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párok,áldását
lelkeskívánjuk.
gyülekezeti
közösségek, akik eddig is aktívan részt
Testvéri
a Berettyóújfalui
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék,Afokhagyma
és uborka, és
szerelemről
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feleségéhez, és lesznek ketezzel a rabszolga-gondolkodással?
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ő is utánamfelügyelte,
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kell
tomban.
hogyközösségnek
van a népnek
lennie.
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a gyülekezeti
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van húsosfazék,
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esztendő
sokféle
lehetőséget
a tisztességes
temetéshez
valóbiztosított
jogukat is
arra,
hogy félelem
nélkül
Jémegtarthatták.
Az élet
egybeszéljünk
merõ kinlódás,
zusról.
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
Hálásak
vagyunk
megtérőkért,
a
mint
a semmi,
és úgyasincs
kilátás ennél
bemerítkezőkért
és
azokért
a
testvéretöbbre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
kért,
akik beálltak
a lelki
munkába.tenni.
Kérkeretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
jük, Hányan
imádkozzanak,
adjon az
tengetikhogy
az életüket
maÚr
is
hűséget
új hívőknek és bölcsességet
ezzel a az
rabszolga-gondolkodással?
a frissen
beiktatott
munkásoknak.
Így tengette
azlelki
életét
Izráel míg el
3. Hálásak
a nőtestvérek
nem
jött hozzávagyunk
a Szabadító
és ki nem
között
végzett
szolgálatért,
a megrenhozta õket
a szolgaság
házából.
dezésre került női konferenciákért és
csendesnapokért.
Hálásak vagyunk
a
Milyen a mi Szabadítónk?
2Mózes
Nőszövetség
folyóiratának
megjelené12:42-ben találunk egy különös mondaséért,
az Eszterért. Kérjük, imádkozzatot Istenrõl.
nak,Virrasztott
hogy a nőtestvérek
a családban,
a
az Úr azon
az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
munkában
a gyülekezetben
is azon
tudjáka
az Isten aésGecsemáné
kertben,
betölteni
küldetésüket.
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éjszakán, azon a pénteken,
4. Hálásak
vagyunk
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amikor a rémi
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megszervezett
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szakasz találkozóSõt, személyes
bizonyságom
van arjátról,
már
nem
lehetett
közös
alkalomazkehogy
velem
együtt
virrasztott
Úr
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megszervezni,
de karanténi
kö28 évvel
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rülmények
között meglettek
vetélkedő
rólam is lehulltak
a rabtartóabilincsei.
győztesei.
Üldözött
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szabaKéjük,
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az
Elindultak tehát.
Nem
Úrdok.
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jobban
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beszéljetek
másoknak
is Róla!
hátul
minden rendben
van-e.
Közel két
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
5. Hálásak vagyunk gondvisejuhok, barmok,
lőöregek,
Istenünknek,
hogy újszekerek,
óvoda ésvégeláthatatlan
konvoj.
A Veres
bölcsőde
épült
Zilahon.
Az tenger
átadó partján
tábort
vernek,
megpihennek.
ünnepség 2020. szeptember 13-án,Egyszer csakreggel
felröppen
a hír,volt
az egyiptomi
vasárnap
10 órától
megsereg az
közeledik.
a pánik uda tábortartva
új óvodaKitör
és bölcsőde
ban. Elõl
a tenger,
mögöttük azhogy
ellenség.
varán.
Kérjük,
imádkozzanak,
azAújnép
óvoda
és bölcsőde
elõbb
segítségértműködtetékiált Istenhez,
sében
is azesik
Úr Mózesnek:
adjon erőt Mit
aztántovábbra
pedig neki
éstettél
bölcsességet!
Hálásak
vagyunk,
velünk, miért
hoztál
ki minket

2021.
február
3. oldal

hogy
hamarosan
új épületbe
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10,költözik
11. Jobba
nagyváradi
Betlehem
Óvoda
is.
Imádlett volna szolgaként meghalni Egyipkozzanak,
hogy azhogy
új épület
misszió
tomban. Kiderül,
van aa népnek
eszköze
legyen,
az ide
járó az
gyermekek
hite, de még
nagyon
gyenge
a hit. Ha
és
családjaik
úgy
ismerjék
meg
jól mennek a dolgok, tisztelik az Istent,
Urat,
mint erős várat, akihez menekülhetnek,
de
ha
balul
üt
ki
valami,
máris
pániés aki által életet nyerhetnek.
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
6. Hálásak
az Úrnak, hogy
hibás,
hogy idevagyunk
jutottunk?
2020.
július 12-én
a Sólyomkővári
KeMellesleg,
sok keresztyén
tart ezen
a
resztyén
Táborban
az
új
ebédlő
ünneszinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János
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azt
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azért
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hogy gondoltak
neket
és hozzáállásukat
a lelki ránk
munkához.
héz helyzetünkben.
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ifjúImaházunk
augusztus
végiországos
leomlása és
sági táborozások,
különböző konferenlebontása
után jó areménységgel
vaciák sajnos
és megritkultak
gyunk
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hogy Isten megsegít
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nünket
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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
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rövid epizód a nép életében. Nem ez a
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes vég, Isten folytatást ígért. Most az a
12:42-ben találunk egy különös monda- dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
tot Istenrõl.
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
Virrasztott az Úr azon az éjszakán, féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az hogyan szabadít meg ma az Úr benneéjszaka az Úré volt.
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
Micsoda evangélium van ebben a
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
hisz
Istenben, és a hit beszédét mondja
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
tovább
az üldözött szabadoknak. Ha
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
népét Egyiptomból?
Ha azt kérdezte volna valaki MózesEmberileg szólva – Isten mindent
tõl:
Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
mozzanatát személyesen felügyelte, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérminden pillanatot figyelõ tekintetével dezte volna: Mózes, mondd meg nekísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, künk, hogyan szabadít meg Isten
koszos, rongyos nép, hogy az Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
személyesen gondoskodik róluk, és Mózes csak azt válaszolhatta volna,
mindent félretéve figyel rájuk?
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tu1500 évvel késõbb ismét virrasztott dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetaz Isten a Gecsemáné kertben, azon a lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koazon a húsvét hajnalon, amikor a mi molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
szabadításunk történt.
annak minden ellentmondani látszik is.
Sõt, személyes bizonyságom van ar- Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr várok rá és hiszek benne, és amit nekem
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor mond, megteszem. A többi pedig az Õ
Lelkipásztoraink a Venice-i Nyitott Biblia Gyülerólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
feladata.
Útat nyitni
a tengeren,
lefékezetben,
a lelkipásztori
csendesnapok
végén.
Bemerítés
a Detroiti
és a New
York-i Gyülekekezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
Üldözött szabadok, gyõztes szaba-zetben. Júliusban megérkezett Chicagóba
az egyiptomiakra... mind a
dok. Elindultak tehát. Nem volt te- abocsátani
régi-új lelkipásztor, Lukács János.
Szabadító
Úr
feladata. Õ viszi véghez a
lekommunikáció. Nem lehetett mobilHálásak vagyunk
Istennek,
hogy
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által
fo-a
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy járvány,
ésel.annak
terjedését
megakadágadhatod
Hit
által
élhetsz
szabadon,
hátul minden rendben van-e. Közel két lyozó hatósági intézkedések, gyülekebár mindig üldözötten, de ugyanakkor
milliós nép, asszonyok, gyermekek, zeteinkben
nem eredményeztek Istentől
gyõzelmesen,
merteltávolodást.
az Úr hadakozik
öregek, juhok, barmok, szekerek, vége- és
egymástól való
Amikor
érted. nem találkozhattunk, a virtuális
láthatatlan konvoj. A Veres tenger part- testben
A tengerparton
a halál
kapujában
ján tábort vernek, megpihennek. Egy- térben
tartottuk meg
istentiszteleteinálltak,
Isten
megnyitotta
számukszer csak felröppen a hír, az egyiptomi ket.
Ezek
azpedig
alkalmak
különleges
lehera az életvoltak,
kapuját,
és õk tették
átléptek
a haközeledik.
Kitör imatámogatásoa pánik a tábor- tőségek
lehetővé
azoknak
a sereg
területek,
amelyekben
ban. számítunk:
Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. bekapcsolódását
lálból az életbe. is, akik tőlünk távol
tokra
érettünk, hogy
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez, élnek.
Ezt aImádkozzatok
lépést te se halogasd!
Hálásak
vagyunk
Istennek,
hogyMit
az a nehéz
körülmények ellenére, az Úr
aztán
pedig
neki esik
Mózesnek:
elmúlt
bajai éshoztál
nehézségei
kö- továbbra is adjon testvéreink
szívében
Lukács János
tettél hónapok
velünk, miért
ki minket

2021.
február
3. oldal

vágyat
és szomjúságot
az Egyház
istentiszteleti
Magyarországi
Baptista
alkalmak
megragadására
és a testvéri
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
közösség
ápolására.
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
Hálásak vagyunk Istennek, hogy
www.baptista.hu/berettyoujfalu
szövetségünk minden gyülekezetének
van
lelkipásztora.
Az Jézus
elmúlt Kriszév júliuKedves
Testvéreink
sában
Chicagóba
is
megérkezett
a régitusban!
újKedves
lelkipásztor
házaspár,
Lukács
János
Amerikai
Magyar
Baptista
testvér és felesége személyében. KüSzövetség!
lönös kegyelem, hogy gyülekezetünk
„Nem igazságtalan
az Isten, hogy
lelkipásztorai
a világjárvány
okozta
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és a és
megszorítások
idején találékonyan
szeretetrõl,
melyet éltek
tanúsítottatok
az világ
Õ
szakértelemmel
a digitális
neve
iránt, amikor internetes
szolgáltatok szolgálataés szollehetőségeivel,
gáltok
a szenteknek.”
6:10)
ik által
ismeretlen (Zsid
és távol
élő magyar
honfitársakat is elértek. Imádkozzatok
Köszönjük,gyülekezetünk
hogy gondoltak lelkipásztoránk neérettünk,
héz
helyzetünkben.
raiért, hogy továbbra is a lehetőségeket
Imaházunk augusztus
leomlása ésvékihasználva
hűséggel végi
és odaadással
lebontása
után jó reménységgel
vagezzék küldetésüket,
Krisztus testének
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benépítésére,
növekedésére.
nünket
egy aújgyülekezetek
és szép hajlékot
építeni
istentiszteletek
céljára, azIstennek,
Õ neve dicsõHálásak vagyunk
hogy a
ségére.
A munkálatokat
jövõ ellenére,
tavasszal az
kedvezőtlen
körülmények
kezdjük
a nem várt terveelmúlt meg,
évbenaddig
két gyülekezetben
is volt
zéssel
és az (Detroit,
engedélyek
bemerítés
Newbeszerzésével
York), amikor
foglalkozunk.
fiataljaink közül többen vallást tettek
Tervünk és
és kifejezték
szándékunkragaszkodásuvégrehajhitükről,
tására
fordítani
a kedves
testvérek
kat afogjuk
magyar
baptista
közösségek
iránt.
által
számunkra értünk,
eljuttatott
összeget:
Imádkozzatok
gyermekeinkért
$5,000,
azaz ötezer hogy
dollárt.
és fiataljainkért,
ebben az idegenben,
sok
magyar
fiatal
találjon
igazi lelki
Ezúton is megköszönve
testvéreink
otthont gyülekezeteinkben,
ahol hitben
segítségét,
kérjük továbbra is a minket
és
ismeretben
az érdekazésÚrra
figyelõ növekedhetnek,
imádságaikat! Minden
lődők pedigIstenünk
anyanyelvükön
hallhatják
szolgálatukra
áldását kívánjuk.
és tanulmányozhatják Isten igéjét.
Testvéri
Berettyóújfalui
Hálásakszeretettel
vagyunkaIstennek,
hogy az
Baptista
Gyülekezet
nevében:
elmúlt időszakban a természeti csapások és politikai
csatározások
közepette
Papp
Dániel lelkipásztor
is megtapasztalhattuk
Istengondnok
megtartó
Szatmári István
Lisztes
presbiter
kegyelmét. Még
nem Tibor
tudjuk,
mit hoz
a jövő. A jelenben, országunkban (és a
===========================
világon) olyan dolgok történnek, amelyek aggodalomra adnak okot azoknak,
VÁRJ
MÉG!
akik Isten
igéje szerint
szeretnének élni.
Imádkozzatok
érettünk,
megválasztott
Józsué 3:16 (2Móz
14,21-22)
vezetőinkért, hogy országunk a jövőben
is a keresztyén hit és a lelkiismereti
Megállt a víz.szabadság fellegvára
legyen.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna
Gergely
Istvánföl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
FELVIDÉK
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
1. Hálásak vagyunk, hogy az
Úr megegy percre,
tartott az elmúlt évben. Örömmel
gyűlamíggyülekezetünkben
a túlsó partra
tünk össze központi
értünk.
és házi közösségekbenátis,nem
amikor
lehetett. Illetve, hálásak vagyunk, hogy egyegy csoport erejéig Várj
az online
térben is
még Uram!
együtt lehettünk, így
folyamatosan
Kezed
ne vedd el!működhetett az Még
imádkozó
édesanyák
csomindig
itt vagyok,
portjamég
és azmindig
ifjúságiittalkalmak.
vagyunk sokan.
2. Hálásak vagyunk a megtapasztalt
egymás irántiHerjeczki
kitartó Géza
testvéri
szere(1977)

7.2010.
oldal szeptember

tetért,
a gyülekezet
ragaszkodásáért.
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
Hálásak vagyunk azokért, akik érdekfolytatás
az 1. oldalról
lődnek,
törődnek
azokkal is, akik most
otthonaikba
szorultak,
egyedül
vannak.
Az élet gyötrelem, de azért
van mit
enni,
Viszont
imádkozzunk
a
gyülekezetünkvan húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
tőla el-elmaradozókért,
a családok
egysé-is
tisztességes temetéshez
való jogukat
géért, és megújulásért, hogy amikor újra
megtarthatták.
élet egy merõörömmel,
kinlódás,
lesz
lehetőség aAz
találkozásra,
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
vágyakozva térjünk vissza fizikailag
is
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
a közösségeinkbe.
többre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
és az adott
3. Hálásak
vagyunk,
hogy a dunaszerkeretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
dahelyi
Perczel
család
kitárta szívét
és
Hányan
tengetik
az
életüket
ma is
otthonát Jézus Krisztus előtt. Jelenleg
ezzel atartunk
rabszolga-gondolkodással?
náluk
közösségi alkalmakat.
Így tengette
az életét
míg el
Imádkozzunk
a hitben
valóIzráel
meggyökenem jött hozzá a Szabadító és ki nem
rezésükért!
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
4. Hálásak
vagyunk
mindent
félretéve
figyel mindazoknak,
rájuk?
akik1500
világszerte
imádkoznak
és
évvel késõbb
ismét értünk,
virrasztott
szolgálatunkban
támogatnak!
az Isten a Gecsemáné
kertben,Hálásak
azon a
vagyunk
Kelet Európai
csütörtöka éjszakán,
azon Missziónak,
a pénteken,
akik
közvetítésével
több,
3500 gyeazon a húsvét hajnalon,mint
amikor
a mi
rekbibliát
szét
tudtunk
osztani
idén kaszabadításunk történt.
rácsony
Imádkozzunk,
hogyvan
Isten
Sõt, idején.
személyes
bizonyságom
arIgéje
"vigye
véghez,
amit
akar,
érje
el
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
célját, amiért küldetett!" (Ézs 55,10-11)
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
5. Imádkozzunk,
fiataljainkat
rólam
is lehulltak hogy
a rabtartó
bilincsei.ne
szippantsa be az az online tér, amibe főleg aÜldözött
tanulás miatt
kényszerültek,
hogy
szabadok,
gyõztes sszabanedok.
tompítsa
le az értékes
lelket
építő
Elindultak
tehát. és
Nem
volt
tedolgok
iránti
vágyukat.
lekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezniDóczé
a sor Bálint
elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, Kárpátalja
juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger part1. Kárpátaljai
magyarságért
és a Egybapján
tábort vernek,
megpihennek.
tista
gyülekezetekért,
hogy
továbbra
is
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
anyanyelvünkön
hirdethessük
az
evansereg közeledik. Kitör a pánik a táborgéliumot!
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
Helybeli
járvány
A2.nép
elõbbszolgatársakért,
segítségért kiáltaIstenhez,
miatt
szolgáló
család
anyagi foraztántöbb
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neki esik
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kritikus
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gondokkal
küszködve
hűen
mis�Egyiptomból?
2Mózesvégzi
14: 10,
11.a Jobb
sziómunkát!
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban.
Kiderül,
hogy van
a népnek
3. Szociális
misszióért,
idősek,
gyerhite, de
nagyon
gyenge az
a hit.helyHa
mek
és még
ifjúsági
munkáért,
nehéz
zetbe
került acsaládokért!
jól mennek
dolgok, tisztelik az Urat,
de4.haÚjbalul
üt ki valami,amáris
pániszolgatársakért,
felnövekvő
kolnak és bûnbakot
keresnek.
Ki volt a
generáció
elkötelezéséért,
a Krisztusért
hibás, hogy
ide jutottunk?
végzett
munkába
csatlakozásért!
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Szolgatársi
konferencia
Mózes
csak aztonline
válaszolhatta
volna,
Fiatalabb generáció buzdítása a
hogy: Nem tudom!
Egyet
azonban
tuszolgálatra
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet5. A is
Kárpátaljai
Magyar
lenbõl
ki tud vezetni,
mertBaptista
Õ az Úr.Jótékonysági
Alapítványért,
hogy
a szolEz a bibliai hit. Hinni azt jelenti,
kogálata
kiterjedhessen
nagyobb
területen!
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
Nagy látszik
Csaba is.
annak minden ellentmondani
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
Magyarország
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni
harcikocsik
kerekét,
Egy anehéz,
de áldott
év vanhomályt
mögötbocsátani
az egyiptomiakra...
a
tünk!
A pandémia
miatt sok mind
mindent
nem
tudtunk
a tervek
Szabadító
Úr megvalósítani
feladata. Õ viszi
véghezköa
zül
és voltakkegyelembõl.
veszteségeinkHit
is, ugyanakszabadítást
által fokor
Isten különös
áldásokat
adott.
gadhatod
el. Hit által
élhetszisszabadon,
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
1. Hálaadás:
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
Új szolgálók: 14 új ember állt be a
érted.
lelkipásztori,
illetve aazhalál
evangélista
szolA tengerparton
kapujában
gálatba. Ez jelentős növekedés az elmúlt
álltak, Isten pedig megnyitotta számukévekhez képest.
ra az élet kapuját, és õk átléptek a haÉpületek:
A Covid ellenére több
lálból
az életbe.
imaházépítési projektünk haladt előre.
Ezt aazlépést
se új
halogasd!
Ebben
évbente az
központi székházunk is elkészül.
Lukács János

C i g á n y m i sBaptista
s z i ó : Egyház
Magyarországi
Nagy
öröm,
hogy
fel- Gyülekezet
Berettyóújfalui Baptista
avatásra
került
az
első
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
cigány
lelkipásztor,
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Víg Miklós személyében,
valamint
Posch Ferenc
Kedves
Testvéreink
Jézus elkezdte
Krisz- a
lekészgyakornoki
szolgálatát.
Ő lesz a
tusban!
második
cigány
származású
lelkipászKedves Amerikai Magyar Baptista
tor.
Szövetség!
2. Kérés:
„Nem
igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
és a
Ebben aza évben
175 éves a modern
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az Õ
kori baptista
misszió
Magyarországon.
neve
iránt,
amikor szolgáltatok
Amit
az elődeink
elkezdtek, és
aztszolörömgáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
mel és
hálásan szeretnénk
folytatni és
legalább olyan eredményesen, mint ők.
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
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VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
Lelkipásztor avatás Békésen
feszült,
Magyarországi
Baptista
Szeretetszolhullám
hullámra
hõkölt.
gálat segít Horvátországban
Megállt
Bemerítkezés Debrecenben
egy percre,
amíg a túlsó
partra
Egy fiatal lelkipásztorunk
Hostyánszki
nem értünk.
Péter a COVID miatt azátÚrhoz
költözött.
Imádkozzunk a családjáért és a KisVárj még Uram!
kunfélegyházai gyülekezetért.
Isten adKezed ne vedd el!
jon vigasztalást a gyászolóknak!
Még mindig itt vagyok,
tagszövetségek
beszámolóit
még Amindig
itt vagyunk
sokan.
Durkó István Mabavisz főtitkár
testvér Géza
gyűjtötte
össze
Herjeczki
(1977)

8.2010.
oldal szeptember
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Úr
alkalmat
és lehetőséget
adott
a szolgámint a semmi,
és úgy sincs
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ennél
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tünk
kapcsoltba,
akiket
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próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
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években,
Hányan tengetik
az előző
életüket
ma is
ésezzel
sokkal
több embernek hirdettük az
a rabszolga-gondolkodással?
evangéliumot
a világháló
segítségével,
Így tengette
az életét Izráel
míg el
mint
bármikor.
nemeddig
jött hozzá
a Szabadító és ki nem
Ebbenõket
az a évben
Csantavéren
hozta
szolgaság
házából. azért
imádkozunk, hogy még jobban tapasztaljuk meg Isten jelenlétét közösségeMilyen
a mi
Szabadítónk?
inkben:
“Arcra
borulva
imádja az2Mózes
Istent,
12:42-ben
találunk
egy
és hirdeti, hogy az Isten különös
valóbanmondaközöttot Istenrõl.
tetek
van.” 1Kor 14,25b
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
2. Dicsőítés
amikor
kihozta õket Egyiptomból. Ez az
A szentháromság
éjszaka
az Úré volt.egy Istené a dicsőség! Micsoda
Ő uralkodik
most is! Hatalma,
ere-a
evangélium
van ebben
je,mondatban?
nagysága nem
csökkent,
bármilyen
az Úr.
Pedig
helyzetben vanVirrasztott
a világ, vagy
az egyén.
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
Isten mindig méltó a dicsőítésre és a nem
maalszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
gasztalásra!
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
3. Hálaadás
népét
Egyiptomból?
- Idáig
a vajdasági
baptista
Emberileg
szólva magyar
– Isten mindent
testvérek
közül
senki
sem
veszítette
élefélretett és csak az Õ népére figyelt azon
tétaza éjszakán.
COVID-19Amiatt,
mindidáig
megszabadulás
minden
tartott bennünket az Úr, és ezért végtemozzanatát
személyesen
lenül
hálásak vagyunk
neki! felügyelte,
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
- Befejeződtek az építkezések
gyülekekísért
végig.
Hát
kicsoda
ez
a
rabszolga,
zeteinkben: Múzslya, Bácskossúthfalva,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
Csantavér.
személyesen gondoskodik róluk, és
4. Kérések
mindent
félretéve figyel rájuk?
- Kérjük
Isten késõbb
oltalmazzon
is
1500 évvel
isméttovábbra
virrasztott
bennünket a járvány közepette.
az
Isten kegyelme
a Gecsemáné
kertben,
azon aa
- Isten
áradjon
ki ebben
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
térségben, és legyenek új megtérők, főazon
a húsvét
hajnalon, amikor a mi
leg
a fiatalok
körében.
szabadításunk
történt.
- Könyörögjünk
a Szerbiában élő honSõt, személyes
van arfitársainkért,
hogy bizonyságom
ne kelljen elvándoról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
rolniuk szülőföldjükről.
28
ezelõtt
egy téli
estén, Gyüleamikor
- Aévvel
Szerbiai
Magyar
Baptista
rólam is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
kezetekben
új vezetői
generációért.
Nagy Tibor
Üldözött szabadok, gyõztes szabaImaközösség 2020. elején, még
dok. Elindultak
maszktehát.
nélkülNem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

2021.
február
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?
A MABAVISZ
elnöksége:
Mellesleg,
sok keresztyén
tart ezen a
Elnök:
Pardi
Félix
(Erdély)
szinten a hitéletében.
Alelnökök:
Papp Jánoseszébe
(Magyarország)
Ekkor Mózesnek
jut Isten
dr. Gergely István (Amerika)
ígérete.
2Mózes
6:
6-8.
Isten
megígérte,
Főtitkár: Durkó István (Magyarország)
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl,
és beviszi népét az ígéret
IMÁDKOZZUNK
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
EGYMÁSÉRT
jelen veszedelemtõl,
mert ez csak egy
A
Magyar
Baptisták
rövid epizód a nép
életében.VilágszövetNem ez a
ségébe
hat folytatást
magyar baptista
szövetség
vég, Isten
ígért. Most
az a
tartozik.
Aki
szeret
messzebbre
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk látni
Istena
közvetlen
- az
Evangészavára. Ígykörnyezeténél
bátorítja Mózes
a népet:
Ne
liumi Hírnök olvasói bizonyára ilyenek
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
- és imádkozni is kész távolban élő
hogyan szabadít
meg
az Úr bennetest-véreiért,
annak
aztma
ajánljuk,
hogy a
teket!
2Mózes
14:
13,
14.
következő sorrend szerint tegye azt.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
Hétfőn
a és
magyarországi
baptista
hisz
Istenben,
a hit beszédét mondja
testvérekért
és
az
egyház
vezetőiért,
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Papp
János
elnökért
és munkatársaiért.
Isten az
aki, akkor
teljesíti
az Õ beszédét.
Kedden
a Romániában élő magyar
Ebben
hitt Mózes.
baptista
a szövetség
Ha azt testvérekért
kérdezte volnaésvalaki
Mózesvezetőiért,
Pardi Isten,
Félixamit
elnökért
és
tõl: Mikor teljesíti
megígért?
munkatársaiért.
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
Szerdán
az Észak-Amerikában
hogy:
Nem tudom.
Ha valaki azt kérés
Ausztráliában
élő mondd
magyarmeg
baptista
dezte
volna: Mózes,
netestvérekért
és
a
szövetség
vezetőiért,
künk, hogyan szabadít meg Isten
dr.
Gergelyebbõl
István
elnökérthelyzetbõl?
és munka
bennünket
a lehetetlen
társaiért.
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
Csütörtökön
a Egyet
délvidéki
magyar
hogy:
Nem tudom!
azonban
tubaptista
testvérekért
és és
a aszövetség
dok! Az Úr
harcol értetek,
lehetetvezetőiért,
Zoltánmert
és Nagy
Tibor
lenbõl is ki Nyúl
tud vezetni,
Õ az Úr.
lelkipásztor
testvérekért.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan
veszem
azt, amitmagyar
Isten mond,
ha
Pénteken
a felvidéki
baptista
testvérekért
a szövetség vezetőiért,
annak mindenésellentmondani
látszik is.
Dóczé
Bálinthogyan
lelkipásztorért
munkaNem tudom,
szabadít és
meg,
csak
társaiért.
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond,
megteszem.
A többi pedigmagyar
az Õ
Szombaton
a kárpátaljai
baptista
a szövetség
feladata. testvérekért
Útat nyitni a éstengeren,
lefévezetőiért,
Nagy Csaba
lelkipásztorért
kezni a harcikocsik
kerekét,
homályt
és
munkatársaiért.
bocsátani
az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János

Magyarországi
Baptista
Egyház ki"Ti pedig választott
nemzetség,
Berettyóújfalui
Gyülekezet
rályi papság, Baptista
szent nemzet,
megtar4100
Eötvös
2.
tásraBerettyóújfalu,
való nép vagytok,
hogyu.hirdeswww.baptista.hu/berettyoujfalu
sétek Annak hatalmas dolgait, aki a
sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott
el titeket; Akik
hajdan
nem
Kedves
Testvéreink
Jézus
Krisznép voltatok, most pedig Isten népe
tusban!
vagytok;Amerikai
akik nem
kegyelmezettek
Kedves
Magyar
Baptista
voltatok, most pedig kegyelmezettek
Szövetség!
vagytok." (1Pt 2,9-10)
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és Úr,
a
"Nem azért
szeretett titeket az
szeretetrõl,
tanúsítottatok
Õ
sem nem melyet
azért választott
titeket,azhogy
neve
iránt, népnél
amikor többen
szolgáltatok
és szolminden
volnátok;
mert
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10) vagytok;
ti minden
népnél kevesebben
Hanem mivel szeretett titeket az Úr ...
Köszönjük,
gondoltak
ránk neazért hozotthogy
ki titeket
hatalmas
kézhézzel,
helyzetünkben.
és szabadított meg téged ... hogy
Imaházunk
és
megtudjad,augusztus
hogy az végi
Úr, aleomlása
te Istened,
lebontása
utána hűséges
jó reménységgel
ő az Isten,
Isten, aki vameggyunk
afelõl,
hogy Isten és
megsegít
bentartja
a szövetséget
az irgalmasnünket
új és szép
hajlékot
ságotegy
ezeríziglen
azok
iránt, építeni
a kik őt
istentiszteletek
az Õ neve dicsõszeretik, és céljára,
az ő parancsolatait
megségére.
A munkálatokat
tartják."
(5Móz 7,7-9) jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
TE ADOD ŐKET
Tervünk
és szándékunk
végrehajHűvös
harmat
lankadt
virágnak
tására
fogjuk
fordítani
a kedves
testvérek
találni
Tebenned,összeget:
általtestvérre
számunkra
eljuttatott
megosztani
örömöt,
terhet.
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
Uram, testvéreimért áldalak!
Ezúton is megköszönve testvéreink
Dicsérlek,
mert
Te adod
segítségét,
kérjük
továbbra
is aőket:
minket és
a
szürkeségbe
fényhozókat,
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
az érettemIstenünk
imádkozókat,
szolgálatukra
áldását kívánjuk.
csüggedésből felemelőket.
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
Dicsérlek,
hogy sohse
hagysz árván,
Baptista
Gyülekezet
nevében:
testvéri
szívek csodahídja
ragyogóívűPapp
szép Dániel
szivárvány.
lelkipásztor
Szatmári
István
gondnok
Rajta mindig angyalok
járnak
Tibor presbiter
vigasztalva ésLisztes
bátorítva...
Uram, testvéreimért áldlak.
===========================
Túrmezei Erzsébet

VÁRJ MÉG!

Józsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
Nֹ ÉPEDRE
VÁRVA
vajon eljön-e
Megállt a víz.
megjön-e néped
Minthogyha
óriási kéz
meghallgatni
Igédet
volna föl,
vajon megtelik-étartotta
imaházunk
megállt,
vajon várja-e néped a Jóhírt
s rakásra gyûlt,
várja-e
feszült,
készül-e Hozzád
hallgat-e hullám
majd Rád
hullámra hõkölt.
hallgat-e szómra
Megállt
érti-e majd amit néki egy percre,
szent Igédben amíg
üzensz
a túlsó partra
át
nem értünk.
s vajon indul-e
megpróbálja-e tenni
Várj még Uram!
véghezvinni beszéded
Kezed ne vedd el!
változtat-eMég
majdmindig
valamititt vagyok,
rajtunk
Igéd itt vagyunk sokan.
még mindig
Herjeczki Géza (1972. Tiszaluc)
Herjeczki Géza (1977)

9.2010.
oldal szeptember

The Right
Thing
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

folytatás
“Doing az
the1. oldalról
right thing is always
the right thing.” That’s a quote from
Az élet gyötrelem,
de azért
mit enni,
entrepreneur
@garyvee
andvan
wanted
to
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
talk about it. To me, this has a lot to do
a tisztességes
temetéshez
való jogukat
with
integrity. In
every decision,
there’sis
Azway
élet egy
merõ kinlódás,
a megtarthatták.
right and wrong
of going
about it.
reménytelenség
és
halál.
De
hát ezis
jobb,
The option to do the wrong
thing
is
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
always there and it’s entirely possible that
Fogadjuk
el a helyzetet,
az adott
it többre.
may be
a shortcut
to get youésfurther,
próbáljuk elviselhetõvé
it keretekben
may be something
that people tenni.
won’t
Hányan
tengetikthat
az seems
életüket
notice,
or something
likema
not is
a
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
big
deal.
The problem is that it’s still the
Ígything.
tengette
az életét
míg
el
wrong
Eventually,
theIzráel
shortcut
will
nem to
jöttnothozzá
Szabadító
és ki nem
prove
be asaeffective
as promised,
hozta will
õkettake
a szolgaság
people
notice ofházából.
what you did to
achieve that step, and it will mean a lot
whenMilyen
you look
at your
character. 2Mózes
a mi
Szabadítónk?
12:42-ben
különös
When youtalálunk
do the egy
right
thing,mondait will
tot Istenrõl.
always
be the right decision and yield
the better
end result.
You will
end up
Virrasztott
az Úr azon
az éjszakán,
successful
in theõket
longEgyiptomból.
term. You won’t
amikor kihozta
Ez az
have
to worry
éjszaka
az Úré about
volt. hiding what you
did Micsoda
because itevangélium
was the right
van thing.
ebben Ita
will
mean a lotVirrasztott
when people
you
mondatban?
azlook
Úr. atPedig
and
see õrizõje
that whenever
you’re given
the
Izráel
nem szunnyad
és nem
choice,
you
choose
to
do
the
right
thing.
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Also,
forazme,
this is amikor
also important
Úr
azon
éjszakán,
kihozta
not
in just
the views of man, but in the
népét
Egyiptomból?
viewEmberileg
of God. I szólva
don’t mind
doing
what
– Isten
mindent
you
say
is
wrong
when
I
know
God
says
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
it’s
When AI choose
to do minden
what is
az right.
éjszakán.
szabadulás
right,
it’s moreszemélyesen
for being who
God has
mozzanatát
felügyelte,
called
me
to
be
rather
than
me
just
being
minden pillanatot figyelõ tekintetével
nice
to
you.
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
“Those who
live only
to satisfy
own
koszos,
rongyos
nép,
hogy their
az Isten
sinful
nature willgondoskodik
harvest decay and
death
személyesen
róluk,
és
from
that sinful
nature.
Butrájuk?
those who live
mindent
félretéve
figyel
to please
Spiritkésõbb
will harvest
1500the
évvel
isméteverlasting
virrasztott
life
Spirit. So let’s
not getazon
tireda
az from
Istenthe
a Gecsemáné
kertben,
ofcsütörtök
doing what
is
good.
At
just
the
right
éjszakán, azon a pénteken,
time we will reap a harvest of blessing if
azon
a
húsvét
hajnalon, amikor
mi
we don’t give up. Therefore,
whenevera we
szabadításunk
történt.
have the opportunity, we should do good
Sõt, személyes bizonyságom
arto everyone—especially
to those van
in the
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
family of faith.” (Gal 6:8-10, NLT)
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
Mate
rólam is lehulltak a rabtartóBenny
bilincsei.
Student Ministries Director
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok.
Elindultak
tehát. Nem volt teCheap
grace
lekommunikáció.
Nem was
lehetett
mobilDietrich Bonhoeffer
asked
in
telefonon
a sor
hogy
1943
how itrákérdezni
was possible
forelején,
the Church
minden
két
tohátul
sit back
and rendben
let Hitlervan-e.
seizeKözel
absolute
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
power. His firm answer: "It was the
öregek, of
juhok,
barmok,
teaching
cheap
grace."szekerek, végeláthatatlan
konvoj.
A Veres
tenger
"Cheap grace
is the
preaching
of partforján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egygiveness without requiring repentance,
szer csak
felröppen
a hír,
az egyiptomi
baptism
without
church
discipline,
comsereg közeledik.
Kitör a pánik
a tábormunion
without confession,
absolution
ban. Elõlpersonal
a tenger, mögöttük
az ellenség.
without
confession.
Cheap
grace
grace
without kiált
discipleship,
A népiselõbb
segítségért
Istenhez,
grace
the cross,
grace without
aztánwithout
pedig neki
esik Mózesnek:
Mit
Jesus
tettélChrist."
velünk, miért hoztál ki minket
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Should
We2Mózes
Get Vaccinated?
Egyiptomból?
14: 10, 11. Jobb

lett volna szolgaként meghalni EgyipWhile many
people
as
tomban.
Kiderül,
hogysee
vanvaccines
a népnek
ahite,
normal
part
of life,
thereazare
many
de még
nagyon
gyenge
a hit.
Ha
who
don’t ahold
this tisztelik
view. The
real
jól mennek
dolgok,
az Urat,
issue
of
vaccination
is
not
one
of
right
de ha balul üt ki valami, máris pánior wrong, it is one of personal choice
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
Ki should
volt a
and
preference.
When
asking
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
Christians get vaccines, we cannot
Mellesleg,
sok keresztyén
ezen a
make
this a question
of sin, tart
judgment,
szinten
a
hitéletében.
or condemnation. In other words, you
Mózesnek
eszébe
jut Isten
areEkkor
not sinning
if you get
vaccinated
and
ígérete.
2Mózes
6: 6-8.
Isten
megígérte,
you
are not
sinning
if you
don’t.
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl,
beviszi
népét az if
ígéret
Why
Do We és
Need
Vaccines
földjére.
Akkor
tehát,
nem
kell
félni
a
God Protects Us?
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
In some
circles
there
can be aNem
tendency
rövid
epizód
a nép
életében.
ez a
to
despise
the
use
of
medicine.
Does
vég, Isten folytatást ígért. Most az
a
God
protect
us? erõsen
The answer
is yes.
Yet
dolgunk,
hogy
ráálljunk
Isten
there are ways and means that God uses
szavára.
to
protectÍgy
us.bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
For example,
thebennehearts
hogyan
szabadítGod
megput
mait into
az Úr
of men to create seatbelts which protects
teket!
2Mózes
us
in the
event 14:
of a13,
car14.
accident. I think
Mózes
nem
okosabb,
a nép,
it is not only fair but safemint
to say
thatcsak
God
hisz Istenben,
és amedicine
hit beszédét
does
not despise
– hemondja
uses it
tovább
az through
üldözött it.
szabadoknak.
Ha
and
works
There are times
Isten azGod
aki, will
akkorheal
teljesíti
Õ beszédét.
when
youazmiraculously
Ebben hittany
Mózes.
without
medical intervention at
all.Ha
However
God will
also
use Mózesmedical
azt kérdezte
volna
valaki
intervention
to bring
healing.
tõl: Mikor teljesíti
Isten,
amit megígért?
Erre
TheMózes
samecsak
truthaztweválaszolhatta
considered volna,
earlier
applies
here tudom.
as well. Ha
If you
are azt
sickkérand
hogy: Nem
valaki
go
to the
doctor,
there mondd
is nothing
dezte
volna:
Mózes,
megwrong
newith
Also you
must acknowledge
künk,that.
hogyan
szabadít
meg Isten
that
God gives
usafaith
and wisdom.
Faith
bennünket
ebbõl
lehetetlen
helyzetbõl?
is
necessary
believe
God can heal
and
Mózes
csaktoazt
válaszolhatta
volna,
wisdom is necessary to understand that
hogy:
Nem
Egyet
tuhe
often
usestudom!
medicine
to doazonban
it. Whether
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetGod uses the power of medicine or his
lenbõlpower,
is ki tudthey
vezetni,
az Úr.
own
are mert
both Õways
God
Ez a bibliai
protects
you. hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak Should
minden ellentmondani
látszik is.
How
Christians Respond
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
to
Anti-Vaxxers?
várok
rá és hiszek benne, és amit nekem
As I megteszem.
have mentioned
there
mond,
A többiearlier,
pedig az
Õ
are
some Útat
who nyitni
are very
much against
feladata.
a tengeren,
lefévaccines.
They are kerekét,
given a homályt
label as
kezni a harcikocsik
anti-vaxxers.
To
be
an
anti-vaxxer
bocsátani az egyiptomiakra... mindmay
a
cause a problem in certain scenarios
Szabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
such as school and education. Some
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által
foschool
districts
and colleges
require
gadhatod el. Hit
által to
élhetsz
vaccinations
for kids
attendszabadon,
school.
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
The one word of caution I would offer
gyõzelmesen,
Úr hadakozik
is
to be careful mert
aboutazwhere
you gather
érted.
your facts. You have a responsibility to
halálvaccines
kapujában
testAthetengerparton
information aabout
that
álltak,
Isten With
pedigthe
megnyitotta
számukis
out there.
rise of information
ra az élet you
kapuját,
ha-to
available,
haveésto õk
sortátléptek
througha it
find
is legitimate and true. You
lálbólwhat
az életbe.
want to make sure that you are making
Eztdecision
a lépéstbased
te se halogasd!
your
on the most reliable
and credible information
possible.
Lukács
János

The question Baptista
of should
Christians
Magyarországi
Egyház
get
vaccines
should
be
approached
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezetlike
so many other issues that are not black
4100white
Berettyóújfalu,
Eötvös
u.the
2. side
and
issues. Always
err on
www.baptista.hu/berettyoujfalu
of grace. Granted, there may be some
who feel very strongly about this topic
Kedves
Kriszand
that isTestvéreink
their right. Jézus
Just make
sure
tusban!
you approach others who may be on the
Kedves
Baptista
other
sideAmerikai
of your Magyar
opinion with
grace
Szövetség!
and accept them as the Bible calls us to
do.
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
from Crosswalk
elfeledkezzék aExcerpt
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
Connect:
Youth
kezdjük
meg, addigOnline
a nem várt
tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
Conference on Zoom
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajOnfogjuk
Saturday
January
30thtestvérek
I had the
tására
fordítani
a kedves
privilege
of being
a small group
leader
által
számunkra
eljuttatott
összeget:
during
the
Connect:
Online
Youth
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Conference on Zoom. This conference
Ezúton
was
madeisupmegköszönve
of Hungarian testvéreink
Baptists from
segítségét,
kérjük
továbbra
is a minket
at least nine
countries
including,
butésnot
azlimited
Úrra figyelõ
imádságaikat!
to Hungary,
Romania,Minden
England,
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.
Ukraine, and
the United
States.
I felt honored
that the
North American
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
BaptistGyülekezet
Youth wasnevében:
invited to take part
Baptista
in and help plan this wonderful online
Papp
Dániel
lelkipásztor
conference. We
had
members
from our
István
gondnok
youth serve Szatmári
in different
capacities
from
Lisztes Tibor
presbiter
design and planning
to leading
small
groups and worship.
===========================
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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
nem értünk.
The entire day wasát well
organized
and thoughtfully planned to ensure the
még Uram! on
best experience for Várj
the participants
vedd el!
Zoom. There were Kezed
times ofnesinging
song
mindig itt
vagyok,
of worship ledMég
by different
youth
groups
acrossmég
themindig
countries.
Collaborative
itt vagyunk
sokan.
games were played from various online platforms Herjeczki
which helped
youth
Géza the
(1977)

2010.
10.
oldalszeptember

connect from wherever in the world they
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
were
joining.
folytatás az 1. oldalról
The primary speaker was Pastor
Borzási
Pál, who de
spoke
to us
Az élet gyötrelem,
azért van
mitfrom
enni,
the
of Ezekiel
about
how we
vanbook
húsosfazék,
fokhagyma
és uborka,
és
desperately
need
Jesus tovaló
bring
life tois
a tisztességes
temetéshez
jogukat
our
dry wasteland.
megtarthatták.
Az élet egy merõ kinlódás,
After the sermon,
I hadDe
to opportunity
reménytelenség
és halál.
hát ezis jobb,
tomint
leada asemmi,
breakout
group
another
és úgy
sincswith
kilátás
ennél
youth
Romania.
I adott
was
többre.member
Fogadjukfrom
el a helyzetet,
és az
very
pleasantly
surprised
as to howtenni.
well
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
this Hányan
discussion
went because
each of
tengetik
az életüket
mathe
is
members
shared
such
profound
wisdom
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
about
their
personal
knowledge
Így
tengette
az lives
életétand
Izráel
míg el
ofnem
the jött
Bible
and aits
application.
felt
hozzá
Szabadító
és kiI nem
truly
blessed
to
be
a
part
of
it
despite
hozta õket a szolgaság házából.
feeling nervous about leading a group of
people I had never met before.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
When apillanatot
group offigyelõ
genuinetekintetével
believers
minden
gather,
the
most
important
thing
we have
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
in common is Jesus, and He allowed us to
koszos,
rongyos
nép, hogy
az Isten
have
a deep
and enriching
conversation
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
that served as encouragement for all of
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
us. In our discussion we recognized the
1500 évvel
késõbb community
ismét virrasztott
importance
of having
and
az Isten of
a Gecsemáné
kertben,
azonina
followers
Jesus who we
can trust
csütörtök
éjszakán,
azonin aourpénteken,
our
lives in order
to grow
faith.
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
I feel deeply grateful
szabadításunk
történt. to have been part
of such a wonderful day and even if we
Sõt,
személyes
bizonyságom
van arcould not meet in person,
it was special
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
to be able to connect online!
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
Laura Lakatos
rólam is lehulltak a rabtartó
bilincsei.
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.
február
3. oldal

CONNECT
– Online
Ifjúsági
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10,
11. Jobb
lett volna szolgaként
meghalni EgyipKonferencia
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
Téma:
a sztyeppén
hite,
de mégForrás
nagyon gyenge
az a hit. Ha
jól mennek
a dolgok,
tisztelik az Urat,
2021.
01. 30. szombat
de ha balul üt ki valami, máris pániA Magyarországi
BaptistaKiIfjúsági
kolnak
és bûnbakot keresnek.
volt a
Misszió
(MABIM)
január végére egy inhibás, hogy
ide jutottunk?
ternetes
konferenciát
szervezett.
Juhász
Mellesleg,
sok keresztyén
tart ezen
a
Robitól
hallottam
róla,
aki
már
a
decemszinten a hitéletében.
beriEkkor
VárodMózesnek
már? című,
internetes
koneszébe
jut Isten
ferenciában
is részt
vett,Isten
amitmegígérte,
az erdélyi
ígérete. 2Mózes
6: 6-8.
fiatalok szerveztek. Örültem neki. Kár,
hogy az
megszabadítja
õket nagyon
az egyiptohogy
időeltolódás miatt
korán
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az ígéret
volt nekünk – lehet, hogy többen
is beföldjére. Akkor
tehát,
nem ha
kellnem
félnirega
kapcsolódtak
volna
tőlünk,
jelen
veszedelemtõl,
mert De
ez akik
csak részt
egy
gel
3-kor
kezdődött volna.
rövid epizód
nép életében.
Nem ez a
tudtunk
vennia innen
Észak Amerikából,
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
nekünk
hogy
várok ráisésadatott
hiszek külön
benne,lehetőség,
és amit nekem
később bejelentkezhessünk. Sajnos, így
megteszem.
A többi
pedig az Õ
amond,
program
első részéről
lemaradtunk.
feladata. Útat nyitni a tengeren, leféÖrültem
annak is, hogy
a detroiti
fikezni
a harcikocsik
kerekét,
homályt
atalokkal
énekelhettem
néhány
dicsőítő
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
éneket a konferencia első részében (terSzabadító Úrelőre
feladata.
Õ viszi
véghez a
mészetesen
elkészített
felvételről).
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által
foLipták
Nóémi
is csatlakozott
a konfi
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
szervezéséhez, és megkérdezte tőlem,
bár mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
hogy
lenne-e
kedvem kiscsoportot
vegyõzelmesen,
mertMeglepődtem,
az Úr hadakozik
zetni
a hétvégén?
hogy
érted.
egy
kis feladat nekem is juthat – szívesenAbekapcsolódtam
tengerparton aa szolgálatba.
halál kapujában
álltak,
Isten
pedig
megnyitotta
számukBorzási
Pál
erdélyi
prédikátor
testvér
ra az élet
és õk átléptek
a hatartotta
az kapuját,
igei szolgálatot.
Arról szeretlálból
aznéhány
életbe. gondolatot, ahogyan az
nék
írni
az Ezt
én emlékezetemben
megmaradt. Az
a lépést te se halogasd!
igeszakaszt az Ezékiel 47:1-12-ből olvastuk. Arról szólt, Lukács
hogy forrás
Jánosfakadt

aMagyarországi
templom alatt, Baptista
és úgy megnőtt
Egyháza víz,
hogy
már
mérni
se
lehetett.
Belefolyt a
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
holt-tengerbe,
amit
körülvesz
egy
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u.
2. élettelen puszta, másnéven, sztyeppe. Ez a
www.baptista.hu/berettyoujfalu
forrás
ami átfolyt a sztyeppén, a plántált
növényeknek lehetővé tette a növekedést
Testvéreink
aKedves
folyó partjain.
Az életJézus
fájárólKriszis esett
tusban!
szó, ami ugyanúgy csak az élet-folyó léKedves Amerikai
Magyar
Baptista
tezésének
köszönhetően
növekedhetett,
Szövetség!
sok gyümölcsöt teremve.
Amintigazságtalan
ismerjük, az az
1. Zsoltár
verse
„Nem
Isten, 3.
hogy
is erről beszél:
“Olyan lesz [ez az
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és aemszeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ fa,
ber], mintmelyet
a folyóvíz
mellé ültetett
neve
iránt,
amikormegtermi
szolgáltatok
és szol- és
amely
idejében
gyümölcsét,
gáltok
a szenteknek.”
(ZsidMinden
6:10) sikerül,
nem hervad
el a lombja.
amit tesz.”
Köszönjük,
gondoltak
ránkisneA samáriaihogy
asszony
története
jelenhéz
helyzetünkben.
tős volt, mert ő éppen ezt a forrást keImaházunk 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
reste, az élet
vizét, áldását
amely kívánjuk.
nem szűnik
meg folyni, sőt, kicsordul a bensőnkből,
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
hogy
aGyülekezet
körülöttünknevében:
levő emberek gazdaBaptista
godhassanak meg általa, és meríthessePapp Dániel
nek bátran. Valójában,
halelkipásztor
bennünk van
István gondnok
az élet vize, Szatmári
nem szomjazunk
meg soha,
presbiter
és a pusztaságLisztes
többé Tibor
minket
nem fog
zavarni, mert ki nem fogunk száradni,
===========================
mivel az Úr erejével/lelkével betöltekeztünk már. Ő az egyetlen, igazi forrás,
VÁRJ MÉG!
aki segíthet.
Józsué
3:16 (2Móz
14,21-22) válA prédikáció
után csoportokra
tunk, külön-külön be voltunk osztva
víz.
életkor szerint. Én a 16Megállt
évesekrea voltam
felelős. Az elhangzott
igei
szolgálatMinthogyha
óriási
kéz
hoz kapcsolódó beszélgetéssel
töltöttük
tartotta volna
föl,
ezt az időt. Összesen, körülbelül
25-30
megállt,
csoport volt, és minden
csoportban
s rakásra
gyûlt,számítottunk úgy 10 személyre. feszült,
Kiszámíthatjuk, hogyhullám
akkor több
mint hõkölt.
kétszázan
hullámra
vettek részt ezen a találkozón.Megállt
Jó volt ennyi fiatallal egy
együtt
lenni,
percre,
még így is – bárcsak
fizikálisan
is taamíg a túlsó partra
lálkozhattunk volna! Örültem
ennek a
át nem értünk.
konferenciának, s hogy arra bennünket
is meghívtak. Köszönjük
a jóUram!
szerveVárj még
zést, és remélem több
ilyen
alkalom
Kezed ne vedd el! is
lesz még szervezve
a közel-jövőben.
Még
mindig
itt vagyok,
Bárcsak erősödne a kapcsolatunk az Úr
még
mindig
itt
vagyunk
sokan.
Jézussal és egymással is!
Erdőközi
Norbert
Herjeczki
Géza
(1977)

2010.
11.
oldalszeptember

Ökumenikus
imahét
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás
az 1. oldalról
A Windsori
Gyülekezet hozzájárulása
azdeimahéthez
Az élet
gyötrelem,
azért van mit enni,

van
húsosfazék,
fokhagyma
„Abban
dicsőíttetik
meg azésénuborka,
Atyám,és
a
tisztességes
temetéshez
való
jogukat
hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és le-is
megtarthatták.
Az élet egy merõ
kinlódás,
gyetek
nékem tanítványaim.”
János
15,8
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
Az aösszefüggésekről
szeretnék
bemint
semmi,
úgy sincs
kilátás ennél
szélni
nektek
maéskedves
testvérek!
többre.
el amég
helyzetet,
és az imaadott
NekemFogadjuk
az imahét
a tavalyi
keretekben
próbáljukott
elviselhetõvé
héthez
kapcsolódik,
még együtttenni.
voltengetikhaaz emlékeztek
életüket mará,
is
tunkHányan
és lehettünk,
a rabszolga-gondolkodással?
a ezzel
máltai
keresztyének készítették el a
Így tengette
az életét
Izráel
míg el
programot
és ők Pál
apostol
utazásáról
szóltak
és hajótöréséről,
akkorés
még
nem jött
hozzá a Szabadító
ki nem
nem
értettük
ezt aa szolgaság
történetet,házából.
hogy miért kehozta õket
rült elő, ma már jobban.
AzMilyen
egész világ,
egész föld egy
nagy
a mi az
Szabadítónk?
2Mózes
viharba került a pandémia miatt, és ki12:42-ben
egyveszhetett
különös mondaderült,
hogytalálunk
azért nem
el senIstenrõl.
kitot
a hajón
utazók közül, mert azon utaÚr azon
az éjszakán,
zott Virrasztott
Pál apostol,az
ugyan
fogolyként,
de az
amikor
kihozta
Ez az
Isten
szeme
rajtaõket
volt,Egyiptomból.
és a többieket
is
éjszaka az Úré
megmentette
reávolt.
való tekintettel.
EzMicsoda
a pandémia
is elsöpörhette
evangélium
van volna
ebbenaza
egész
világot, de
mi hisszük,azéppen
miatmondatban?
Virrasztott
Úr. Pedig
tunk,
keresztyének
miatt
Isten még
Izráel
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A hívatlan vendég

“Aki titeket befogad, engem fogad be;
és aki engem befogad, azt fogadja be,
aki engem elküldött.” Máté 10:40
2017-ben, egy novemberi napon hívatlan vendég állított be hozzánk. Nem volt
teljesen idegen számunkra, mert évekkel azelőtt dolgozott pár napot az imaház bontásánál, de látogatása meglepett
bennünket. A férjemmel akart beszélni
valami dologról, ezért én nem tartottam
fontosnak, hogy ott legyek, így csak később tudtam meg a jövetelének az okát.
Sajnos hajléktalanná vált, és nincs hol
laknia a télen, ezért arra kért minket,
hogy fogadjuk be tavaszig. A férjem kért
egy hét haladékot, hogy eldöntsük, mit
tudunk tenni az érdekében. Nem tudom,
lehet ti rögtön igent mondtatok volna, de
valahogy az én szívem nem nyílt meg
azonnal. Sőt azt is mondhatnám, hogy
nagyon is háborgott az ellen, hogy ez a
szinte idegen ember beköltözzön az udvarunkra. Nem akartam elhinni, hogy
Isten tőlünk várja ezt a feladatot! Reméltem, hogy a férjem is nemet mond!
Tudtam, hogy Laci bácsinak hívják és,
hogy „hitbeli testvér”, de az meg hogy
lehet, hogy hajléktalan? Miért nem kell
a családjának? Miért pont hozzánk jött,
hisz évekkel ezelőtt találkoztunk utoljára. Hogy miért hozzánk, arra választ kaptunk. Amikor legutóbb nálunk dolgozott,
finomakat evett, és nagyon kedvesek voltunk hozzá. Jól érezte magát közöttünk.
Felajánlotta, hogy cserébe segít a ház körül, amiben csak kell, viszont fizetni nem
tud, mert semmilyen bevétele nincs. Elég
magas, derék ember volt, s a következő
év februárjában lett volna nyugdíjas. Remélte, addig kihúzza nálunk. Az egyik
lábára bicegett, ezért nem is tudott nehéz
fizikai munkát végezni. Más betegsége
nem volt, legalább is nem mondta. Rettentő udvarias volt, és túlságosan nyájas.
Nem ismertem még hozzá hasonló udvarias embert. A sok nehézsége ellenére
tartotta magát, és úriemberként viselkedett, noha hajléktalan volt.
Szóval Dánielem leültetett, és meg
kellett beszélnünk, mi legyen. Hol aludhatna, mit fog enni, ki fog főzni rá? Egy
háziasszony első gondolatai. Addigra
már rengeteg vendégen és főzésen túl
voltam, hogy tudjam milyen nehéz feladatot róna rám a napi háromszori étkeztetés megoldása. Szégyen bevallani,
de nagyon ellenkezett a lelkem továbbra
is. Én, aki mindig olyan kedves és se-

gítőkész vagyok mindenkivel, az utolsó
koldusnak is odaadok mindent, amit kér,
nem akartam befogadni egy testvéremet, aki hajléktalan lett. De jó, hogy az
Úr nem hagyott ilyen állapotomban.
A következő napokban hazautaztunk a
szüleimhez Erdélybe, Krasznára. A dolog még nem volt eldöntve, azon rágódtam, mi legyen. Nem az volt a kérdés,
hogy befogadjuk-e, hanem, hogy én milyen szívvel fogadom. Az Úr dolgozott
rajtam. Tehát Krasznán, szülőfalumban, ott ahol megismertem az én Uramat, abban a családi házban válaszolta
meg az Úr a kérdéseimet, és nyitotta ki
a szívemet. Kezembe került egy Vetés
és Aratás, és egy olyan cikk, amelybe
William McDonald a híres író befogad a

házába, bizonytalan időre, egy egyszerű
fiatalembert. Úgy érzi, hogy Jézus a fiatalemberen keresztül akar az otthonába
jönni, amit ő először egy kicsit kényelmetlennek tart. Jézus tükröt tart elé a fiatalember egyszerűsége és szegénysége
által, de végül nagy lelki nyeresége válik belőle. Tudtam, mit akar mondani az
Úr, és azt is tudtam, hogy meglágyította a szívemet, míg a cikket elolvastam.
Kész voltam örömmel befogadni Laci
bácsit, de akkor még nem tudtam, hogy
ez a döntés mit hoz majd még magával.
Tudtam, hogy Jézust fogadjuk be, ha őt
befogadjuk. Elmondtam a férjemnek is,
aki örült Isten bennem elvégzett munkájának.
Nagy-Kasza Lona

