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folytatás az ÁHÍTAT
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elszáll lassan az ősz is, megállt,
miközben rozsdamart
s rakásra gyûlt,
kezem kezedre téved,
feszült,
mint simuló
levél, hullámra hõkölt.
hullám
mely jelnek hull elébed. Megállt
egy percre,
Számomra alkotott,
amíg
a
túlsó
partra
választott rég ki ISTEN,
Te voltál és Te vagy át nem értünk.
a kincsek kincse itt lenn.
Néped népem, a teVárj még Uram!
MEGVÁLTÓD azKezed
enyémne
is,vedd el!
és ahova teMég
mégy,mindig itt vagyok,
még mindig
sokan.
odamegyek
csakitt
énvagyunk
is.
FüleGéza
Lajos(1977)
Herjeczki

2010.március
szeptember
2017.

MŰKÖDŐKÉPES
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás az
1. oldalról
KÖZÖSSÉG

Isten
bennünket.
Az
életközösségre
gyötrelem, teremtett
de azért van
mit enni,
Így
vanteljesedünk
húsosfazék,ki.
fokhagyma és uborka, és
közösség szóval
az Újszövetségben
aAtisztességes
temetéshez
való jogukat is
találkozunk
először
a Bibliában.
Akkor
megtarthatták.
Az élet
egy merõ kinlódás,
isreménytelenség
csak pünkösd, és
vagyis
Szentlélek
kihalál. aDe
hát ezis jobb,
töltetése
után
közvetlenül.
A
háromezer
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
csatlakozó
lélekrőlelaakövetkezőket
olvastöbbre. Fogadjuk
helyzetet, és az
adott
suk:
„Ezek
pedig
kitartóan
részt
keretekben próbáljuk elviselhetõvévettek
tenni.
az apostoli tanításban, a közösségben,
Hányan
tengetik az és
életüket
ma is
a kenyér
megtörésében
az imádkoezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
zásban.” (ApCsel 2,42) A részvétel, az
Így tengette
az életét
Izráel míg
el
osztozás
ugyancsak
a közösség
elmanem jött hozzá
a Szabadító
nem
radhatatlan
jellemzője.
Adódikésa ki
követhozta õket
a szolgaság
házából.
keztetés:
nem
létezhet Isten
akarata és
kedve szerint működő lelki közösség a
Milyen ahívők
mi Szabadítónk?
Krisztusban
közt, csak a2Mózes
Szent12:42-ben
találunk
különösösszekömondalélek
új életre
keltő,egy
egyesítő,
tőtotésIstenrõl.
összehangoló munkája által. Ez a
munka
tetten érhető
Virrasztott
az Úr volt
azonazaz apostolok
éjszakán,
mennyei
hatalommal,
nagy bátorsággal,
amikor kihozta
õket Egyiptomból.
Ez az
teljes
őszinteséggel
éjszaka
az Úré volt. és szeretettel végzett tanításában
is. Nyomában
nőtta
Micsoda evangélium
vanérett,
ebben
a mondatban?
testvéri közösség.
Ugyanakkor
száVirrasztott
az Úr. Pedig
mos
ember
tért meg
kezdte
Izráel
õrizõje
nem bűneiből
szunnyadésés
nem
elalszik.
követni
az
Úr
Jézust.
Ők
is
igényelMit jelent az, hogy virrasztott az
ték
gyülekezeti
közösséget.
Úr aazon
az éjszakán,
amikorTovábbá
kihozta
a népét
komoly
önvizsgálattal,
bűnbánattal,
Egyiptomból?
bűnvallással
és felszabadulással
járó úrEmberileg
szólva – Isten mindent
vacsorai alkalmak is sokat használnak
és csak az
népére figyelt
azon
a félretett
közösségnek.
A Õrendszeres
közbenaz éjszakán.
minden
járó
imádságok Ais szabadulás
erősítik a közösség
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
megélését
a gyakorlatban.
Arra
utalnak,
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
hogy tudunk egymásról, a mások szükkísértátérezzük,
végig. Hátmelléjük
kicsoda ez
a rabszolga,
ségeit
sorakozunk
a
koszos, rongyos
nép,Mind
hogyezekben
az Isten
kegyelem
trónja előtt.
a
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
kitartás
elengedhetetlenül
fontos,
szükmindent
félretéve
figyel rájuk?
séges.
Sajnos,
a posztmodern
ember ke1500 évvel
ismét virrasztott
vés értéket
lát, hakésõbb
lát, a kitartásban.
Napaz Isten az
a Gecsemáné
kertben,
azonfőa
jainkban
idézett igében
említett
négy
tevékenység
közülazon
kettőa igen
gyencsütörtök
éjszakán,
pénteken,
ge:
a közösség
és az imádazon
a húsvétgyakorlása
hajnalon, amikor
a mi
kozás.
Mondhatnánk
azt, hogy tulajdonszabadításunk
történt.
képpen
a közösség
két irányáról
Sõt,itt
személyes
bizonyságom
vanvan
arszó.
egészséges,
életerős,
fejlődő
a
ról, Ha
hogy
velem együtt
virrasztott
az Úr
közösségünk
a Szentháromság
Egy
Igaz
28 évvel ezelõtt
egy téli estén,
amikor
Istennel,
ennek
tükröződnie
kell
rólam is akkor
lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
és fog is a megtért és újjászületett emberek felé
megéltszabadok,
közösségünkben.
az
Üldözött
gyõztesMég
szabaelveszett
emberekhez
is
másként
fogunk
dok. Elindultak tehát. Nem volt teviszonyulni.
Fájni, foglalkoztatni
fog és
lekommunikáció.
Nem lehetett mobilcselekvésre késztetni az ő állapotuk, lelrákérdezni a sor elején, hogy
kitelefonon
sínylődésük.
hátul
minden
van-e. Közel
két
A reformációrendben
egyik kimagasló
áldása
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
az egyetemes papság újrafelismerése.
öregek, juhok, barmok,
szekerek,
végeKifejezhetetlenül
nagy kiváltság
személáthatatlan
konvoj.
A Veres
partlyes
közösségben
lenni
Jézustenger
Krisztusján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egysal. Erre kaptunk mindannyian meghíszerIstentől:
csak felröppen
a hír,
vást
1Kor 1,9.
Haaz
aztegyiptomi
állítom,
seregŐközeledik.
Kitör
a pánik
a táborhogy
az én Uram,
akkor
a következő
ban. Elõl
a tenger,
mögöttük
ellenség.
verset,
az 1Kor
1,10-et
is megazkell
szívA nép Abban
elõbb segítségért
kiált hogy
Istenhez,
lelnem.
arról van szó,
kerülnünk
kell aneki
haszontalan,
felesleges
aztán pedig
esik Mózesnek:
Mit
szóbeli
összeütközéseket,
tettél velünk,
miért hoztála kivégleges
minket

5. oldal
3. oldal

eltávozással,
vagy11.visszaEgyiptomból?kivonulással
2Mózes 14: 10,
Jobb
vonulással
járó
vagy
nem
járó
lett volna szolgaként meghalniszakadáEgyipsokat,
széthúzásokat.
Ezek
szent
tomban.
Kiderül, hogy
vanhelyett
a népnek
érzéssel
és
meggyőződéssel
igazodjunk
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
egymáshoz
jól mennek is!
a dolgok, tisztelik az Urat,
10-ben
kidombodePál
haapostol
balul ütazki1Kor
valami,
máris
pánirítja azt a tényt, hogy vagy Krisztus vékolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
rével, testével, gyülekezetével vagyunk
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
lelki közösségben, vagy gonosz társasáMellesleg,
sok keresztyén
tart ezen
a
gokkal,
démonokkal,
ördögökkel.
(1Kor
szinten
a
hitéletében.
10,14-22) Nem szolgálhatunk egyszerre
eszébe ugyanazon
jut Isten
kétEkkor
úrnak;Mózesnek
nem járhatunk
ígérete.két
2Mózes
6-8.érezhetjük
Isten megígérte,
időben
úton; 6:
nem
jól mahogy megszabadítja
õket aazmegszenteegyiptogunkat
az Úr jelenlétében,
lődők
közösségében
és ugyanakkor
az
miak kezébõl,
és beviszi
népét az ígéret
istentelenek
lázadó
társaságában
is. (Jn
földjére. Akkor
tehát,
nem kell félni
a
17,14-19)
Ezt a gondolatot,
tanítást
jelen veszedelemtõl,
mert ez
csak viszi
egy
tovább
a 2Kora6,14-18.
Gyakorlatilag
rövid epizód
nép életében.
Nem ezláta
juk,
tapasztaljuk,
hogy
még
a Jézussal
vég, Isten folytatást ígért. Most
az a
járó családtagokkal, lelki testvérekkel,
dolgunk, hogy erõsen
ráálljunk
Isten
munkatársakkal
sem mindig
a legkön�szavára.kiegyensúlyozott
Így bátorítja Mózesközösségben
a népet: Ne
nyebb
féljetek!
Álljatok lehetetlen
helyt, és meglátjátok
élni.
Egyenesen
működőkéhogyan
szabadít
meg
ma azkibékíthetetÚr bennepes közösséget gyakorolni
teket!
2Mózeslétezése,
14: 13, 14.
len
ellentétek
tartós fennállása
Mózes
okosabb,
mint a nép,Ilyencsak
esetén
az nem
alapvető
kérdésekben.
kor
szabadésfeladnunk
a bibliai
igazhiszsem
Istenben,
a hit beszédét
mondja
ságokat,
de üldözött
a magunk
vélt igazát igen.
tovább az
szabadoknak.
Ha
Csak
akkor
van esélyünk
működőképes
Isten az
aki, akkor
teljesíti az
Õ beszédét.
közösségben
élni, ha mindannyian vaEbben hitt Mózes.
lóban
Krisztusra
Őt követjük.
Ha azt kérdezteépítünk,
volna valaki
MózesHadd
említsek
még
két
igehelyet
a2
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit
megígért?
Kor-ból.
Ezek
már
teljesen
pozitív
pélErre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
dák. A 2Kor 8,1-5 elénk is tárja a Macehogy: gyülekezeteiben
Nem tudom. Ha tapasztalt
valaki azt isteni
kérdónia
dezte
volna:
Mózes,
mondd
meg
ne-a
kegyelmet. Ebből egy részlet. „Mert
künk, hogyan sok
szabadít
Isten
nyomorúságuk
próbájameg
között
bőbennünket
a lehetetlen
helyzetbõl?
séges
az őebbõl
örömük,
és nagy
szegényMózes csak
azt válaszolhatta
volna,
ségükből
a tisztaszívűség
gazdagsága
hogy:Vajon
Nem csak
tudom!
Egyet azonban
tulett.”
a nyomorúság
sok próbájában
nagyértetek,
szegénységben
élők
dok! Azlevők,
Úr harcol
és a lehetetszíve
nyitott
a testvéri
lenbõllehet
is ki tud
vezetni,
mert Õközösségaz Úr.
re, Ez
pontosabban
mások
a bibliai hit. Hinni megsegítésére?
azt jelenti, koA
miénkveszem
kevésbé?
Nyitottak
csak úgy
molyan
azt, amit
Isten mond,
ha
leszünk,
ha
előbb
magunkat
az
Úrnak
annak minden ellentmondani látszik
is.
adjuk. Tehát közösségünk azért lehet
Nem
tudom,
hogyan
szabadít
meg,
csak
felszínes, silány, vérszegény, mert vagy
várokadtuk
rá és hiszek
benne, és át
amit
nem
soha magunkat
az nekem
Úrnak,
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
Õ
vagy visszavettük életünket az Ő az
kezéfeladata.
Útat ige
nyitni
a tengeren,
leféből.
A másik
üzenetét
már érintetkezninagyon
a harcikocsik
kerekét, homályt
tük,
sokszor hallottuk:
„Az Úr
Jézus
Krisztus
kegyelme, az Isten
bocsátani
az egyiptomiakra...
mindszea
retete
és aÚr
Szentlélek
legyen
Szabadító
feladata. közössége
Õ viszi véghez
a
mindnyájatokkal!”
Gyakran
álszabadítást kegyelembõl.
Hit ezzel
által fodottak
meg
említést
nyer a
gadhatod
el. minket.
Hit által Itt
élhetsz
szabadon,
testvéri
közösség
újabbdehárom
pillére.
bár mindig
üldözötten,
ugyanakkor
Aki
Krisztus kegyelméből
él, gyakogyõzelmesen,
mert az Úr hadakozik
roljon kegyelmet az emberek felé! Aki
érted.
tapasztalja
Isten szeretetét, szeresse az
A tengerparton
halál kapujában
embereket
is! Aki aa Szentlélek
vezetéálltak,
Isten pedig
sére
hivatkozik
és megnyitotta
ajándékainakszámukörvend,
ra azrombolja
élet kapuját,
és õk átléptek
a hane
a közösséget,
amint
az
lálból az életbe.történt! Inkább mozdítsa
Korinthusban
előre
tagrészek harmoniEztaza egységet,
lépést te sea halogasd!
kus összedolgozását!
Viszont a közösségLukács
ápolásaJános
nem zárja

ki
a testvéri figyelmeztetést,
feddést. Sőt
Magyarországi
Baptista Egyház
szükségessé
teszi
azt.
(Ef
5,1-11;
Fil 2,1Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
5)
Hadd
gyógyuljanak
meg
a
lelki
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. betegek! Erősödjenek fel a gyengék! Rajzowww.baptista.hu/berettyoujfalu
lódjék
ki bennünk Krisztus!
Filemon 1,6 szerint a hitbeli közösség
Kedves hozza
Testvéreink
Jézus Kriszfelszínre
Isten örvendeztető
muntusban!
káit! Senki sem olyan erős és sokoldalú
Kedves hogy
Amerikai
Magyar
Baptista
lelkileg,
ne lenne
szüksége
közösSzövetség!
ség vállalásra. Ennek meg van az ára, de
a„Nem
sokkaligazságtalan
több áldása, haszna
is. hogy
az Isten,
János
apostol
is
tanított
a
közösségről.
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
Első levelének
első
részébe emlékezetes
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az Õ
verseket
Szóba
hozza a közösség
neve
iránt, írt.
amikor
szolgáltatok
és szol-kiterjesztését
bizonyságtétel,
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)megosztás
által. Szerinte ez az örömünket teljessé
teheti!
Az egészséges,
a biblikus
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránk közösneségben
Isten világosságában járnak, és
héz
helyzetünkben.
ezImaházunk
diadalmaskodik
szellemi
sötétség
augusztusa végi
leomlása
és
lebontása
után jó reménységgel
vafölött. Következés
képen lelepleződnek
gyunk
afelõl,
bűneink,
és hogy
JézusIsten
vére megsegít
megtisztítbenazoknünket
új és szépújszövetségi
hajlékot építeni
tól. A egy
működőképes
közösistentiszteletek
céljára,
Õ neve dicsõ- is!
ségben működik
a az
megszentelődés
ségére.
A munkálatokat jövõ tavasszal
(1Jn 1,3-10)
kezdjük meg, addig
a nem várt
terveVass Gergely,
Kelowna
zéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehaj„Engedjétek
hozzám
jönni
tására
fogjuk fordítani
a kedves
testvérek
10,14)
kisgyermekeket!”
általa számunkra
eljuttatott(Márk
összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Uram,
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
mit kezdesz
velük?
segítségét,
kérjük
továbbra is a minket és
Nem lenne
jobb,
az Úrra
figyelõvelünk,
imádságaikat! Minden
ha inkább
szolgálatukra
Istenünk áldását
kívánjuk.
komoly felnőttekkel
törődnél?
Mi már meggondoljuk
Testvéri
szeretettel a Berettyóújfalui
mit teszünk,
Baptista
Gyülekezet
mit mondunk, nevében:
s bizony, Papp Dániel lelkipásztor
a mi szavainknak
van!
Szatmárisúlya
István
gondnok
Lisztes Tibor presbiter
De mit kezdesz
futkározó gyerekekkel?
===========================
Ezek, Uram,
VÁRJ MÉG!
neveletlenebbek,
mint azok,
Józsué
3:16 (2Móz 14,21-22)
akikkel
Galilea dombjain találkoztál.
Megállt a víz.
Minthogyha
óriási kéz
Hogy mégis szereted őket?
tartotta volna föl,
Te tudod.
megállt,
Itt vannak.
s
rakásra
gyûlt,
Ha akarod,
feszült,
vesd rájuk kezed.
Imádkozz hullám
értük! hullámra hõkölt.
Herjeczki Géza Megállt
(1982)
egy percre,
amíg a túlsó
partra
Ekkor kisgyermekeket
vittek
hozzá,
nem értünk.pehogy megérintse őket, át
a tanítványok
dig megdorgálták azokat, akik ezt tették.
még Uram!
Amikor Jézus ezt Várj
észrevette,
haragra
Kezed
ne vedd
el!
gerjedt, és azt mondta
nekik:
Engedjétek
hozzám jönniMég
a kisgyermekeket,
és ne
mindig itt vagyok,
tiltsátok
őket, mert
ilyenekésokan.
az Isten
mégelmindig
itt vagyunk
országa... Aztán megölelte és kezét rájuk
helyezve megáldotta
őket.Géza
(Mk(1977)
10,13kk)
Herjeczki

6.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
CHICAGO

folytatás az 1. oldalról
Június 19-én, apák napján együtt örülAz élet
gyötrelem,
de és
azért
van mit enni,
tünk
Fodor
Istvánnal
Emőkével
első
gyermekük
bemutatásán.
Fodor
Emma
van húsosfazék,
fokhagyma
és uborka,
és
Katinka
áprilistemetéshez
8-án született.
a tisztességes
való Emmácsjogukat is
kamegtarthatták.
és szülei életére,
azegy
ároni
áldás
igéiAz élet
merõ
kinlódás,
vel
kértük az Úr és
gazdag
A debreménytelenség
halál. áldását.
De hát ezis
jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös 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
receni
képviseletében
velünk
volt
Izráelcsalád
õrizõje
nem szunnyad
és nem
a alszik.
Fodor nagymama
is. hogy
Az ünneplés
és az
Mit jelent az,
virrasztott
az
örömteljes
közös
ebéddel
folyÚr azon együttlét
az éjszakán,
amikor
kihozta
tatódott.
Hálásak vagyunk az ifjú Fodor
népét Egyiptomból?
családért.
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett
és csak
az Õ népére
figyelt
azon
Szeptember
10-én,
a Lukács
család
az éjszakán.
A szabadulás
minden
tagjai
részt vettek
Fodor Barnabás
és
mozzanatát
Lukács
Anitaszemélyesen
menyegzőjénfelügyelte,
Balaton
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
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évben
kétazidős
mond, megteszem.
A többi
pedig
Õ
házaspárt
megkülönböztetett
tisztelettel
feladata. Útat
nyitni a tengeren,
leféköszöntöttünk.
Habárkerekét,
nem ünnepeltek
kezni a harcikocsik
homályt
keret évfordulót, idős korukra való tebocsátani
az
egyiptomiakra...
a
kintettel és a gyülekezetünkbenmind
végzett
Szabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
szolgálatuk megbecsüléseként, meglepszabadítást
kegyelembõl.
által fotük
őket virágcsokorral
és Hit
a tiszteletükgadhatod
Hit által élhetsz szabadon,
re
készült el.
szeretetvendégséggel.
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
Szűcs Jenő és Erzsébet testvéreinket
gyõzelmesen,
mert az Úr alkalmából,
hadakozik
62.
házassági évfordulójuk
érted.
augusztus 21-én a Zsolt 43,5-tel köszönA tengerparton
a halálel,kapujában
töttük:
„Miért csüggedsz
lelkem, és
álltak,háborogsz
Isten pedigbennem?
megnyitotta
számukmiért
Bízzál
Istenra azmert
élet még
kapuját,
õk átléptek
a haben,
hálátésadok
neki, szabadílálból
az életbe. Hálásak vagyunk Isten
tó
Istenemnek!”
kegyelmének
munkájáért
Ezt a lépést te
se halogasd!testvéreink
életében, ugyanakkor áldásként tekintünk Erzsike nénireLukács
és Jenő
bácsira,
János

házas
életükre pedig
követendő
Magyarországi
Baptista
Egyházjó példaként.
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)
Szűcs
Jenő
és Erzsébet
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
Id. Balla Ferenc és Juliánna
segítségét,
kérjük továbbra is a minket és
az Úrra
figyelõ
imádságaikat!
Minden
Id. Balla Ferenc
és Juliánna
testszolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
véreink 58. házassági évfordulóját december
4-én
ünnepeltük.
Köszöntésként
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
Zsolt
63,8
hangzott
el:
Baptista Gyülekezet nevében:„Ragaszkodik
hozzád lelkem, jobboddal támogatsz enPapp
Dániel
lelkipásztor
gem.” Még sok
áldott
és boldog
évforduSzatmárivagyunk
István gondnok
lót kívánva, hálásak
Istennek a
Lisztes
Tibor hűséges
presbiterorgyülekezetünkben
végzett
gonai és énekkari szolgálatukért!
===========================
Horváth Ferenc, lelkipásztor

VÁRJ MÉG!

Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

A KAGYLÓ

Én itt vagyok, akarva, nem
akarva,
Megállt
a víz.
A végtelen vetett
a véges partra.
Minthogyha
óriási kéz
tartotta
volna föl,
Fekszem aléltan a sivár
fövenyben
megállt,
És az óceán himnuszait zengem.
s rakásra gyûlt,
Anyám, a tenger apadt, s itt hagyott,
feszült,
Kinek mi köze
hozzá,hullámra
ki vagyok?
hullám
hõkölt.
Megállt
Gazdátlan, üres ház, mire se jó,
percre,
Csak eldobni, vagy eltörniegy
való.
amíg a túlsó partra
Apály s dagály közt, így,
időmértünk.
múlván
át nem
Várom, míg értem visszatér a hullám.
mégpart:
Uram!
Nekem nem hazám eVárj
kietlen
Kezed
ne vedd el!
De aki titkon a füléhez
tart,
Még mindig
itt vagyok,
Magányban, éjben,
emberektől
távol:
még
mindig
itt
vagyunk
sokan.
Annak mesélek egy más, szebb világról.
Reményik
Sándor
Herjeczki
Géza
(1977)

8.2010.
oldal szeptember

BWA statement
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

on refugees

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van
húsosfazék,DC
fokhagyma
és uborka,
és
Washington,
(BWA)--The
Baptist
a tisztességes
temetéshez
jogukatitsis
World
Alliance
(BWA) való
reaffirms
megtarthatták.
élet egy merõrefugees,
kinlódás,
biblical
stanceAzconcerning
vulnerable
people
who De
arehát
oftentimes
reménytelenség
és halál.
ezis jobb,
victimized
for their
faith.
mint a semmi,
és úgy
sincs kilátás ennél
többre.
Fogadjuk elapproved
a helyzetet,
az adott
In a resolution
byésits
Gekeretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
neral
Council
in Vancouver,
Canada,
in July
2016,tengetik
the BWA
calls upon
Hányan
az életüket
maits
is
"member
bodies, affiliated churches,
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
and Így
individual
believers
to actively
tengette az
életét Izráel
míg el
embrace
for és
Christian
nem jött opportunities
hozzá a Szabadító
ki nem
ministry
anda witness
that
exemplify the
hozta õket
szolgaság
házából.
biblical teaching to love the stranger
(Lev.Milyen
19:18b)aand
Jesus' teaching2Mózes
to love
mi Szabadítónk?
our
neighbors
as
ourselves
(Matt.
22:3712:42-ben találunk egy különös monda40),
being salt and light in ways that
tot Istenrõl.
bringVirrasztott
the values
Lord
into our
az ofÚrour
azon
az éjszakán,
culture."
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
The resolution
éjszaka
az Úré volt.further encourages
Christian
"to vanpersonally
Micsodabelievers
evangélium
ebben a
engage
with
all
refugees
displaced
mondatban? Virrasztott and
az Úr.
Pedig
persons, generously showing God's
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
love and care as we demonstrate nem
the
alszik. Mitofjelent
hogy
virrasztott
az
sufficiency
God az,
made
known
through
Úr azon
az éjszakán, amikor kihozta
Jesus
Christ."
népét Egyiptomból?
In light of this resolution passed a
– Isten ago
mindent
littleEmberileg
more thanszólva
six months
and
félretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt
azon
previous resolutions in 2011 and 2013,
az BWA
éjszakán.
szabadulás
the
decriesA recent
actionsminden
by the
mozzanatát
személyesen
United States Government felügyelte,
to issue a
mindentravel
pillanatot
figyelõ
blanket
ban on
seventekintetével
countries
kísért
végig. Hát kicsoda
a rabszolga,
that
specifically
targets ez
refugees
and
koszos,
nép, affect
hogyMuslims.
az Isten
that
seemsrongyos
to especially
személyesen
és
These actionsgondoskodik
are alreadyróluk,
having
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
a negative impact on the lives of
1500 Itévvel
ismét
virrasztott
families.
has késõbb
adversely
affected
seraz Isten
a Gecsemáné
vice
providers
who workkertben,
directlyazon
witha
csütörtökand
éjszakán,
azon aunexpected
pénteken,
refugees
has created
azon a húsvét
hajnalon,
amikorina the
mi
difficulties
for Baptist
institutions
szabadításunk
történt.
United
States, such
as universities and
seminaries,
with students
enrolledvan
from
Sõt, személyes
bizonyságom
arthe
ról,seven
hogynamed
velem countries.
együtt virrasztott az Úr
28
évvelthe
ezelõtt
egyrecognizes
téli estén, amikor
While
BWA
that a
rólam is lehulltak
rabtartó
bilincsei.
government
has a aright
to create
and
maintain conditions that provide for
gyõztes
the Üldözött
safety ofszabadok,
its citizens,
thereszabais a
temptation
to givetehát.
in toNem
fear volt
and teto
dok. Elindultak
hastily
pursue misguided
policies
that
lekommunikáció.
Nem lehetett
mobilwill
have deleterious
effects
telefonon
rákérdezni long-term
a sor elején,
hogy
and
thatminden
undermine
freedom
religion.
hátul
rendben
van-e.ofKözel
két
We accept
is not a situation
that
milliós
nép,this
asszonyok,
gyermekek,
has
emerged
quickly
and
is in part
a
öregek,
juhok,
barmok,
szekerek,
végeresponse
longstanding
problems
láthatatlantokonvoj.
A Veres tenger
partinjánthese
countries.
We decry
tábortseven
vernek,
megpihennek.
Egyunjust
actions
that are
left
szer csak
felröppen
a hír,too
az often
egyiptomi
unaddressed
and
conditions
that
are
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborallowed
to adeteriorate.
ban. Elõl
tenger, mögöttük az ellenség.
in Iraq,kiált
Christians,
AWe
népnote
elõbbthat
segítségért
Istenhez,
Yazidis
and others
at Mit
the
aztán pedig
neki face
esik genocide
Mózesnek:
hands
of
the
Islamic
State.
Over
the
last
tettél velünk, miért hoztál ki minket

2017.3.március
oldal

decade,
the Christian
Iraq
Egyiptomból?
2Mózespopulation
14: 10, 11.inJobb
has
shrunk
from
1.5
million
to
less
than
lett volna szolgaként meghalni Egyip200,000.
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
In de
Yemen,
a Global
Alert
the
hite,
még nagyon
gyenge
az from
a hit. Ha
Famine
Early
Warning
Systems
Netjól mennek
a dolgok,
tisztelik
az Urat,
work
Yemen máris
is at risk
de haindicates
balul üt that
ki valami,
páni-of
the
highest
level of food
insecurity.
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
Ki volt a
Syriahogy
is one
of the most complex
hibás,
ide jutottunk?
conflicts
and
humanitarian
Mellesleg, sok keresztyénsituations
tart ezen in
a
our
world
that
has
devastated
the countszinten a hitéletében.
ry, Ekkor
which faces
a future
of trauma
and
Mózesnek
eszébe
jut Isten
rebuilding.
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
Baptists,
fellow Christians
and all
hogy
megszabadítja
õket az egyiptopeople of goodwill should work to reverse
miak kezébõl,
beviszi
népét az ígéretin
conditions
thatéslead
to displacement
földjére.
Akkor
tehát,
nem
kell
a
these and other countries and
forfélni
peace,
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
harmony and justice to prevail.
rövid
nép életében.Baptists
Nem ez in
a
The epizód
BWA a commends
vég, Isten such
folytatást
MostJordan,
az a
countries
as ígért.
Turkey,
dolgunk, hogy
erõsenSweden,
ráálljunk
Isten
Lebanon,
Germany,
Croatia,
szavára. Így
Mózes awho
népet:have
Ne
Serbia
andbátorítja
elsewhere,
embodied
the biblical
to stand
féljetek! Álljatok
helyt,mandate
és meglátjátok
with
the szabadít
vulnerable
andma
to az
extend
Chrishogyan
meg
Úr bennetian
We
Baptists in
teket!hospitality.
2Mózes 14:
13,support
14.
theMózes
Unitednem
States
whomint
offera nép,
welcome
okosabb,
csak
and
provide
assistance.
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
bwanet.org Ha
tovább az üldözött szabadoknak.
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Psalm
136:2, 7
azt thanks
kérdezteunto
volna
MózesOHagive
thevalaki
God of
gods:
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
for his mercy endureth for ever. . . .To
Errethat
Mózes
csak
azt válaszolhatta
him
made
great
lights: for hisvolna,
mercy
hogy: Nem
endureth
for tudom.
ever. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg neGriffin
had gone
through
künk,
hogyan
szabadít
meg college
Isten
as
an atheist.
Noa lehetetlen
one couldhelyzetbõl?
get him to
bennünket
ebbõl
believe
was a God outvolna,
there
Mózes that
csakthere
azt válaszolhatta
somewhere
made
everything
go.
hogy: Nem who
tudom!
Egyet
azonban tuThat
was
before
he
began
working
with
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetthe
space
program.
The mert
moreÕheazsaw
lenbõl
is ki
tud vezetni,
Úr.the
scope and majesty of the cosmos, the
Ez convinced
a bibliai hit.heHinni
more
was azt
thatjelenti,
there kohad
molyan
veszem out
azt, amit
ha
to
be someone
thereIsten
whomond,
authored
annak
ellentmondani
all
theminden
miracles
he saw. Tolátszik
see is.
the
Nem tudom,
hogyan
szabadít
meg,
csak
power
of a billion
suns
shining
through
várok rá és
és amit
nekem
millions
of hiszek
miles benne,
of space
boggled
the
mind.
couldn'tAhave
justpedig
happened.
mond,They
megteszem.
többi
az Õ
Some
great
mind
had atotengeren,
have a part
feladata.
Útat
nyitni
lefé-in
bringing
it all about. kerekét,
Griffin had
come
kezni a harcikocsik
homályt
far.
His briefcase
was alwaysmind
packed
bocsátani
az egyiptomiakra...
a
with
pictures
and
books,
but
no
book
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez
a
was more important than the Bible that
szabadítást
kegyelembõl.
Hit
által
fonever left his side.
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár
mindig
üldözötten,
de in
ugyanakkor
People
who
don't believe
God reject
gyõzelmesen,
mert
az
Úr
Him, not because they knowhadakozik
so much,
érted.
but
because they just haven't learned
A tengerparton
halálscientific
kapujában
enough.
Even in theamost
and
complex
equation,
God can be
found.
álltak, Isten
pedig megnyitotta
számukWisdom
we say
we
ra az élet comes
kapuját,not
és when
õk átléptek
a haknow
need to, but when we admit
lálból all
az we
életbe.
there is much left to learn. Open your
Eztand
a lépést
halogasd!
heart
mindtetose God,
and watch the
universe unfold.
Lukács János

Prayer: A billion
stars
pierce the
Magyarországi
Baptista
Egyház
infinite
darkness
of
space.
Surely
Your
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
light
can
break
through
the
darkness
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. of
my ignorance. Shine the light of true
www.baptista.hu/berettyoujfalu
wisdom
through me, Lord, and let me
share in Your glory. Amen.
Kedves Testvéreink Jézus KriszWisdom from the Psalms
tusban!
R. Dick
Kedves Amerikai MagyarDan
Baptista
Szövetség!
I'migazságtalan
FINE, Thank
You!
„Nem
az Isten,
hogy
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
--Author
Unknown-- és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve
iránt,
amikor the
szolgáltatok
és szolThere
is nothing
matter with
me.
gáltok
(Zsid
I'm asa szenteknek.”
healthy as I can
be.6:10)
I have arthritis in both of my knees
Köszönjük,
hogyI talk
gondoltak
neand
when I talk,
with aránk
wheeze.
héz
Myhelyzetünkben.
pulse is weak, and my blood is thin.
Imaházunk
augusztus
But
I'm awfully
well forvégi
theleomlása
shape I'mésin.
lebontása után jó reménységgel vagyunk
hogy
Isten
Arch afelõl,
supports
have
I formegsegít
my feet, bennünket
egy új és
hajlékot
építeni
Or I wouldn't
be szép
able to
be on the
street,
istentiszteletek
céljára,
az
Õ
neve
dicsõSleep is denied me night after night'
ségére.
A munkálatokat
jövõ
But every
morning I find
I'm tavasszal
all right.
kezdjük
meg,
addig
a
nem
várt terveMy memory is failing, my head's
in a
zéssel és az engedélyek beszerzésével
spin.
foglalkozunk.
But
I'm awfully
well for the shape
I'm in.
Tervünk
és szándékunk
végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
Old számunkra
age is goldeneljuttatott
I've heardösszeget:
it said
által
But
sometimes
I
wonder
as
I
get
into bed.
$5,000, azaz ötezer dollárt.
With my ears in a drawer, my teeth in
Ezúton
a cup, is megköszönve testvéreink
segítségét,
kérjük
is Ia wake
minket
és
My eyes on
the továbbra
table until
up.
azEre
Úrra
figyelõ
imádságaikat!
sleep
overtake
me, I say toMinden
myself,
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.
"Is there anything
else
I could
lay on
the shelf?
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista
nevében:
I get upGyülekezet
each morning
and dust off my wits
And pick up the
paper
andlelkipásztor
read the
Papp
Dániel
"Obits", Szatmári István gondnok
If my name is still
missing
I know
I'm
Lisztes
Tibor
presbiter
not dead,
===========================
So I have a good breakfast and go back
to bed.
VÁRJ
MÉG!
The moral
is this as
my tale I unfold...
That
for you
and(2Móz
me who14,21-22)
are growing old,
Józsué
3:16
It's better to say "I'm fine" with a grin
Than to let folks know theMegállt
shape we
a are
víz.in.
Minthogyha
óriási
kéz
(Facebook,
Barnabas
Halo)
tartotta volna föl,
megállt,
MISSIONARY
Fund
s rakásra
gyûlt,
feszült,
The purpose: supporting
the
hullámra
missionaryhullám
initiatives
of ourhõkölt.
young
people. Donations from this
fund
Megállt
will be allocated by theegy
Missionary
percre,
and Benevolence
at its
amíg aBoard
túlsó partra
mid-year meetings.át The
written
nem értünk.
applications addressed to the MBB
should state the goals and the
Várj mégtrip,
Uram!
duration of the mission
and
el!
should include aKezed
letterne
ofvedd
support
Mégofmindig
itt vagyok,
from the pastor
the applicant.
még mindig ittcan
vagyunk
sokan.
Contributions
be mailed
to
the Treasurer (address on page 2).
Herjeczki Géza (1977)

2010.március
szeptember
2017.

A boldogmondások
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatásmargójára
az 1. oldalról
(Máté
5: 1-12.
versekhez)
Az élet
gyötrelem,
de azért
van mit enni,

van
húsosfazék,
és uborka,
és
Boldogok,
akikfokhagyma
tudják, miért
élnek,
a tisztességes
valómajd,
jogukat
mert
akkor azttemetéshez
is megtudják
ho-is
megtarthatták.
gyan
éljenek. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség
halál. De hát ezis
jobb,
Boldogok, akikésösszhangban
vannak
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
önmagukkal, mert nem kell szüntelen
többre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
azt
tenniük,
amit mindenki
tesz.és az adott
keretekben
elviselhetõvéott
tenni.
Boldogok,próbáljuk
akik csodálkoznak
is,
Hányan
tengetik
az
életüket
ma is
ahol mások közömbösek, mert örömes
ezzel
rabszolga-gondolkodással?
lesz
az aéletük.
Így
tengette
életét hogy
Izráel másokmíg el
Boldogok, akikaztudják,
nemis jött
hozzá
a Szabadító
és ki nem
nak
lehet
igaza,
mert békesség
lesz
hozta õket a szolgaság házából.
körülöttük.
Boldogok, akik nevetni tudnak önmaMilyen
mi Szabadítónk?
2Mózes
gukon,
mertanem
lesz vége szórakozá12:42-ben találunk egy különös mondasuknak.
tot
Istenrõl. akik meg tudják különbözBoldogok,
Virrasztott
az Úr azon az éjszakán,
tetni a hegyet a vakondtúrástól,
mert sok
amikor kímélik
kihozta õket
Ez az
zavartól
meg Egyiptomból.
magukat.
éjszaka
az Úré
Boldogok,
akikvolt.
észreveszik egy diófáebben a
ban Micsoda
a bölcsőt,evangélium
az asztalt ésvan
a koporsót,
Virrasztott
az mert
Úr. Pedig
ésmondatban?
mindháromban
a diófát,
nemcsak
néznek,
hanem
is. és nem
Izráel
õrizõje
nemlátnak
szunnyad
alszik.
Mit jelent
az, hogy
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Házasodhasson mindenki!
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van húsosfazék,
és uborka, és
– vagyfokhagyma
mégsem?
a tisztességes temetéshez való jogukat is
Gondolatok a
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
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tallózva találtam rá arra az információra, mely szerint közel két évtizede AngMilyen
Szabadítónk? 2Mózes
liából
indult aelmi
a kezdeményezés,
amely
12:42-ben
találunk
egy különös
mondaminden évben egy hétig
a házasság
és a
tot Istenrõl.
család
fontosságára kívánja irányítani a
Virrasztott
az Úr
azon
az éjszakán,
figyelmet.
Azt már
nem
is kell
hangsúamikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
lyoznom, hogy a „házasság hete” termééjszaka aazValentin-nap
Úré volt.
szetesen
környékén van
Micsoda
evangélium van
ebben
megtartva.
Elgondolkodtató,
hogy
nem-a
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
zetközi szinten is számos ismert közéleti
Izráel õrizõje
nem szunnyad
és nem
személyiség
csatlakozott
a kezdeményealszik. kifejezve
Mit jelent elköteleződését
az, hogy virrasztott
az
zéshez,
a háÚr azon
éjszakán,
amikor
kihozta
zasság
és aaz
család
ügye iránt.
Mondhatnépéthogy
Egyiptomból?
nánk,
szükség is van erre, tekintve
Emberileg
szólva
– Isten mindent
a házasság
jelenlegi
megítélését.
félretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt azon
Napjainkban ugyanis nemcsak
az
az
éjszakán.
A
szabadulás
jelent gondot, hogy sok fiatal minden
inkább
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
élettársi
kapcsolatban
él, mintsem
hogy
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
elkötelezné magát társa iránt a házaskísért végig.
kicsoda
ez a rabszolga,
ságkötés
által.Hát
Egyre
többször
szembekoszos,ugyanakkor
rongyos nép,
hogy azfogalIsten
sülünk
a házasság
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
mának átértelmezésével, amely szerint
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
a házasság „két különböző vagy azonos
1500
évvel
késõbblétrejövő
ismét virrasztott
nemű
ember
között”
egység.
az Isten a Gecsemáné
kertben,
Franciaországban
például
ez év azon
elejéna
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
vitatták meg a parlamentben a „Háazon a húsvétmindenki!”
hajnalon, amikor
a mi
zasodhasson
elnevezésű
szabadításunk történt.
törvénytervezetet,
amely kimondja az
személyes
bizonyságom van arelőbbSõt,
említett
megállapítást.
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
Úr
Ne gondoljuk azonban,
hogy ez az
csu28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
pán a politikum gondja-baja. A francia
rólam is lehulltak
rabtartó bilincsei.
protestánsok
és az aamerikai
presbiteriánusok után, a közelmúltban a norvég
Üldözöttegyház
szabadok,
gyõztes szabaevangélikus
is belement
a medok.
Elindultak
tehát.
Nem volt
telegházasságba. Ezentúl a Norvég
Evanlekommunikáció.
Nem
lehetett
mobilgélikus Egyház lelkészei ugyanis azonos
telefononisrákérdezni
a sor elején,
hogy
neműeket
összeadhatnak.
Az azonos
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
neműek párkapcsolata azonban nem érmilliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
telmezhető egy szinten a házassággal.
öregek,
juhok,
szekerek,
végeMég
akkor
sem,barmok,
ha számos
nyugat-euláthatatlan
A Veresjogilag
tenger partrópai
országkonvoj.
törvényhozása
úgy
ján tábort vernek,
megpihennek.
Egyrendelkezik.
Számunkra
viszont éppen
szer csak
felröppen
a hír, azzsinórméregyiptomi
azért
adatott
a Szentírás
sereg hogy
közeledik.
Kitörkinyilatkoztatott
a pánik a tábortékül,
a benne
ban. Elõl a tenger,
mögöttük
az ellenség.
igazságokat
aktuális
élethelyzetünkben
A nép elõbb
segítségért
kiált Istenhez,
megfelelő
módon
interpretáljuk,
és ne a
aztán igazítsuk
pedig neki
esikkor
Mózesnek:
Mit
Bibliát
a mai
igényeihez.
tettél velünk, miért
hoztálFerenc
ki minket
Horváth

2017.3.március
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 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.
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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
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Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
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Boldogok az üldözöttek (8)
„és eltörvén az alabástrom edényt,
kitölté azt az ő fejére.” Mk 14,3-4.
„Boldogok, akik háborúságot
szenvednek az igazságért: mert övék
a mennyeknek országa.” Mt 5,10.
„Boldogok vagytok ha szidalmaznak
és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek
én érettem. Örüljetek és örvendezzetek,
mert a ti jutalmatok bőséges a menyekben, mert így háborgatták a prófétákat
is, akik előttetek voltak.” Mt 5,11-12.
A kenet illata belengte poklos Simon
ebédlőjét, és elárulta a hívatlanul beosont asszonyt, mert a törött szelence
illatos tartalma Jézus, a fő-vendég, haján csillogott, míg az asszony leborulva annak lábait kente, és hajával törölte. Ez egy spontán tett volt, az asszony
hálájából fakadt, tanúskodva arról az
igazságról, hogy Jézus Isten Fia, és van
hatalma bűnöket megbocsátani. Ez a különös tett, de főképpen Jézus személye,
megosztja az embereket: érte és ellene, s
nem különben gyűlöletre és szeretetre.
Senki sem beszél, de érezni a feszültséget a betolakodó miatt; meg Jézusnak
tudnia kellene, ha egyáltalán próféta,
hogy ki ez az asszony, aki őt érinti!
Jézus nem várja meg, hogy elmondják felháborodásukat. Meglepi őket: ő
mondja el, mit is gondolnak; leleplezi
szívük gonoszságát. Az Úr nem tagadja
az asszony múltját, bár nem beszél róla,
de kiemeli hálájának okát: néki sok bűne
bocsáttatott meg, ezért nagyon szeret, és
ezzel megnyitja a többiek előtt is a bűnbánat lehetőségét.
Az asszony nem beszél. „Beszél” a
törött szelence tartalma, melynek kellemes illata terjeng, és csendet parancsol. Miről is szól? Maga Jézus veszi
oltalmába az asszonyt: „a te hited tartott meg téged, eredj el békességgel.”
Temetésemre készített fel, teszi még
hozzá. Nem reagál senki, mert nem is
értik. Az asszony tette Evangélium lett,
hirdetve a megigazulás igazságát Jézus
Krisztusban. A nyílt megvallása ennek
az igazságnak gyakran ellenségeskedést, sőt üldözést vált ki, de ugyanakkor
a boldog védelmet is attól, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön.
Az Úr mondta, hogy ne attól féljünk, aki
megölheti testünket, hanem inkább attól, aki nem csak a testünket ölheti meg,
hanem a lelkünket is a gyehennára vetheti! „Mert mit használ az embernek, ha
mind e világot megnyeri is, ő magát pedig elveszti, vagy magában kárt vall?”
Lk 9,25. Aki megélte bűnei bocsánatát,
az nem az emberekre néz, hanem a hit
elkezdőjére és bevégzőjére, Jézus Krisztusra.
2017. március

A poklos Simon házában levők sajnálták a drága kenetet, hogy mennyi pénz,
és a szegényeknek lehetett volna adni.
Jézus pedig azt mondja, hogy szegények
mindig lesznek, de ő nem lesz velük
mindég. Tehát minden mi cselekedetünk
Jézusra mutató, néki szóló kell, hogy
legyen. Belőle kell, hogy fakadjon, és
Hozzá kell visszatérjen.
Kevés, ritka a „törött szelence,” a
Krisztusért „pazarló” élet, melynek
semmi sem drága, az értünk adott teljes
áldozatért, ily nagy szeretetért.
Pál és Sílás, Filippi legtömegesebb
terén tesznek bizonyságot a démonok
és gonosz lelkek feletti hatalmukról.
Magukra haragítják nem csak a jövendőmondó leány gazdáit, hanem az egész
várost is! Könnyű keresetük vesztén üldözik Pálékat a börtön legmélyére. Így
kell kezdeni egy város evangelizálását?
Pál tudta és Sílás is, hogy szólni kell.
Ezért énekelnek dicsőítő zsoltárokat sebes testükkel, kalodába szorítva, mert
nem voltak engedetlenek a Szentlélek
szavának. Nyíltan tettek tanúságot a nékik adott hatalomról, hogy kinek a küldöttei ők. Isten énekükre most egy hatalmas Ámennel felel. Megrendül a föld!
Isten, az Atya, átveszi a bizonyítást: ők
az én szolgáim, és nem tehettek velük
azt, amit akartok. Ők az én védelmem
alatt állnak!
„Saul, Saul, mért kergetsz engem?”
kérdezi a feltámadt és élő Úr. Az Úr Jézus magára veszi szenvedésünket, melyet miatta viselünk. Ez nem azt jelenti,
hogy minden áron keressük a szenvedést, de legyünk készek válaszolni
azoknak, akik kérdeznek hitünk felől.
Az üldözések durvák, embertelenek.
Sokszor azok által jönnek, akiktől legkevésbé várnánk. Ezt lelkünk ellensége
igyekszik kihasználni, és elhinteni a kétely magját lelkünkbe, mint Keresztelő
Jánosnál. Csodálkozunk, még ma is,

hogy tudott így elbizonytalanodni? Az a
jó, hogy János a legilletékesebbhez fordul kételyével. Jézus a róla szóló próféciákkal válaszol, melyeket a keresztelőnek
ismernie kellett. Jézus hozzá teszi még,
hogy boldog, aki benne meg nem botránkozik. Az eredeti szöveg szerint, boldog, aki a kétely csapdájába nem esik.
Sokan szenvedtek mártíromságot az
Evangéliumért, az igazság miatt, hogy
az ember bűnös, és megváltásra van
szüksége. Ez az igazság el nem némítható. Még mindég futja győzelmes útját,
minden gáton át. Péter apostol tapasztalatból mondja: „De ha szenvedtek is
az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se
zavarba ne essetek: Az Úr Istent pedig
szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek
levő reménységről, szelídséggel és félelemmel.” 1Pét 3,14-15.
Az eltörött szelence tartalma, sok ös�szehozott virágból, így, a Golgota előtt,
a feltámadás öröméről beszél, mert a
bűnös nő Jézus testét annak temetésére
készítette fel.
„Hála az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket, a Krisztus Jézusban,
és az Ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk. Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az
üdvözülök, mind az elkárhozók között:
Ezeknek halál illatja halálra: amazoknak pedig élet illatja életre. És ezekre
kicsoda alkalmatos?” 2Kor 14-17.
A sokat taposott út egyre keményebb.
Az út mellett a virág alig hogy kinyílt,
eltapossák figyelmetlenül. Kellemes illat terjeng. Hogy-hogy, csodálkozik az
út - engem minél inkább taposnak, én
annál keményebb leszek, de te haldokolva illatozol, mely csodás emléked őrzi.
Nagyajtai Eszter

