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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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várok
rá és hiszek
és is.
amit
az
áldozatot
a vízbenne,
ellenére
Eznekem
csoda
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
az Õ
volt!
feladata. Útat nyitni a tengeren, leféPál aazharcikocsik
emberek által
felismerhető
kezni
kerekét,
homályt
apostolsága
mellett
így
érvel:
bocsátani az egyiptomiakra... "Apostolmind a
ságom ismertetőjegyei a teljes állhaSzabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
tatosságban, a jelekben, csodákban és
szabadítást
kegyelembõl.
által
foisteni
erőkben
nyilvánultakHitmeg
közötgadhatod
el. Hit
által A
élhetsz
szabadon,
tetek"
(2Kor
12:12).
Szentlélek
csobár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
datevő ajándékot adott a kezdeti idők
gyõzelmesen, Ezzel
mert bizonyította,
az Úr hadakozik
apostolainak.
hogy
Krisztus
érted. hírnökeinek különleges megbízatásuk
volt: beharangoztak
egy új korA tengerparton
a halál kapujában
szakot
az emberiség
történelmében.
álltak, Isten
pedig megnyitotta
számukraAz
az élet
kapuját,
és õk átléptek
a haviszont
mindig
foglalkoztatott
lálból azhogy
életbe.
engem,
sok nagy ember mind az
Ószövetségben,
az ÚjszövetségEzt a lépést te mind
se halogasd!
ben soha nem tett csodát. Keresztelő János illusztrálja ezt: "Sokan
Lukács mentek
János oda

hozzá,
és azt mondták.
hogy
János nem
Magyarországi
Baptista
Egyház
tett
ugyan
csodát
egyet
sem,
de
amit JáBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
nos
őróla
mondott,
az
mind
igaz
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. volt.
És ott sokan hittek benne" (Jn 10:41-42).
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Tehát nem tett ugyan csodát, de úgy felmagasztalta az Úr Jézus Krisztust, hogy
Kedvessokan
Testvéreink
Jézus
Kriszazáltal
elfogadták
őt. Emlékezz
tusban!
csak arra, hogy mit mondott Jézus JáKedves"Bizony,
Amerikai
Magyarnéktek:
Baptista
nosról:
mondom
nem
Szövetség!
született még asszonytól nagyobb ember,
mintigazságtalan
Keresztelő János."
(Mt hogy
11:11)
„Nem
az Isten,
elfeledkezzék
a tilátunk
cselekedeteitekrõl
és a
Miért nem
ma oly látványos
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ a
csodákat, melyet
mint amelyekről
olvasunk
neve
iránt, amikor
Bibliában?
Azértszolgáltatok
történik-e és
olyszolkevés
gáltok
szenteknek.”
(Zsid
6:10) - Vagy
csodaa ma,
mert kevés
a hitünk?
talán Isten nem akar most látványos
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránk necsodákat
cselekedni?
Lehetséges,
hogy
héz helyzetünkben.
aImaházunk
csodák és jelek
a
korai
egyház
különöaugusztus végi leomlása és
sen sajátságos
körülményeinek
lebontása
után jó
reménységgel feleltek
vameg?
Én
úgy
gondolom.
És ma, amikor
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít
bena keresztyén
frontvonalán
megkönünket
egy új éshitszép
hajlékot építeni
zelítőleg
az
első
század
szituációjához
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõhasonló
ségére.
A körülmények
munkálatokat közt
jövõprédikáltatik
tavasszal
az
evangélium,
néha
még
mindig
csokezdjük meg, addig a nem várt
tervedák kísérik
az evangélium
előmenetelét.
zéssel
és az engedélyek
beszerzésével
Hóseás és Jóel próféták jelzése szerint,
foglalkozunk.
amint
közeledünk
a korszak
végéhez,
Tervünk
és szándékunk
végrehajvárható
a csodák
megnövekedése.
tására
fogjuk
fordítani
a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
Jézus
csodáira
$5,000,
azaz
ötezer utalva
dollárt.mégis azt mondta a tanítványoknak, hogy ők még "ezekEzúton
is megköszönve
testvéreink
nél
nagyobbakat
is" fognak
tenni (Jn
segítségét,
kérjük
továbbra
is a minket
14:12). Mi
lehetne
nagyobb
annál, és
amit
aző Úrra
Minden
tett? -figyelõ
Betegetimádságaikat!
gyógyított, vaknak
vis�szolgálatukra
Istenünk áldását
kívánjuk.
szaadta szemevilágát,
halottat
támasztott, démonokat űzött ki. Azt szokták
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
mondani:
"Jézus nem
az evangéliumot
Baptista
Gyülekezet
nevében:
prédikálni jött, hanem, hogy lehessen
prédikálható Papp
evangélium."
Dániel lelkipásztor
István
gondnok
Halála és Szatmári
feltámadása
következtében
Lisztes
Tibor
presbiter
most már van evangéliumunk,
ami a
bűnök bocsánatát és az élet átformálá===========================
sát tudja adni. Valamennyi csoda közül
a legnagyobb
megváltoztatott élet!
VÁRJa MÉG!
Minden
egyes
alkalommal,
amikor vaJózsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
laki a bűneiből való megtérés és a Jézus
Krisztusban való hit által újjászületik",
Megállt
víz.
az újjáteremtésnek csodája
megya végbe.
Minthogyha óriási kéz
Ez nem jelenti annak
a további
tartotta
volna igényföl,
nek az elvetését, hogy a Szentlélek
megállt,némely helyen a világban
tetszésegyûlt,
szerint
s rakásra
kinevez bizonyos embereket afeszült,
csodatevés munkájára.
Épp hullámra
az imént állítottam,
hullám
hõkölt.
hogy hitem szerint a korszak
végéhez
Megállt
közeledve a jelek és csodák
drámai
vis�egy percre,
szatérését fogjukamíg
méga túlsó
látni, partra
amelyek
szemmel láthatóvá fogják
Isten
át nemtenni
értünk.
hatalmát e kételkedő világ előtt. Ahogy
a sátán erői nagyobbVárj
intenzitással
szabamég Uram!
dulnak el, Isten úgy
fogja
megengedni
Kezed ne vedd el!
- hiszem -, hogy jelek és csodák történMég
mindig
itt vagyok,
jenek.
még mindig itt vagyunk sokan.
Billy Graham, A Szentlélek,
Budapest,
1985.
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az ÁHÍTAT
1. oldalról

„Sokan
mentek de
odaazért
hozzá,
és enni,
azt
Az
élet gyötrelem,
van mit
mondták,
hogy
János
nem
tett
ugyan
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
egyetlen
csodáttemetéshez
sem, de való
mindaz,
amitis
a tisztességes
jogukat
János
őróla mondott,
igazmerõ
volt.kinlódás,
És ott
megtarthatták.
Az élet egy
sokan
hittek benne.”
– Ján
reménytelenség
és halál.
De10,41-42
hát ezis jobb,
„Kiáltó
hangésvagyok
a kilátás
pusztában:
mint
a semmi,
úgy sincs
ennél
készítsetek
egyenes
az Úrnak,
többre. Fogadjuk
el autat
helyzetet,
és az ahoadott
gyan
Ézsaiás
prófétaelviselhetõvé
megmondta”
keretekben
próbáljuk
tenni.–
válaszolt
„Keresztelő”
azoknak,
Hányan
tengetik azJános
életüket
ma is
akik
megbízóik
kérdéseivel faggatták (Ki
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
vagyÍgy
te? Illés
vagyaztán?
A próféta
tengette
életét
Izráel lennél?
míg el
– nem
Ján 1,19-24).
Igehirdetésével
jött hozzá
a Szabadító bűnbánatés ki nem
rahozta
és megtérésre
hívta a hallgatóit.
õket a szolgaság
házából. Kiáltó
volt a megjelenése és a szolgálata is. Egy
olyanMilyen
korbanaélt,
mi: Isten iránti
enmimint
Szabadítónk?
2Mózes
gedetlenség lett volna azt tenni és mon12:42-ben találunk egy különös mondadani, amit a kortársai vártak el tőle. “Valtot és
Istenrõl.
lott
nem tagadott” – írja róla János
Virrasztott
az Úr
azon az
éjszakán,
evangélista. Ugyan
a hamis
vallásosság
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
az
dívott, a Bemerítő a testté lett IgérőlEztett
éjszaka
az
Úré
volt.
bizonyságot, aki jön, de megelőzte, mert
vanBárányát,
ebben a
előbbMicsoda
volt nálaevangélium
(Ján 1,15). Isten
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
„aki hordozza a világ bűneit,” ismertté
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
nem
tette Izráel előtt.
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
Azévvel
idézett
történet
28
ezelõtt
egy színhelye
téli estén, ugyanamikor
az, ahol János útkészítő szolgálatát
rólam
is
lehulltak
a
rabtartó
bilincsei.
végezte. Ide jött hozzá Jézus is, hogy
bemerítkezzen
általa, ésgyõztes
most újra
itt
Üldözött szabadok,
szabalátjuk. A Bemerítőt néhány hónappal
dok. Elindultak
tehát. Nem
volt tekorábban
ugyan lefejeztette
a negyedes
lekommunikáció.
Nem
lehetett
mobilfejedelem (Máté 14,1-12), de mintha
telefonon
rákérdezni
a sor elején,
csak
feltámadt
volna, Jézusban
méghogy
erőhátul minden
rendben az,
van-e.
két
teljesebben
folytatódik
amitKözel
a puszmilliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
ta prédikátora elkezdett. Nem volt még
öregek,dolga
juhok,a barmok,
szekerek, végeilyennel
romlott nagyúrnak:
haláthatatlan
A Veres tenger
parttalmi
szóval,konvoj.
bebörtönzéssel,
sőt kivégján tábort
vernek,
megpihennek.
zéssel
sem tudta
elnyomni
a hangot,Egyami
szeriscsak
felröppen
hír, Jézusra
az egyiptomi
róla
igazat
mond. aSőt,
még
sereg közeledik.
Kitör csodákat
a pánik aistábortöbben
figyelnek, mert
tesz
ban.19,2)…
Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
(Mát
AJézus
nép elõbb
segítségért
kiált Istenhez,
követőiben
visszhangzott,
amit
a aztán
Bemerítő
róla.Mózesnek:
Míg Heródes
pedigmondott
neki esik
Mit
feledné
János miért
szavait,hoztál
ők csodálják,
tettél velünk,
ki minket

2018.
május
3. oldal

hogy
“mindaz,2Mózes
amit János
őróla
monEgyiptomból?
14: 10,
11. Jobb
dott,
igaz
volt.”
Igazán
nem
értem,
mit
lett volna szolgaként meghalni Egyipszándékoznak
az hogy
Áhítat
tomban. Kiderül,
van szerkesztői
a népnek
mondani
a felhívással:
“Adjunk
hite, de még
nagyon gyenge
az a hit.hálát
Ha
baptista
őseinkért,
akik
igaz
szavaikkal,
jól mennek a dolgok, tisztelik
az Urat,
csodák
nélkül
Krisztushoz
de ha balul
üt is
ki sokakat
valami, máris
pánivezettek!” Ha a Bemerítő példáját kéne
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
követnünk a szolgálatban, miért nem
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
imitáljuk a bátorságát? Misszióparancs
Mellesleg,
keresztyén
tart ezen a
lenne
a tömegsok
fent
idézett megjegyzészinten
a hitéletében.
se
Jánosról,
t.i. hogy „nem tett egyetlen
Ekkor
Mózesnek
eszébe tán,
jut Isten
csodát
sem”?
Attól tartunk
hogy
ígérete.Isten
2Mózes
6: 6-8.kisebbíti
Isten megígérte,
éppen
munkája
az „igaz
hogy megszabadítja
õket az Fontosabb
egyiptoszavak”
értékét és hasznát?
lenne
az, amitésmibeviszi
mondunk
miak kezébõl,
népétaazSzentléígéret
lek
munkájánál
is? Miféle
igazság
földjére.
Akkor tehát,
nem kell
félni az
a
Krisztusról,
ami éppen
az Ő
jelen veszedelemtõl,
mert
ezígéreteihez
csak egy
való
gyengíti?
rövidragaszkodásunkat
epizód a nép életében.
NemTényez a
leg
„csodák
nélkül”
végezték
a missziót
vég, Isten folytatást ígért. Most
az a
„baptista őseink”? Dehogyis! A csodadolgunk, hogy
erõsen vallásosság
ráálljunk Isten
nélküliséget
feltételező
nem
szavára.
Ígynemesebb
bátorítja Mózes
a népet:
Ne
jobb,
vagy
hitre vall,
hanem
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
a gőgnek egy különösen ártalmas meghogyan szabadít
ma az Úr
bennenyilvánulása,
amimeg
az életből
a cselekvő
teket! kizárni
2Mózesigyekszik.
14: 13, 14.
Istent
Mózesanem
okosabb,
mint
a nép,
csak
Éppen
héten
olvastam
egy
kis könyhisz Istenben,
és a hit beszédét
mondja
vecskét
egyik „baptista
ősünktől”,
aki a
tovább Clarendon
az üldözött
szabadoknak.
Ha
bostoni
Street
Baptist Church
lelkipásztora
volt teljesíti
a XIX.azszázad
közeIsten az aki, akkor
Õ beszédét.
pén.
gyülekezet
EbbenAhitt
Mózes. az utolsókat rúgta
márHa
a hagyományok
mentésében:
bérelazt kérdezte volna
valaki Mózesték
padokat,
de még
énekeseket
is.
tõl: aMikor
teljesíti
Isten,azamit
megígért?
Az
átélt
“csodák”
leírását
(How
Christ
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
Came
Church),
a beteges
álhogy: to
Nem
tudom.miután
Ha valaki
azt kérlapotok és saját próbálkozásainak az
dezte volna: Mózes,megosztotta
mondd megazneeredménytelenségét
olkünk, hogyan
szabadít
meg Isten
vasóval,
egy álmának
az elbeszélésével
bennünket
a lehetetlenhogy
helyzetbõl?
folytatja
azebbõl
író. Álmodta,
a prédiMózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
kációja alatt egy ismeretlen férfi jött
be a
hogy: Nem majd
tudom!
Egyet
tutemplomba,
leült
egy azonban
atyafi mellé,
aki
Az igehirdető
örült
dok!hellyel
Az Úrkínálta.
harcol értetek,
és a lehetetalenbõl
látogatónak,
csakmert
azértÕis,
is ki tud már
vezetni,
az mert
Úr. a
megjelenésében,
tekintetében
valami
Ez a bibliai hit.aHinni
azt jelenti,
kokülönös
volt. Azazt,
összejövetel
végén bemolyan veszem
amit Isten mond,
ha
szélgetni
készült
vele, de nemlátszik
sikerült,
annak minden
ellentmondani
is.
mert
azhogyan
ajtóhozszabadít
ért, a látogató
már
Nem mire
tudom,
meg, csak
az utcán volt. Ennél jóval izgalmasabb
várok az
rá és
hiszek benne,
amit nekem
része
álomnak,
hogy és
amikor
a testmond,
megteszem.
A
többi
az Õ
vért kérdezte a látogató felől,pedig
aki melletfeladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
leféte ült, a válasza – mintha a világ legterkezni a harcikocsik
kerekét,
mészetesebb
dolga lenne
– ez homályt
volt: „Ó,
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind a
ja!
A Názáreti
Jézus ült ma mellettem.”
Adoniram
Judson
Gordon
(annyira
„ősi
Szabadító Úr
feladata.
Õ viszi
véghez
a
baptista,”
a misszionárius
szabadításthogy
kegyelembõl.
Hit általnevét
fokapta)
szolgálatát
és aélhetsz
gyülekezet
életét
gadhatod
el. Hit által
szabadon,
csodás
változások
felé lendítette
ez az
bár mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
álom,
mert így mert
döbbent
a prégyõzelmesen,
az rá,
Úr hogy
hadakozik
dikációit Jézus is hallgathatja, akiről ő
érted. bizonyságot tesz, és az Úr köztük
éppen
a halál kapujában
vanAa tengerparton
siralmas körülmények
ellenére is.
álltak, Isten
pedig
számuk-a
„Apró
igazság”
ez megnyitotta
– csodák történnek
ra az élet kapuját,
és õk átléptek
a hanyomában!
A gyülekezet
megújult.
Az
lálból
az életbe.
Úr
Jézus
jelenlétének és imáik meghallgattatásának
lettek
Ezt a lépéstate bizonyítékaiban
se halogasd!
csodálatosan gazdagok. Gordon szolgálata is, miután MoodyLukács
egyik legközelebbi
János

munkatársa
lett, az
egész országra
Magyarországi
Baptista
Egyház kiterjedt.
Ma
is
működő
egyetemet
alapított,
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
ahol
az
evangéliumi
irányzat
több
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.ismert
vezetője és tudósa végzett (Meredith
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kline,
G.E. Ladd, Roy Clouser, stb.).
Imádkozzunk,
hogy egyéni
Kedves
Testvéreink
Jézus életünk
Krisz- és
gyülekezetünk
Isten
csodás
tetteinek
a
tusban!
színhelye
legyen, akit
akaratát
követve
Kedves Amerikai
Magyar
Baptista
megvallunk a világban!
Szövetség!
József
„Nem igazságtalanNovák
az Isten,
hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
az Õ
Örököstársak
Lélek
neve iránt, amikor szolgáltatok és szoláltal - Róm
gáltok a szenteknek.”
(Zsid 8:14-17
6:10)
Milyen következményei vannak annak,
ha valaki
kapja
Isten Szentlelkét?
Köszönjük,
hogy
gondoltak
ránk nehéz helyzetünkben.
Milyen csodálatos, hogy Isten nemImaházunk
augusztusbennünket,
végi leomlása
és az
csak
igazzá nyilvánít
akik
lebontása
utánFiában
jó reménységgel
va-beŐ egyszülött
hiszünk, hanem
gyunk
megsegít
ben-kölénk afelõl,
helyezihogy
az ŐIsten
Lelkét.
Nemcsak
nünket
egybennünket
új és szépKrisztus
hajlékotésépíteni
rülvesz
megvéd
istentiszteletek
az Õ neve
dicsõminden sátánicéljára,
támadástól,
hanem
belép
ségére.
A munkálatokat
jövõ
az életünkbe,
és belülről
hajttavasszal
végre vakezdjük
addig bennünk.
a nem várt
tervelóságosmeg,
változást
Megtisztít,
zéssel és az engedélyek beszerzésével
újjáteremt,
megváltoztat.
Szabaddá
tesz
foglalkozunk.
sok
mindentől,
amitől
korábban
nem
Tervünk és szándékunk végrehajvoltunk
szabadok:
bűneink
tására
fogjuk
fordítanimegszabadít
a kedves testvérek
rabszolgaságából,
a különböző
megköáltal
számunkra eljuttatott
összeget:
tözöttségektől
és
kényszergondolatok$5,000, azaz ötezer dollárt.
tól.
Ezúton
is megköszönve
Másodsorban
nemcsak testvéreink
felszabadít a
segítségét,
kérjükbiztosít
továbbra
is a minket
és
Lélek, hanem
afelől,
hogy Isten
aza Úrra
figyelõ
imádságaikat!
Minden
fiaivá fogadott bennünket. Ezért kiáltszolgálatukra
Istenünk
kívánjuk.
hatjuk a fiúság
Lelkeáldását
által, hogy
"Abbá,
Atya!"
Végül
pedig világossá
teszi száTestvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
munkra,
hogy örökösei
vagyunk IstenBaptista
Gyülekezet
nevében:
nek, és örököstársai Krisztusnak. Nem
Papp Dániel lelkipásztor
azért, mert megérdemeltük
volna, vagy,
Szatmári István
gondnokkemert megdolgoztunk
érte. Egyedül
Lisztes
gyelemből. Adjunk
maTibor
hálát presbiter
érte!
Horváth
Ferenc
(Áhítat
2017)
===========================

MÉG!
MÉG VÁRJ
EGY ÉNEKET...

Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Még egy éneket hadd énekeljek
Uram, mielőtt innét elmegyek.
Megállt a víz.
A hárfám húrját kifeszítettem
Minthogyha
óriási kéz
És feszül a húr benn a szívemben.
tartotta volna föl,
Csak egy éneket Uram, Jézusom
megállt,
Engedj elzengni mégs erakásra
húrokon,
gyûlt,
Aztán szakadjon a húr és a szív,
feszült,
A szív, melyhullám
Hozzádhullámra
mindhalálig
hív.
hõkölt.
Még egy éneket! Zengőt, lángolót,
Megállt
Vesét és velőt áthasogatót,
egy percre,
Ünnepi ódát fülnek,
amígajaknak,
a túlsó partra
Győzelmi himnuszt rabnak,
át nem értünk.
szabadnak,
Várj
még Uram!
A legfőbb jóról, amit
kaphattam
ne vedd el!
S amit e földön és Kezed
is adhattam,
Még
mindig tehet...
itt vagyok,
Ami mindenkit
boldoggá
- A szeretetről
hadd
énekeljek!sokan.
még mindig
itt vagyunk
Dr. Somogyi Imre
Herjeczki Géza (1977)

2010.május
szeptember
2018.

5. oldal
3. oldal
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Az
gyötrelem, története
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hite, de mégnem
nagyon
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A élet
Szövetség
folytatás az 1.MAGYAR
oldalról

van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
idővaló jogukat is
aSzervezetlen
tisztességes temetéshez
megtarthatták.
élet egy merõ
kinlódás,
"1880-tól egyAznagyobb
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népreménytelenség
és
halál.
De
hát
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vándorlás vette kezdetét Amerikábajobb,
az
mint a országokból.
semmi, és úgy...sincs kilátás ennél
európai
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
A baptisták
általában
nem voltaktenni.
soha
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
földiHányan
vagyon tengetik
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de
mégis
egyeaz életüket ma is
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a Szabadító
és ki nem
hazaküldeni
a kívánatos
dollárokat
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házából.nagyobb
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számban jöttek magyar testvéreink.
a mi csak
Szabadítónk?
1900Milyen
után nem
a férfiak, 2Mózes
hanem
12:42-ben
találunk
egy különös
mondaférj
a feleséggel
s nagyon
sok esetben
tot Istenrõl. is jöttek, mert akkor a
gyermekeikkel
Virrasztott
az Úr
azon az éjszakán,
"burdos"
tartás elég
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kihozta
õket Egyiptomból. Ez az
kozás
volt.
...
éjszaka
az Úré
volt. magukkal hozták
A baptista
hívők
evangélium
vanszívükben
ebben a
nemMicsoda
csak vallásukat,
hanem
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Megváltójukat Jézus Krisztust is.Pedig
Jól
Izráelnekik
õrizõje
és élni,
nem
esett
egy nem
olyanszunnyad
országban
alszik.
Mit jelent
az,nem
hogyegy
virrasztott
az
hol
a baptista
vallás
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az éjszakán,
zett,
szektának
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mindent
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a protestáns
között
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szerepet
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az Õ népére
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voltak
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az Úr
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megértették
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szabadok,
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rákérdezni
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jukról
bámulatos
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Azhogy
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hátul iránt
minden
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két
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milliós
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sok helyen
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A Veres
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munkáját
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ján tábort
vernek,
megpihennek.
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hamar
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azt, hogy
az
szer csak felröppen
a hír, az
egyiptomi
Evangélium,
mit Keresztelő
János
hirdesereg
közeledik.
Kitör a és
pánik
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Judeának
pusztájában
az Evangéban. Elõljelszava,
a tenger, mögöttük
az ellenség.
liumnak
mellyel Jézus
megkezdte
munkáját kiált
ez: "Térjetek
A népmessiási
elõbb segítségért
Istenhez,
meg,
elközelített
hozzátok
Istennek
aztánmert
pedig
neki esik
Mózesnek:
Mit
országa!"
(Mátémiért
4:17; Mk.
1:15)
üdtettél velünk,
hoztál
ki Az
minket

Innen
ő kijárt a környék
városaiba
Magyarországi
Baptistamás
Egyház
is
prédikálni.
Bridgeporton
Zboray
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet L.
László
prédikátor vetteEötvös
fel a bűn
4100 Berettyóújfalu,
u. 2.várfalainak ostromát szép eredménnyel. Mint
www.baptista.hu/berettyoujfalu
utazótitkár
Pittston, Pa.-ból járt ki majdnem rendszeresen. Mellette Kish László
Kedves
Jézusszolgálatot
Kriszbiblia
árusTestvéreink
szintén hűséges
tusban!
fejtett ki.
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Az említetteken kívül volt több más
Szövetség!
egyén is, kik teljes odaadással terjesz„Nemazigazságtalan
az örök
Isten,igazságahogy
tették
Evangéliumnak
elfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
és arenit, melyekrőla történelmi
adattal nem
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az Õ
delkezünk.melyet
Az Úrtanúsítottatok
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neve
iránt,
amikor
szolgáltatok
és szolmajd
megfizet
ama
nagy Napon.
gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
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testvérek
Köszönjük, hogy
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ránk ne- között,
erős
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támadt
az
iránt, hogy
héz helyzetünkben.
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egy
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gyunk
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Isten megsegít
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közösépíteni
célért s
nünket
egyimádkozni
új és szépazon
hajlékot
az Úr könyörgéseiket
istentiszteletek
céljára, azmeghallgatta.
Õ neve dicsõ-Ennek következménye
lett, tavasszal
hogy 1908
ségére.
A munkálatokatazjövõ
június meg,
havában
összejöttek
Homestead,
kezdjük
addig
a nem várt
tervePa.-ban
és engedélyek
megszervezték
az Amerikai
zéssel
és az
beszerzésével
Magyar Baptista Szövetséget és annak
foglalkozunk.
Tervünk és
szándékunk
végrehajkebelében
az Irodalmi
Társulatot,
mely
tására
a kedvesSámuel
testvérek
általfogjuk
júniusfordítani
15-én Ulbrich
szeráltal
számunkra
eljuttatott
összeget:
kesztésében
megjelent
az Evangéliumi
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
Hírnöknek
6 ½ és
9 ½ nagyságban 8
oldallal
száma. El sem
lehet képEzúton az
is első
megköszönve
testvéreink
zelni az kérjük
örömet,
boldogságot,
mit és
ezen
segítségét,
továbbra
is a minket
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.

tagság.
Krisztus
követésére
vanaz
szükség
jól mennek
a dolgok,
tisztelik
Urat,
ademindennapi
ha balul ütéletben.
ki valami, máris pánikolnak
és bûnbakot
keresnek.
Ki volt
a
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különböző
részeiben
lakó
hibás, hogykezdtek
ide jutottunk?
baptisták
érdeklődni más hesok Keresték
keresztyén
tart ezen
a
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lakók iránt.
velük
a kapszinten aHa
hitéletében.
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nagyobb
ígértek jut
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Ekkor munkabért
Mózesnek eszébe
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a munkát
költöztek
egyik
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szolgálhogy megszabadítja
az egyiptotatott
hogyéshittestvérek,
és
miak arra,
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veszedelemtõl,
ez csak
egy
ban,
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a fejüket;
hogyan
rövid
epizód
a
nép
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ez
a
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Isten folytatást
ígért.
Most az
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kást
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az utóbbi
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dolgunk,
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ráálljunk
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nem csak
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volta népet:
a prédikátor
hiány.Álljatok
A nagyvárosi
lelki-munkásoféljetek!
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meglátjátok
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kívül
a többinek
egyenként
18, 20
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szabadít
meg ma
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14: 13, 14.is kellett lelkilegMózes
gondozni.
ilyenekmint
most
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addig
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azt
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volna
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teljesíti
Isten,Mihályban
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Ohio-i
csoport
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nyert
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hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg neTestvéri szeretettel a Berettyóújfalui
künk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Baptista Gyülekezet nevében:
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
Papp Dániel lelkipásztor
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuSzatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter
dok! 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
VÁRJ MÉG!
annak minden ellentmondani látszik is.
Józsué
3:16 (2Móz 14,21-22)
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
Megállt a víz.
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
Minthogyha
óriási kéz
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Az Amerikai Magyar
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Várj még Uram!
Kiadja:
Az
Amerikai
Magyar
Baptista
gyülekezetnek
a
vezetésére,
ki
mind
a
ra az élet kapuját, és õk átléptek a haKezed
ne vedd
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György
Fábián Mihály prédikátort az Úr New zottság;
mindig
itt vagyunk
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TAVASZI ÁRADÁS

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
Verses istentisztelet
a
van húsosfazék,
fokhagyma és uborka,
és
Költészet
Napja
alkalmából
a tisztességes temetéshez való jogukat is
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Micsoda
evangélium
ebben a
18.
verse alapján
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Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
“Boldogok
akik Őt
-az Uratalszik. Mitmindazok,
jelent az, hogy
virrasztott
az
szolgálják."
Úr
azon az éjszakán,
amikorévszázad
kihozta
Közösségeinkben
az elmúlt
népét Egyiptomból?
elejétől
jellemző, hogy a baptista lelkiEmberileg
szólva
– Isten
pásztorok,
vezetők
szinte
mindmindent
foglalfélretett
és csak azsőt,
Õ népére
figyelt
azon
koztak
versírással,
sok-sok
megtért,
az éjszakán.
egyszerű
testvérAis szabadulás
versformába minden
öntötte
mozzanatát
személyesen
örömét,
gondolatait.
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is lehulltak adr.
rabtartó
bilincsei.
lelkipásztor testvér volt a legtermékenyebb
versíró.szabadok,
Versei főleg
tanítószabajelleÜldözött
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megáldott
lelkipásztorköltőt
hogy az
megszabadítja
az egyiptoadott
Úr baptista õket
közösségünknek.
miak kezébõl,
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GYERMEK-ÁLDÁSOK
GAZDAG
ÜLDÖZÖTT SZABADOK
FOLYÓI
folytatás
az 1. TORONTÓBAN
oldalról
Gyönyörködöm az Életben!
Az
de azért
mit enni,
Azélet
új gyötrelem,
lelkipásztori
lakásvan
hálószobávan húsosfazék,
és uborka,
és
jának
az ablaka,fokhagyma
ahova tavaly
nyáron
a tisztességes
költöztünk,
egytemetéshez
kis erdőrevaló
néz.jogukat
Enyhénis
megtarthatták.
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kinlódás,
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mindössze
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lesebb
van benne,
itt a kilátás
nagyvárosi
mint afasemmi,
és úgydesincs
ennél
“aszfalt-dzsungel”
többre. Fogadjuk elhatárában
a helyzetet,igazi
és azkincs
adott
ezkeretekben
a zöld sziget.
Mégelviselhetõvé
télen is, amikor
próbáljuk
tenni.
egyébként
Hányanszürke
tengetikkopárságával
az életüket olyan
ma is
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ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
az életről a fázós mókusok ugrándozáÍgyvagy
tengette
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életét Izráel
míg el
sával,
amikor
vad pulyka,
nem és
jött
hozzá a Szabadító
és kianem
őzike
prérifarkas
kimerészkedik
fák
hozta õket a szolgaság
biztonságából
az imaházházából.
nyílt parkolójába a gyermekeink nagy lelkesedésére.
Idén
szokásához
híven hosszan2Mózes
tartott
Milyen
a mi Szabadítónk?
a 12:42-ben
tél. Áprilistalálunk
közepén
még
olyanmondaszelek
egy
különös
fújtak,
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minden
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tekintetével
Ennek
a
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lehettünk
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Hát
kicsoda
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a
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nép, hogy az Isten
14koszos,
hónapban
5 gyermekbemutatási
isszemélyesenkerült
gondoskodik
róluk, és
tentiszteletre
sor imaházunkban.
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció.
Nem
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a csatelefonon
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a sor2017.
elején,
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hátul
minden
rendben
van-e.
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két
26-án hoztuk el bemutatni az Úrnak nemilliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
gyedik gyermekünket, első kisfiúnkat,
öregek,
juhok, barmok,
szekerek,
végePüsök
Krisztiánt.
Az ünneplő
gyülekeláthatatlan
konvoj. A Veres
tenger
partzet
mellett Alabamából
is voltak
vendéján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egygeink, a családunk kedves barátai Ken
csak
felröppen
a hír,
egyiptomi
ésszer
Mary
Ann
Kelley. Az
igeiazszolgálatot
sereg
közeledik.testvér
Kitör avégezte
pánik aa táborKen
lelkipásztor
Máté
ban. Elõl
a tenger,
mögöttük
az ellenség.
18,1-6
versei
alapján,
kihangsúlyozva,
A nép
segítségért kiált
Istenhez,
hogy
az elõbb
Isten országában
a legnagyobbak,
akik
gyermeki
hittelMózesnek:
ragaszkodnak
aztán
pedig
neki esik
Mit
Jézushoz.
Az ismiért
nagyhoztál
öröm ki
voltminket
szátettél velünk,
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munkra,
hogy a2Mózes
nagyszülők
közül
Egyiptomból?
14: 10,
11. anyóJobb
som,
Kisded
Erzsébet
is
velünk
ünnelett volna szolgaként meghalni Egyippelhetett
imádkozhatott
Krisztiánért!
tomban. és
Kiderül,
hogy van
a népnek
Bence
és Angelika
Debrecenből
jöttek
hite,
de még
nagyon gyenge
az a hit.
Ha
Torontóba
évvel
ezelőttaztovábbjól menneknéhány
a dolgok,
tisztelik
Urat,
tanulás
céljából.
fogadtuk
de ha balul
üt ki Szeretettel
valami, máris
pániőket
és velük
örülkolnakgyülekezetünkbe
és bûnbakot keresnek.
Ki volt
a
tünk,
amikor
bejelentették,
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hibás, hogy ide jutottunk?
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Kisfiukat,
Kiss
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Mellesleg,
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a
Márkot 2017. július 30-án hozták el az
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
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nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
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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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gált
úgy a New
York-i
gyülekezetben,
jól mennek
a dolgok,
tisztelik
az Urat,
mint az Amerikai-Magyar Baptista Szöde ha balulfőleg
üt kia Női
valami,
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állt. tehát, nem kell félni a
földjére.
Lenkét
5 nővére előzte
a haláljelen
veszedelemtõl,
mert meg
ez csak
egy
ban:
Susan
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Erre Mózes csak
azt válaszolhatta
megérkezett
a mennyországba
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bízok rád.
Gyere, és
bennünket
ebbõl
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Mózes
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az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
a fiatal takarító,
a szakács,
portás (soszolgálatukra
Istenünk
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utolsó traumát felÜLDÖZÖTT
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dolgozni. Készen volt. Érezte és tudta,
folytatás
az útját
1. oldalról
hogy
a földi
bevégezte. Az utolsó
kórházi
héten
többször
mondta,
Az élet gyötrelem, de azért
van mithogy
enni,
“HAZA szeretnék menni és az én Uramvan
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
mal lenni!” Nagyon szerette az ő Urát!
a
tisztességes
temetéshez
való
jogukat
Bensőséges, személyes kapcsolata voltis
Az élet egy merõ
kinlódás,
azmegtarthatták.
Atyával. Szüntelenül
fohászkodott,
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
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sincsÚrkilátás
ennél
temint
ezt aa szolgálatot
is. Az
parancsait
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betöltötte.
keretekben
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tengetik
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ma és
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A megélhenem
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a Szabadító arra,
és kihogy
nem
tés
lehetősége
kényszerítette
hozta õket a szolgaság
házából.a gyári
gyermekként
bekapcsolódjon
munkába. Majd tinédzserként fölkerült Milyen
Budapestre.
Kórházban takarított.
a mi Szabadítónk?
2Mózes
Közben
az
a
lehetőség
12:42-ben találunk egyadatott
különösszámára,
mondahogy
elvégezze a négy éves nővéri szatot Istenrõl.
kot aVirrasztott
takarítás mellett.
A MÁV
Kórházaz Úr azon
az éjszakán,
ban
dolgozott.
Mint
ahogy
mindannyian
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
keressük az élet lényegét, értelmét, így
éjszaka
az Úré
volt
ez nála
is. volt.
Kereste a boldogságot
Micsodaés evangélium
mindenben
mindenhol. van ebben a
mondatban?
Virrasztott
az Úr.került.
Pedig
18 évesen komoly
depresszióba
nemráterhelődtek
szunnyad ésa nem
AIzráel
nagy õrizõje
nehézségek
lelalszik.
Mit jelenthogy
az, hogy
virrasztott
az
kére.
Eldöntötte,
az életét
befejezi
azon az éjszakán,
- Úr
a Lánchídnál.
Máshogyamikor
történt.kihozta
Az Úr
csodálatos
kegyelme által kirendelt szánépét Egyiptomból?
máraEmberileg
egy fiatal lányt,
a Lánchídszólvaaki
– ott
Isten
mindent
nál
traktátust
adott
férfélretett
és csak
az aÕkezébe
népére (melyet
figyelt azon
jeazKarl
írt, akit még
akkor nem ismert),
éjszakán.
A szabadulás
minden
ésmozzanatát
meghívta a személyesen
gyülekezetébe.felügyelte,
Ott Isten
hívó
szava
szólt
hozzá
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“Te
minden pillanatot figyelõ tekintetével
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kicsoda
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dulni
át életedet
Jézus
koszos, rongyos
hogy odaadás
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Krisztusnak!”
Ez a nép,
csodálatos
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket
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a népnek
Ápolónői
munkája
isgyenge
lehetőséget
adott
hite, de még
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ma aaznagyon
Úr bennesiásról.
Különösenmeg
abban
krititeket!
2Mózes 14:
13, 14.
kus
történelmi
időszakban.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
Majd
az Úr és
egy
újabb
szolgálati
hehisz
Istenben,
a hit
beszédét
mondja
lyet rendelt ki az ifjú párnak. 1958-ban
tovább meghívást
az üldözötta szabadoknak.
Ha
kaptak
Zsidó Keresztény
Isten az aki, Philadelphiába.
akkor teljesíti az Õ
Misszióba,
Ezbeszédét.
idők foEbben hitt
lyamán
az Mózes.
Úr ezen a misszión keresztül
Ha azt mindkettőjüket,
kérdezte volna valaki
használta
hogy Mózesszolgálhassanak
módon
ó-hazátõl: Mikorkülönböző
teljesíti Isten,
amit az
megígért?
ban
Szívén
hordván volna,
ezt az
Erre lévők
Mózesfelé.
csak azt
válaszolhatta
igeverset:
“Menj
haza
a
tieidhez,
és
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérvidd
hírül
nekik,
milyen
nagy
dolgot
tett
dezte volna: Mózes, mondd meg neaz Úr veled, és hogyan könyörült meg
künk, hogyan
szabadít
meg Isten
rajtad.”
(Márk 5:19).
Különleges
szerebennünket
ebbõl
lehetetlen
helyzetbõl?a
pet
töltöttek
be aebben
a szolgálatban
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

“Vasfüggöny”
mögött
élőkEgyház
felé. Mikor
Magyarországi
Baptista
süteményes
dobozokban
rejtve
küldBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
ték
a
Bibliákat,
evangéliumi
írásokat,
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
traktátusokat, könyveket, hogy ezeken
www.baptista.hu/berettyoujfalu
keresztül
is terjedhessen az Isten Igéje, a Jó Hír. Ruhaneműket is küldtek a
Kedves Testvéreink
Jézus Kriszszegényebb
családok számára.
A Monte
tusban!
Carloban működő Trans World rádión
Kedves Amerikai
Magyar
Baptista
keresztül
is szolgáltak
az 1960-as
évekSzövetség!
ben. Volt egy időszak mikor több mint
900
levelezővel
tartottak
kapcsolatot
„Nem
igazságtalan
az Isten,
hogy a
világ minden
Magyarországon,
elfeledkezzék
a titáján.
cselekedeteitekrõl
és a a
környező országokban
élő magyar
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
az ajkúÕ
akkal
és más
kontinensen
élőkkel
is. Ezt
neve
iránt,
amikor
szolgáltatok
és szola szolgálatot
hűségesen
gáltok
a szenteknek.”
(Zsidvégezte,
6:10) a szívén
hordta az utolsó pillanatig. Még a kórháziKöszönjük,
ágyon is emlegette.
hogy gondoltak ránk neLélekben mindig veletek volt. Imádhéz helyzetünkben.
Imaházunk
augusztus
végi leomlása
és
kozott
értetek;
külön-külön.
Szívén-lellebontása
után
jó írtatok
reménységgel
kén hordta
amit
neki, és vakértégyunk
afelõl,imádkozzon
hogy Isten megsegít
bentek, hogy
érte. Gyönyörű
nünket
egyvaló
új és
széphagyott
hajlékotszámomra,
építeni
követni
példát
istentiszteletek
céljára, az Õ számára
neve dicsõés egyben mindannyiunk
a hűségére.
A amunkálatokat
tavasszal
ségben,
szolgálatban,jövõ
az evangélium
kezdjük
meg, addig
nem
várt terve- taterjesztésében
és azaIge
olvasásában,
zéssel
és az engedélyek beszerzésével
nulmányozásában!
foglalkozunk.
Legyen és
ez szándékunk
mindannyiunk
számára
Tervünk
végrehajnem
csak
egy
emlék,
de
egyben
tására fogjuk fordítani a kedves testvérekegy
kihívás
is. Kövessük
ezeketösszeget:
az Úr által
által
számunkra
eljuttatott
kiadott
parancsokat,
amit
a
mi
szeretett
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Teri nénink megélt itt a földi életútján.
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
“Menjetek
el szerte az egész
világba,
segítségét,
kérjük
is a minket
és
hirdessétek
az továbbra
Evangéliumot
minden
azteremtménynek.
Úrra figyelõ imádságaikat!
Minden
Aki hisz, és megkereszszolgálatukra
Istenünk
telkedik, üdvözül,
akiáldását
pedig kívánjuk.
nem hisz elkárhozik.” (Márk 16:15)
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Szeretettel,
Faulkner
testvérnő megbíBaptista
Gyülekezet
nevében:
zása szerint: Surányi Dér Emma
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter
===========================

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

2010.május
szeptember
2018.

Nálam nélkül
semmit
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
sem cselekedhettek!
folytatás
az 1. oldalról
AAzSzentlélek
szerepe életünkben
élet gyötrelem, de azért van mit enni,

van
húsosfazék,
uborka,
és
Vajon
elhisszükfokhagyma
Jézusnakésezt
a mega tisztességes
temetéshez
valóajogukat
hökkentő
kijelentését?
Vagy
szívünkis
megtarthatták.
Az talán
élet egy
merõ
kinlódás,
mélyén,
titokban
úgy
gondoljuk,
reménytelenség
és mi
halál.
De hát ezis
jobb,
hogy
valamit azért
is tudunk
tenni...?
mint a semmi,
és úgy sincs kilátás ennél
Legalább
egy keveset?
többre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
és az adott
Nemrég,
egy vasárnap
délelőtt
egy
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
szaxofon
hirdetett
nekem
váratlan,
de
Hányanprédikációt.
tengetik az Egy
életüket
ma is
hatalmas
televíziós
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
istentisztelet
során játszott rajta valaki.
Így hallgattam,
tengette az életét
míg el
Ahogy
háromIzráel
összetevőre
nem jött fel,
hozzá
a Szabadító
és ki nem
figyeltem
amelyek
elengedhetetlehozta
õkethogy
a szolgaság
házából.
nek
ahhoz,
zene szóljon.
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
az éjszakán,
amikor
kihozta
Az azon
első maga
a hangszer,
amelyen
a
népét
Egyiptomból?
fizika törvényeinek megfelelően zenét
– Isten
mindent
lehetEmberileg
játszani. Aszólva
szaxofon
– vagy
bárfélretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt
azon
milyen fúvós hangszer – nem dísztárgy,
az éjszakán.
A szabadulás
minden
hanem
azért készült,
hogy zene hangozmozzanatát
személyesen
felügyelte,
zon róla. Nagyon precíz és gondos alkominden pillanatot
tómunka
eredménye,figyelõ
és egytekintetével
bizonyos
kísért végig. készült.
Hát kicsoda
a rabszolga,
rendeltetésre
Mintezahogy
Isten
nép, hogy
Isten
azkoszos,
embert rongyos
is egy bizonyos
célraazteremszemélyesen
róluk, kit
és
tette.
Kit így, kitgondoskodik
úgy. Kit fagottnak,
talán
pikolónak,
mindent
félretévevagy
figyeléppen
rájuk?klarinétnak,1500
de mindegyiknek
a helye,
évvel késõbb megvan
ismét virrasztott
a az
szerepe
a létjogosultsága!
Isten –a és
Gecsemáné
kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk
Képszöveg
aztörtént.
előző oldalon látszemélyes bizonyságom van arhatóSõt,
képhez:
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
Csoportkép
a egy
Baptista
Teológiai
28
évvel ezelõtt
téli estén,
amikor
Szeminárium
tanárairól
és
diákjairól,
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
készült 1940-ben. A fényképet Faulkner Üldözött
Terézia testvérnőtől
kaptuk. szabaFérje,
szabadok, gyõztes
Faulkner
Károly tehát.
az elsőNem
(tanári
dok. Elindultak
voltsor)
tejobb
szélén ül.
lekommunikáció.
Nem lehetett mobilAz amerikai
magyara baptista
misszitelefonon
rákérdezni
sor elején,
hogy
óban
szolgáló,
vagy (zárójelben)
az két
itt
hátulisminden
rendben
van-e. Közel
ismilliós
ismerősnép,
testvérek:
Első sor
jobbról:
asszonyok,
gyermekek,
Faulkner
Károlybarmok,
mellettszekerek,
Dr. Haraszöregek, juhok,
végetiláthatatlan
Sándor, (Dr.
Nagy
József),tenger
tovább
a
konvoj.
A Veres
part3-dik:
Dr. Udvarnoki
Béla, (Udvarnoki
ján tábort
vernek, megpihennek.
EgyAndrás).
harmadika sorban,
középen:
szer csakAfelröppen
hír, az egyiptomi
Varga
- későbbi
Andsereg Lídia
közeledik.
Kitör Herjeczki
a pánik a táborrásné.
Felső
sor, balról:
a második:
Soban. Elõl
a tenger,
mögöttük
az ellenség.
mogyi
későbbi Bánkúti
Lajosné,
A népEszter
elõbb- segítségért
kiált Istenhez,
középen,
a képneki
előtt:esik
Herjeczki
András,
aztán pedig
Mózesnek:
Mit
mellette:
Cserepka
János.
tettél velünk,
miért
hoztál ki minket

oldal
3.11.
oldal

Második, és2Mózes
elengedhetetlen
Egyiptomból?
14: 10, 11. lépésJobb
ként
szükség
van
a
játékosra,
aki Egyipa hanglett volna szolgaként meghalni
szert
fújja.
Egy fúvós
legyen
tomban.
Kiderül,
hogyhangszer,
van a népnek
az
fuvola,
vagy
akárgyenge
egy trombita
hite,
de még
nagyon
az a hit.vagy
Ha
harsona,
csaka akkor
szól,
ha valakinek
jól mennek
dolgok,
tisztelik
az Urat,a
lélegzete,
lehelete
fúj. Enélkül
csak
de ha balul
üt ki belé
valami,
máris pániegy élettelen, haszontalan tárgy – még
kolnak
keresnek.
volt a
ha
szépésis.bûnbakot
A hangszer
azértKikészült,
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
hogy szóljon!
Mellesleg,
sok engedem,
keresztyénhogy
tart ezen
a
Én
vajon kinek
belém
szinten
a
hitéletében.
fújjon? Senkinek? Akkor néma marad
Ekkor Mózesnek
eszébe jutvalaki?
Isten
az életem.
Vagy megszólaltathat
ígérete. 2Mózes
Isten fúj
megígérte,
Kicsoda?
Kinek6:a6-8.
lehelete
belém?
hogy akinek
megszabadítja
õket
az egyiptoAzé,
a lehelete,
a Lelke
szent?
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét
Harmadsorban, ahhoz, hogyazaígéret
megföldjére. Akkor
tehát, zenéljen,
nem kell félni
a
szólaltatott
hangszer
annak,
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
aki fújja, játszania kell a billentyűkön.
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
Az ember
is olyan, mint
hangszer.
vég,
Isten folytatást
ígért.egy
Most
az a
Isten nagyon gondosan alkotta meg, úgy,
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
hogy valami célt szolgáljon. A hangszer
szavára.
Így bátorítja
a népet:
Ne
és
az ember
között Mózes
azonban
van egy
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
óriási különbség – a hangszer élettelen
hogyan
szabadít
meg
az Úr bennetárgy
– még
akkor
is, ma
ha valaki
belefúj,
teket!
2Mózes
14: 13, 14.Isten az embert
és
játszik
a billentyűin.
Mózes
nem okosabb,
mint
a nép, csak
ezzel
szemben
élőlénynek
teremtette,
és
azt
mi beszédét
is aktív szerepet
hiszszeretné,
Istenben,hogy
és a hit
mondja
játsszunk
a zenélésben.
tovább az ebben
üldözött
szabadoknak.Hogy
Ha
ne
csak
Ő kezelje
életünk
„billentyűIsten
az aki,
akkor teljesíti
az Õ
beszédét.
it”,
hanem
a mi készséges hozzájáruEbben
hitt Mózes.
lásunkkal,
sőt döntésünkkel
Ha azt kérdezte
volna valaki alakítsa
Mózeséletünk
zenéjét.
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
És Mózes
nem egy
kottát tett volna,
elénk.
Erre
csakmerev
azt válaszolhatta
Ehelyett
megtanít,
sőt
képesít
arra,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt hogy
kér„zenéljünk”, hogy életünk „muzsikáldezte
volna:
Mózes,
mondd
meg
nejon” – mégpedig Isten és az emberek
künk, hogyan szabadít meg Isten
örömére.
bennünket
a lehetetlen
helyzetbõl?
A zenét ebbõl
továbbá
nem nekünk
kell kiMózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
találnunk. Ahogy Pál apostol mondta:
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tumegvannak a „jó cselekedetek, amelyedok!Isten
Az előre
Úr harcol
értetek,hogy
és a azokban
lehetetket
elkészített,
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
járjunk.”
Ez hogy
a bibliai
hit. HinniPéter
azt jelenti,
ko-–
És
is mondja
apostol?
molyan veszem
amitereje
Istenmindennel
mond, ha
„Minthogy
az Őazt,
isteni
megajándékozott
minket, ami az
életreis.
és
annak minden ellentmondani
látszik
aNem
kegyességre
való, annak
megismerése
tudom, hogyan
szabadít
meg, csak
által,
saját dicsőségével
és
várokaki
rá ésminket
hiszekabenne,
és amit nekem
hatalmával
elhívott,A...igen
mond, megteszem.
többi nagy
pedig és
az beÕ
cses
ígéretekkel
ajándékozott
meg; leféhogy
feladata.
Útat nyitni
a tengeren,
azok
által
isteni
természet
részeseivé
lekezni a harcikocsik kerekét, homályt
gyetek... ugyanerre teljes igyekezetet is
bocsátani aazti egyiptomiakra...
mind a
fordítván,
hitetek mellé ragasszatok
Szabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tuszabadítástA kegyelembõl.
Hitpedig
általmérfodományt,
tudomány mellé
gadhatod el. Hit
által élhetsz szabadon,
tékletességet,
a mértékletesség
mellé pebár
mindig
üldözötten,
ugyanakkora
dig tűrést, a tűrés mellédekegyességet,
gyõzelmesen,
azatyafiakhoz
Úr hadakozik
kegyesség
mellémert
pedig
való
hajlandóságot,
az atyafiakhoz való hajérted.
landóság
mellé pediga szeretetet.”
A tengerparton
halál kapujában
álltak,
pedig megnyitotta
számukIstenIsten
zeneiskolájába,
sőt zenekarába
ra az élet kapuját,
és õk– átléptek
a hamindenki
belekerülhet
még a legnalálból az
életbe.
gyobb
antitalentum
is! Mégpedig úgy,
hogy
JézusteKrisztus
által élő kapEztha
a lépést
se halogasd!
csolatba került Teremtőjével. Azokat,
akiket Isten így elfogadott,
megtanítja
LukácsŐJános

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

EGYMÁSÉRT
Köszönjük,
hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
A Magyar Baptisták VilágszövetImaházunk
végi leomlása
és
ségébe
hat augusztus
magyar baptista
szövetség
lebontása
jó reménységgel
va- a
tartozik. után
Aki szeret
messzebbre látni
gyunk
afelõl,környezeténél
hogy Isten megsegít
benközvetlen
- az Evangénünket egy új és szép hajlékot építeni
liumi
Hírnök
olvasói
bizonyára
ilyenek
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõ- és imádkozni
is kész távolban
élő testségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
véreiért,
annak
azt
ajánljuk,
hogy a
kezdjük meg, addig a nem várt tervekövetkező
szerint
tegye azt.
zéssel
és az sorrend
engedélyek
beszerzésével
foglalkozunk.
Hétfőn a magyarországi baptista
Tervünk és és
szándékunk
testvérekért
az egyházvégrehajvezetőiért,
tására
fogjuk
fordítani
a és
kedves
testvérek
Papp
János
elnökért
munkatársaiért.
által számunkra eljuttatott összeget:
Kedden
a Romániában
élő magyar
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
baptista testvérekért és a szövetség
Ezúton is megköszönve
testvéreink és
vezetőiért,
Pardi
Félix
segítségét,
kérjük
továbbra
is a elnökért
minket és
azmunkatársaiért.
Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra
áldását kívánjuk.
Szerdán Istenünk
az Észak-Amerikában
és Ausztráliában élő magyar baptista
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
testvérekért
és a szövetség
vezetőiért,
Baptista
Gyülekezet
nevében:
dr. Gergely
István
elnökért és munka
társaiért.
Papp Dániel lelkipásztor
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Tavaszi áradás
Nem, aki árva,
nem, akit kifosztott az élet,
nem, aki másutt nem lel menedéket,
nem, akit aggá gyötörtek a gondok...
Krisztust szolgálni az induljon el,
aki boldog!
Akinek boldogsága egyre nő,
s kicsap, mert lelke szűk medrébe
nem fér.
Elindul adni. Ad és vissza nem kér.
Szolgál. Kicsinek, nagynak, mindenütt,
mindenkinek. Bérre, hálára nem vár.
Alázatosan fölfelé tekint,
ha itt is, ott is fölragyog egy szempár.
Tavasz fuvall a hófödte hegyekre,
s a megáradt folyó ha partot átlép,
tudjuk mi mind, nem is tehetne
másképp.
Ha Krisztus fénylő napja rámosolygott,
adni, szolgálni így indul el az,
aki boldog.
Túrmezei Erzsébet

EGY SZÍV ÉRETTEM
DOBOGOTT
Egy szív érettem dobogott,
Egy szívnek nagy fájdalma volt,
Egy szív engem hőn szeretett,
Egy szív értettem megrepedt.
E szívben az irgalom élt,
E szív szerette a szegényt,
E szívben nem volt semmi folt.
E szív Jézusom szíve volt.
Ha szívedbe búbánat száll,
Jöjj Jézushoz, mert szíve vár.
E szívben van számodra hely,
A szíved itt békére lel.
Dénes Ferenc

ÉGŐ SZÖVÉTNEK
Uram, szövétnek akarok lenni,
Világítni, mint gyertyafény
Azoknak, kiknek szívében
Még él egy szikra remény.
Uram, szövétnek akarok lenni,
Melyet nem rejt véka alá senki,
Melynek fényében az emberek
Megtanulják egymást szeretni.
Égő szövétnek akarok lenni,
Melegítni egy életen át,
Hogy a megdermedt szívek
Megtalálják végre a Golgotát..
Uram, ha éltem mécsese kialszik,
Pályafutásom véget ér,
Legyek én is oly szövetnek,
Mely elégett másokért.
Antal Ferenc
2018. május

Bibliai találós kérdések (2)
16. Ki volt az, akinek a fele királyságot kínálták, de nem kellett neki?
17. Ki halt meg a tanítványok közül
elsőnek?
18. Ki halt meg másodiknak?
19. Ki szaladt el hálóruha, pizsama
nélkül?
20. Hány helytartóról olvasunk az Újszövetségben?
21. Mit jelent a Betlehem szó?
22. Mit jelent a Golgota szó?
23. Hány évig épült a Heródes által átépített templom?
24. Hányszor sírt Jézus?
25. Hol van szó az eke szarváról?
A megfejtéseket a következő számban
fogjuk közölni.

Válaszok az előző havi
kérdésekre
1. Ádám 930 esztendőt élt. 1Móz 5,5.
Mivel teremtésük egy napon történt,
1Móz 1,26-31, vagy valamivel később.
A 2,2.13.15 szerint Ádám egyedül volt a
Paradicsomban, csak később teremtetett
Éva, 2,18.22-25. Pál is tud erről 1Tim
2,13. Valószínűleg ő is ennyi évet élt, a
Biblián kívüli hagyományok úgy tartják, hogy 6 nappal élte túl Ádámot.
2. Nem tudunk róla, valószínűleg nem
volt gyermeke Eszter királynőnek.
3. Sára halála után Ábrahám még feleségül vette Ketúráh-t, akitől 6 gyermeke
született. Voltak ágyasai, így az egyip-

tomi Hágár, akitől Ismael született, a
többiek nevét nem ismerjük, de szól róluk az Írás. 1Móz 25,6.
4. A Mózes által készített érc, vagy
rézkígyó neve volt Nékhustan, amit aztán később bálványként imádtak, ezért
Ezékiás király összetörette. 2Kir 18,4.
5. Joel volt Sámuel elsőszülött fia.
1Sám 8,2.
6. Igen volt, az ApCsel 23,16 leírja,
hogy Pál nőtestvérének a fia kihallgatta
a Pál elleni összeesküvőket.
7. Igen, többször is találkozott Pál Péterrel: Gal 1,18; ApCsel 15, Gal 1,9-11.
8. Igen, valószínűleg többször is. A
hagyomány szerint a damaszkuszi úton
a lováról esett le a porba. ApCsel 9,4;
22,7; 26,14. Jeruzsálemből lóháton vitték Czézáreába ApCsel 23,23.32.
9. Lukács orvos volt, erről Pál maga
ír. Kol 4,14.
10. A törvényház udvara, ahol Jézust
elítélték és kicsúfolták, megostorozták le
volt kövezve. Jn 19,13.
11. Igen, a Márk 14,26 szerint az utolsó vacsora után énekelve ment tanítványaival az Olajfák hegyére.
12. Igen, a János 8,6.8 szerint a bűnös
nő elítélésekor írt a porba.
13. Igen, Názáretben, Lk 4,16. a zsinagógában felállt olvasni, Ésaiás próféta
tekercséből. A 61. fejezetre keresett rá,
ahol a Reá vonatkozó Messiási jövendölés volt megírva, és azt mondta, ez ma
teljesedett be a ti hallásotokra.
14. Igen, a Jn 10,22 leírja, hogy a
templomszentelési ünnepen járt Jeruzsálemben, és tél volt akkor.
15. A Márk 6,3 szerint legalább 6,
mert név szerint van említve 4 fiútestvére és legalább két nőtestvére. Pál is
megerősíti ezt: Gal 1,19; 1Kor 9,5-ben.
Lizik Zoltán lp.

