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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az ÁHÍTAT
1. oldalról

„Aélet
szeretet
türelmes,
jóságos;
a szereAz
gyötrelem,
de azért
van mit
enni,
tetvan
nem
irigykedik,
a
szeretet
nem
kérkehúsosfazék, fokhagyma és uborka,
és
dik,
nem fuvalkodik
fel. Nem
a tisztességes
temetéshez
valóviselkedik
jogukat is
bántóan,
nem keresi
a maga
megtarthatták.
Az élet egy
merõ hasznát,
kinlódás,
nem
gerjed
haragra,
nem
rója
a ros�reménytelenség és halál. De hátfelezis
jobb,
szat.
Nem
örül
a
hamisságnak,
de
mint a semmi, és úgy sincs kilátásegyütt
ennél
örül az igazsággal. Mindent elfedez,
többre. Fogadjuk
el a helyzetet,
az adott
mindent
hisz, mindent
remél, ésmindent
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
eltűr” (1Kor 13,4-7).
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
Versben
mondja el az ír William ButÍgy tengette
az életétépítő
Izráel
míg el
ler Yeats:
homokvárat
gyermek
nem jött hozzá
a Szabadítóakinek
és ki nem
serénykedik
a tengerparton,
sok
hozta õket épített
a szolgaság
házából.
fáradsággal
alkotását
elpusztítják
a partra verődő hullámok. Civilizációnk
sorsára
emlékeztet
e képpel a költő:
az
Milyen
a mi Szabadítónk?
2Mózes
idő
„hullámverései”
szinte
mindenen
12:42-ben
találunk egy
különös
mondagyőznek.
és valóban, romjaikban csotot Istenrõl.
dáljuk
a hajdanaz értékeit,
ahogy
Virrasztott
Úr azon mint
az éjszakán,
majd
a mi
építményeinken
is győz
amikor
kihozta
õket Egyiptomból.
Ez az
az
idő.
Felvetődik
hát
a
kérdés:
akkor
mi
éjszaka az Úré volt.
marad
meg? Van
valami, amin
Micsoda
evangélium
van nem
ebbenfoga
azmondatban?
el- múlás? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel
õrizõje
nem szunnyad
és nem
Igen, van.
„Megmarad
a hit, a remény,
Mitejelent
az, hogy
virrasztott az
a alszik.
szeretet,
három.”
A Korinthusiakhoz
elsőazlevél
13. fejezetét
Úr írt
azon
éjszakán,
amikora „szerekihozta
tet-himnuszának”
tartjuk, mert a három
népét Egyiptomból?
maradandó
értékszólva
közül (hit,
remény
és a
Emberileg
– Isten
mindent
szeretet)
különösen
is fontosfélretettaz
és utóbbit
csak az Õ
népére figyelt
azon
nak
benneAPál
apostol. Azminden
idézett
az láttatja
éjszakán.
szabadulás
igeszakasz,
amit
a magyar fordítás
négy
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
mondatban
ad vissza,figyelõ
szerkezetében
is a
minden pillanatot
tekintetével
szeretet
elsőbbségére
utal.
Pozitív
és
nekísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
gatív
példák
váltakozásaival
a
koszos,
rongyos
nép, hogy„élesíti”
az Isten
szeretet
cselekedeteit
(ezt
teszi,
de
nem
személyesen gondoskodik róluk, és
azt),
majd félretéve
a 7. versben
szeretet erejét
mindent
figyela rájuk?
és teherbírását dicséri.
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
MitIsten
értsünk
azon, hogy
„megmarad”,
az
a Gecsemáné
kertben,
azon a
éscsütörtök
„ezek közül
a legnagyobb”
a szereéjszakán,
azon a pénteken,
tet?
A aBiblia
tanítása
szerint,
a szereazon
húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
tetszabadításunk
lényegéhez tartozik,
történt. hogy tettekben
ölt testet.
A jó tettek
értékét pillanatnyi
Sõt, személyes
bizonyságom
van arhasznukon
túl, a együtt
tartósságuk
biztosítja
ról, hogy velem
virrasztott
az Úr
(abban
az értelemben
is, estén,
hogy mindig
28 évvel
ezelõtt
egy téli
amikor
tehetők).
sokféleaaktivitásban
megélt
rólam is A
lehulltak
rabtartó bilincsei.
élet akkor valóban értékes, ha szeretettel
„tartósított”.
lehet egyetlen
Üldözöttígy
szabadok,
gyõztescselekeszabadetünk
is
hasznossá.
dok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció.
Nem lehetett- „támamobilA szeretetnek – mondhatjuk
szai”
a hit és
a reménység.
telefonon
rákérdezni
a sor Mások
elején, javát
hogy
önzetlenül
munkálni
csak
úgy Közel
lehet, két
ha
hátul minden
rendben
van-e.
reménységünk
a jövő felől,
konkrémilliós nép, van
asszonyok,
gyermekek,
tan,
a jó juhok,
végső győzelméről.
Hit és
reöregek,
barmok, szekerek,
végeménység
híján
a szeretet
csaktenger
a pillanat
láthatatlan
konvoj.
A Veres
partszolgálatában
állna. megpihennek.
Higgyük, hogy
a
ján tábort vernek,
Egyszeretetből
hozott
döntésekkel,
és
a
szeszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
retet
maradandót
alkoseregcselekedeteivel
közeledik. Kitör
a pánik a tábortunk,
ban. nem
Elõl avalami
tenger,homokvárat!
mögöttük az ellenség.
A„Isten
nép elõbb
segítségért
kiált Istenhez,
a szeretet”
- írta János
apostol.
pedig neki esik
Mózesnek:
Mit
Aaztán
teremtettségben
nyomon
követhetőtettél
munkájának
eredménye
velünk, miért
hoztálazkiéletünk,
minket
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amivel
mi magunk
is a Szeretet
eszközei
Egyiptomból?
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14: 10, 11.
Jobb
lehetünk.
Erre
kaptunk
újbóli
lett volna szolgaként meghalni elhívást
Egyipaz
újjászületésben,
és errevan
tesza hasznostomban.
Kiderül, hogy
népnek
sá
bennünket
ajándékaival
hite,
de még nagyon
gyenge aazSzentlélek
a hit. Ha
Isten.
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
remény
szeretet
kérdésédeAhahit,
balul
üt ki és
valami,
máris
pániben
azonban
döntenünk
is kell.
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kolnak
és bûnbakot
keresnek.
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a
ránk
hibás,erőltetett
hogy ide életforma
jutottunk?a keresztyéni,
hanem
Krisztus
követésének
Mellesleg,
sok keresztyén
tarttudatos,
ezen a
naponkénti
felvállalása.
Igent
mondás
szinten a hitéletében.
a hívására.
Hálás bemutatása
Lélek
Ekkor Mózesnek
eszébe juta Isten
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megígérte,
mutat
ebben,
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minden
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megszabadítja
õket
az
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földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
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mertisteni
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nép
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a
tért!
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az
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hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
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Ebben hitt Mózes.
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teljesíti
Isten,
megígért?
jelent
az,amit
hogy
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Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
Isten a szeretet?”
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte
volna:
mondd
meg neNemrég
egyMózes,
kérdőíven
szembesültem
künk,a kérdéssel.
hogyan szabadít
meg
ezzel
Csakugyan,
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bennünket
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a lehetetlen helyzetbõl?
Még alig
amiMózes
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válaszolhatta
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tudom!
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az egyiptomiakra...
mind a
nak
egész valóm
teljes hódolatával.
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Baptistajavait
Egyház
mégis
elfogyasztó
ember.
E
pogánynak
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könnyű prédájává lehetek. Ajándékszeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
éhségem
kielégítése
közepettésakár
neve
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(pénzBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
táros)
és
Kulcsár
Attila
lp.,
az
Ifjúsági
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
Szövetség
vezetője képviselték.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
A Bethesda Gyülekezet lelkipásztoKedves
Jézus imája
Kriszra,
James Testvéreink
D. Waddell testvér
után
tusban!
Ethel néni mutatta be a vendégeket, aszKedves Amerikai
Magyar
Baptista Ő
talokként,
név szerint
– emlékezetből.
Szövetség!
kínálta az ünnepi tortát is – kedves figyelmességgel,
mint mindig.
„Nem igazságtalan
az Isten, hogy
elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
és a
Szövetségünk vezetőinek a köszöntészeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
sét
Szabó
István
(titkár)
testvér
olvasta
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolfel, majd
egy szép (Zsid
emlékplakettet
adott
gáltok
a szenteknek.”
6:10)
át az ünnepeltnek Kulcsár Sándor (tiszteletbeli
elnök)
A Nőszövetség
Köszönjük,
hogytestvér.
gondoltak
ránk nenevében
Kulcsár Annamária nőtestvér
héz
helyzetünkben.
köszöntötte
Ethelt, aki
Imaházunk augusztus
végitöbbször
leomlásaisés elnökként vezette
Balla Zsigmond
lebontása
után jó őket.
reménységgel
vagyunk
afelõl,
hogya Isten
testvér
méltatta
Kish megsegít
házaspár benszolgánünket
egy új javainkat
és szép hajlékot
latát anyagi
illetően, építeni
és ígéreistentiszteletek
az Õnevében
neve dicsõtet tett a mostcéljára,
szolgálók
is arra,
ségére.
A elődök
munkálatokat
jövõkövetve,
tavasszal
hogy az
jó példáját
felekezdjük
meg,
addig
várt támogató
tervelősséggel
látják
el aa nem
missziót
zéssel és az engedélyek beszerzésével
feladataikat.
foglalkozunk.
Tervünk
szándékunk
végrehajTöbben isésszót
kértek és megosztották
tására
fogjuk fordítani
a kedves testvérek
emlékeiket
az ünnepelttel.
A fogadást
által
számunkra
eljuttatott
a “How
Great Thou
Art” összeget:
éneklésével,
$5,000,
ötezer
dollárt.lp. imájával zármajd azaz
Kulcsár
Sándor
Ezúton is megköszönve testvéreink
tuk.
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
Néhányan
vettünk másnap
az Úrra
figyelõrészt
imádságaikat!
Minden a
Bethesda gyülekezet
istentiszteletén.
szolgálatukra
Istenünk áldását
kívánjuk.
Waddell lelkipásztor felkérésére imádsággal
szolgált
Szabó
és Balla testvér.
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
nevében:
A jelenlévő
magyarok
(Kish Ethel, Bíró
Katalin, Palotai
Dér István és
PappMargit,
Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter
===========================

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám hullámra hõkölt.
Emma, Balla Zsigmond és Szabó
István)
Megállt
kórusban énekelték a „Vedd
egy számon
percre, az
áldást” című éneket.
amíg a túlsó partra
át nem értünk.
Áldott és felejthetetlen élmény volt
számunkra az újbóli
Kish
Várjtalálkozás
még Uram!
Ethel nőtestvérrel, Kezed
akiért ne
imádkozunk,
vedd el!
hogy Urunk Még
vezetése
szerint
haladjon
mindig
itt vagyok,
továbbmég
életének
számjegyű
évemindighárom
itt vagyunk
sokan.
iben is!
Szabó
Herjeczki
GézaIstván
(1977)

8.2010.
oldal szeptember

The
Life and Ministry
of
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás
az
1.
oldalról
ETHEL KISH
Weélet
gather
here to
the enni,
life
Az
gyötrelem,
de celebrate
azért van mit
ofvan
a húsosfazék,
beautiful lady,
our Sister
in the
fokhagyma
és uborka,
és
Lord,
Ethel Kish.
Her lifespan
of a fullis
a tisztességes
temetéshez
való jogukat
century
crownsAz the
importance
and
megtarthatták.
élet egy
merõ kinlódás,
joy
of this occasion.
WeDe
consider
as
reménytelenség
és halál.
hát ezis it
jobb,
a mint
special
blessing
that
she
is
with
us
a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
intöbbre.
such aFogadjuk
spiritual,
yes,
el aemotional,
helyzetet, ésand
az adott
physical
health
that make
us all jealous.
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
May
I invite
you back
the timemaand
Hányan
tengetik
az to
életüket
is
place
her birth. The location is New
ezzelofa rabszolga-gondolkodással?
Castle,
andIzráel
the time
Így Pennsylvania,
tengette
az életét
míg is
el
th
January
of 1919.
The world
was
nem jött16hozzá
a Szabadító
és ki nem
different,
anda those
timesházából.
more difficult.
hozta õket
szolgaság
Her parents, Gabriel and Julia Balog
Petre were immigrants from wars – and
Milyen a mi Szabadítónk?
2Mózes
revolutions-stricken
Europe. More
than
12:42-ben
találunk
egy
különös
monda3 million fellow Hungarian co-patriots
tot Istenrõl.
arrived
with them, settling mainly
Virrasztott
az ÚrTens
azonofazthousands
éjszakán,
on the
East Coast.
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
of these men worked in the mines
éjszaka azthe
Úré country’s
volt.
supplying
fast-growing
MicsodaThey
evangélium
ebbenina
industries.
were to van
be found
mondatban?
Virrasztott
az Úr.
Pedig
the
vast factories
as skilled
laborers
Izráel
õrizõje
szunnyad
nem
and
on the
plainsnem
cultivating
theéslands.
alszik.
Mit jelentstayed
az, hogy
virrasztott
az
The
immigrants
close
together,
and
soon az
established
churches,
Úr azon
éjszakán, their
amikor
kihozta
schools,
and civic associations. Within
népét Egyiptomból?
the Emberileg
Baptist denomination
the Internaszólva – Isten
mindent
tional
Baptist
Garfield,
félretett
és csakSeminary
az Õ népéreinfigyelt
azon
New
Jersey prepared
most of theminden
young
az éjszakán.
A szabadulás
ministers
for the
service of the
freshly
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
formed
ethnic
congregations.
Garfield,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
NJ
is thevégig.
city we
Ethelez
onaher
second
kísért
Hátfind
kicsoda
rabszolga,
birthday.
Dad entered
the seminary,
koszos, Her
rongyos
nép, hogy
az Isten
having
received gondoskodik
his call for theróluk,
ministry
személyesen
és
while being faithful members of the
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
Hungarian Baptist Church of New
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
Castle.
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
Four years
later, azon
after agraduating
csütörtök
éjszakán,
pénteken,
from
the
seminary,
the
azon a húsvét hajnalon,family
amikormoved
a mi
to Cleveland, Ohio where Reverend
szabadításunk
történt.
Petre served as pastor of the West Side
Sõt, személyes
bizonyságom
arHungarian
Baptist Church
(then van
Fulton
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
Baptist Church).
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
Beingisthe
„minister’s
daughter”
is not
rólam
lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
an easy task for a teenager, but Ethel was
growing
to become
a beautiful
Üldözött
szabadok,
gyõztesChristiszabaan woman, and as such, a servant leader.
dok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
teUpon her baptism by her Dad, she
lekommunikáció.
Nem
lehetett
mobilimmersed herself in the many-faceted
telefonon rákérdezni
a sorcongregation
elején, hogy
ministries
of the local
hátul
minden
rendben
van-e.
két
as well as in the HungarianKözel
Baptist
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
Association. On any Sunday you would
öregek,
juhok,
szekerek,
végefind
her in
the barmok,
brass band,
playing
on
láthatatlan
konvoj.
A Veres
partthe
French horn,
singing
in tenger
the Choir,
jántaking
táborton
vernek,
megpihennek.
Egyand
ever more
responsibilities
felröppen
a hír, az
inszer
thecsak
Ladies
Aid. Soon
sheegyiptomi
became
közeledik.
a pánik
a tábora sereg
leader
of theKitör
ladies’
ministries,
organizing
and dinners
to raise
ban. Elõl abazaars
tenger, mögöttük
az ellenség.
much-needed
to support
needy
A nép elõbbfunds
segítségért
kiáltthe
Istenhez,
and
various
aztán
pedig mission
neki esikendeavors.
Mózesnek:Their
Mit
csiga
to the ki
tables
of
tettélnoodles
velünk,made
miértit hoztál
minket

2019.3.március
oldal

elderly,
living in
the Old14:
Peoples’
Egyiptomból?
2Mózes
10, 11. Home
Jobb
in
Watervliet,
Michigan.
lett volna szolgaként meghalni EgyipThis persistent,
beautiful
was
tomban.
Kiderül, hogy
van a gal
népnek
noticed,
of course,
the young
hite, de még
nagyon by
gyenge
az a hit.men.
Ha
Who
will beabrave
enough
to ask
her
jól mennek
dolgok,
tisztelik
azfor
Urat,
hands?
She
is
the
„minister’s
daughter”
de ha balul üt ki valami, máris páni–kolnak
you remember!
we know
és bûnbakotWell,
keresnek.
Ki voltthe
a
answer:
Ernest
was up to the task.
hibás, hogy
ide Kish
jutottunk?
TheMellesleg,
well-likedsok
broadcaster,
keresztyénPaul
tart Harvey
ezen a
would
push
the
pause
button
at
the joyous
szinten a hitéletében.
occasion of their marriage, but – to tell
Mózesnek
eszébe
Isten
youEkkor
the truth
– we are still
at thejutopening
ígérete.of2Mózes
6: 6-8.
Isten
megígérte,
scenes
“The Rest
of the
story.”
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,soon
amit megígért?
The
young
couple
moved to
Erre Mózes csak
azt válaszolhatta
Bridgeport,
Connecticut,
wherevolna,
they
joined
First tudom.
Hungarian
Baptistazt
Church
hogy: Nem
Ha valaki
kér(now
Baptistmeg
Church).
dezteSilliman
volna: Memorial
Mózes, mondd
neThey
established
their
own
family.
Erkünk, hogyan szabadít meg Isten
nest
became
a successful
bennünket
ebbõl
a lehetetlenbusinessman.
helyzetbõl?
The
Kish'
in thevolna,
local
Mózes
csakinvolvement
azt válaszolhatta
church was exemplary everywhere life
hogy:them:
NemWhat
tudom!
azonbanfrom
tutook
theyEgyet
have learned
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetettheir parents as children, they went
lenbõl
is ki tud as
vezetni,
mert
Õ az Úr.
on
practicing
adults,
teaching
agaa bibliai
jelenti,–koin –Ezmost
of allhit.
byHinni
their azt
example
the
molyan veszem
azt, amit
mond,Beha
younger
generations
of Isten
believers.
annak
mindeninellentmondani
látszik is.
ing
involved
the musical ministries,
taking
on hogyan
new responsibilities
and
Nem tudom,
szabadít meg, csak
always
their és
interests,
Mr.
várok ráextending
és hiszek benne,
amit nekem
and
Mrs.
Kish not only
kept pedig
up with
mond,
megteszem.
A többi
az the
Õ
ever-changing
times
but
have
led
others
feladata. Útat nyitni a tengeren, leféthrough
unique challenges
of new
kezni a the
harcikocsik
kerekét, homályt
situations and times.
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
ThroughÚrthe
ensuing
decades,
Szabadító
feladata.
Õ viszi
véghezour
a
Association
saw changes Hit
thatáltal
no foone
szabadítást kegyelembõl.
could
anticipate.
The Second
War
gadhatod
el. Hit által
élhetsz World
szabadon,
found
Hungary
again
on
the
wrong
side,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
as an enemy of the United States. Yogyõzelmesen,
mertchurches
az Úr volunteered
hadakozik
ung
men from our
érted.
for the armed services, and while they
A tengerparton
kapujában
were
suspect due a tohalál
ethnicity,
the
álltak, Isten
pedig
megnyitotta
számuk-of
sacrifices
they
made
for the causes
ra az életremind
kapuját,usésthe
õk special
átléptekcalling
a hafreedom
we
have
as American Hungarians: To
lálból
az életbe.
be contributing members of our new
Ezt a lépést
te se halogasd!
country,
the United
States of America.
The Kish’s welcomed
newJános
waves of
Lukács

immigrants
arriving
after
the 1956
Magyarországi
Baptista
Egyház
Revolution
and
Uprising,
and
wisely
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
supported
the
persecuted
believers
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.living
still
under Communism in Hungary,
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Romania, Yugoslavia, Czechoslovakia,
and the Soviet Union. They based their
Kedves
Jézus
Kriszgoals
and Testvéreink
actions solely
on Scriptural
tusban!
principles and a clear understanding
Baptista
ofKedves
BaptistAmerikai
life and Magyar
mission even
in an
Szövetség!
antagonistic society. For a while, two
different
approaches surfaced
within
„Nem igazságtalan
az Isten,
hogyour
Associationaconcerning
the political
elfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
és aand
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
azand
Õ in
ecclesiological
environments
here
neve
iránt, amikor
szolgáltatok
szolHungary.
Love and
goodwill és
prevailed.
gáltok
szenteknek.”
(Zsid
6:10) so much,
Ethelaand
Ernest went
through
and yet, they had still so much to do.
Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne„The Rest of the story” – the Third
héz helyzetünkben.
Chapter.
When
the Kish’s
retired, és
they
Imaházunk
augusztus
végi leomlása
moved toután
Florida,
too – but not tovarest.
lebontása
jó reménységgel
They
came
to
Palm
Bay
to
face
a
new
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benchallenge,
nünket
egy újtoésmeet
szépanother
hajlékotneed.
építeniThe
Bethesda Baptist
Retirement
Home
istentiszteletek
céljára, az
Õ neve dicsõneededA amunkálatokat
„facelift.” jövõ
The tavasszal
conditions,
ségére.
living meg,
placeaddig
and a services
kezdjük
nem várt awaiting
tervezéssel
az engedélyek
beszerzésével
the és
elderly
here, called
for much
foglalkozunk.
improvement. The founders could
Tervünk
és szándékunk
not
have imagined
what végrehajserving the
tására
fogjuk fordítani
a kedvesapproaching
testvérek
constituents
will require
által
számunkra
eljuttatott
összeget:
the end
of the century.
Mr. Kish
and his
$5,000,
azazmore
ötezerthan
dollárt.
wife were
willing and capable
ofEzúton
facingisthe
burdensometestvéreink
government
megköszönve
regulations
while
providing
lovingésand
segítségét,
kérjük
továbbra
is a minket
to residents.
azprofessional
Úrra figyelõservice
imádságaikat!
MindenOur
little church
attached
to kívánjuk.
the Homes
szolgálatukra
Istenünk
áldását
became the spiritual home for many,
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
where
Ethel,
her Sister,
Ernest, and a few
Baptista
Gyülekezet
nevében: prayed with
other American
Hungarians
and ministered
to other
believers.
Under
Papp
Dániel
lelkipásztor
their management,
theIstván
Homegondnok
became a
Szatmári
modern facility.Lisztes
They Tibor
built three
houses
presbiter
for visitors, a large building with twelve
===========================
three-room apartments, a library, and
a beauty shop, offices, and an enlarged
VÁRJ
MÉG! up to code;
lounge area
— everything
valuable
Józsuéassets.
3:16 (2Móz 14,21-22)
Long ago, as children, they learned that
the table is set for others
to sit aaround.
Megállt
víz.
The music of Minthogyha
the band is primarily
óriási kéznot
for the musicians’tartotta
enjoyment.
They
volna föl,
never forgot that our service of
Christ
megállt, in
the present should be forward-looking.
s rakásra gyûlt,
So, they’ve encouraged us to sell the
feszült,
Home, hoping that we will be financially
hullám
hullámra
readier to meet the challengeshõkölt.
of today.
Megállt
It is our responsibility to know
the lipercre,
fe-story of this couple, toegy
emulate
their
amíg
a túlsóbeing
partra
example of life-long
service,
good
át we’ve
nem értünk.
stewards of everything
received
from them.
Várj még Uram!
Dear Ethel!
Kezed ne vedd el!
Még
mindig
itt vagyok,
Your faithful
service
throughout
your
long life
a blessing
from sokan.
God that
mégismindig
itt vagyunk
we gladly celebrate today with you. I
know, in my references
to the(1977)
past, I
Herjeczki Géza

9.2010.
oldal szeptember

The 100th
folytatás az 1. oldalról

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
They came from near; they came from
AzSome
élet gyötrelem,
de azért
mitmiles
enni,
far.
came from
only van
a few
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
away, while others travelled hundreds,
a tisztességes
jogukat
thousands,
andtemetéshez
even up tovaló
10,000
milesis
megtarthatták.
Az élet egy
merõBut
kinlódás,
away
for this special
event.
what
reménytelenség
és halál.
hát ezis
jobb,
was
all the hustle
and De
bustle
about?
mint all
a semmi,
és úgy
sincsofkilátás
ennél
Well,
these dear
saints
God came
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
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
tofélretett
celebrate
theaz100th
celebration
of
és csak
Õ népére
figyelt azon
the
of oneA special
lady –minden
Ethel
az birth
éjszakán.
szabadulás
Petre
Kish. The
gathering occurred
at
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
the
Crowne
Plaza Oceanfront
in Melminden
pillanatot
figyelõ tekintetével
bourne,
FL - aHát
very
prestigious
banquet
kísért végig.
kicsoda
ez a rabszolga,
hall,
whichrongyos
was decorated
for az
royalty.
koszos,
nép, hogy
Isten
Nearly
100 people
packed róluk,
into the
személyesen
gondoskodik
és
spacious
for figyel
this momentous
day
mindentvenue
félretéve
rájuk?
to celebrate
the 100th
anniversary
of the
1500 évvel
késõbb
ismét virrasztott
birthday of our Hungarian Matriarch.
az Isten
azon
This
singlea Gecsemáné
woman has kertben,
influenced
thea
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
lives of countless people all of whom
azon atohúsvét
amikorformal
a mi
wanted
attendhajnalon,
this extremely
szabadításunk
történt.
upscale event.
Sõt, személyes
bizonyságom
arEthel’s
son – Calvin,
and hisvan
wife
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
Nancy planned this event like one would
28 évvel
ezelõttThe
egycaterer,
téli estén,
amikor
plan
a wedding.
the florists,
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.

just Üldözött
scratchedszabadok,
the surface
and did
not
gyõztes
szabadodok.
justice
to the tehát.
whole Nem
of your
Elindultak
voltlife.
teHowever,
„The RestNem
of thelehetett
Story”mobilis far
lekommunikáció.
more
than what’s
behind.
witness
telefonon
rákérdezni
a sorYour
elején,
hogy
hátulalthough
minden rendben
van-e.
két
here,
honorable
and Közel
beautiful
nép, asszonyok,
inmilliós
every sense
of the word,gyermekek,
is a spark
öregek,
barmok, in
szekerek,
from
the juhok,
Light sourced
Christ,végewho
láthatatlan
A Veres
gave
you tokonvoj.
us to show
the tenger
way –partthe
ján tábort American
vernek, megpihennek.
EgyHungarian
way, the Christian
szeracsak
felröppen
hír,way
az we
egyiptomi
way,
Lady’s
way - athe
would
sereg
közeledik.
Kitör a pánik a táborlike
to serve
Him, also.
ban.
Elõl you.
a tenger,
mögöttük
We love
Thank
you! az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
Joseph
Novak,
behalf of Mit
the
aztán -pedig
neki
esik on
Mózesnek:
Hungarian
tettél velünk, miért
hoztálConvention
ki minket
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the
photographers,
and 14:
the 10,
venue
was the Baptista
presentation
of a gift
Egyiptomból?
2Mózes
11.had
Jobbto evening
Magyarországi
Egyház
be
selected
a
year
in
advance.
The
guest
to
Ethel
Petre
Kish
from
the
Hungarian
lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
list
provedKiderül,
to be thehogy
mostvan
difficult
of all Baptist
Convention for
a life-time
tomban.
a népnek
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2. of
the
tasks
since
the
venue
was
maxed
out
service
to
the
Lord,
and
her
service
to
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
www.baptista.hu/berettyoujfalu
at
100.
Calvin,
Nancy,
and
Ethel
did
a
her
home
church
–
Bethesda,
and
to
the
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
remarkable job of balancing the guest Convention itself.
de ha
valami,
máris páni-of
Kedves
Testvéreink
Kriszlist,
so balul
that, üt
an ki
equal
representation
The gathering
really Jézus
felt more
like a
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
tusban!
family members, church members, and church service rather than a birthday
hibás,
hogy ide
jutottunk?
Kedves
Amerikai
Magyarhad
Baptista
the
honored
guests
from the Hungarian party.
Although,
everyone
come to
Mellesleg,
sok
keresztyén
tart
ezen
a
Szövetség!
Baptist Convention were able to attend. celebrate Ethel’s birthday; Calvin, Nanszinten a hitéletében.
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
hogy megszabadítja õket az egyipto- neve iránt, amikor szolgáltatok és szolmiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nejelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
héz
helyzetünkben.
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
Imaházunk
augusztus végi leomlása és
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
lebontása után jó reménységgel vadolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benszavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne nünket egy új és szép hajlékot építeni
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõhogyan szabadít meg ma az Úr benne- ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük
meg, addig
a nem várt& Sándor
terveteket!
14:
13, 14.Biro; standing: Emma
Ethel2Mózes
Kish and
Katalin
& István
Dér, Annamária
zéssel&ésIstván
az engedélyek
beszerzésével
Mózes nem
okosabb,
a nép,
csak Margit
Kulcsár,
Steve
Szabo,mint
Attila
Kulcsár,
Palotai, Zsigmond
Balla
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajThere
close to szabadoknak.
an 100%
továbbwas
az üldözött
Ha tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
RSVP
invitees.
Isten azrate
aki,from
akkorthe
teljesíti
az Õ beszédét. által számunkra eljuttatott összeget:
Like hittany
event of this
Ebben
Mózes.
magnitude
balancing
all valaki
those Mózes- $5,000, azaz ötezer dollárt.
Ha azt kérdezte
volna
concerns was, I am sure, very
Ezúton is megköszönve testvéreink
tõl: Mikorfor
teljesíti
Isten, amitbut
megígért? segítségét, kérjük továbbra is a minket és
stressful
the planners,
Erre would
Mózes never
csak azt
válaszolhatta
you
know
that to volna, az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
hogy:
tudom.
Ha valaki azt kér- szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
be
the Nem
case by
the professional
dezte volna:
mondd
manner
the Mózes,
evening
wasmeg neTestvéri szeretettel a Berettyóújfalui
künk, hogyan
meg Isten
planned
and szabadít
subsequently
carried
bennünketout.
ebbõl aCalvin
lehetetlenhad
helyzetbõl? Baptista Gyülekezet nevében:
an
order
which volna,
Mózes
csakof aztservice
válaszolhatta
Papp Dániel lelkipásztor
featured:
hogy: Nemprayer;
tudom!testimonies;
Egyet azonban tuSzatmári István gondnok
scripture
reading;
singing.
Lisztes Tibor presbiter
dok! Az Úr
harcol and
értetek,
és a lehetetThe
highlight
of
the
lenbõl is ki tud vezetni, evening
mert Õ az Úr.
On the right: Pastor Waddell and wife Florence
===========================
wasEzwhen
Ethelhit.
travelled
from
a bibliai
Hinni azt
jelenti, kotable to table and introduced by name cy and Ethel - all made sure that Jesus
molyan
veszem
amittable;
Isten mond,
each
person
at azt,
every
while haat Christ was
the most
honored guest of
VÁRJ
MÉG!
annaktable,
minden
is.
each
sheellentmondani
also gave eachlátszik
person’s
all.Józsué
Everything
that was
said and done,
3:16
(2Móz
14,21-22)
Nem tudom,tohogyan
szabadít
meg, about
csak
relationship
her, and
told stories
was for Christ’s honor and glory. I am
várokperson,
rá és hiszek
benne,You
és amit
nekem
each
as well.
cannot
say honored to be able to call
myself,a Ethel’s
Megállt
víz.
mond, megteszem.
A többi
pedigDetails
az Õ
enough
about Ethel’s
memory!
pastor!
Minthogyha
óriási
kéz
from
closeÚtat
to anyitni
100-year
period oflefétime
Rev. James Waddell
feladata.
a tengeren,
tartotta volna föl,
were
shared
from
memory
by
Ethel.
She
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
megállt,
did
not have
cue cards nor any
cheat
bocsátani
azany
egyiptomiakra...
mind
a
MISSIONARY
Fund
s
rakásra
gyûlt,
sheets;
no, Úr
shefeladata.
did it allÕfrom
Szabadító
viszimemory,
véghez aa
feszült,
The purpose: supporting
the
memory
by
the
way,
which
was
and
is
szabadítást kegyelembõl. Hit által fohullámra
missionaryhullám
initiatives
of ourhõkölt.
young
quite remarkable!
gadhatod
Hit általprayers
élhetsz were
szabadon,
people. Donations from this
fund
Megállt
Several el.
beautiful
given
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
will be allocated by theegy
Missionary
percre,
in Hungarian by Brother Steve Szabo,
and Benevolence
at its
gyõzelmesen,
mert Balla,
az Úrand
hadakozik
amíg aBoard
túlsó partra
Brother
Zsigmond
Pastors
mid-year meetings.át The
written
érted. and Attila Kulcsar. Later in
nem értünk.
Sandor
applications addressed to the MBB
tengerparton
halál Szabo
kapujában
theAevening,
Brothera Steve
read
should state the goals and the
álltak,
Isten of
pedig
megnyitotta
an
account
Ethel’s
life andszámukministry
Várj mégtrip,
Uram!
duration of the mission
and
that
amazing.
Brother aSteve
ra azwas
életsimply
kapuját,
és õk átléptek
hael!
should include aKezed
letterne
ofvedd
support
Szabo
lead the singing of “How Grelálból then
az életbe.
Mégofmindig
itt vagyok,
from the pastor
the applicant.
at Thou Art” in English with all those in
még mindig ittcan
vagyunk
sokan.
Contributions
be mailed
to
Ezt a lépést
te seout
halogasd!
attendance
singing
“loud and strong”
the Treasurer (address on page 2).
to the Lord. Another
highlight
Herjeczki Géza (1977)
Lukács
Jánosof the
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10.
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK

KULCSÁR
folytatás
az 1. oldalról
AzSÁNDOR
élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van
húsosfazék,
1930
- 2019 fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint
és úgy sincs kilátás ennél
Idős a semmi,
Kulcsár
többre.
Fogadjuk
Sándor, születettel a helyzetet, és az adott
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé tenni.
1930
július 27-én
Szilágyperecsenyben,
Hányan
tengetik
az életüket
ma is
Kulcsár Gergely és Eszter
5. gyermeezzel a Szülei,
rabszolga-gondolkodással?
keként.
a helyi baptista gyületengettetagjai
az életét
Izráel
míg el
kezetÍgyhűséges
voltak,
és hitben,
nem jött hozzá
a Szabadító
és ki nem
istenfélelemre
nevelték
7 gyermeküket,
hozta õket
a szolgaság
házából.
melynek
folytán
édesapánk
döntött az
Úr Jézus követése mellett, és 1947-ben
bemerítkezett.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
Fiatal korában
asztalos
inasként
dol12:42-ben
találunk
egy különös
mondagozott,
mely szakmát jól elsajátított, eztot Istenrõl.
zel kereste
a mindennapi
kenyeret.
Virrasztott
az Úr azon
az éjszakán,
1955-ben
házasságot
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ezköaz
tött
az azÉrszőllősi
éjszaka
Úré volt. Gáll Annával.
Szilágysomlyóra
költöztek,van
házat
épí-a
Micsoda evangélium
ebben
tettek,
családot
alapítottak.
Isten
három
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
fiúgyermekkel
megés őket:
Izráel õrizõje ajándékozta
nem szunnyad
nem
Sándor, Attila és Gyula.
alszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
az
A 60-as évek elején Kémerről kiinÚr azon
éjszakán,
kihozta
dult
lelki az
ébredés
nagyamikor
hatással
volt
népét Egyiptomból?
édesapánkra
is, megújult és friss lelEmberileg
szólvaMegváltóját,
– Isten mindent
kesedéssel
szolgálta
és a
félretett és csakGyülekezetet.
az Õ népére figyelt
azon
Szilágysomlyói
Harmóniaz éjszakán.
A szabadulás
minden
umon
kísérte a gyülekezeti
közös
énekmozzanatát
személyesen
felügyelte,
lést,
imaóra vezetéssel
és igehirdetéssel
minden
pillanatot
figyelõ tekintetével
bízták
meg
a gyülekezetben.
Mivel hűkísértszolgának
végig. Hátbizonyult,
kicsoda ezkésőbb
a rabszolga,
séges
megkoszos, rongyos
nép, hogy
az Isten
választották
a gyülekezet
vezetőjének.
Pengetős
zenekart
szervezett, tanított
személyesen
gondoskodik
róluk, és
és
vezetett,
írvafigyel
a kottákat
mindentkézzel
félretéve
rájuk?különböző húros
1500hangszerekre.
évvel késõbb ismét virrasztott
1973-ban
a család Aradra
költözött,
az
Isten a Gecsemáné
kertben,
azon a
előbb
a városban
levő azon
baptista
gyülekecsütörtök
éjszakán,
a pénteken,
zethez
később
megalapíazon acsatlakoztak,
húsvét hajnalon,
amikor
a mi
totta
néhány
családdal
a
Kisszentmiklósi
szabadításunk történt.
Gyülekezetet
- ma bizonyságom
Reménység baptista
Sõt, személyes
van argyülekezet.
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
12 évvel
éven át
lelki vezetője
volt e amikor
közös28
ezelõtt
egy téli estén,
ségnek, igét hirdetett, a vezetőség élén
rólam
is lehulltak a rabtartó
bilincsei.híállt,
lelkipásztorokat,
igehirdetőket
vott meg szolgálatra, így áldás és növeÜldözött
gyõztes
szabakedés
kísérte szabadok,
munkájukat.
A kommudok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
tenista rendszer miatti nehézségeikben,
lekommunikáció.
lehetett
mobilharcaikban
imában Nem
és böjtben
összefogvatelefonon
győztek.rákérdezni a sor elején, hogy
hátul
minden
rendbenazvan-e.
Közel
két
1985-ben
érkeztek
Egyesült
Államillióscsatlakozva
nép, asszonyok,
gyermekek,
mokba,
Ferenc testvér-bátyjuhok,a barmok,
szekerek,
végejaöregek,
családjához,
New York-i
Gyülekezetláthatatlan
konvoj.
A Veres
tenger parthez,
ezután itt
folytatta
igei szolgálatát,
ján tábortzenekart
vernek, szervezett
megpihennek.
Egypengetős
és vezényelt
fiatalfelröppen
korosztállyal.
magyar
szeracsak
a hír, Több
az egyiptomi
imaházban
is megjelentek
és odaadással
sereg közeledik.
Kitör a pánik
a táborszolgáltak.
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
a nyugdíjas
kort,
feleségével
AElérve
nép elõbb
segítségért
kiált
Istenhez,
Chicagóba
és
aztán pedigköltöztek
neki esik gyermekeik
Mózesnek: Mit
unokáik
körébe,
mert
mindig
szeretett
a
tettél velünk, miért hoztál ki minket
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családdal
együtt
lenni. Jó
és
Egyiptomból?
2Mózes
14:kedélyű
10, 11.férj
Jobb
édesapa
volt.
Mindég
volt
egy
jó
tanálett volna szolgaként meghalni Egyipcsa.
Beépült
a Chicagói
Baptistomban.
Kiderül,
hogy Magyar
van a népnek
ta
Gyülekezetbe,
szerette
és
szolgálta
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Haa
közösséget
vezetéssel,
jól mennek imaóra
a dolgok,
tisztelik igehirdeaz Urat,
téssel, elöljárósági tag volt, és amíg tede
ha
balul
üt
ki
valami,
máris
pánihette, mindig kész volt bizonyságtételre,
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
amit egy szájmuzsika játék követett. a
hibás,
hogy idefelújításában
jutottunk? feleségével
Az imaház
Mellesleg,
sok
keresztyén
tartasztalos
ezen a
együtt vállaltak részt,
főleg az
szinten a hitéletében.
munkában.
Szakmai ügyességének legEkkor Mózesnek
eszébe
jut Isten
jelképesebb
ábrázolója,
a szószék
möígérete.
2Mózesmelynek
6: 6-8. Isten
megígérte,
götti
kereszt,
készítése
alatt
hogy megszabadítja
õket az
egyiptoMegváltója
szenvedésein
elmélkedett
hálaadással.
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
Élete utóbbi
két évében
földjére.
Akkor tehát,
nem kellfizikailag
félni a
folyamatosan
gyengült,
betegségeket
jelen veszedelemtõl,
mert ez
csak egy
hordott
testében,
amíg csak
rövid epizód
a népdeéletében.
Nemtehette
ez a
hűségesen
látogatta
a
közösségi
alkalvég,
Isten
folytatást
ígért.
Most
az
a
makat. Utoljára, 2018 októberében volt
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
imaházban.
szavára.
Így bátorítja
Mózes
a népet: Ne
Az élettel
betelve,
Megváltójával
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
megbékélve, felkészülten várta a „hazahogyanszót,
szabadít
ma az Úr
bennehívó”
várta meg
a mennyei
találkozást
előrement
szeretteivel,
teket! 2Mózes
14: 13, 14.és Dicső Megváltójával.
Az utóbbi
időkben
kedvenc
Mózes nem
okosabb,
mint a anép,
csak
igeverse
ez volt:
vártam
az
hisz Istenben,
és a "Várván
hit beszédét
mondja
Urat,
és
hozzám
hajolt,
és
meghallgatta
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
kiáltásomat."
(Zsolt
40,2) az Õ beszédét.
Isten az aki, akkor
teljesíti
2019. január 30-án szólította el az Úr,
Ebbenálmában,
hitt Mózes.
éjjeli
nyugalmában, élete 89Ha
azt
ik évében.kérdezte volna valaki Mózestõl:
Mikor teljesíti
Isten,átamit
megígért?
Gyászolják:
63 éven
szerető
és hűErre Mózes
csakfiai
aztésválaszolhatta
volna,
séges
felesége,
családjaik, életben
hogy: Nem
tudom.
Ha valaki
maradt
egyetlen
testvére
Zoltánaztés kércsaládja,
és amondd
rokonság,
dezte Imre
volna:sógora
Mózes,
meg valanemint
Gyükünk,a Chicagoi
hogyan Magyar
szabadítBaptista
meg Isten
lekezet
testvérisége.
bennünket
ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
„Boldogok
akik az volna,
Úrban
Mózes
csak aazthalottak,
válaszolhatta
halnak
meg...
mert
megnyugszanak
hogy: Nem tudom! Egyet azonbanfáratudozásaiktól, mert cselekedeteik követik
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetőket.” (Jelenések 14:13)
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Kulcsár
Ez a bibliai hit. Hinni
aztSándor
jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
A temetési istentiszteleteken a csaannak
minden
ellentmondani
is.
lád
mellett
részt
vett a helyilátszik
gyülekeNemKulcsár
tudom, hogyan
meg,lp.
csak
zet,
Sándor,szabadít
clevelandi
és
várok rá Anna
és hiszek
benne,
és amit
nekem
felesége
Mária,
akinek
az elhunyt
mond, megteszem.
A többi
pedig az Õ
nagybátyja
volt. Az
igei szolgálatokat
feladata.testvér
Útat nyitni
a tengeren,
leféKulcsár
a következő
igék alapján
végezte:
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
Péntek este,
február 1-én 4.mind
Mózes
bocsátani
az egyiptomiakra...
a
23:10-b
„Haljon
meg
az
én
lelkem
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez az
a
igazak
halálával,
és legyenHitazáltal
én utolszabadítást
kegyelembõl.
fosó
napom,el. mint
az élhetsz
övé”. Testvérünk
gadhatod
Hit által
szabadon,
kiemelte az igazak halálának feltételeit,
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
azaz Krisztusban való megigazulásunk
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
fontosságát.
érted.
Szombaton az 59. Zsoltár 11/a mondaA tengerparton
a haláljön
kapujában
ta lett
felolvasva: „Előmbe
az én keálltak, Isten
pedig megnyitotta
számukgyelmes
Istenem”,
aki kitárt karral
várja
ra Ő
azmegváltottait
élet kapuját, aésmennyek
õk átléptek
a haaz
országába.
A temetőkertben
Ésaiás 26:19. verse
lálból
az életbe.
„Megelevenednek halottaid és holttesa lépést te alapján
se halogasd!
teimEzt
felkelnek..."
utalt a feltámadásra.
Lukács János

Ezen kívül Sándor
fia Egyház
olvasta fel a
Magyarországi
Baptista
nekrológot,
többen
megemlékeztek
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezettestvérünk
életéről. Szabó
Ferenc
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.fúvós
hangszeren szolgált alkalmi énekekkel
awww.baptista.hu/berettyoujfalu
halottas háznál és a nyitott sír mellett.
Az Istentiszteleteket
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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.
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.
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A jelzett brossurából idézek néhány
sort: „Templomunk
és Géza
Bibliánk
Herjeczki
(1977)kül-

önleges érték. A vizsolyi református
műemléktemplom hazánk egyik legősibb
temploma. Román-kori apszisával és
kora-gótikus hajójával, valamint Árpádkori freskóival hűen tanúskodik Magyarország ezer éves keresztyénségéről.
Ez a hely Istennek szentelt hajlék, mely
őrzi és egyszerre hirdeti is Isten igéjét
magyarul. Ugyanis itt találhatjuk a Vizsolyi Biblia eredeti példányát.”
Sok fényképet is készítettem. Itt csak
néhányat, de a lapunk Facebook oldalán
többet is láthatunk majd belőlük.
Találkoztam egyébként a helyi református lelkésszel is, akitől a gyülekezetéről is
érdeklődtem. Az aránylag kis gyülekezet
jóreménységgel tekint előre, s küldetésének tartja Isten magyarul is megszólalt
Igéjének őrzését, sőt továbbadását is.
Áldja meg az Úr őket, gazdagon!
Megkerestem a internetes oldalukat, és
olvasóimnak is szeretettel ajánlom: www.
vizsolyibiblia.hu Sok hasznos információt találhatunk ott. Például arról is, hogyan
támogathatjuk a Bibliát őrző gyülekezetet.
A Biblia mindenkié. Az enyém is.
Nagy magyar költőink közül is sokan
szerették, talán Ady Endre a legjobban.
A halálos ágya melletti kis-szekrényen
is ott volt a Biblia (egy Károli fordítás).
Nem mások tették oda, hogy olvassa;
gyűrött lapjai a költő vívódásait is őrzik.
Herjeczki Géza

Ady Endre:

Istenhez hanyatló árnyék

„Mint az árnyék, mikor elhanyatlik, el
kell mennem, és ide s tova hányattatom,
mint a sáska.” Zsoltárok könyve 109.
Akaratomból is kihullasz,
Én akart, vágyott Istenem,
Már magamat sem ismerem
S Hozzád beszélni rontás fullaszt.
Üldöztetésimben kellettél
S kerestelek bús-szilajon
S már-már jajomból kihagyom
Neved, mely szebb minden neveknél.
Szent Képzelés, örök hit-balzsam,
Ki létlenül is leglevőbb,
Meghalok szent Szined előtt
S akarom, hogy hited akarjam.
Megűzeték s nem nyugszom addig,
Míg hitedet meg nem nyerem,
Mert kockán van az életem,
Mint árnyék, mikor elhanyatlik.
S hányattatom, miként a sáska,
Mert csak Tenéked van erőd
S mert nem láttam régen előbb:
Nem szabad hinni senki másba.

Száz éve halt meg Ady Endre
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