért
ki minket

2021.
április
3. oldal

Szentföldi élményeim
egyik
legszebb
Egyiptomból?
2Mózes 14:
10, 11.
Jobb
pillanat
az
volt,
amikor
a
„Könnycsepp
lett volna szolgaként meghalni Egyiptemplom”
egyik padjából
tomban. Kiderül,
hogy vantekinthettem
a népnek
ki
a
csodálatos
ólomüveg
hite, de még nagyon gyengeablakon
az a hit. át
Haa
városra.
A
több
ezer
fényképem
között
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
valahol a legelső sorban tartom számon
de ha
üt kihegye
valami,
márisépült
páni-e
ezt.
Azbalul
Olajfák
lejtőjén
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
templom (a Nemzetek temploma fölött
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
egy kicsivel). Valahol itt ejtett könnyesok keresztyén
ezen a
ketMellesleg,
Jézus Jeruzsálem
miatt, start
miattunk.
szinten
hitéletében.
Én
mosta innen
nézek a városra, s innen
Ekkor Mózesnek
eszébeháborogva,
jut Isten
közelítek
felé; szívemben
ígérete. 2Mózess 6:
6-8. mosolyogva.
Isten megígérte,
zokogva-sírva,
aztán
hogy
õket az (Dominus
egyiptoMa amegszabadítja
Könnycsepp templom
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az
Flavit) is magányos, a Nemzetek ígéret
tempföldjére.
Akkormagyarok
tehát, nem szponzorálta
kell félni a
loma
főoltára
jelen veszedelemtõl,
mertsokan.
ez csakA egy
festményét
se csodálják
Via
rövid epizód
a nép
életében.
Nem ez aa
Dolorosa
szűk
utcáin
sem vonulnak
keresztet
zarándok
csoportok.
vég, Istenhordozó
folytatást
ígért. Most
az a
Az
utcák két
oldalán
portékáikat
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk kínáló
Isten
árusok
az üzletek
szavára.eltűntek,
Így bátorítja
Mózes anagy
népet:része
Ne
hónapok
óta zárvahelyt,
van. és
Mintha
valami
féljetek! Álljatok
meglátjátok
forgószél
elfújta volna
az az
árusok
asztahogyan szabadít
meg ma
Úr bennelait.
A
vírus
mindent
felfordított.
teket! 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 ne„Seregeknek
Meddig
kökünk,
hogyan Ura!
szabadít
megnem
Isten
nyörülsz
Jeruzsálemen
és Júdának
bennünketmég
ebbõl
a lehetetlen helyzetbõl?
városain,
a melyekre
haragszol volna,
immár
Mózes csak
azt válaszolhatta
hetven
esztendő
óta?”
(Zakazonban
1,12) Hála
hogy: Nem
tudom!
Egyet
tuaz
Úrnak,
hetven értetek,
esztendő,
tíz nadok!
Az Úra harcol
és sa alehetetpig tartó nyomorúság is lejár. Haragjálenbõlmegemésztetnénk,
is ki tud vezetni, mert
Õ az Úr.
ban
kegyelmében
Ez
a
bibliai
hit.
Hinni
azt
jelenti,
azonban újra éledünk, helyreállunk. komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
Régen
is ígyellentmondani
volt („Ezt mondja
a Seannak
minden
látszik
is.
regeknek
Ura:
Bővelkedni
fognak
még
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
városaim a jóban, mert megvigasztalja
várokazráÚr
és hiszek
és amit fogadja
nekem
még
a Siont,benne,
és magáévá
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
Õ
még Jeruzsálemet!” Zak 1,17), s a az
föltáfeladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
lefémadás után még inkább így van.
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
Amíg várom, hogy újra bejárhassam
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind
a
Évával
együtt
Jeruzsálem utcáit,
ránéSzabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
zek egy-egy képre, s eszembe jutnak aa
szabadítást
kegyelembõl.
által forégi
emlékek.
Most főleg aHit
Sír-kertiek.
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
A pöfögő buszállomás fölötti Golgota,
bárúrvacsorázás
mindig üldözötten,
de ugyanakkor
az
a kertben,
az üres sír,
mert aazzarándokok,
Úr hadakozik
sgyõzelmesen,
benne és körülötte
akik
nem
érted.csak azt látják, hogy a sír üres, hanemA arról
beszélnek-énekelnek,
hogy
tengerparton
a halál kapujában
„valóban
feltámadott
az
Úr,
és
megjeálltak, Isten pedig megnyitotta számuklent
és és
itt van
velünk ma
is.
ra azSimonnak,”
élet kapuját,
õk átléptek
a haA turisták
hamarosan újra megjelenlálból
az életbe.
nek Jeruzsálem kapujai előtt. S ezt foga lépést
te se halogasd!
jákEzt
tenni,
míg vissza
nem jön Urunk.
Herjeczki
Géza
Lukács János

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter

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

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

6.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
CLEVELAND

folytatás az 1. oldalról
“De
az Úrban
bíznak,
erejük
Az
életakik
gyötrelem,
de azért
van mit
enni,
megújul.”
(Ézs
40:31)
Gyülekezetünk
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
köszöntő igéjével üdvözlöm a kedves
a tisztességes
temetéshez
való jogukat
olvasókat
és bátorítok
mindenkit,
hogyis
megtarthatták.
Az
élet
egy
merõ
kinlódás,
hitét és bizodalmát Jézus Krisztusba
reménytelenség
és halál.
De hát ezis Szajobb,
vesse,
és így fogja
megtapasztalni
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
badítónk megújító erejét és megtartó ketöbbre. Fogadjuk
el a helyzetet, és az adott
gyelmét,
lelki vándorlásában.
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
Gyülekezetünk
egyik
fő célja erre
az
Hányan
tengetik
az
életüket
ma is
évre a lelki növekedés. Ha visszatekinezzelaza elmúlt
rabszolga-gondolkodással?
tünk
évre és annak viharaira
Így tengette
az életét Izráel
mígváel
(covid-19,
utcai zavargások,
elnöki
nem jött hozzá
a Szabadító
és ki nem
lasztások,
munkahelyek
megszűnése,
rasszizmus,
hozta õket amérgezett
szolgaság információ
házából. áradat stb.), akkor még nyomatékosabb ennek Milyen
szükségessége.
Krisztusra kell
alaa mi Szabadítónk?
2Mózes
poznunk,
az
éretté
válás
folyamatában
12:42-ben találunk egy különös mondakell
sebességet váltanunk, és ez csak
tot Istenrõl.
akkor
lehetséges,
és cseVirrasztott
azhaÚrvalaki
azon hallja
az éjszakán,
lekszi
Jézus
akaratát.
Ennek
érdekében
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
szerkesztettünk
éjszaka az Úré egy
volt.bibliaolvasó tervet,
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok.
Elindultak tehát.
Nem voltlehet
temely többféleképpen
használható:
lekommunikáció.
lehetett mobilegy
év alatt csak azNem
Újszövetséget
és a
telefononkönyvét
rákérdezni
a sor elején,
hogy
Zsoltárok
kiolvasni,
vagy lehet
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
a teljes Szentírás kiolvasására is vállalmilliós
gyermekek,
kozni.
Sőt,nép,
van asszonyok,
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Mózes nem okosabb, mint a nép, csak zéssel és az engedélyek beszerzésével
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtovább az üldözött szabadoknak. Ha tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. által számunkra eljuttatott összeget:
Ebben hitt Mózes.
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Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
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===========================
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Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Kérjük
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Kulcsár
4100
Berettyóújfalu,
u. 2.Attila
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Testvéreink
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Torma Erzsébet
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!
SZÖVETSÉGÜNK
„Nem igazságtalan
az Isten, hogy
GYÜLEKEZETEINEK
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, CÍMJEGYZÉKE
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THE
EXAMPLE
OF THEEgyiptomból?
SUFFERING
SAVIOR
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

folytatás
az 1. morning
oldalról we joyfully
On Easter
and
thankfully
celebrate
Savior’s
Az élet
gyötrelem,
de azértour
van mit
enni,
resurrection. However, before this
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
happened, he had to suffer a great deal.
a
tisztességes
temetéshez
való
jogukat
Let us examine how many things heis
megtarthatták.
Az életHow
egy merõ
kinlódás,
had
to go through?
he tolerated,
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
and how he was able to endurejobb,
the
mint aAnd,
semmi,
és úgy
kilátás from
ennél
pain?
what
doessincs
he expect
többre.
us;
as a Fogadjuk
result of el
hisa helyzetet,
example?és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
LetHányan
us readtengetik
1 Peter 2:21-25,
and verses
az életüket
ma is
13-21
(NKJV)
from
the
same
chapter:
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
…Christ
also suffered
us, leaving
Így tengette
az életétforIzráel
míg el
usnem
an jött
example
you should
follow
hozzáthat
a Szabadító
és ki
nem
His
steps:
committed
no sin, Nor
hozta
õket Who
a szolgaság
házából.
was deceit found in His mouth, who when
He was reviled, did not revile in return;
a mi Szabadítónk?
2Mózes
whenMilyen
He suffered,
He did not threaten,
12:42-ben
találunk
but
committed
Himselfegy
to különös
Him whomondajudges
tot Istenrõl.who Himself bore our sins in
righteously;
Virrasztott
azon
éjszakán,
His own
body onaztheÚr
tree,
thatazwe,
having
died
to sins,
might
righteousness
amikor
kihozta
õketlivefor
Egyiptomból.
Ez az
– éjszaka
by whose
you were healed. For
az stripes
Úré volt.
you Micsoda
were likeevangélium
sheep goingvan
astray,
ebbenbuta
have
now returned
to the Shepherd
and
mondatban?
Virrasztott
az Úr. Pedig
Overseer
of
your
souls.
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
Therefore
submitaz,yourselves
to every
alszik.
Mit jelent
hogy virrasztott
az
ordinance
of
man
for the
Lord’skihozta
sake,
Úr
azon
az
éjszakán,
amikor
whether to the king as supreme, or to
népét Egyiptomból?
governors,
as to those who are sent by
szólva –of Isten
mindent
him Emberileg
for the punishment
evildoers
and
félretett
és csak
az Õ népére
for
the praise
of those
who dofigyelt
good. azon
For
az iséjszakán.
szabadulás
minden
this
the will of A
God,
that by doing
good
mozzanatát
felügyelte,
you
may put toszemélyesen
silence the ignorance
of
foolish
men
– as free,figyelõ
yet not using
liberty
minden
pillanatot
tekintetével
askísért
a cloak
for Hát
vice,
but asezbondservants
végig.
kicsoda
a rabszolga,
ofkoszos,
God. rongyos
Honor all
people,
the
nép,
hogy Love
az Isten
brotherhood,
God. Honor róluk,
the king.
személyesenFear
gondoskodik
és
Servants, be submissive to your masters
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
with all fear, not only to the good and
1500 évvel
késõbb
thegentle,
but also
to the ismét
harsh.virrasztott
For this
Isten a Gecsemáné
kertben,
azon a
isaz
commendable,
if because
of conscience
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
toward God one endures grief, suffering
azon a húsvét
hajnalon,
a mi
wrongfully.
For what
creditamikor
is it if, when
you
are beaten for
your faults, you take
szabadításunk
történt.
it patiently?
But when
you do good
Sõt, személyes
bizonyságom
vanand
arsuffer,
if you
take
it patiently,
is
ról, hogy
velem
együtt
virrasztottthis
az Úr
commendable
before
For amikor
to this
28 évvel ezelõtt
egyGod.
téli estén,
you
were
called, because
also
rólam
is lehulltak
a rabtartóChrist
bilincsei.
suffered for us, leaving us an example,
that you should follow His steps…
Üldözött szabadok, gyõztes szabaNow let
us examine
howNem
manyvolt
things
dok.
Elindultak
tehát.
tedid
Jesus
Christ
have
to
go
through
lekommunikáció. Nem lehetett mobilbefore
his rákérdezni
resurrection?
According
telefonon
a sor elején,
hogy
tohátul
the Gospel
John, Chapters
18 and
mindenofrendben
van-e. Közel
két
19,
his first
experience
was
milliós
nép,terrifying
asszonyok,
gyermekek,
when one of his own disciples became
öregek,
barmok,him
szekerek,
his
traitorjuhok,
and handed
over tovégehis
láthatatlanHis
konvoj.
VeresJudas.
tenger Any
partenemies.
nameA was
ján tábort
vernek,
megpihennek.
Egyperson
whose
best friend
treated him/
szer
csak
felröppen
a
hír,
az
egyiptomi
her in such a horrible manner, or whose
sereg közeledik.
Kitörona pánik
a táborspouse
ever cheated
him/her;
can
ban. Elõlthe
a tenger,
mögöttük
ellenség.
imagine
pain Jesus
wentaz through;
elõbbFor,
segítségért
kiált Istenhez,
asAanép
result.
when someone
close
toaztán
us forsakes
us, or
cheats
on us; Mit
we
pedig neki
esik
Mózesnek:
are
bitterly
disappointed.
Askia minket
result,
tettél
velünk,
miért hoztál

lett volna szolgaként meghalni Egyipwe
sob, Kiderül,
we threaten,
try to
tomban.
hogy and
van we
a népnek
figure out how we could hurt him back
hite,
de még
gyenge
az the
a hit.same
Ha
in
a way
thatnagyon
may cause
him
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
excruciating pain, he caused us. Right?
de haJudas
balulbecame
üt ki valami,
pániAnd
a traitormáris
for money,
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
volt to
a
or
for material
gain!
WhichKilead
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
Jesus – the sinless and almighty Son
keresztyén
ezen a
of Mellesleg,
God, and sok
God
– being tart
captured,
szinten adragged
hitéletében.
bound,
away, accused, beaMózesnek
jutthorns,
Isten
ten,Ekkor
crowned
with a eszébe
crown of
ígérete.to2Mózes
6: 6-8.
Istentomegígérte,
taken
Golgotha,
nailed
the cross,
and
mocked; before
he egyiptodied.
hogybeing
megszabadítja
õket az
miak 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.
But
hownem
did he
take allmint
thatasuffering?
Mózes
okosabb,
nép, csak
As
Son,
himself,
he
hiszGod’s
Istenben,
és and
a hit God
beszédét
mondja
bore
it
practically
without
a
word
tovább az üldözött szabadoknak. Haof
complaint.
In other
words,
“…when
Isten az aki, akkor
teljesíti
az Õ beszédét.
he
was
reviled,
(he)
did
not
revile
in
Ebben hitt Mózes.
return; when He suffered, He did not
Ha azt kérdezte
volna valaki
Mózes-to
threaten,
but committed
Himself
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
Him who judges righteously…” – We
Erre Mózes
azt válaszolhatta
read.
Evencsak
though
he had the volna,
power
hogy:
Nem
tudom.
valaki
kér-–
to
come
down
fromHathe
crossaztand
dezte volna:
Mózes,of mondd
negiving
up the option
makingmeg
salvation
available
for all szabadít
humans –meg
cause
his
künk, hogyan
Isten
enemies
(including
Judas) tohelyzetbõl?
die on the
bennünket
ebbõl a lehetetlen
spot.
he didn’t
do that. Instead,
he
MózesBut
csak
azt válaszolhatta
volna,
silently
put tudom!
up with
the azonban
unfair, and
hogy: Nem
Egyet
tuhorrible
physical
spiritual
pain.
dok! Az Úr
harcoland
értetek,
és a lehetetBut how
wasvezetni,
he ablemert
to endure
such
lenbõl
is ki tud
Õ az Úr.
inhumane
treatment;
especially
– since
Ez a bibliai
hit. Hinni
azt jelenti,
koaccording
to theazt,
Bible
– he
became
molyan veszem
amit
Isten
mond,like
ha
us
(Hebrews
and therefore
the
annak
minden 1:17),
ellentmondani
látszik is.
whippings,
the
wounds
from
the
crown
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
of thorns, the nails, and the mocking,
várokhim
rá ésjust
hiszek
benne,
nekem
hurt
as much
asésit amit
would
have
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
Õ
hurt our body and soul? The onlyazway
feladata.
Útattonyitni
a all
tengeren,
leféhe
was able
endure
this was
by
kezni a harcikocsik
homálytof
concentrating
on thekerekét,
future results
his
pain. az
Namely
by considering
bocsátani
egyiptomiakra...
mindthat
a
if
he was willing
to “bear
our véghez
sin in his
Szabadító
Úr feladata.
Õ viszi
a
body
on(to) kegyelembõl.
the cross, then,Hit
“whosoever
szabadítást
által fobelieves
willélhetsz
not perish,
“but
gadhatodinel.him”
Hit által
szabadon,
have
everlasting
life”
(John
3:16.);
and
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
whosoever will confess his sins to him
gyõzelmesen,
az Úr will
hadakozik
and
ask him tomert
forgive;
receive
érted.
forgiveness and cleansing. (1 John 1:9.)
A tengerparton
a halál
kapujában
While,
in case he would
back
away; it
álltak, Isten
pedig megnyitotta
számukwould
be impossible
for humans
to
ra az élet
és õk átléptek
have
theirkapuját,
sins forgiven,
and agohato
heaven.
Thus, “…for the joy that was
lálból az életbe.
set before Him (He) endured the cross,
Ezt a lépést
te se halogasd!
despising
the shame…”
– As written in
Hebrews 2:12 (NKJV).
Lukács János

Finally, what does
the Egyház
Lord expect
Magyarországi
Baptista
from us – God’s children – as a result
Berettyóújfalui
BaptistaMainly
Gyülekezet
of Christ’s example?
that we
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.Also,
follow his example in suffering.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
that
we submit ourselves “to every
ordinance of man for the Lord’s sake,
Kedves toTestvéreink
Kriszwhether
the king as Jézus
supreme,
or the
tusban!
governors… For this is the will of God,
Kedves
Amerikai
Baptista
that
by doing
goodMagyar
you may
put to
Szövetség!
silence the ignorance of foolish men…
“„Nem
– As our
Scripture said.
“Forhogy
this is
igazságtalan
az Isten,
commendable
before
God...
For
to
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és athis
you were melyet
called,tanúsítottatok
because Christ
also
szeretetrõl,
az Õ
suffered
for
us,
leaving
us
an
example,
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolthat ayou
should follow
His steps…”
gáltok
szenteknek.”
(Zsid 6:10)
In other words, if believing that Jesus
isKöszönjük,
the Son ofhogy
God,gondoltak
we invited
him
ránk
ne-into
ourhelyzetünkben.
heart already and thereby became
héz
God’s
children;
then végi
the leomlása
Lord expects
Imaházunk
augusztus
és
us to relate
to suffering
and cruelty
lebontása
után
jó reménységgel
va-the
sameafelõl,
way Jesus
Namely,
webenshould
gyunk
hogydid.
Isten
megsegít
be found
innocent,
guilt free,
nünket
egy új
és szép or
hajlékot
építeniand
suffer silentlycéljára,
and without
revenge.
istentiszteletek
az Õ neve
dicsõ-For
that isA the
way he behaved,
and also
ségére.
munkálatokat
jövõ tavasszal
kezdjük
addigresponsibility
a nem várt tervebecausemeg,
it is our
to show
zéssel
és az engedélyek
our tormentors
the lovebeszerzésével
of God, by our
foglalkozunk.
actions; and thereby create a desire in
Tervünk
és szándékunk
végrehajthem
to follow
him too.
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
***
által számunkra eljuttatott
összeget:
On azaz
Easter
$5,000,
ötezermorning
dollárt. we joyfully
and thankfully celebrate our Savior’s
Ezúton is megköszönve
testvéreink
resurrection.
However,
before ésthis
segítségét,
kérjük továbbra
is a minket
happened,
he
had
to
suffer
a
deal.
az Úrra figyelõ imádságaikat! great
Minden
Like the pain
he áldását
experienced
when
szolgálatukra
Istenünk
kívánjuk.
one of his disciples became his traitor
and
handed
him over
to his enemies.
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
Or theGyülekezet
torture nevében:
of being captured,
Baptista
bound, dragged away, accused, beaten,
Dániel
crowned withPapp
a crown
oflelkipásztor
thorns, taken
István
to Golgotha,Szatmári
nailed to
the gondnok
cross, and
presbiter
mocked. Yet, Lisztes
he tookTibor
all this
without
complaint, and suffered silently because
===========================
he kept his eyes on the results of his
pain. InVÁRJ
other words,
on the fact that
MÉG!
by taking our sins in his body unto the
Józsué
3:16pay
(2Móz
cross;
he can
for 14,21-22)
them, instead of
us. So that whosoever believes in Him
Megállt
víz. be
and invites him into his
heart; amay
Minthogyha
óriási
kézhis
able to immediately
receive
him,
tartotta
forgiveness, and eternal
life.volna föl,
megállt,
In return, all he expects us to do
s
rakásra
gyûlt,our
is that – after inviting him into
feszült,
heart – we should follow his example
hullám hullámra
even in suffering.
Namely, hõkölt.
obey our
leaders; good or bad. Give Megállt
no reason
percre,
for accusation, so that egy
in case
some
amíg
túlsó partra
may want to accuse
or apersecute
us; we
át nem Moreover,
értünk.
should suffer innocently.
face all hardships and pain peacefully
VárjFor,
mégthis
Uram!
and without revenge.
is our
veddmaybe
el!
calling; so that Kezed
God’s ne
name
Mégour
mindig
glorified through
pain.itt vagyok,
mindigtoittdo
vagyunk
Aremég
we willing
all this?sokan.
Irma,
F. Matrai
Herjeczki
Géza(2009)
(1977)
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A PRAYER FOR POLITICIANS &
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
PUBLIC OFFICE HOLDERS
folytatás az 1. oldalról
by Walter Rauschenbusch
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
O GOD,
thou fokhagyma
great governor
of all
van
húsosfazék,
és uborka,
és
the
world,
we
pray
thee
for
all
who
holdis
a tisztességes temetéshez való jogukat
public
office and
the kinlódás,
life, the
megtarthatták.
Azpower,
élet egyfor
merõ
welfare, and the virtue of the people are
halál.
hát ezis jobb,
inreménytelenség
their hands to és
make
orDe
to mar.
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
We remember with shamekilátás
that inennél
the
többre.
Fogadjuk
el
a
helyzetet,
és az
adott
past the mighty have preyed on the
labors
tenni.
ofkeretekben
the poor; próbáljuk
that theyelviselhetõvé
have laid nations
Hányan
tengetik
az
életüket
is
in the dust by their oppression, andma
have
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
thwarted the love and the prayers of thy
Így tengette az életét Izráel míg el
servants.
nem
nem
We jött
prayhozzá
theea Szabadító
that by és
theki free
hozta õket of
a szolgaság
házából.
institutions
our country
the tyrannous
instincts of the strong may be curbed
and Milyen
turned to
theSzabadítónk?
patient service2Mózes
of the
a mi
commonwealth.
12:42-ben találunk egy különös mondaStrengthen
tot
Istenrõl. the sense of duty in our
political
life. Grant
that
the az
servants
of
Virrasztott
az Úr
azon
éjszakán,
the
state kihozta
may feelõket
everEgyiptomból.
more deeplyEz
that
amikor
az
any
diversion
of volt.
their public powers for
éjszaka
az Úré
private
ends isevangélium
a betrayal ofvan
theirebben
count-a
Micsoda
ry.mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Purge õrizõje
our cities
andszunnyad
states andésnation
Izráel
nem
nem
ofalszik.
the deep
causes
of
corruption
which
Mit jelent az, hogy virrasztott
az
have so often made sin profitable and
Úr
azon
az
éjszakán,
amikor
kihozta
uprightness hard.
népét
BringEgyiptomból?
to an end the stale days of party
Emberileg szólva – Isten mindent
cunning.
félretett
csakspirit
az Õ népére
azon
Breatheés
a new
into allfigyelt
our nation.
az
A dust
szabadulás
Liftéjszakán.
us from the
and mireminden
of the
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
past
that we may
gird ourselves
for a
minden
figyelõ tekintetével
new
day's pillanatot
work.
kísért
Hát kicsoda
a rabszolga,
Give végig.
our leaders
a newezvision
of the
koszos,future
rongyos
nép,country
hogy az
possible
of our
andIsten
set
személyesen
gondoskodik
és
their
hearts on fire
with large róluk,
resolves.
Raise
up félretéve
a new generation
of women
mindent
figyel rájuk?
and 1500
men, évvel
who will
have
the virrasztott
faith and
késõbb
ismét
daring
of the
Kingdom of
God inazon
theira
az Isten
a Gecsemáné
kertben,
hearts,
and éjszakán,
who will enlist
life in a
csütörtök
azon for
a pénteken,
holy
for the
freedom
and rights
azonwarfare
a húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
ofszabadításunk
the people. történt.
Sõt, személyes
bizonyságom van
arWalter Rauschenbusch,
1910
ról, hogy Baptist
velem együtt
az Úr
pastor,virrasztott
social prophet,
28 évvel ezelõtt egyAmerican
téli estén,reformer
amikor
Ministers
Councilbilincsei.
ABCUSA
rólamThe
is lehulltak
a rabtartó
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. MISSIONARY
Elindultak tehát. Fund
Nem volt telekommunikáció.
lehetett mobilThe purpose: Nem
supporting
the
telefonon
rákérdezni
elején,
hogy
missionary
initiativesa sor
of our
young
people.
Donations
thisKözel
fundkét
hátul
minden
rendbenfrom
van-e.
will be nép,
allocated
by the Missionary
milliós
asszonyok,
gyermekek,
and
Benevolence
Board
at végeits
öregek, juhok, barmok,
szekerek,
mid-year konvoj.
meetings.
The tenger
written
láthatatlan
A Veres
partapplications
addressed
to the MBB
ján
tábort vernek,
megpihennek.
Egyshould state the goals and the
szer
csak felröppen
a hír, aztrip,
egyiptomi
duration
of the mission
and
sereg
közeledik.
a pánik
a táborshould
include aKitör
letter
of support
ban.
tenger,ofmögöttük
az ellenség.
fromElõl
theapastor
the applicant.
A nép
elõbb segítségért
Istenhez,
Contributions
can bekiált
mailed
to
aztán
pedig neki
esik on
Mózesnek:
the Treasurer
(address
page 2). Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

2021.
április
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek
jut Isten
Holiness
or eszébe
Hardness
ígérete. 2Mózes
6:
6-8.
Isten
megígérte,
Toward God?
hogy megszabadítja õket az egyiptoHe…wondered
that there
was
no
miak kezébõl, és beviszi
népét az
ígéret
intercessor…
ISAIAH
59:16
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
Theveszedelemtõl,
reason many of
us ez
stopcsak
praying
jelen
mert
egy
and
rövidbecome
epizód ahard
nép toward
életében.God
Nemis ezthat
a
we
an emotional
vég, only
Isten have
folytatást
ígért. Mostinterest
az a
in
prayer. hogy
It sounds
to sayIsten
that
dolgunk,
erõsengood
ráálljunk
we
pray,Így
andbátorítja
we readMózes
booksa népet:
on prayer
szavára.
Ne
which tell us that prayer is beneficial—
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
that our minds are quieted and our souls
hogyan
szabadít
az Úr
are
uplifted
whenmeg
wema
pray.
ButbenneIsaiah
teket!
2Mózes
14:
13,
14.
implied in this verse that God is amazed
Mózes
nem okosabb,
mint a nép, csak
at such
thoughts
about prayer.
hisz
Istenben,
hit beszédétmust
mondja
Worship
andés aintercession
go
together;
is impossible
without
tovább az one
üldözött
szabadoknak.
Ha
the
raising
Istenother.
az aki, Intercession
akkor teljesíti means
az Õ beszédét.
ourselves
to the point of getting the
Ebben hittup
Mózes.
mind
regarding
the person
for
Haof
aztChrist
kérdezte
volna valaki
Mózeswhom
we
are
praying
(see
Philippians
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
2:5).
Insteadcsak
of azt
worshiping
God,
we
Erre Mózes
válaszolhatta
volna,
recite speeches to God about how prayer
hogy:
Nem to
tudom.
azt kéris
supposed
work. Ha
Arevalaki
we worshiping
dezte
volna:
Mózes,
mondd
meg
neGod or disputing Him when we say, “But
künk,I just
hogyan
meg
God,
don’t szabadít
see how you
are Isten
going
bennünket
helyzetbõl?
to
do this”?ebbõl
Thisa lehetetlen
is a sure sign
that we
Mózes
csak azt válaszolhatta
volna,
are
not worshiping.
When we lose
sight
of
God,Nem
we become
hard and
dogmatic.
hogy:
tudom! Egyet
azonban
tuWe
ourharcol
petitions
at His
and
dok!throw
Az Úr
értetek,
és throne
a lehetetdictate
tokiHim
we mert
wantÕHim
to do.
lenbõl is
tud what
vezetni,
az Úr.
WeEz
don’t
worship
God,
nor
do
we
seek
a bibliai hit. Hinni azt jelenti, ko-to
conform
our minds
the Isten
mindmond,
of Christ.
molyan veszem
azt,toamit
ha
And
if
we
are
hard
toward
God,
we will
annak minden ellentmondani látszik
is.
become hard toward other people.
Nem
hogyan szabadít
Aretudom,
we worshiping
God in meg,
a waycsak
that
várok
rá és
benne,we
éscan
amittake
nekem
will
raise
ushiszek
up to where
hold
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
az Õ
of Him, having such intimate contact
feladata.
nyitni
a tengeren,
leféwith
Him Útat
that we
know
His mind about
kezni
a harcikocsik
kerekét,
the
ones
for whom we
pray? homályt
Are we
living
in aaz
holy
relationship with
God,
bocsátani
egyiptomiakra...
mind
a
or
have weÚr
become
hard
Szabadító
feladata.
Õ and
viszidogmatic?
véghez a
Do you find
yourself thinking
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által that
fothere
is no
interceding
properly?
gadhatod
el. one
Hit által
élhetsz szabadon,
Then
be that
person de
yourself.
Be a
bár mindig
üldözötten,
ugyanakkor
person who worships God and lives
gyõzelmesen,
mert az with
Úr hadakozik
in
a holy relationship
Him. Get
érted.
involved in the real work of intercession,
A tengerparton
a halál
remembering
that it
truly kapujában
is work—
álltak, that
Isten demands
pedig megnyitotta
work
all yourszámukenergy,
ra azwork
élet which
kapuját,
õk hidden
átléptekpitfalls.
a habut
hasés no
lálból az életbe.
Preaching
the gospel has its share of
pitfalls,
intercessory
prayer has none
Ezt abut
lépést
te se halogasd!
whatsoever.
Oswald
Chambers
Lukács
János

Magyarországi
Baptista Egyház
NAGYPÉNTEK
ESTE
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Bár sziklasír várta végső pihenésül,
4100
Eötvös
u. 2.
s őrökBerettyóújfalu,
vigyázták, pecsét,
félelem;
www.baptista.hu/berettyoujfalu
már győztesnek járó koszorúja készült,
hervadhatatlan és tövistelen.
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
MERT HARMADNAPON
Kedves Amerikai Magyar Baptista
"Gyaláztatván, viszont nem gyalázott;
Szövetség!
szenvedvén is, nem fenyegetőzött:
„Nem
az *Isten,
hogy
bízta azigazságtalan
igazán ítélőre."
- S látod,
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
sírját már hiába
őrizték az őrök! és a
szeretetrõl,
melyet2:23)
tanúsítottatok az Õ
(* = 1Péter
neve iránt, amikor Szilágyi
szolgáltatok
ésversei
szolJózsef
gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)

EGY
ÁLLránk neKöszönjük,
hogyNÉV
gondoltak
héz helyzetünkben.
MESSZE MAGASAN
Imaházunk augusztus végi leomlása és
Azért azután
Istenjóis reménységgel
felmagasztalta őt,
lebontása
va-és
ajándékozott
neki
oly
nevet,
mely
mingyunk
afelõl, hogy Isten megsegít benden név fölött való, hogy Jézus nevére
nünket
egytérd
új és
szép hajlékot
építeni
minden
meghajoljon,
mennyeieké,
istentiszteletek
céljára,
az
Õ
neve
földieké és föld alatt valóké, és dicsõminden
ségére.
munkálatokat
tavasszal
nyelvAvallja,
hogy Jézusjövõ
Krisztus
Úr, az
kezdjük meg, addig a nem várt terveFilippi
2:9-11
Atya
Isten
dicsőségére.
zéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Egy Név áll messze magasan
Tervünk
és név
szándékunk
Minden más
felett! végrehajtására
fogjuk
fordítani
kedves testvérek
Így vallom, Jézus, aboldogan:
által
eljuttatott
Azszámunkra
Élet jött Veled!
Az Életösszeget:
jött Veled!
$5,000, azaz ötezer dollárt.
E névre: Jézus, térdre hull,
Ezúton
is megköszönve
Hódol majd
minden lény!testvéreink
segítségét,
továbbra
is a minket és
Ő szól, skérjük
mi sötét,
menekül!
az Elűzi
Úrra azt
figyelõ
imádságaikat!
Minden
a fény, Elűzi azt a fény!
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
E Névnél jobb és drágább nincs!
Ez törli mind,
mi szenny!
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
Ó, Isten-küldte
kincs,
Baptista
Gyülekezetdrága
nevében:
Benned miénk a menny!
Papp
Dániel lelkipásztor
Benned miénk
a menny!
Szatmári István gondnok
E Névre hull leLisztes
bűnbilincs,
Tibor presbiter
A Sátán meghátrál!
===========================
Jézusban kárhozat már nincs!
A halott talpra áll! A halott talpra áll!
VÁRJ
MÉG!
Kegyelme
oly dicsőn
megáld,
Józsué
3:16
(2Móz
Hol rút ínség honolt! 14,21-22)
Ó, ember, hidd el, rég vár rád,
Ki engem átkarolt! KiMegállt
engem átkarolt!
a víz.
Minthogyha
óriási
kéz
Ó, hadd hirdessem igédet:
tartotta
volna föl,
Csak hit kell!—semmi
más!
Megváltás nincsen kívüled!megállt,
s rakásra
gyûlt,
Sem megigazulás! Sem
megigazulás!
feszült,
Ezt vallom, hol még bűn honol:
hullámra hõkölt.
Megment ahullám
kegyelem!
Megállt
Szálljon bár szembe föld, pokol,
egy
Én bátran hirdetem! Én bátranpercre,
hirdetem!
amíg a túlsó partra
Ha majd a végső percem
jő, értünk.
át nem
Szám Neved suttogja!
Így szóljon ajkam búcsúszava:
Várj még Uram!
Ím: Isten Báránya!Kezed
Ím, Isten
Báránya!
ne vedd
el!
Charles
Wesley
(Jesus!
The Name
Még
mindig
itt vagyok,
Highmég
overmindig
All, 1749)
Ford: Anna
Piroska
itt vagyunk
sokan.
Williams http://www.hymntime.com/tch/
non/hu/e/g/y/n/egyneval.htm
Herjeczki Géza (1977)

2010.
10.
oldalszeptember

ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
EGY
ÚT VEZET
CSAK ÉGBE

folytatás az 1. oldalról
Keskenypalló örvénylő ár felett.
Sötét,
Az életmélységes
gyötrelem,szakadékon
de azért vanát,mit enni,
odaöntve
egyetlen
út gyanánt,
van húsosfazék,
fokhagyma
és uborka, és
két
összerótt hatalmas
szálfa:
mint is
a tisztességes
temetéshez
való jogukat
kereszt.
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség
és halál.
De hát ezis jobb,
A
szakadék szélén
egymásután
mint a semmi,
és úgy sincs kilátás ennél
lépnek
elő a vándorok.
többre.
el a helyzetet,
A
túlsó Fogadjuk
partról érkező
sugár és az adott
keretekben próbáljuk
megvilágítja
halványelviselhetõvé
arcukat. tenni.
Hányan tengetik
az életüket
ma is
A mélységtől
mindegyik
visszaborzad,
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
remegve
hátrál, s híd után kutat.
Így riadtan
tengettenézi
az aéletét
Izráel míg el
Aztán
keresztet,
nem
jött hozzá
az
egyetlen
utat.a Szabadító és ki nem
hoztaa õket
a szolgaság
házából.
Hol
jótettek,
és érdemek
fénylő,
tarka ívű szivárványhídja itt?
Milyen
a mi Szabadítónk?
2Mózes
Lelkek
bolyongnak
a félelmes parton.
12:42-benaztalálunk
különös mondaVallatják
öröklétegy
titkait.
tot Istenrõl.
Sikoltó
sírással hidat keresnek
Virrasztott
Úr azon
éjszakán,
és nem
találnakazsehol
csak az
keresztet.
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
Kereszt...
éjszaka azkereszt...
Úré volt.nem ismerős nekik?
Lenn
tele
volt
vele az életük.
Micsoda evangélium
van ebben a
Találkoztak mindennap szüntelen.
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Állt úton-útfélen.
Izráel õrizõje
nem égre
szunnyad
és nem
Templomok
tornyán
csillogott,
alszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
az
setéten állt minden oltáron ott,
Úrhatárszéleken
azon az éjszakán,
amikor kihozta
és
árválkodott.
népét Egyiptomból?
Odatűzték
a magányos tetőre,
Emberileg
szólva
– Isten mindent
ezerszám
őrködött
a temetőre.
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
Ó,
ékszert A
is csináltak
belőle,
az még
éjszakán.
szabadulás
minden
és
olyan megszokott
lett… megszokott.
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
Most
mégse
mernekfigyelõ
megindulni
rajta,
minden
pillanatot
tekintetével
hogy
átjussanak
fénylő,
biztos
partra.
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
Úgy
rettegik
a megszokott
keresztet.
koszos,
rongyos
nép, hogy
az Isten
Sikoltó
sírással
hidat
keresnek.
személyesen gondoskodik róluk, és
Az
az egyetlen
út afigyel
túlsó rájuk?
partra,
mindent
félretéve
nekik gúny, nekik, ítélet jele,
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
mert odalenn nem törődtek vele.
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
De
az a gyermek...
is félne.
csütörtök
éjszakán,mintha
azon nem
a pénteken,
Mosolygó
arccalhajnalon,
odalép a amikor
szélre, a mi
azon a húsvét
sszabadításunk
a nagy kereszten
úgy indul a lába,
történt.
mintha
az Isten mentő
kezén járna.
Sõt, személyes
bizonyságom
van arÉs
az asszony…
nemvirrasztott
szédül alá?
ról,az
hogy
velem együtt
az Úr
–hisz
a magányos
hídon
korlát.
28 évvel
ezelõtt egy
télinincsen
estén, amikor
Nem!
ott lennapusztaságokon
járt,
rólamMíg
is lehulltak
rabtartó bilincsei.
kereszt vezette, kereszt támogatta,
s biztos
a lépte,
Üldözött
szabadok, gyõztes szababármit
üvölt
a gyilkos
alatta.volt tedok. Elindultak
tehát.ár Nem
Remegő
térddel
megindulna
másmobilis.
lekommunikáció. Nem lehetett
–most
jó volna
a kereszt
menedékül!–
telefonon
rákérdezni
a sor
elején, hogy
de
meginog
titkos mélybe
hátul
mindens arendben
van-e. szédül.
Közel két
Mind
odaérünk.
milliós
nép, asszonyok, gyermekek,
Megáll
szívünk
és meghűl
a vérünk.
öregek, ajuhok,
barmok,
szekerek,
végeSláthatatlan
aszerint vár
ránk A
kegyetlen
ítélet,partkonvoj.
Veres tenger
hogy
lenn avernek,
kereszt lelkünknek
mivéEgylett.
ján tábort
megpihennek.
A
szédítő,
kavargó ára felett,
szer
csak felröppen
hír, az egyiptomi
sötét,
át,a táborsereg mélységes
közeledik. szakadékon
Kitör a pánik
odadöntve,
egyetlen
út gyanánt
ban. Elõl a tenger,
mögöttük
az ellenség.
vár
reánk
a kereszt.
A nép
elõbb
segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki
esik Mózesnek:
Túrmezei
Erzsébet Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

2021.
április
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ROKONOK
Egyiptomból?
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna
szolgaként
meghalni
Ady Dánielné
mesél Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
unokáinak
hite, de mégaz
nagyon
gyenge az a hit. Ha
ezeket
a sorokat
írom, az
mintha
jólAmint
mennek
a dolgok,
tisztelik
Urat,a
múlt
megnyílna
egy kismáris
rés, éspánimár
de hafele
balul
üt ki valami,
röpül
képzelet akeresnek.
résen keresztül,
kolnakisésa bûnbakot
Ki volt aa
szilágysági
között egy kis torhibás, hogy dombok
ide jutottunk?
nácos
falusi házba.
Ott ültünktart
a tornácon
Mellesleg,
sok keresztyén
ezen a
aszinten
kis kétaéves
öcsémmel
és
nővéremmel,
hitéletében.
néztük,
édesapám
javítja
tyúkEkkorahogy
Mózesnek
eszébe
juta Isten
ólat.
Éppen
azt mesélte
munka
közben,
ígérete.
2Mózes
6: 6-8. Isten
megígérte,
hogy egyszer hogy fogott rókát, amikor
hogy megszabadítja
õket az hangját.
egyiptohallottam
az Ady nagymamám
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
- Gyertek
be drágáim,
a nap
földjére.
Akkor
tehát, nem
kell már
félni ela
köszönt
tőlünk,
kezd
a
levegő
is
lehűlni
jelen veszedelemtõl, mert ez csak
egy
idekinn.
Elkészült
pulicka, aNem
kecskét
rövid epizód
a népa életében.
ez ais
megfejtem, lesz rá finom kecsketej.
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
Levetettehogy
kötényét,
dolgunk,
erõsenmegmosta
ráálljunk kezét,
Isten
majd
mi következtünk
kézmosásra.
szavára.
Így bátorítja Mózes
a népet:SzüNe
leink
is bejöttek,
együtt
az
féljetek!
Álljatokéshelyt,
és körülültük
meglátjátok
asztalt.
Nagymamám
a
szemeit
törölgethogyan szabadít meg ma az Úr bennete
örömében,
teket!
2Mózesannyira
14: 13,jól
14.esett néki, hogy
otthon látja a családunkat. A kisöcsémet
Mózes
nem okosabb,
mintlátta.
a nép,Benne
csak
kilenc
hónapos
korától nem
hisz
Istenben,
és
a
hit
beszédét
mondja
látta az Ady utódot. Miután édesanyám
tovább azDánielt,
üldözöttnagymamám
szabadoknak.
Haa
lefektette
vette
Isten az aki, akkor
Õ beszédét.
szemüvegét,
ami ateljesíti
nyitottazBibliára
volt
Ebben hittOlyan
Mózes.jólesett az esti áhítatfektetve.
azt kérdezte
volna valaki
MózesbanHahallani
a nagymamám
hangját
az
éneklésben,
és a szívet
imáját.
tõl: Mikor teljesíti
Isten,mozgató
amit megígért?
Elfújta
a lámpát,
a koromsötétben
Erre Mózes
csak aztés
válaszolhatta
volna,
megfogta
az tudom.
Annuska
az én azt
kezemet
hogy: Nem
Haésvalaki
kérés
felvitt
az ő szobájába,
arra azmeg
éjszakádezte
volna:
Mózes, mondd
nera.
(Erzsi
néném maradt
a mimeg
helyünkön
künk,
hogyan
szabadít
Isten
lent
a házban.)
bennünket
ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Igazi meseóra
Az életéről volna,
mesélt.
Mózes
csak aztvolt.
válaszolhatta
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tu– Fiatal házasok voltunk, még a század
dok! Azpontosabban
Úr harcol értetek,
és a Lelléből
lehetetelején,
1907-ben.
lenbõl isaz
ki egyik
tud vezetni,
mert Õaki
azmeghíÚr.
érkezett
Ady rokon,
vótEz
hozott
az esküvőjükre.
Papátokkal
a bibliai
hit. Hinni azt jelenti,
komeghánytuk
vetettük
a dolgot,
hogy mint
molyan veszem
azt, amit
Isten mond,
ha
legyen,
mert akkor
volt kisbabám,
annak minden
ellentmondani
látszik ais.ti
Ilona
nénétek.
Papátok
unszolt,
menjek
Nem tudom,
hogyan
szabadít
meg,
csak
el
vele,rátalálkozzak
én is és
a többi
rokonvárok
és hiszek benne,
amit nekem
nal,
hiszmegteszem.
a mi esküvőnk
télenpedig
volt, az
nagy
mond,
A többi
Õ
hó,
nem
tudtak
eljönni
a
távolabb
lakó
feladata. Útat nyitni a tengeren, leférokonok, most pedig jó alkalom lenne
kezni a harcikocsik
homályt
bemutatni
engem a kerekét,
családnak.
Belebocsátani
az
egyiptomiakra...
a
egyeztem. A kicsit édesanyámramind
bíztam,
Szabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
én is a szebbik pendelyemet öltöttem
szabadítástPapátok
kegyelembõl.
által fomagamra.
szépen Hit
kipöndörítetgadhatod
által
élhetszszekérre
szabadon,
te
férfiasrael.a Hit
nagy
bajuszát,
ülbár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
tünk, és elhajtottunk Lellébe. Ott már jegyõzelmesen,
mertnagy
az Úr
hadakozik
len
volt a rokonság
része,
de Lenci
bátyám
érted. Mariska ángyával (Ady Lőrincz
és Pásztor
Mária) még
nem érkezett
meg
A tengerparton
a halál
kapujában
Érmindszentről.
álltak, Isten pedig megnyitotta számukraMindenki
az élet kapuját,
és õkfogadott,
átléptek apapáhakedvesen
lálból
az életbe. velem. Ahogy szokás
tok
büszkélkedett
falun,
is suttogtak
az asszonyszeEzt aottlépést
te se halogasd!
mélyek, hogy vajon hogy fog érkezni a
Lukács
ténsasszony, mert, hát
ugye János
a fiuk már

híres
ember lett, Baptista
most is Párizsban
Magyarországi
Egyház járkál
és
azt
mondják
Bandiról,
hogy az
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
már
egy
zseni!
Nemsokára
hintón
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.érkezett
Lenci bátyám és Mariska ángya, aki
www.baptista.hu/berettyoujfalu
díszes kalappal, városiasan volt kiöltözve. Az Adyk csak nézegették, az asszoKedves
Testvéreink
Jézus
Krisz-ám
nyok
összebújva
bökdösték
egymást,
tusban!
engem lebilincselt, és gyönyörködtetett
Magyar
Baptista
aKedves
látvány.Amerikai
Nekem ritkán
adódott
alkaSzövetség!
lom, hogy ilyen szépséget lássak. Bizonyosan
ángya,
hogy hogy
nagyon
„Nem észrevette
igazságtalan
az Isten,
rajta felejtettem
a szemem, mert odajött
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és a
hozzám ésmelyet
megkérdezte
a családomat.
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ
neve
iránt, amikor
szolgáltatok
és szolMondtam,
hogy egy
leányka van.
Aztán
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid
azt kérdezte,
hogy hát
az6:10)
uram megyené Amerikába? Mondtam, hogy igen. AkKöszönjük,
hogy gondoltak
kor
megsimogatta
a fejemet. ránk nehéz helyzetünkben.
Elhallgatott.
Imaházunk
augusztus végi leomlása és
lebontása
után holnap
jó reménységgel
va- Gyerekek,
folytatom - mondta
gyunk
afelõl,
hogy szemét
Isten megsegít
benkülönös
hangon,
törölgetve
köténünket
egy új és
szép hajlékot
nye sarkával.
Biztosan
a papáraépíteni
gondolt.
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõSokáig
nem tudtam jövõ
elaludni.
A hold
ségére.
A munkálatokat
tavasszal
világított
be
az
ablakon.
Gondolataimban
kezdjük meg, addig a nem várt terveleragadtam
a nagymamám
világában.
zéssel
és az engedélyek
beszerzésével
Annuskával aludtam, de az ágy szűk volt
foglalkozunk.
kettőnknek,
kellett forduljak.
Tervünk ésmeg
szándékunk
végrehajAhogy
a testvérek
hold megtására
fogjukmegfordultam,
fordítani a kedves
világította
a szemközti
ahol jól
által
számunkra
eljuttatottfalat,
összeget:
$5,000,
azaz ötezer
kiolvasható
volt dollárt.
a nagymamám varrta
falvédőn:
BÍZNAK
AKIK
Ezúton is BENNED
megköszönve
testvéreink
ISMERIK
NEVEDET,
NEM
HAGYOD
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
URAM,
AKIK
HOZazEL
Úrra
figyelõ AZOKAT,
imádságaikat!
Minden
ZÁD FOLYAMODNAK!
9:11.
szolgálatukra
Istenünk áldásátZsolt.
kívánjuk.
Kisné Ady Éva
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

Ady Endre:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István
Krisztus-kereszt
azgondnok
erdőn
Lisztes Tibor presbiter

Havas Krisztus-kereszt az erdőn,
===========================
Holdas, nagy, téli éjszakában:
Régi emlék. Csörgős szánkóval
VÁRJ
Valamikor
én arraMÉG!
jártam
Józsué
3:16
14,21-22)
Holdas, nagy, (2Móz
téli éjszakában.

Megállt
Az apám még vidám legény
volt,a víz.
Minthogyha
óriási kéz
Dalolt, hogyha
keresztre nézett,
tartotta
Én meg az apám fia
voltam,volna föl,
megállt,
Ki unta a faragott képet
s rakásra
gyûlt,
S dalolt, hogyha keresztre
nézett.
feszült,
Két nyakas,hullám
magyarhullámra
kálvinista,hõkölt.
Miként az Idő, úgy röpültünk,Megállt
egy percre,
Apa, fiú: egy Igen s egy Nem,
túlsó partra
Egymás mellett amíg
dalolvaa ültünk
át nem értünk.
S miként az Idő, úgy röpültünk.
Várj még Uram!
Húsz éve elmult s gondolatban
ne vedd el!
Ott röpül a szánomKezed
az éjben
mindig itt vagyok,
S amit akkorMég
elmulasztottam,
még mindig
itt vagyunk
Megemelem
kalapom
mélyen. sokan.
Ott röpül a szánom az éjben.
Herjeczki Géza (1977)

2010.
11.
oldalszeptember

2021.
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3. oldal

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

(3)

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
“Jézus”
érkezik!
megtarthatták.újra
Az élet egy
merõ kinlódás,
reménytelenség
és
halál.
De
hát ezis
“A megrepedt nádszálat nem
töri jobb,
ös�mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
sze, a füstölgő mécsest nem oltjaennél
el"
többre. Fogadjuk
el a helyzetet, és az adott
(Ézsaiás
42:3)
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
A Hányan
beregszászi
gyülekezetünket
tengetik
az életüket Másoma is
dik
Esélynek
hívják!
Találó
egy név! Sok
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
sérült ember és fiatal tér be hozzánk, a
Így tengette
az akik
életétlelkileg
Izráel míg
el
legtöbben
olyanok,
sérülnem
jött
hozzá
a
Szabadító
és
ki
nem
tek és lemondtak talán már önmagukról
õket a szolgaság
házából.egy máis.hozta
Szeretnének
kapni Istentől
sodik esélyt! Milyen jó, hogy Ő mindig
Milyen
a mi Szabadítónk? 2Mózes
készen
áll erre!
12:42-ben
találunk
egy különös
mondaAz egyik fiatal testvérünk
nemrég
tért
tot Istenrõl.
meg
ekkor. Nehéz és gondterhes múlttól
Virrasztott
az Úrkegyelméből.
azon az éjszakán,
szabadult
meg Isten
Hátamikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez és
az
rahagyta haszontalan és drogos életét,
éjszaka
az Jézussal.
Úré volt. A szíve égett azért,
újat
kezdett
evangélium
ebben
hogyMicsoda
a még rabságban
élővan
barátai
feléa
mondatban?
Virrasztott
Úr.a Pedig
szolgáljon.
Gyakran
elhívtaazőket
gyüIzráel õrizõje
nemtiszta,
szunnyad
és nem
lekezetbe,
akik hol
hol pedig
káalszik. Mitkótyagos
jelent az,fejjel
hogy voltak
virrasztott
az
bítószertől
jelen.
Úr azonsemmi
az éjszakán,
amikorezért
kihozta
Istennek
sem lehetetlen,
mi
imádkoztunk
értük, hogy megtérjenek.
népét Egyiptomból?
Az egyik
ilyen gyerekkori
barátjamindent
hajlott
Emberileg
szólva – Isten
a félretett
megtérésre,
szabadulni
akart,
és segítés csak
az Õ népére
figyelt
azon
ségével
elfogadtaA az
Urat. Nehéz
helyaz éjszakán.
szabadulás
minden
zetbe
került így,
hiszen nem volt
senkije,
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
csupán
egy
élettársa,
aki
nem
nézte
jó
minden pillanatot figyelõ tekintetével
szemmel
a
változásokat.
Misinek
hívták.
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
Aranyos,
kerekképű
fiatalember
volt,
koszos, rongyos
nép,
hogy az Isten
kissé
sötét
bőrű.
Egészségi
állapotát
személyesen gondoskodik róluk, és
tekintve
Elég súlyos.
mindentszívbeteg.
félretéve figyel
rájuk? Lehet,
azért is volt a bőre sötétebb a kelleténél.
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
Otthon
rendben
volt. Laci
bá-a
az
Isten minden
a Gecsemáné
kertben,
azon
csi
kezdte berendezni
a kis aszobát,
ami
csütörtök
éjszakán, azon
pénteken,
tulajdonképpen
is voltamikor
olyan kicsi.
azon a húsvét nem
hajnalon,
a mi
Régen
tehénistállóként
szolgált,
de előszabadításunk történt.
deink
aztszemélyes
a látást kapták
az Úrtól,van
hogy
Sõt,
bizonyságom
aralakítsák
át
gyerek-teremmé,
mert
nemról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
sokára
ezenezelõtt
a helyen
28 évvel
egysok
téligyerek
estén,hallgatamikor
ja majd az evangéliumot. Úgy is lett és
rólam
is
lehulltak
a
rabtartó
bilincsei.
még mind a mai napig „gyerekteremnek” hívjuk. A gyerekek felé szolgálunk
Üldözött
szabadok,
gyõztes
szababenne.
A fűtését
több bontott
kályhából
dok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
teösszeállított cserépkályha adta, amelyet
lekommunikáció.
Nem lehetett
férjem
nagyapja épített.
Mivel mobilistálló
telefonon
rákérdezni
elején, „Feri
hogy
volt,
kémény
sem volta sor
a házon.
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
tata”, mert mi erdélyi módon csak így
millióstúl
nép,
hívtuk,
voltasszonyok,
a hetvenen,gyermekek,
amikor a
öregek, juhok,
barmok,
szekerek,
végekéményt
elkezdte
építeni.
Megvallom
láthatatlan
konvoj.
A Veres
tenger
partőszintén,
kissé
aggódtam
érte,
nehogy
ján tábort avernek,
leszédüljön
tetőrőlmegpihennek.
és valami bajaEgyesszerdecsak
felröppen Istent
a hír, az
egyiptomi
sen,
ő jókedvűen
dicsérő
énekekkel
a száján befejezte
a kéményt,
sereg közeledik.
Kitör a pánik
a táboramely
ma ais
áll rendületlenül.
Ő úgy
ban. Elõl
tenger,
mögöttük az ellenség.
vette,
azsegítségért
Úrnak szolgál
Ma
A néphogy
elõbb
kiált vele.
Istenhez,
isaztán
emlékszem,
ahogy
munka
után megpedig neki
esik
Mózesnek:
Mit
dicsérte
a krumplilevesem,
úgy
tettél velünk,
miért hoztál mert
ki minket

csináltam,
ahogy
ő is 14:
szereti.
Ecettel.
Egyiptomból?
2Mózes
10, 11.
Jobb
Többször
is
járt
nálunk
Kárpátalján,
és
lett volna szolgaként meghalni Egyipmindig
másokkal
jó tanátomban.megosztotta
Kiderül, hogy
van aa népnek
csait
és az
evangéliumot
is. az a hit. Ha
hite, de
még
nagyon gyenge
A
lakás
egyre
csak
melegedett,
és
jól mennek a dolgok, tisztelik
az Urat,
Laci
bácsi
belejött
a
mindennapos
rude ha balul üt ki valami, máris pánitinba.
rakott, keresnek.
főzött valamit,
kolnakTüzet
és bûnbakot
Ki volt de
a
csak
hogy tovább tartson a
hibás,szerényen,
hogy ide jutottunk?
készlet.
Még jó,
hogy
nyáron feltöltöttük
Mellesleg,
sok
keresztyén
tart ezen a
a fáskészletünket (mivel mi magunk is
szinten
a
hitéletében.
fatüzelésű kazánnal fűtöttünk), így jueszébe
jut Isten
tottEkkor
neki is Mózesnek
bőven tüzelő.
November
vége
ígérete.
6: 6-8.
Istenkereke,
megígérte,
fele
járt 2Mózes
a Gergely
naptár
ezért
hogy az
megszabadítja
õket az
egyiptoelkelt
egész napos fűtés.
Sokszor
rajmiak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az
takaptam, hogy a Bibliát olvassaígéret
vagy
földjére. Akkor
tehát, nem
kell félni a
valamelyik
evangéliumi
könyvet!
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak Dani
egy
Ugyan ezen a héten szombaton
rövid
epizód
a
nép
életében.
Nem
ez
a
elment Beregszászba bevásárolni! Már
vég, Isten amikor
folytatást
ígért. Most
az a
sötétedett,
felhívott
és mondta,
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
hogy
baj van!
Misit
kitette
az élettársa
az
utcára.
a Mózes
házból aanépet:
holmijait
szavára.Kihajította
Így bátorítja
Ne
és
a Bibliáját,
nincs
hovaésmennie.
Nem
féljetek!
Álljatok
helyt,
meglátjátok
tudnánk
őt is befogadni?
hogyan szabadít
meg ma azMár
Úr kezdtek
benneateket!
gondolatok
2Mózes kavarogni
14: 13, 14. bennem, amiMózes 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 kérkor
szelídenmondd
csendesen
dezteférjuram
volna: Mózes,
meg megnejegyezte,
(gondolom
sejthette
mi Isten
zajlik
künk, hogyan szabadít meg
bennem):
lesz még
egy Jézubennünket„Legalább
ebbõl a lehetetlen
helyzetbõl?
sunk!”
Ez
olyan
megnyugtatóan
hangMózes csak azt válaszolhatta volna,
zott és hallottam a hanghordozásában,
hogy: kedvesen
Nem tudom!
Egyet hozzá.
azonbanÉntu-is
hogy
mosolyog
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
lehetetmosolyogtam. Tényleg! Végüla is
miért
lenbõl
is
ki
tud
vezetni,
mert
Õ
az
ne? Már kezdtem érteni a leckét. Úr.
Jézus
Ez látta,
a bibliai
hit.egy
Hinni
azt jelenti,
kojónak
hogy
egyszerű
fiatalemmolyan
veszem azt,
amit Istenvegyen
mond, náha
ber
személyében
is lakozást
lunk.
mintellentmondani
William McDonald-nál
annakÚgy,
minden
látszik is.
is.
Nem
mintha
méltónak
éreztem
Nem
tudom,
hogyan
szabadít
meg, volna
csak
magam
Sőt! benne,
Még mindig
várok ráerre.
és hiszek
és amitszégyennekem
pír
öntötte
el az arcom,
ha arra
gondolmond,
megteszem.
A többi
pedig
az Õ
tam,
hogyan
fogadtam
először
Laci
báfeladata. Útat nyitni a tengeren, lefécsi érkezését.
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
Szombat az
estére
tehát már két lakónk
bocsátani
egyiptomiakra...
mind ais
volt.
Egy
héten
belül
kétszer
is
újraterSzabadító Úr feladata. Õ viszi véghez
a
veztünk.
A fiúk
elmentek a Hit
kidobált
szabadítást
kegyelembõl.
által cucfocokért
és elhozták
Misit.
Szegény
olyan
gadhatod
el. Hit által
élhetsz
szabadon,
összetört volt és esetlen. Frissen kapott
bár mindig
üldözötten,
ugyanakkor
hite
most kapta
az első de
csapást,
de regyõzelmesen,
mert
az
Úr
hadakozik
méltük, hogy kitart és nem adja
fel olyan
érted.
könnyen.
Laci bácsit gyorsan tájékoztata halál
kapujában
tukAa tengerparton
helyzetről. Nem
hiszem,
hogy kiálltak,
Isten pedig
megnyitotta
számuktörő
örömmel
fogadta,
de végül
is nem
szólt
Ő voltésaz
ra az semmit.
élet kapuját,
õkközülünk,
átléptek aaki
ha-a
legjobban
átérezhette a szegény fiú sorlálból az életbe.
sát. Estére matracot vittünk be Misinek,
a lépést
se halogasd!
de Ezt
hétfőre
márteágya
is volt, Bálintnak
köszönhetően. Dani Lukács
bevásárolt
ismét, és
János

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
A MABAVISZ elnöksége:
Szövetség!
Elnök: Pardi Félix (Erdély)
„Nem igazságtalan
Isten, hogy
Alelnökök:
Papp Jánosaz(Magyarország)
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
dr. Gergely
István (Amerika)és a
szeretetrõl,
melyet István
tanúsítottatok
az Õ
Főtitkár: Durkó
(Magyarország)
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
IMÁDKOZZUNK

EGYMÁSÉRT
Köszönjük,
hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
A Magyar Baptisták VilágszövetImaházunk
végi leomlása
és
ségébe
hat augusztus
magyar baptista
szövetség
lebontása
jó reménységgel
va- a
tartozik. után
Aki szeret
messzebbre látni
gyunk
afelõl,környezeténél
hogy Isten megsegít
benközvetlen
- az Evangénünket
új ésolvasói
szép hajlékot
építeni
liumi egy
Hírnök
bizonyára
ilyenek
istentiszteletek
céljára,
az távolban
Õ neve dicsõ- és imádkozni
is kész
élő testségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
véreiért,
annak azt ajánljuk,
hogy a
kezdjük
meg,sorrend
addig szerint
a nem tegye
várt tervekövetkező
azt.
zéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Hétfőn a magyarországi baptista
Tervünk és és
szándékunk
testvérekért
az egyházvégrehajvezetőiért,
tására
kedves
testvérek
Pappfogjuk
Jánosfordítani
elnökérta és
munkatársaiért.
által számunkra eljuttatott összeget:
Kedden
a Romániában
élő magyar
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
baptista testvérekért és a szövetség
Ezúton is megköszönve
vezetőiért,
Pardi Félix testvéreink
elnökért és
segítségét,
kérjük továbbra is a minket és
munkatársaiért.
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
Szerdán Istenünk
az Észak-Amerikában
szolgálatukra
áldását kívánjuk.
és Ausztráliában élő magyar baptista
testvérekért
és a szövetség
vezetőiért,
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HÚSVÉT
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Évenként szabályosan, szinte monotonon ismétlődnek ünnepeink. Mégsem lehet föllapozni a tavalyi, vagy az
azelőtti ünnepeinket, gondolatainkat az
idén. És rendjén van ez így. Kínos lenne
például egy múlt-év Húsvétjára készült
prédikációt változatlanul elmondani ma.
Az ismétlődő, de sohasem ugyanolyan ünnepeink sorában számomra kiváltságos helyet foglal el az idei Húsvét.
Kezdem megérteni, hogy ez a legcsodálatosabb, legjelentősebb ünnepünk.
Hiszek Húsvétban, a föltámadásban.
Húsvét a hitemet jelenti. Azt, hogy:
mégiscsak lehetséges!
Lehet!
Nem válhat soha életem értelmetlenebbé, mint Krisztus leesett, értelem
nélküli álla a kereszten.
Nem lehet soha sivárabb lelkem,
mint a keresztről a semmibe-meredő
fénytelen szempár.
Nem lehetek soha akaratlanabb,
közömbösebb, mint a kereszten függő
mozdulatlan test.
Amikor érzem, hogy ujjaim közt esik
szét akaratom;
amikor az utak bezárulnak körülöttem;
amikor belémlopakodik a kétségbeesés: hát még az egymásnak-rendeltek
találkozója is elmaradhat? - földereng
akkor előttem a szegzett kéz, a szavaknélküli tátott száj, a megkövesedett
szem, a megőszült szakáll.
Egyszerre magasba lendül céltalanul
csüngő kezem. A megértett Nagypéntek után hozsannát kiált.
Hát mégis! LEHET, kiáltom, s éledő értelmem betűzi a szót:
Lendület, Erő, Hit, Eredmény, Teljesség.
Húsvét. Nem-értelmetlen, nemholt, nem-savanyú élet.
Életelemem, életlehetőségem ez
a Húsvét. Csalódásaim, kétségeim,
kereszteim, nagypéntekeim föloldódhatnak, mert Húsvét a győzelem. A lehetőség. (1969)

MA IS

(Lukács 24:1-12)
Elhengerítve lehet bár a kő,
üres lehet a sír,
szólhatnak angyalok,
zenghet a prédikáció ─
üres fecsegésnek tűnik az,
legföljebb csodálkozásra késztet.
Hitet a Vele való
személyes találkozás ébreszt!
(1982)

Húsvét utáni beszélgetés
A sír üres.
Nincs itt, feltámadott!
Találkoztál már Vele?
- Hol keressem?
Csak figyelj.
Ő keres téged.
Ott, ahol vagy.
Most otthon.
- Keres?

- Engem?
Igen.
(Hogy folytatod?)
- Ugyan már! /
- Nem hiszem. /
- Nem hallom. /
- Szólj Uram,
itt vagyok!
Herjeczki Géza versei

