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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
előbb-utóbb
saját
kívánságainak
a rabja
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
lesz.
A lelkiismeretet feszegető túlkawww.baptista.hu/berettyoujfalu
pások már arról tanúskodnak, hogy a
környezete
irányában sem
hajlandó
több
Kedves Testvéreink
Jézus
Kriszvigyázatosságra.
A
„lejtő”
következő
tusban!
szakaszán az elburjánzott szabadosság
Kedves Amerikai Magyar Baptista
ártó erejétől szenvednek mások is – mert
Szövetség!
az életszentség nem magánügy.
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és a
Ki ellen irányul
ez a súlyos tapintatszeretetrõl,
tanúsítottatok
lanság? Azmelyet
Ige tanítása
szerint,azakiÕ Isneve
amikor ellentmondva
szolgáltatok ésárt
szolten iránt,
akaratának
(kárt
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
okozva
magának, társának,
tágabb környezetének), tulajdonképpen Istent „veti
Köszönjük,
gondoltak
ránkmondta
nemeg”.
Dávidhogy
is erre
döbbenve
héz
helyzetünkben.
ki: „egyedül ellened vétkeztem” (Zsolt
Imaházunk augusztus végi leomlása és
51,6). A törvénykezés
és a felelőtlenség
lebontása
után jó reménységgel
vakísértései
között
jó
erre
koncentrálnunk,
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít
benakár vágyaink
életvezetésünk,
akár
nünket
egy új és és
szép
hajlékot építeni
tanítói
szolgálatunk
van
a
mérlegen!
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõA megszentelődés
fogaségére.
A munkálatokatkegyelembe
jövõ tavasszal
dottságunkat
bizonyító
Joggal
kezdjük
meg, addig
a nemelhívás.
várt terveszámíthatunk
Isten segítségére
az üdvzéssel
és az engedélyek
beszerzésével
foglalkozunk.
bizonyosságunkat erősítő megtapasztaTervünk de
és engedelmeskedni,
szándékunk végrehajlásokhoz,
a szent
tására
fogjuk
kedvesmindig
testvérek
és tiszta
életfordítani
mellett adönteni
a feáltal
számunkra
eljuttatott
összeget:
lelősségünk
marad.
Mások javáért
is en$5,000,
azaz ötezer dollárt.
gedelmeskedjünk
Istennek; mert, mint
látjuk,
nemtestvéreink
magánügy!
Ezútonaziséletszentség
megköszönve
segítségét,
kérjük
továbbra
is
a
minket
és
-- Adjunk hálát mindazért,
amivel
azIsten
Úrra segíti
figyelõhaladásunkat
imádságaikat!a Minden
megszenszolgálatukra
Istenünk áldását kívánjuk.
telődés útján!
Novák
József
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Jöjj, Szentlélek!
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter
Szólít a dallam, jöjj, égi Tűz!
Hintsd ránk a fényt, ami bűnt elűz.
===========================
Úgy kell ma nékünk a drága Láng!
Bajverte
híveid szánva-szánd.
VÁRJ
MÉG!
Jöjj,
drága
Szentlélek,
adj új erőt,
Józsué
3:16
(2Móz
14,21-22)
Nélküled bús és szegény a föld.

a víz.
Szólít az ének, szállj, Megállt
szent Galamb!
Minthogyha
óriási
Elnémul most
minden földi
hang.kéz
tartotta
volna
föl,
Tárt szívvel várunk,
költözz
belénk,
megállt,
Add vissza nékünk a szép reményt.
rakásra
gyûlt,
Tenélküled létünk asporba
hull.
Általad győzünk. Te légy azfeszült,
Úr!
hullám hullámra hõkölt.
Gerzsenyi Sándor
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó
partra
"A Szentlélek kezdettől
fogva
„a hátát nem értünk.
térben” működik: emberi
lelkekben
küzd a bűn ellen (Gal 5:16-25), a szentVárj még
írókat ihleti (2Tim 3:16-17,
2PtUram!
1:20-21),
de nem önmagára Kezed
irányítja
figyelmet.
neavedd
el!
(Hasonlattal élve:
azért nincs
rajta sok
Még mindig
itt vagyok,
bibliaimég
képen,
mertittővagyunk
készítettesokan.
a képemindig
ket; az írók azért nem őt nézték, mert
általa láttak.)" Herjeczki
- Szalai András
Géza (1977)

5.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez
való jogukat is
AZ ANYÁKRÓL
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
Folyó év májusában
a pünkösd
és
reménytelenség
és halál. De
hát ezis jobb,
mennybemenetel
mellet,
mint a semmi, ésünnepe
úgy sincs
kilátásanyák
ennél
napját
ünneplünk
a legtöbbésbaptista
többre.isFogadjuk
el a helyzetet,
az adott
gyülekezetben.
Az ötödik
parancsolattal
keretekben próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
szembeni
engedelmességünk
egyikmaforHányan
tengetik az életüket
is
mája
az ünnep, amikor hálát adunk
ezzeleza rabszolga-gondolkodással?
Istennek
az édesanyákért,
és feléjük
Így tengette
az életét Izráel
míg is
el
kifejezzük köszönetünket áldozatkész
nem
jött
hozzá
a
Szabadító
és
ki
nem
szeretetüket. A következő öt bibliavershozta
õket a szolgaság
házából.öt édesben,
a teljesség
igénye nélkül,
anyával ismerkedünk meg közelebbről!
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
1. „Az ember
Évának
nevezte
el a
12:42-ben
találunk
egy különös
mondafeleségét,
mert ő lett az anyja minden
tot Istenrõl.
élőnek.”
(5Mózes
Virrasztott
az 3,20)
Úr azon az éjszakán,
Évát
első
helyen
hisz őEz
volt
amikor kihozta õketemlítjük,
Egyiptomból.
az
az első édesanya a földön. Neve a héber
éjszaka
az
Úré
volt.
"hevá" szóból vezethető le, amely élőt,
evangélium
vanÁdámhoz
ebben a
vagyMicsoda
életet jelent.
Férjéhez,
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
hasonlóan, Isten képmására teremtetett.
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
nem
Életének nagy tragédiája, hogy férjével
alszik.ajtót
Mit jelent
az, hogy
az
együtt
nyitottak
a bűnvirrasztott
és a halál
Úr azon
az átkos
éjszakán,
amikor kihozta
előtt,
aminek
következményét
saEgyiptomból?
játnépét
és családi
életükben is fájdalmasan
Emberileg szólva
mindent
megtapasztalták.
Évára– Isten
emlékezve
a
félretett és csakküzdő,
az Õ népére
figyelt azon
megkísértéssel
a testvérgyűlölet
az éjszakán.
A aszabadulás
minden
miatt
bánkódó, és
gyermekét gyászoló
édesanyákért
mozzanatát imádkozunk!
személyesen felügyelte,
minden
pillanatot
figyelõimádkoztam,
tekintetével
2. „Ezért
a gyermekért
végig.
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
éskísért
az Úr
teljesítette
kérésemet,
amit
koszos,tőle.
rongyos
nép, hogy
az Isten
kértem
Én viszont
felajánlom
az
személyesen
és
Úrnak.
Legyengondoskodik
egész életére róluk,
felajánlfélretéve
rájuk?
vamindent
az Úrnak!
És ottfigyel
imádták
az Urat.”
1500 1,27-28)
évvel késõbb ismét virrasztott
(1Sámuel
az
Isten próféta
a Gecsemáné
kertben,
azon aa
Sámuel
anyjának,
Annának
szavait
olvashattuk
a fenti
aki
csütörtök
éjszakán,
azonsorokban,
a pénteken,
egy
poligám
házasságban
gyermekazon
a húsvét
hajnalon, élt
amikor
a mi
telenül,
férje másik
feleségétől rendszeszabadításunk
történt.
resenSõt,
ingerelve
és zaklatva.
Keserűségeszemélyes
bizonyságom
van arivel
szívét
Isten
előttvirrasztott
öntötte ki,azAki
ról,telt
hogy
velem
együtt
Úr
kegyelmes
volt hozzá
és végül
négy
28 évvel ezelõtt
egy téli
estén,isamikor
fiúval
lánnyal
ajándékozta
meg.
rólamésis két
lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
Anna hálából Isten szolgálatára szentelteÜldözött
elsőszülött
fiát, aki Izráel
népének
szabadok,
gyõztes
szabaegyik
legáldottabb
prófétája
lett.
Annádok. Elindultak tehát. Nem volt
teban
a
gyermektelenséggel
küzdő
és a
lekommunikáció. Nem lehetett mobilgyermekáldásért
imádkozó
nőtestvéretelefonon rákérdezni
a sor elején,
hogy
inkre gondolunk megértő szeretettel és
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
imádkozó szívvel!
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
3. „Derék
asszonyt
kicsoda
találhat?
öregek,
juhok,
barmok,
szekerek,
végeÉrtéke
sokkal
drágább
az igazgyöngyláthatatlan
konvoj.
A Veres
tenger partnél.”
(Péld 31,10)
ján tábort
vernek, megpihennek. EgyHarmadik
igénk egy
számunkra
névszer csak felröppen
a hír,
az egyiptomi
telen
asszonyról
beszél,
aki
jellemével
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborsok
és édesanya
ban.feleség
Elõl a tenger,
mögöttükpéldaképévé
az ellenség.
vált. Kiemelkedő jellemvonásai közé
A
nép
elõbb
segítségért
kiált
Istenhez,
tartozik a megbízhatóság, férjének
táaztán
pedig
neki
esik
Mózesnek:
Mit
mogatása, szorgalom, kezdeményezés
tettél velünk, miért hoztál ki minket

2021.
május
3. oldal

megragadása,
adakozás,
Egyiptomból? kitartás,
2Mózes 14:
10, 11. előreJobb
látás,
igényes
öltözködés,
méltóság
és
lett volna szolgaként meghalni
Egyiperő,
bölcsKiderül,
beszéd, hogy
takarékosság,
helyes
tomban.
van a népnek
önértékelés,
és utoljára,
deazmindennél
hite, de még nagyon
gyenge
a hit. Ha
fontosabbként:
istenfélelem!
derék
jól mennek a dolgok, tisztelik A
az Urat,
asszonyban
a
jellemvonásait
tükröző
de ha balul üt ki valami, máris pániédesanyákért adunk hálát!
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
4. „Amikor
ezt végiggondolhibás,
hogy ideazonban
jutottunk?
ta magában,
az Úr angyala
Mellesleg,íme,
sok keresztyén
tart megjeezen a
lent
neki
álmában,
és
ezt
mondta:
"Jószinten a hitéletében.
zsef,
Dávid
fia,
ne
félj
magadhoz
venni
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
feleségedet,
Máriát,
benne
ígérete. 2Mózes
6: 6-8.mert
Isten ami
megígérte,
fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog
hogy megszabadítja
az egyiptoszülni,
akit nevezz el õket
Jézusnak,
mert ő
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az ígéret
szabadítja meg népét bűneiből."
(Máté
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
1,20-21)
jelen
veszedelemtõl,
mert ez
csak egy
Mária
a földre született
emberek
körövid
epizód a nép életében.
Nemszülte
ez a
zül
a legfontosabbat,
az Isten Fiát
vég,
Isten folytatást
Most az tia
és
nevelte.
Rendkívüliígért.
megbízatását
dolgunk, hogy
Isten
zenévesen
kapta erõsen
és életeráálljunk
végéig hűségesen
betöltötte.
Életútján
megjárta
keszavára.
Így bátorítja
Mózes
a népet:a Ne
gyelembe
fogadáshelyt,
lelki és
magaslatait,
de
féljetek! Álljatok
meglátjátok
járt
a lelket
átjárómeg
élesma
kard
okozta
fájhogyan
szabadít
az Úr
bennedalom
sötét völgyében
is. Élete bizonyteket! 2Mózes
14: 13, 14.
ságMózes
arról,nem
hogy
Isten
választottjának
okosabb, mint
a nép, csak
lenni,
vagy
Isten
választottját
nevelni
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
soha nem könnyű; de áldott, aki mégis
tovább ezt
az aüldözött
Ha
vállalja
mennyeiszabadoknak.
megbízatást. MáIsten azaaki,
akkor teljesíti
az Õ
beszédét.
riában
gyermeküket
Isten
szolgálatára
Ebben hitt Mózes.
odaszentelő,
és az ezzel együtt járó fájHa azt hordozó
kérdezte édesanyákra
volna valaki Mózesdalmakat
emléketõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
zünk!
Erre
csak azt
válaszolhatta
5. Mózes
„Eszembe
jutott
ugyanis avolna,
benhogy:
Nem
tudom.
Ha
valakihit,
aztamely
kérned élő képmutatás nélküli
dezte volna:
Mózes, mondd
meg neelőször
nagyanyádban,
Lóiszban
és
künk, hogyan
szabadít
megdeIsten
anyádban,
Eunikében
lakott,
meg
bennünket
ebbõl a arról,
lehetetlen
helyzetbõl?
vagyok
győződve
hogy
benned is
megvan.”
(2 Tim
Mózes csak
azt 1,5)
válaszolhatta volna,
hogy:
Nem
tudom! egy
Egyet
azonban tuUtolsó
igénkben
nagymamát
és
egy
láthatunk,
képmudok!édesanyát
Az Úr harcol
értetek, akik
és a lehetettatás
élték
meg mert
hitüket
gyermelenbõlnélkül
is ki tud
vezetni,
Õ az
Úr.
keikEzelőtt!
Timóteus
lelki
formálódására
a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koóriási
édesanyja
és nagymolyanhatással
veszemvolt
azt, amit
Isten mond,
ha
mamájának
hiteles
példája,
valamint
annak minden ellentmondani látszik is.a
szent írások üzenete, amit tőlük tanult.
Nem tudom,
hogyan
szabadít
meg,Timócsak
Ezek
közelebb
segítették
az ifjú
várok
rá
és
hiszek
benne,
és
amit
nekem
teust ahhoz az üdvösséghez, amit a Jémond,
megteszem.
A többi
pedig
az Õ
zus
Krisztusba
vetett
hit által
nyert
el.
feladata. Útat minden
nyitni ahívő
tengeren,
leféImádkozzunk
édesanyáért,
kezni Lóisz
a harcikocsik
hogy
és Eunikékerekét,
példáját homályt
követve,
képesek
hitüket képmutatás
bocsátanilegyenek
az egyiptomiakra...
mind a
nélkül
megélni,
és a Biblia
Szabadító
Úr feladata.
Õ visziigazságaira
véghez a
következetesen
megtanítani
szabadítást kegyelembõl.
Hitgyermekeáltal foiket!
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár
mindig üldözötten,
ugyanakkor
Szeretettel
köszöntünkdeminden
édesanyát
és életükre
Istenazáldását
kívánjuk!
gyõzelmesen,
mert
Úr hadakozik
érted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Püsök
Ezt a lépést te se halogasd!
Dániel
Lukács János

Édesanyámnak
Magyarországi Baptista Egyház

Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
Mikor még bölcsőben
ringattál,
4100gondoltál
Berettyóújfalu,
Nem
arra, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Mennyi
bánatot fog okozni gyermeked.

AKedves
te kérgesTestvéreink
munkás kezedet
Jézus KriszMint a legfinomabb bársony,
tusban!
Úgy
éreztem
arcomon,
mint kisBaptista
gyermek.
Kedves
Amerikai
Magyar
Szövetség!
Megöleltél, simogattál, öledben ringattál,
Később
beszélni, imádkozni
tanítottál,
„Nem igazságtalan
az Isten,
hogy
Kézen fogvaa az
Úr házába vittél, és a
elfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
Ezért az Úrmelyet
megáldott
mindég. az Õ
szeretetrõl,
tanúsítottatok
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolÉvekamúltán,
mikor(Zsid
felnőtt
gyermek
gáltok
szenteknek.”
6:10)
lettem,
Oly
sokszor ahogy
szívednek
bánatot
Köszönjük,
gondoltak
ránk nehéz szereztem.
helyzetünkben.
Elhagytam
Úr házába
Imaházunkaz
augusztus
végijárást.
leomlása és
A Sátán elcsalt,
világba vitt,
lebontása
után jóa bűnös
reménységgel
vaDe te,afelõl,
mint szerető
Édesanya
gyunk
hogy Isten
megsegít benImádkoztál
továbbra
is. építeni
nünket
egy újértem
és szép
hajlékot
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõMost hogy
már az imád,jövõ
anyám,
ségére.
A munkálatokat
tavasszal
Meghallgatást
nyert
a
mennyben,
kezdjük meg, addig a nem várt terveÉn is és
újból
zéssel
az dicsőítem
engedélyek beszerzésével
az Úr nagy nevét, mint egyszer.
foglalkozunk.
Tervünk
szándékunk
Nem
hiábaés
szállt
a mennybevégrehajtására
fogjuk
fordítani
kedves testvérek
A könnyel hullajtottaimád,
által
eljuttatott összeget:
Mertszámunkra
elveszett gyermekedet
$5,000,
azazmajd
ötezer
dollárt.
Láthatod
odaát.
Ezúton is Jurás
megköszönve
testvéreink
Pál (1966)
(részlet)
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukraÉdesanyám
Istenünk áldását kívánjuk.
Emlékszem,
még apró
kisiskolás voltam
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
A jó puha
ágyban nevében:
nagyokat aludtam.
Baptista
Gyülekezet
Lábujjhegyen közeledve ébresztett fel
Papp Dániel
Szélesen mosolygón
mindenlelkipásztor
egyes reggel.
Szatmári István gondnok
Korán jókedv ruhájába
öltöztetett
Lisztes Tibor presbiter
Ilyenkor a két szeme ragyogón nevetett,
Úgy daloltak szájából a kedves szavak,
===========================
Mint csúcsról csörgedező csobogó patak.
VÁRJ
MÉG!
Imára, mielőtt
az ajtón
kiléptem,
Szépen
összekulcsolta
a két kezem
Józsué
3:16 (2Mózmind
14,21-22)
Nem számolta csókját mit arcomra nyomott
S én soha nem töröltemMegállt
le azt a csókot.
a víz.
Azóta kincsként
őrzöm csókját,
mosolyát.
Minthogyha
óriási
kéz
Érzem ölelését, drága
melegvolna
karját.föl,
tartotta
Lelkét láttam ragyogni drágamegállt,
szemében
S a gyakorta kibuggyanó
könnyekben.
s rakásra
gyûlt,
feszült,
Mi ezer csillagtól fényesen tündökölt
Lelkébe látva
jobbanhullámra
megismertem
őt.
hullám
hõkölt.
Megtanított elfelejteni a fintort,
Megállt
Örömmel venni, megbecsülni
mosolyt!
egy apercre,
a túlsó
partra
Tanított, hogy ne amíg
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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?
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félretett és csak az Õ népére figyelt azon
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irántunk.
öregek, juhok,
barmok,
szekerek,
végeMi
csak hittel
Rá bízzuk
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hite, akár
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ban,
egynagyon
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A afiatalabb
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az idősebbekkel
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tisztelik azegyütt,
Urat,
olyan
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szembenéznie,
amide hadolgokkal
balul üt ki
máris pánivel
eddig
nem találkozott.
Különlekolnak
ésmég
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keresnek. Ki
volt a
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újból
éside
újból
rádöbbennünk, hogy
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sok
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jut Isten
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2Mózes 6:szabadtéri
6-8. Isten megígérte,
napot
Úrvacsohogy megszabadítja
az egyiptorával.
Még élesen élõket
az emlékemben,
miak kezébõl,
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előzteazmeg
az
alkalmat,
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ez csak egy
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Kicsit aminép
is életében.
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azt, ez
amit
a
az
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gyülekezete
a
történelem
során
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
számtalanszor
A kereszdolgunk, hogymegtapasztalt:
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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tengerparton
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kapujában
És
az örülőkkel,
gyüálltak, Isten két
pedigcsaládjába
megnyitotta
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is számukújszülött
ra az életazkapuját,
õk hónapban.
átléptek a haérkezett
elmúlt éshat
Für
testvérék
első unokájuknak Hannah
lálból az életbe.
Marennek örülhettek, Herjeczki testEztpedig
a lépést
te se halogasd!Izsák Tavérék
a harmadiknak,
másnak.
Lukács János

Sokszor megörvendeztettek
bennünMagyarországi
Baptista Egyház
ket
fiataljaink
is,
akik
minden
vasárBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
nap
bekapcsolódnak
a
közös
éneklés4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
be, zenei szolgálattal, összefoglalják a
www.baptista.hu/berettyoujfalu
prédikációkat
angolul az istentisztelet
végén. Énekfelvételt készítettünk velük
Jézus KriszaKedves
MABIMTestvéreink
ifjúsági konferenciára,
dicsőtusban!
ítő esteken szolgáltak a gyülekezetben,
Kedveskarácsonykor.
Amerikai Magyar
Baptista
illetve
Húsvétkor
csoSzövetség!
portjelenettel, verssel, énekkel, zenével
hangolták
a szívünket az
az Isten,
ÚR Jézus
„Nem igazságtalan
hogymagasztalására.
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl,
melyetéstanúsítottatok
Õ
Énekkarunk
zenekarunk az
is nagy
neve
iránt,
amikor
szolgáltatok
és könnyű
szoláldást
jelent
számunkra.
Nem
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
igazodnunk
a mostani
helyzethez, de
az Úr megengedte, hogy még ha nem is
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránk neteljesen
a megszokott
formában,
de vahéz
helyzetünkben.
sárnapjainkon, ünnepeinken hangozhat
Imaházunk
augusztusaz
végiénekeseink
leomlása és és
Istenünk
dicsőítése
lebontása
után
jó reménységgel
zenészeink
ajkán,
hangszerén. Sőtvacsogyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter
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Megállt
víz.
11 tagra, amire
gyülekezetünk
életében
Minthogyha
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csomegállt,
portunk is új hangszeresekkel
s rakásra növekedgyûlt,
het folyamatosan.
feszült,
hullám hullámra
Megható, ahogyan
vasárnap hõkölt.
reggel beMegállt
lépünk az imaházba és látjuk,
ahogyan
egya percre,
az Úr asztalát körülveszik
szolgálatamígkürttel,
a túlsó fuvolával,
partra
tevők és trombitával,
hegedűvel, basszusgitárral,
zongorákát nem értünk.
kal, dobbal, énekkarban felhangzik Isten magasztalása, aVárj
gyülekezet
pedig
még Uram!
leborulva imádja Urát,
mert
egyedül
Kezed
ne vedd
el! Ő
méltó rá. Eddig
el itt
is vagyok,
felejtettük
Mégtalán
mindig
észrevenni
ezeket.ittImádkozunk
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hogy van
a népnek
MostBerettyóújfalu,
is minden két hétben
találkozunk
4100
Eötvös
u. 2.
és
Püsök
Dánielt.
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
awww.baptista.hu/berettyoujfalu
fiatalokkal, és azokon a keddeken,
amikor a New York-i ifjúsággal nem
a Porch-ról,
egyazDallas-i
jólTöbbször
mennek is
a dolgok,
tisztelik
Urat,
ÁrgyelánJézus
Miklós
tart az
gyülekezetnek
vettünk
de ha balul üta kiweboldaláról
valami, máris
páni-át jövünk
Kedvesössze,
Testvéreink
Kriszegyetemista fiataloknak áhítatot; ehhez
különböző
lelki témákat;
ilyenkor
kolnak és bûnbakot
keresnek.
Kiegy
voltköa tusban!
városokból
is Magyar
csatlakoznak.
Most
zülünk
megbízott
fiatal vezette az alkalmat. más
hibás, hogy
ide jutottunk?
Kedves
Amerikai
Baptista
Jonathan Pokluda könyvét vesszük át,
Az Mellesleg,
egyik sorozat
hét főbűnrőltart
szólt,
és ajó Szövetség!
soka keresztyén
ezen
volt
látni,a hogy
mi ragadta meg a fiatalokat, aminek az a címe hogy “Welcome to
szinten
hitéletében.
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
Adulting.”
akikEkkor
vezették
ezeket
az alkalmakat.
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 terveteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak zéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
hisz
Istenben,
és a hit
beszédét
mondja
Hálásak ésvagyunk
azért,
hogy a
Hálásak
vagyunk
Istennek,
hogy
azért
Tervünk
szándékunk
végrehajtovább
az üldözött
szabadoknak.
Ha tására
pandémia
ideje
alatt
is
kapcsolatban
volt,
amikor
személyesen
is találkozhatfogjuk fordítani a kedves testvérek
lehetünk
egymással,
és márösszeget:
NAGYON
tunk,
amikor
tudtunk
együtt
és által
Isten az
aki, akkor
teljesíti
az Õjátszani
beszédét.
számunkra
eljuttatott
várjuk,azaz
hogy
újból
személyesen
találáhítatot
tartani.
Ebben hitt
Mózes.Januárban elmentünk $5,000,
ötezer dollárt.
kozzunk a többi fiatalokkal, más városegyHa
sí-hétvégére
New York-ba,
azt kérdezteUpstate
volna valaki
MózesEzúton
testvéreink
is! is megköszönve
Kulcsár
Brigi
és
jól esett,
hogy
hasonló
korú okból
tõl:nagyon
Mikor teljesíti
Isten,
amit
megígért?
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér- szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
távol és mégis közel - KáRPáTALJA
dezte volna: Mózes, mondd meg neTestvéri szeretettel a Berettyóújfalui
künk, hogyan szabadít meg Isten
Szeretném
jelezni,
hogy a helyzetbõl?
beregszászi Baptista
hálásakGyülekezet
vagyunk nevében:
nektek, hogy először
bennünket
ebbõl
a lehetetlen
magyar baptista misszió támogatására is neki engedelmeskedve, befektettétek
Mózes nagylelkű
csak azt válaszolhatta
PappIsten
Dániel
lelkipásztor
küldött
adományotokatvolna,
meg- anyagi javaitokat
országába.
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tuSzatmári István gondnok
kaptuk. Gyülekezetünk
2018-ban
juthaKöszönjük testvérek,
hogypresbiter
meghallotLisztes Tibor
dok!egy
Az olyan
Úr harcol
értetek, ésa avárosban,
lehetettott
ingatlanhoz
tátok segítség kérésünket és jóindulattal
lenbõl isakifelújításához
tud vezetni,és
mert
Õ az Úr.
aminek
átalakításához
===========================
voltatok felénk!
Ez aaz
bibliai
hit.tudunk
Hinni azt
jelenti, koebben
évben
hozzákezdeni.
Sajnos
azonban
molyan veszem
azt, aamit Isten mond, ha
VÁRJ MÉG!
járványhelyzet
miannak minden ellentmondani
látszik is.
Józsué
3:16 (2Móz 14,21-22)
att,
korábbiakkal
Nematudom,
hogyan szabadít meg, csak
ellentétben
nem
szávárok rá és hiszek benne, és amit nekem
Megállt a víz.
míthatunk
fizikaiA többi pedig az Õ
mond, megteszem.
Minthogyha
óriási kéz
segítségre
a
magyarfeladata. Útat nyitni a tengeren, leféországi és erdélyi
tartotta volna föl,
kezni a harcikocsik
testvéreinktől,
így kerekét, homályt
megállt,
bocsátani
az
egyiptomiakra...
mind a
helyben kell megtas rakásra gyûlt,
Szabadító
feladata. Õ viszi véghez a
láljuk
és Úr
megfizesfeszült,
szabadítást
kegyelembõl. Hit által fosük
a szakemberehullám hullámra hõkölt.
gadhatod
Hit által élhetsz szabadon,
ket.
Ez el.
jelentősen
Megállt
megemeli
a de ugyanakkor
bár mindig azokat
üldözötten,
egy percre,
költségeket,
gyõzelmesen,amivel
mert az Úr hadakozik
amíg a túlsó partra
terveztünk,
ezért naérted.
át nem értünk.
gyon
jelent az,ahogy
Istenünk áldását és védelmét kívánjuk
A sokat
tengerparton
halálösszefogtatok
kapujában
értünk
és segítitek
szolgálatunkat.
Re- a kedves testvérek életére!
álltak, Isten
pedig megnyitotta
számukVárj még Uram!
ményeink szerint ebben az évben sikerül
Nagy-Kasza
ra
az
élet
kapuját,
és
õk
átléptek
a
haKezed
ne veddDániel
el!
a munka nagy részét befejezni és őszre
a gyülekezet
lelkipásztora
lálból
az
életbe.
Még
mindig
itt
vagyok,
be is költözhetünk majd az imaházba.
Még több
az építkezésről
még információ
mindig itt vagyunk
sokan. itt
Ezt Úr
a lépést
halogasd!
Az
Lelkete se
munkálja
mindannyi- érhető el:
HTTP://MEMISSZIO.INFO
unkban az akarást Lukács
és a cselekvést
Herjeczki Géza (1977)
János és
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták.
Az élet
egy merõ kinlódás,
BWA Baptist
Vulnerability
reménytelenség
és
halál.
De hát ezis jobb,
Index 2020-2021
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre.TOP
Fogadjuk
el a helyzetet, és az adott
9 COUNTRIES
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
Where BWA Baptists
Aretenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
Most Vulnerable
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
Central
Nigeria,
nem jöttAfrican
hozzá a Republic,
Szabadító és
ki nem
Sudan,
Syria,
Ethiopia,
India,
hozta õket a szolgaság házából.
Chad, Democratic Republic of
Congo, South Sudan
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben
találunk
különös
Did you know
thategy
27%
of our mondaBaptist
tot Istenrõl.
brothers
and sisters – 13 million BWA
Virrasztott
azon –azlive
éjszakán,
Baptists
aroundaztheÚrworld
in the
amikor
kihozta õket
Egyiptomból.
az
most
vulnerable
countries
where Ez
they
éjszaka
az Úré
volt.
face
violence,
persecution,
poverty, and
Micsoda evangélium van ebben a
hunger?
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
We are thankful that Jesus came into
Izráel
õrizõje of
nem
nem
the
brokenness
thisszunnyad
world to és
restore
alszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
az
humanity, to make us whole, to give us
Úr life,
azonand
az toéjszakán,
amikor
new
give us an
eternalkihozta
hope.
népét
Egyiptomból?
The
Resurrected
Lord is here – thanks
Emberileg
– Istenusmindent
be to God! And szólva
God is calling
now to
félretett
és –csak
az Õ népére
figyelt azon
his
mission
to bring
aid, advocacy,
and
az éjszakán.
szabadulás
minden
hope
to those inA the
most challenging
mozzanatát személyesen felügyelte,
circumstances.
minden
pillanatot
figyelõ tekintetével
The BWA
has developed
the BWA
kísért
végig.
Hát
kicsoda
ezto
a rabszolga,
Baptist Vulnerability Index
prioritize
koszos,
rongyos
Isten
aid
to those
withinnép,
our hogy
globalazfamily
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
living in the most vulnerable countries in
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
the world – countries like Nigeria where
1500 évvel
késõbb ismét
virrasztott
Christians
face ongoing
persecution
and
az Isten In
a Gecsemáné
azon a
violence.
2020 alone,kertben,
105 Baptists
csütörtök
azon aattacks
pénteken,
were
killedéjszakán,
in terrorist
in
azon a State,
húsvét Nigeria.
hajnalon,The
amikor
a mi
Kaduna
violence,
szabadításunk
combined
with történt.
the pandemic, have left
many
impoverished.
Sõt,
személyes bizonyságom van arról,
együtt with
virrasztott
az Úr
Thehogy
BWAvelem
is standing
Baptists
in
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
these countries by providing advocacy,
rólamaid,
is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
direct
supporting
evangelism
efforts,
and investing in pastoral ministry and
Üldözött
gyõztes
training.
Willszabadok,
you join with
us szabaas we
dok. Elindultak
tehát. Nem work
volt testrategically
and intentionally
in
lekommunikáció.
Nem lehetett mobilthese
vulnerable countries?
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
P.S. Each
year,
manyvan-e.
churches
seem
hátul
minden
rendben
Közel
két
tomilliós
face nép,
increased
targeting
during
asszonyok,
gyermekek,
the
Easter
season.
Would
you végeuse
öregek,
juhok,
barmok,
szekerek,
the
Vulnerability
to tenger
pray partthat
láthatatlan
konvoj.Index
A Veres
churches
would
be protected
this year?
ján tábort
vernek,
megpihennek.
EgyFrom
Denmark
to
Myanmar,
as the
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
BWA
religious
sereg responds
közeledik.toKitör
a pánikfreedom
a táborinjustices
world, az
would
you
ban. Elõl around
a tenger,the
mögöttük
ellenség.
continue to pray and give?
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
Rev. neki
Elijahesik
M. Mózesnek:
Brown, PhDMit
aztán pedig
Generalmiért
Secretary
CEO
tettél velünk,
hoztál& ki
minket

2021.
május
3. oldal

Readiness
Egyiptomból?
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett
volna
szolgaként
meghalniheEgyip"God
called
to him….And
said,
tomban.
Kiderül,
hogy 3:4
van a népnek
"Here
I am."
EXODUS
hite,
de még
When
Godnagyon
speaks,gyenge
manyazofa hit.
us Ha
are
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
like people in a fog, and we give
no
de ha balul
üt kireply
valami,
máris
pánianswer.
Moses’
to God
revealed
kolnak
bûnbakot
Ki that
volt he
a
that
he és
knew
where keresnek.
he was and
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
was ready. Readiness means having a
Mellesleg,
sok to
keresztyén
ezenthe
a
right
relationship
God and tart
having
szinten a hitéletében.
knowledge
of where we are. We are so
busy
tellingMózesnek
God whereeszébe
we would
Ekkor
jut like
Istento
go.
Yet the
man or
woman
is ready
ígérete.
2Mózes
6: 6-8.
Istenwho
megígérte,
for
God
and His work
is the
one who
hogy
megszabadítja
õket
az egyiptoreceives
the
prize
when
the
summons
miak kezébõl,
és beviszi
az ígéret
comes.
We wait
with népét
the idea
that
földjére.
Akkor
tehát,
nem
kell
félni a
some great opportunity or something
jelen veszedelemtõl,
mert ez
sensational
will be coming
ourcsak
way,egy
and
rövid it
epizód
nép életében.
Nemtoezcry
a
when
does acome
we are quick
vég, “Here
Isten folytatást
ígért. Most
az a
out,
I am.” Whenever
we sense
that
Jesushogy
Christ
is rising
up toIsten
take
dolgunk,
erõsen
ráálljunk
authority
over
some Mózes
great task,
we Ne
are
szavára. Így
bátorítja
a népet:
there,
butÁlljatok
we arehelyt,
not ready
for some
féljetek!
és meglátjátok
obscure
duty.
hogyan szabadít
meg ma az Úr benneReadiness
for14:
God
teket!
2Mózes
13,means
14. that we are
prepared
dookosabb,
the smallest
the
Mózesto
nem
mintthing
a nép,or
csak
largest
thing—
it
makes
no
difference.
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
It means we have no choice in what we
továbbto azdo,üldözött
Ha
want
but thatszabadoknak.
whatever God’s
Isten az
aki,be,
akkor
az Õand
beszédét.
plans
may
weteljesíti
are there
ready.
Ebben hitt Mózes.
Whenever
any duty presents itself, we
HaGod’s
azt kérdezte
valakiheard
Mózeshear
voice asvolna
our Lord
His
Father’s
voice,
andIsten,
we are
for it
tõl: Mikor
teljesíti
amitready
megígért?
with
the total
readiness
of our love
for
Erre Mózes
csak
azt válaszolhatta
volna,
Him.
Jesus
Christ
expects
to
do
with
us
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérjust
as
His
Father
did
with
Him.
He
can
dezte volna: Mózes, mondd meg neput us wherever He wants, in pleasant
künk, or
hogyan
szabadít
meg Isten
duties
in menial
ones, because
our
bennünket
a lehetetlen
helyzetbõl?
union
with ebbõl
Him is
the same as
His union
Mózes
azt“…that
válaszolhatta
with
the csak
Father.
they mayvolna,
be one
hogy:
tudom!
just
as Nem
We are
one…”Egyet
(Johnazonban
17:22). tudok!
Az Úrforharcol
értetek,surprise
és a lehetetBe ready
the sudden
visits
lenbõl
is
ki
tud
vezetni,
mert
Õ az
Úr. to
of God. A ready person never
needs
a bibliaihehit.
jelenti,
getEz
ready—
is Hinni
ready.azt
Think
ofkothe
molyan
azt, amit
mond,once
ha
time
weveszem
waste trying
to Isten
get ready
God
called!
The burninglátszik
bush isis.a
annakhas
minden
ellentmondani
symbol
of everything
that surrounds
the
Nem tudom,
hogyan szabadít
meg, csak
person
is ready,
and itésisamit
on fire
with
várok ráwho
és hiszek
benne,
nekem
the
presence
of GodAHimself.
mond,
megteszem.
többi pedig az Õ
From Útat
My Utmost
His Highest
feladata.
nyitni for
a tengeren,
lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind a
MISSIONARY
Fund
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
The purpose: supporting the
szabadítást
fomissionarykegyelembõl.
initiatives of Hit
our által
young
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
people. Donations from this fund
bárwill
mindig
üldözötten,
deMissionary
ugyanakkor
be allocated
by the
and Benevolence
at its
gyõzelmesen,
mert azBoard
Úr hadakozik
mid-year meetings. The written
érted.
applications
addressed
to the
MBB
A tengerparton
a halál
kapujában
should
state
the
goals
and
the
álltak,
Isten of
pedig
számukduration
the megnyitotta
mission trip,
and
ra should
az élet include
kapuját, aésletter
õk átléptek
a haof support
lálból
életbe.
fromazthe
pastor of the applicant.
Contributions
be mailed to
Ezt
a lépést te se can
halogasd!
the Treasurer (address on page 2).
Lukács János

We haven’t
prepared
Magyarországi
Baptista
Egyház
until we’ve
Berettyóújfalui
Baptistaprayed
Gyülekezet
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös
u. onto
2. a
- Whether
you’re about
to step
www.baptista.hu/berettyoujfalu
stage
or walking into a meeting, prayer
should be at the foundation of your
Kedves Testvéreink
Jézus
Kriszpreparation.
The only way
I know
how
tusban!
to be is honest, so here it goes. There
Kedves
Baptista
have
beenAmerikai
hundreds Magyar
of services
that I’ve
led where prayer was an afterthought
Szövetség!
in„Nem
my preparation.
Like
before
igazságtalan
azpraying
Isten, hogy
a
meal,
it
was
the
thing
I
did
but
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl didn’t
és a
“need to do.”
Havetanúsítottatok
you been there?
Or
szeretetrõl,
melyet
az Õ
am
I
the
only
sinner
here?
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok
a szenteknek.”
6:10)
- I’ve
stressed (Zsid
the importance
of
physical performance over spiritual
Köszönjük, hogy
ránk ne-But
preparation.
Noticegondoltak
I said spiritual.
héz
helyzetünkben.
how
quick am I to forget that this calling
augusztus
végispiritual.
leomlása és
I Imaházunk
have to lead
is purely
This
lebontása
után
jó reménységgel
vathing called
ministry
finds its beginning
gyunk
megsegít benand afelõl,
end inhogy
the Isten
supernatural.
It has
nünket
egy új toés do
szépwith
hajlékot
építeni
everything
our Heavenly
istentiszteletek
Õ neve dicsõFather, His céljára,
Spirit az
drawing
men to
ségére.
A munkálatokat
tavasszal
Himself
through Jesusjövõ
Christ.
This is
kezdjük
meg, spiritual.
addig a nem
terveabsolutely
Butvárt
somewhere
zéssel
az way
engedélyek
beszerzésével
alongésthe
we’ve walked
into this
foglalkozunk.
spiritual
battle
with
only
physical
Tervünk és szándékunk végrehajweapons.
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp
lelkipásztor
- This house
willDániel
be a house
of prayer.
István gondnok
It will be Szatmári
at the foundation
of our
Tibor expect
presbiter
preparation. WeLisztes
will never
God
to provide something in our ministry
===========================
that we aren’t willing to pray for first. So
leaders teach
yourMÉG!
teams to pray. Don’t
VÁRJ
make it a ritual but make it a necessity.
Józsué
There
are3:16
too(2Móz
many 14,21-22)
church leaders
asking other church leaders the secret
víz.
to their growth strategyMegállt
when wea should
Minthogyha
óriási prayer
kéz
be learning from
one another’s
tartotta
föl, is
strategy. This thing
calledvolna
ministry
absolutely spiritual. Let’s lead
like we
megállt,
know it is. This picture
isn’t a testament
s rakásra
gyûlt,
to the fact that we’ve learned how
to put
feszült,
prayer into our
preparation,
it is an
hullám
hullámrabut
hõkölt.
accountability to myself to make
sure I
Megállt
keep it there.
egy percre,
amígI’ve
a túlsó
partra
- There’s one thing
learned
about
át nemI értünk.
my prayers before a meal.
pray a lot
differently when I remember I have
food on my plate ONLY
because
of the
Várj még
Uram!
Goodness of God.Kezed
Maybe
our teams
ne vedd
el!
would pray a Még
lot differently
we helped
mindig ittifvagyok,
them understand
we have asokan.
ministry
még mindigthat
itt vagyunk
only because of the Goodness of God.
Chris
Kuti(1977)
Herjeczki
Géza

9.2010.
oldal szeptember

Would the SZABADOK
Apostle Paul
ÜLDÖZÖTT
folytatásWear
az 1. oldalról
a Mask?

I do
notgyötrelem,
like wearing
a mask.
No enni,
one
Az
élet
de azért
van mit
does.
Wearing afokhagyma
mask makes
me feel
van húsosfazék,
és uborka,
és
claustrophobic.
I do not like
a tisztességes temetéshez
valóconstantly
jogukat is
recycling
my own
megtarthatták.
Az breath.
élet egy merõ kinlódás,
Still,
I
choose
wear De
onehát
when
am
reménytelenség to
és halál.
ezis Ijobb,
inmint
public.
I
do
not
feel
as
forced
into
this
a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
practice
as I did atel first.
Instead,
I have
többre. Fogadjuk
a helyzetet,
és az
adott
decided to view it as an act of love that
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
edifies people.
Hányan tengetik
az életüket
matheis
Furthermore,
if he were
walking
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
streets in 2020, I believe the Apostle
tengette
el
PaulÍgy
would
view az
theéletét
maskIzráel
in thismíg
way.
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
Úré volt.
Why
didazPaul
“become all things
Micsoda evangélium van ebben a
tomondatban?
all people”?
Virrasztott az Úr. Pedig
It would
be difficult
to argue that
Izráel
õrizõje
nem szunnyad
és Paul
nem
was
a
patsy.
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
He azon
was nobody’s
fool,amikor
and, after
his
Úr
az éjszakán,
kihozta
conversion, I cannot think of one instance
Egyiptomból?
innépét
which
Paul was used by another huEmberileg
szólva – advance
Isten mindent
man to unintentionally
their
félretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt
azon
cause. He was highly intelligent,
highly
az éjszakán.
A szabadulás
minden
credentialed,
deeply
faithful, and
lived
mozzanatát
személyesen felügyelte,
with
serious convictions.
minden
pillanatot
figyelõ
Paul was thoughtfully
andtekintetével
carefully
kísért végig.
kicsoda
a rabszolga,
engaged
in Hát
culture
andez seemed
to
koszos,
rongyos
hogy az
Isten
know
exactly
how nép,
to handle
himself
személyesen
róluk,
és
regardless
of thegondoskodik
circumstances.
In his
mindent
félretéve
rájuk?
own
words:
“I havefigyel
become
all things to
all people,
so that
I may
by all
means
1500 évvel
késõbb
ismét
virrasztott
save
some.a IGecsemáné
do all things
for theazon
sakea
az Isten
kertben,
ofcsütörtök
the gospel,
so that azon
I maya become
a
éjszakán,
pénteken,
fellow
of it” (1 amikor
Corinthians
azon apartaker
húsvét hajnalon,
a mi
9:22–23
NASB).történt.
szabadításunk
InSõt,
other
words, bizonyságom
because Paulvanwas
személyes
arfreed
fromvelem
the controls
of the culture
ról, hogy
együtt virrasztott
az Úr
around
himezelõtt
and subject
to estén,
Christ amikor
alone,
28 évvel
egy téli
herólam
was able
to
serve
others
and
set
aside
is lehulltak a rabtartó bilincsei.
his own rights for their sake.
Üldözött szabadok, gyõztes szabaHow
dok. should
ElindultakChristians
tehát. Nem handle
volt telekommunikáció.
Nem lehetett
mobiltheir
freedoms—like
wearing
a
telefonon
rákérdezni a sor elején, hogy
mask
or not?
hátul
rendben
Közel két
In 1 minden
Corinthians
8:1,van-e.
Paul discusses
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
how the Christian is to view and handle
öregek,
juhok, barmok,
szekerek, végetheir
freedoms:
“Now concerning
food
láthatatlantokonvoj.
A Veres
sacrificed
idols, we
know tenger
that wepartall
ján knowledge.
tábort vernek,
megpihennek.
have
Knowledge
makesEgyone
szer csak but
felröppen
a hír,people.”
az egyiptomi
conceited,
love edifies
sereg
közeledik.
Kitör
a pánik
táborThe specific
issue
at hand
is: toa eat
or
not
to Elõl
eat certain
foods.
ban.
a tenger,
mögöttük az ellenség.
his Christian
readers,
APaul
nép reminds
elõbb segítségért
kiált Istenhez,
“Food
not neki
bringesik
us close
to God; Mit
we
aztán will
pedig
Mózesnek:
are
neither
the worse
we dokinot
eat,
tettél
velünk,
miért ifhoztál
minket

2021.
május
3. oldal

nor
the better if2Mózes
we do eat”
was
Egyiptomból?
14: (v.
10,8).
11.HeJobb
speaking,
of
course,
of
how
the
message
lett volna szolgaként meghalni Egyipof
the gospel
freeshogy
every
from
tomban.
Kiderül,
vanperson
a népnek
performing
religious
acts
to
prove
hite, de még nagyon gyenge az a hit.their
Ha
spiritual
worth.
jól mennek
a dolgok, tisztelik az Urat,
Paul’s approach is to consider an issue
de haasbalul
such
foodüt aski avalami,
minor máris
issue pániwhen
kolnak és bûnbakot
keresnek.
Ki volt of
a
compared
to the greater
purpose
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
sharing the gospel.
Mellesleg,
sok keresztyén
tart free
ezen to
a
He
announces
that they are
szinten
eat
whata hitéletében.
they wish but exhorts: “Take
Ekkor
Mózesnek
Isten
care
that this
freedom eszébe
of yoursjut
does
not
ígérete. 2Mózes
6: a6-8.
Isten megígérte,
somehow
become
stumbling
block to
the
weak
(v. 9).” It is õket
important
to Paul
hogy
megszabadítja
az egyiptothat
strong believer
actnépét
in every
way,
miakakezébõl,
és beviszi
az ígéret
far
aboveAkkor
reproach,
földjére.
tehát, so
nemthat
kellthe
félniless
a
discerning
person would
be egy
led
jelen veszedelemtõl,
mert eznotcsak
astray
by the aexample
set before
rövid epizód
nép életében.
Nemthem,
ez a
and
also
so
as
not
to
make
idols
vég, Isten folytatást ígért. Most out
az of
a
spiritually insignificant matters.
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
Paul ends chapter 8 by saying,
szavára. Így if
bátorítja
Mózes
“Therefore,
food causes
mya népet:
brotherNeto
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
sin, I will never eat meat again, so that I
hogyan
szabadít
ma az
Úr (v.
bennewill
not cause
mymeg
brother
to sin
13).”
teket! 2Mózes 14: love.
13, 14.
Gospel-motivated
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben,
a hit beszédét mondja
What
is mostéshelpful?
I believe
would be szabadoknak.
healthy to consider
tovább
az itüldözött
Ha
the
of the
Istenmask
az aki,conversation
akkor teljesítiinaz light
Õ beszédét.
food
conversation
Ebben
hitt Mózes. in 1 Corinthians 8.
Though,
in a climate
of Mózeswarring
Ha azt kérdezte
volna valaki
news
reports
and
hyper-politicization
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
of
it is difficult
ErreCOVID-19,
Mózes csakwhere
azt válaszolhatta
volna,to
discern what the right action is, we must
hogy:this
Nem
tudom.
Ha valaki
kérview
issue
in terms
of whatazt
is most
dezte
volna:
Mózes,
mondd
meg
nehelpful for the movement of the gospel
künk,
szabadít
and
the hogyan
unity of the
church. meg Isten
bennünket
lehetetlen
helyzetbõl?
This is ebbõl
what aPaul
has done
in the
Mózes csak
example
beforeaztus.válaszolhatta volna,
As cultural
disagreements
invaded tuthe
hogy:
Nem tudom!
Egyet azonban
growing
church,
is clear
that the
dok! Az Úr
harcolPaul
értetek,
és a lehetetdisputes
be put down
lenbõl is should
ki tud vezetni,
mert quickly
Õ az Úr.and
thatEz
mature
Christians
should
be willing
a bibliai hit. Hinni azt jelenti,
koto
surrender
their
rights
and
do
whatever
molyan veszem azt, amit Isten mond,
ha
is
necessary
ensure unity
and is.to
annak
minden to
ellentmondani
látszik
avoid distractions from more important
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
matters.
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

If Paul were looking
in onEgyház
our churches
Magyarországi
Baptista
today
and
viewing
the
hotly
debated
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
topic
of
masks,
I
believe
he
would
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. say
something like: “Take care that your
www.baptista.hu/berettyoujfalu
freedom
not to wear a mask does not
somehow become a stumbling block.”
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
It’s up to you
Kedves
Amerikai
Magyar Baptista
Wherever
you personally
land in
Szövetség!
regards to the mask issue is your
decision,
and I have noazright
to force
„Nem igazságtalan
Isten,
hogymy
opinion
on
you.
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
However,
if youtanúsítottatok
would allow az
meÕthis
szeretetrõl,
melyet
final
sentiment:
if
I
were
your
pastor,
neve iránt, amikor szolgáltatok és szol- I
would
humbly ask (Zsid
you to6:10)
make certain
gáltok
a szenteknek.”
you do not allow clinging to your rights,
personal
preferences,
or divisive
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránkpolitics
neto
cloud
your
judgment
on
how
to behave
héz helyzetünkben.
asImaházunk
a Christian.
augusztus végi leomlása és
Remember
words: “For though
lebontása utánPaul’s
jó reménységgel
vaI
am
free
from
all
people,
I havebenmade
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít
myselfegy
a slave
all, so
that I építeni
may gain
nünket
új éstoszép
hajlékot
more. . . . I do
all things
thedicsõsake of
istentiszteletek
céljára,
az Õ for
neve
the gospel,
so that I mayjövõ
become
a fellow
ségére.
A munkálatokat
tavasszal
partaker
of it”
(1 Corinthians
23).
kezdjük
meg,
addig
a nem várt9:19,
tervezéssel és az engedélyek
beszerzésével
By Kevin Boyd, Excerpts.
foglalkozunk.
See the whole article on
Tervünk
és szándékunk(Nov
végrehajdenisonforum.org
19, 2020)
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet
nevében:
IMÁDKOZZ
Papp Dániel lelkipásztor
LELKIPÁSZTORODÉRT

Szatmári István gondnok
Lelkipásztorod
még Tibor
soha nem
szolgált
Lisztes
presbiter
olyan gyülekezetben, amelyik világmé===========================
retű járványon ment keresztül.
Ha megnyitja az imaház ajtaját, az
emberekVÁRJ
azt mondják,
be kellene zárni.
MÉG!
Ha bezárja,
akik azt mondJózsué
3:16 lesznek,
(2Móz 14,21-22)
ják, ki kellene nyitni.
Ha nem fog kezet senkivel,
az emberek
Megállt
a víz.
azt mondják, szüksége van több hitre.
Minthogyha
óriási
kéz rá,
Ha kezet fog, akkor azt mondják
tartotta
volna
föl,
meggondolatlan.
megállt,
Nagyon nehéz döntéseket kell
hozzon
s
rakásra
gyûlt,
azért, hogy a rábízott nyájat védelmezze, figyelembe véve mindent feszült,
- a te lelhullám
hõkölt.
ki növekedésedet
éshullámra
a hivatalos
szervek
iránti törvényes kötelességeit,Megállt
amelyekegy percre,
re lehet te nem is gondolsz.
amíg aazt
túlsó
partra
Minden lelkipásztor
hiszi
és úgy
át nem
gondolja (és jól gondolja),
hogyértünk.
a legcsodálatosabb közösséget pásztorolja.
Emlékezz erre: Várj még Uram!
Senki sem akarjaKezed
jobban,
ne hogy
vedd ael!dolgok jól menjenek
a gyülekezetedben,
Még mindig
itt vagyok,
mint amég
lelkipásztorod.
mindig itt vagyunk sokan.
Szüksége van MOST imatámogatásra
és olyanokra, akik
mellette
állnak.
Herjeczki
Géza
(1977)

2010.
10.
oldalszeptember

TALáLKOZáS
A FELTáÜLDÖZÖTT
SZABADOK
MADOTT
KRISZTUSSAL
folytatás az 1. oldalról

Márk 16,9-16.20
Az
élet
gyötrelem,
de azért
van mitPünenni,
Húsvét ünnepe után
vagyunk,
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
kösdre várunk. Ennél is fontosabb, hogy
a tisztességes
való jogukat
2000
évvel az temetéshez
Úr Jézus Krisztus
feltá-is
megtarthatták.
élet egy merõ
kinlódás,
madása
után. Az
Krisztus
evangéliumát
hirdetem,
s ezen és
a vasárnapon
legreménytelenség
halál. De hát még
ezis jobb,
alább
billió ember
az Igét
–
mint 1a semmi,
és úgyhallgatja
sincs kilátás
ennél
templomokban,
a pandémia
többre. Fogadjukvagy
el a helyzetet,
és azmiatt
adott
azkeretekben
internetenpróbáljuk
keresztül.
elviselhetõvé tenni.
Miért
vagytengetik
hogyan az
váltéletüket
lehetségessé,
Hányan
ma is
hogy milliók halljanak ma Jézus Kriszezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
tusról? Erre keresem ma veletek együtt a
Így A
tengette
Izráel
míg el
választ.
válasz az
tkp.életét
nagyon
egyszerű:
nem mert
jött hozzá
Szabadító
és ki nem
azért,
Jézus aKrisztus
valóban
felhozta õket
a szolgaság házából.
támadott
a halálból.
De nézzük meg egy kicsit részleteseba mi Szabadítónk?
2Mózes
ben Milyen
a felolvasott
igét. Nagyon nehezen
12:42-ben
találunk egy különös
indult
az üdvtörténetnek
ez az mondautolsó
tot Istenrõl.
szakasza,
amiben élünk.
Úr azon az
éjszakán,
A Virrasztott
Megváltó azelvégezte
szolgálatát,
meghalt
a kereszten,
amikor értünk
kihoztabűnösökért
õket Egyiptomból.
Ez az
eltemették,
a sír
nem tarthatta fogva,
éjszaka az de
Úré
volt.
feltámadt
– bizonyságául
annak,
hogya
Micsoda
evangélium van
ebben
készen
van az üdvösség:
mondatban?
Virrasztottaki
az hisz
Úr. ŐbenPedig
ne,
örök õrizõje
élete van.
Ez az
evangélium.nem
Izráel
szunnyad
De ennek
a jónem
hírnek
el kellettésjutnia
alszik. Mit
jelent az,
hogy virrasztott
az
valahogy
hozzánk;
hirdettetnie
kell ezÚr is,
azon
az mindenki
éjszakán, meghallhassa
amikor kihozta
után
hogy
és
népét Egyiptomból?
elfogadhassa
azt.
szólva
– Isten mindent
AzEmberileg
evangélium
terjedésének
kezdeti
félretett és csak
az Õ népére
azon
nehézségeire
fordítom
most a figyelt
figyelmünket,
ennek során
hogy amiminden
akkor
az séjszakán.
A arra,
szabadulás
segített,
ugyanaz
a titka mafelügyelte,
is annak,
mozzanatát
személyesen
hogy
az evangélium
az új és
minden
pillanatot terjed,
figyelõhogy
tekintetével
újkísért
generációk,
így
a
mai
emberek
között
végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
iskoszos,
sokan hitre
és üdvösségre
jutnak
– körongyos
nép,
hogy
az
zöttük gyermekeink és unokáink is. Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
Márk evangéliuma
16. részből
mindent
félretéve figyel
rájuk? van az
alapígénk.
Ha
a
rész
első
8
versét
olvas1500 évvel késõbb ismét
virrasztott
tam
volna,a nem
is akartátok
volna
hal-a
az Isten
Gecsemáné
kertben,
azon
lani – pedig talán éppen azzal végződik
csütörtök
éjszakán,egyúttal
azon aezpénteken,
Márk
evangéliuma;
az evanazon
a
húsvét
hajnalon,
amikor a mi
gélium emberi befejezése, vége.
szabadításunk
történt.
Ott azt olvastuk
volna, hogy az asszovan arnyokSõt,
az személyes
üres sírnálbizonyságom
egy angyalt látnak,
ról,azt
hogy
velem
együtthogy
virrasztott
az Úr
aki
mondja
nekik,
azért üres
a
sír,
akittélikeresnek.
Nem
28 mert
évvelfeltámadt
ezelõtt egy
estén, amikor
azrólam
az öröm
hatja átaőket,
amitbilincsei.
várnánk.
is lehulltak
rabtartó
Jóllehet előre megmondta nekik a Mester, hogy
fel fog
támadni,
"kijöttek,
és
Üldözött
szabadok,
gyõztes
szabaelfutottak
a
sírbolttól,
mert
remegés
és
dok. Elindultak tehát. Nem volt terémület
fogta el őket;
éslehetett
senkinek
sem
lekommunikáció.
mobilmondtak
el semmit, Nem
mert féltek."
telefonon
rákérdezni
sor elején, hogy
Ez az emberi
válasz aa feltámadás
csohátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
dájára. Hiába az angyal, hiába
a felmilliós
asszonyok,
gyermekek,
adat,
hogynép,
mondják
el a tanítványoknak.
öregek,begubóznak
juhok, barmok,
végeFélnek,
– ittszekerek,
a vége, nincs
tovább...
Vagy
mégis?
láthatatlan
konvoj.
A Veres tenger partHa tábort
van tovább,
azért, mertEgyaz
ján
vernek,akkor
megpihennek.
Úr
Jézus
indul
el megkeresni,
szer
csak maga
felröppen
a hír,
az egyiptomi
újra
megkeresni
tanítványait.
sereg
közeledik.a Kitör
a pánik Nézzük
a tábormeg,
történik
ez?
ban.hogyan
Elõl a tenger,
mögöttük
az ellenség.
AA nép
segítségért
kiált Istenhez,
9-13elõbb
versekben
két egyforma
eseményről
olvastunk.
Maga
az Úr Jézus
aztán pedig
neki esik
Mózesnek:
Mit
jelent
reggelmiért
a magdalai
tettélmeg
velünk,
hoztál Máriának,
ki minket
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később
pedig 2Mózes
ugyancsak
személyesen
Egyiptomból?
14: 10,
11. Jobb
csatlakozik
két
hazafelé
tartó
lett volna szolgaként meghalni tanítváEgyipnyához.
a két
esetben
tomban. Mind
Kiderül,
hogy
van a ugyanazt
népnek
olvassuk: elmentek és elmondták, amit
hite, dede
még
nagyon
gyenge
az a hit. Ha
láttak,
nem
hittek
a bizonyságtétejól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az aUrat,
lüknek. (11 és 13) Mostmár nem
félede ha
balul aütszemélyes
ki valami,
máris pánilem
a gond,
találkozás
után
kolnak elmondják
és bûnbakot
Ki volt ők
a
bátran
– keresnek.
de meglepődnek
hibás,
idehogy
jutottunk?
is,
talánhogy
mi is,
nem hiszik el nekik,
hogy
látták azsok
Urat,
hogy találkoztak
Mellesleg,
keresztyén
tart ezen aa
Feltámadottal.
A félelem még érthető,
szinten a hitéletében.
de ez
a hitetlenség,
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
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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.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János

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

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

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

Evangéliumi Hírnök
2021. május 12. oldal

(4)
Hogyan tovább?

"A szegények kívánságát meghallgatod, ó, Uram. Megerősíted szívüket, füled figyel rájuk...” (Zsoltárok 10:17
Amennyiben azt gondoltátok több
csavar már nem lehet ebben a történetben, akkor most elárulhatom nektek,
hogy Isten tenni akart még valamit.
Ennyi év távlatából viszont úgy látom,
hogy meghagyta az embereknek a szabad döntés lehetőségét. Azzal, hogy befogadtuk őket, nem csak azt szerettük
volna, hogy a földi sátorházuk védve legyen a tél hidegétől, hanem hogy a lelki
házuk is épüljön. Az övék is meg a mienk is. Isten formáló kezében voltunk.
Kezdtünk belerázódni a dologba.
A városi gyülekezetbe sok fiatal és
gyerek járt a Keresztyén Gyerekotthonból ekkortájt is. A gyerekek maguk
dönthették el, hogy milyen gyülekezetbe
akarnak járni. A legtöbben hozzánk jártak. Az egyik fiú megtért, bemerítkezett
és a gyülekezetünk tagja is lett! Aranyos, jó fej srác volt, de olyan, aki nem
hagyja magát! Szerettünk együtt énekelni a házi csoportban; hamar megtanult gitározni is! A hangján volt még
mit csiszolni, no de serdülőkorban volt!
Olykor viccesen mondtam neki, hogy
inkább csak gitározzon, majd én elkezdem az éneket. Nem sértődött meg rajta.
Azóta remek hangja lett. A gyermekotthon szabályai itt is hasonlóan működtek, mint gondolom bárhol máshol a
világon. Eljön az a nap, amikor már nem
lakhatnak ott akik felnőttkorba lépnek.
Épp ekkortájt töltötte be a tizenhetet,
ezért lakást kellett találjon magának.
Az emberben benne lehet egy nagyfokú bizonytalanság ilyenkor. Mi lesz velem ezután? Hogyan tovább? Az előző
hetek eseményeit ő is tudta és arra kért
minket, hogy engedjük meg neki, hogy
egy időre ő is odaköltözhessen. Először
azt gondoltam, hogy három “dudás egy
csárdába” már sok lesz, de most nem
magam miatt aggódtam, hanem hogy
milyen lesz köztük a harmónia! Természetesen mondtuk neki, hogy örömmel
várjuk, és hogy nagyjából mire kell számítani. Mi is csak sodródtunk az eseményekkel, de mindenképp segíteni akartunk neki, hiszen tudtuk, milyen nehéz
egy új kezdet. Kicsit messzebbre kerül a
munkahelyétől, de vonattal mindennap
bejárhat. Örültünk, hogy legalább neki
van munkája.
Elmondtuk Misinek és Laci bácsinak,
hogy mi várható és kerestük a megol-

dást az ágy problémára, merthogy az
még nem volt. Következő héten volt a
beköltözés napja, viszont a fiatalember
mégsem jött el. Talált átmeneti megoldást Beregszászon, majd később egyik
testvérnőnk fogadta be egy időre. Így
történt, hogy maradtak kettecskén a lakóink. Biztos megkönnyebbültek, hogy
így mégiscsak több helyük maradt.
Misinek komoly gyógyszereket kellett szednie a szíve miatt, s mi reméltük,
hogy nem nálunk lesz valami baja. Egy
nejlon zacskóban volt minden, amire a
szívének szüksége lehetett. Szívműtétre várt, de még nem volt meg rá a pénz.
Még? Egyáltalán nem volt semmi, csak
a hit és bizalom. A barátja, úgyis mondhatnánk lelki mentora, latba vetette
minden kapcsolatát, hátha elő tudja keríteni a szükséges összeget. Annyira szeretettel bánt vele, tanítgatta. Példaértékű
volt. Mi is bevállaltuk, hogy elvisszük őt
az orvosi kivizsgálásokra, amikor csak
kell. Többen is hasonlóan gondolkodtak
a MEM-ben. Mindenki segíteni szeretett
volna Misinek! Jó volt látni az emberek
szeretetét, önzetlenségét és összefogását! Hát nem ezért vagyunk egymásnak? Mi is bolyongtunk a nagyvilágban
Jézus nélkül, de megtaláltattunk, ahogyan Misi is. Ez a helyzet új színt hozott
az életünkbe! Szerettük volna nagyon,
hogy sikerüljön az orvosoknak őt meggyógyítani. Elkezdtünk érdeklődni jó
hírű szívorvosok után, persze ami itt a
környékünkön elérhető. Magyarországi
megoldáson nem gondolkodtunk. Az
első vizsgálatok nem mutattak jó eredményt. Fel kellene erősíteni egy kicsit mondták- így várni kellett.
A beregszászi gyülekezetbe rendszeresen vittük magunkkal, vasárnap délelőttönként. Úgy láttuk, oda szívesebben
járt, mert a barátja is ott volt, meg több
volt a fiatal. Kapott néhány új holmit a
fiúktól! Volt egy új öltöny felsőnk, ami
pont rá passzolt! Amikor felvette csinos
fiatalember lett belőle. Boldognak tűnt,
csak vigyorgott. A régi barátai meg is
szólták érte! Nem dicséretnek szánták!
Amikor napközben benéztem hozzájuk gyakran megesett, hogy Misi is a
Bibliát olvasta. Csak úgy falta az igéket.
Az életadó igéket, amelyek a lelkét már
megmentették. De a teste még veszélyben volt. Nem is gondoltuk, mennyire.
Unalmukban gyakran hallgatták azt az
ütött kopott rádiós-magnót is, amit még
Misi hozott magával.
(folytatjuk)
Nagy-Kasza Lona

Nincs! nincs! A drága
gyermek nincs!
Mennybe röppent a csöppnyi kincs!
M’ért is titkoljam hát szívem,
Mit alig mertem kimutatni: szeretetem?
De most vajon titkoljam bánatom?
Ne keressem könnyekben vigaszom?
Földi boldogságom ment el ővele…
Anyjának öröme, apjának reménye!
Bár én haltam volna meg gyermekem
helyett!
Vele öregkorom támasza odalett!
Atyja szemét majd neki kellett volna
lezárnia,
És úgy követni engem a Paradicsomba!
De hát nincs joga a mennyei Ajándékozónak,
Hogy visszakérje, amivel megajándékozott?
Visszaadom hát őt a Mindenhatónak,
Ki tudja, mily bajok elől lett gyermekem elragadott?
De a szívem, jaj, a szívem! Újra csak
felszakad siralmam:
A szeretet felkiált belőlem, “Jaj, én
édes fiam, én édes fiam!”
Fordulj hát őtőle végre el, fontoskodó
gondolat!
Ám a „fontoskodó gondolat” most
eszembe juttat
Ezer és ezer apró kis tettet,
Melyek gyógyító fájdalommal sebzik
szívemet:
Látom tekintetét, megnyerő mozdulatait,
Integető kezecskéjét, nevető szemeit!
Kicsiny keze már nem integet,
Kedves szeme ránk nem nevet!
A hangja, szíve nem meleg.
Szívünket már nem ejti meg,
Esendő szívünk védi ez:
Teremtőnkkel már nem versenyez!
Egymástól mi már védve vagyunk,
Mennyei Atyánk szívén nyughatunk!
Tudjuk: a mennyben vár gyermekünk
miránk,
És ott van nekünk is örök hazánk!
Az ő angyalai látják jó Atyánk arcát,
És minket is vár Megváltónk – ővele,
odaát!
Charles Wesley, elsőszülött fiának
halálakor (A kis John 16 hónapos volt,
és feketehimlő áldozata lett...)
Ford.
Williams
Alexanderné,
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