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Since 1908

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

A gyümölcstermés
éghajlata: szeretet
- Jn 15: 9-17
ÜLDÖZÖTT SZABADOK
2Mózes 14:1-14
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Õ
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Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
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Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
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népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
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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.
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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?
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annak minden ellentmondani látszik is.
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Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által focselekedetünk olyan, mint az aranyalma
gadhatod
el. (Péld
Hit által
élhetsz szabadon,
ezüst
tálcán
25,11).
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
Irén
gyõzelmesen, mert azKovács
Úr hadakozik
érted.
2019
RAMA - Angol
A tengerparton
a halál Csoport
kapujában
álltak,
Isten pedig
megnyitotta
számuk12 gyermek
ült az
asztalok körül
ezen
az életa kapuját,
és õk átléptek
a haaranyáron
csoportunkban,
telve energiálálból
az életbe. a sok játékra, és ahogy
val,
készenlétben
a hét
folyamán
láthattuk,
kíváncsisággal
Ezt a lépést te
se halogasd!
is, milyen egy keresztény magyar tábor.
Sári és én örömmel
és hálával
Lukács
Jánoslehet-

tünk
szemtanúi milyen
lelkesedéssel,
Magyarországi
Baptista
Egyház érdeklődéssel
szívtak
magukba
mindent.
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Gyerekek,
akik
nem
szoktak
igeversek
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
hallásához, versenyezve tanulták az
www.baptista.hu/berettyoujfalu
igemagvakat,
örömteljes szívvel énekelték az énekeket: Our God is so good and
Testvéreink
Krisz-my
soKedves
strong and
so mighty,Jézus
it's nothing
tusban!
God can not do... / He is the light of the
Kedves / Amerikai
Magyar Baptista
world…
One way, Jesus…
Szövetség!
Tanultunk Isten Szentségéről, így
megláttuk
az ember bűnös
természetét,
„Nem igazságtalan
az Isten,
hogy
az
egyetlen
igaz
útra
mutattunk,
Jézuselfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és
a
ra, az egyetlenre,
aki által kapcsolatunk
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
az Õ
lehet
a Szent
Istennel
az ő kegyelme
neve
iránt,
amikor
szolgáltatok
és szol- által. a szenteknek.” (Zsid 6:10)
gáltok
„You shall be holy, for I the Lord your
God
Am Holy.”
/ „..
for all have
Köszönjük,
hogy
gondoltak
ránksinnned
neand
fall short of the glory of God.” /
héz
helyzetünkben.
„For
the wages
of sinvégi
is death,
butésthe
Imaházunk
augusztus
leomlása
lebontása
után
jó isreménységgel
free gift of
God
eternal life in vaJesus
gyunk
afelõl, hogy Isten megsegít benour Lord.”
nünket
egyismerkedtünk
új és szép hajlékot
Aztán
az Igaz építeni
Istennel,
istentiszteletek
céljára,
neve dicsõ„... for all His
ways az
areÕjust...”
, és ráségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
mutattunk
Istenünk végtelen
szeretetékezdjük 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
István gondnok
A másodikSzatmári
és a harmadik
csoport,
Tibor fiatalok.
presbiter
vezetőikkelLisztes
/ a besegítő

===========================
re: „For God so loved the world, that He
gave His only Son...” Megtáttuk, hogy
egyedül VÁRJ
Jézus áldozata
által - „ Jesus is
MÉG!
theJózsué
way, the
and14,21-22)
the life” - lehet
3:16truth
(2Móz
örök kapcsolatunk a Szent Istennel, és
szerethetjük őt, aki előbb
szeretett
minMegállt
a víz.
ket. „.. love the Lord your God with all
your hearh...” Minthogyha óriási kéz
volna föl, az
Kérjük Urunkat, tartotta
hogy mindezeket
elvetett ige magokat, amit a megállt,
gyermekek
s rakásra
gyûlt,
megtanultak és hitünk
szerint megértetfeszült,
tek, gondozza, táplálja, hogy az
ő akarahullám
hullámra hõkölt.
ta szerinti időben
kihajtsanak.
Megállt ál„Az Isten jó.” Ennek a jó Istennek
egy
dását elveztük ezen a héten
is.percre,
amíg lévő
a túlsó
partra
A csoportunkban
gyermekek,
nem értünk.
Sári és én is szeretnénkátköszönetet
mondani Dániel testvérnek és mindazoknak
a szorgos, alázatos Várj
és szeretettel
teljes
még Uram!
segítőknek akiknekKezed
hűséges
szolgálatát
ne vedd
el!
használta Isten
arra,
hogy itt
azvagyok,
idei gyerMég
mindig
mektábor
áldással,
jókedvmégismindig
itt örömmel
vagyunk és
sokan.
vel telve legyen. Az Úré a dicsőség.
HerjeczkiOláh
Géza Márta
(1977)

9.2010.
oldal szeptember
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2Mózes 14: 10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
Ráma
Tábor,
ifjúsági hétEgyiptomból?
/
lett volna szolgaként meghalni Egyipfolytatás az 1. oldalról
tomban. YOUTH
Kiderül, hogy van
a népnek
CAMP RAMA
WEEK
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,

Juhász Róberttal, az Ifjúsági Szövetvanalelnökével
húsosfazék,beszélgetek
fokhagyma ésa uborka,
és
ség
múlt naa tisztességes
temetéshez
való jogukat
pok
egyik szép
eseményéről,
a Rámais
megtarthatták.
Az élet egy
merõ kinlódás,
táborban,
a szövetségi
közgyűlés
előtt
reménytelenség
és
halál.
De
megtartott ifjúsági hétről. hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
Robi, azt hittem az idén nem lesz
többre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
és azigen
adott
külön
ifjúsági
táborozás,
hiszen
keretekben
próbáljuk
sűrű
program
vár a elviselhetõvé
fiatalokra a tenni.
nyár
Hányan tengetik az életüket ma is
során.
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Robert:
Well, even
thoughIzráel
the summer
Így tengette
az életét
míg el
did
have
missions
trip planned,
we
nem
jött ahozzá
a Szabadító
és ki nem
thought
that
for
those
who
weren’t
hozta õket a szolgaság házából.
going we would give an opportunity
for fellowship and equipping. Even for
a mi going
Szabadítónk?
2Mózes
thoseMilyen
who were
to the missions
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
és
trip
and also decided
to come, itróluk,
gave an
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
opportunity for them to be prepared for
1500 évvel
virrasztott
the missions
tripkésõbb
ahead asismét
the subject
for
az week
Isten really
a Gecsemáné
kertben,
azon a
the
dealt with
the mission
csütörtök
azon
a 40
pénteken,
field.
There éjszakán,
were about
35 to
of us,
azon a húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
depending
on what
night,
as some
szabadításunk
történt.
people
stayed earlier
in the week but left
személyes
bizonyságom
arlaterSõt,
or some
weren’t
there earliervan
in the
ról, hogy
velem
együttup
virrasztott
az Úr
week,
but then
showed
later.
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
Kik voltak
a vezetői
az igeibilincsei.
foglalkorólam
is lehulltak
a rabtartó
zásoknak és mi volt a témátok?
Üldözött szabadok, gyõztes szabaThe Elindultak
discussions tehát.
and services
were
dok.
Nem volt
teusually lead by either Daniel Pusok,
lekommunikáció.
Nem
lehetett
mobilZsigmond Balla, or me. The theme of
telefonon
rákérdezni
a soronelején,
hogy
the
week that
we focused
was ”Not
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
Being Passive with an Active God.”
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
We dove into topics like being active
juhok,
barmok,
szekerek,
végeinöregek,
life and
not just
praying
and sitting
láthatatlan
konvoj.
A Veres
partaround
waiting
for God
to do tenger
something
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egybecause lots of times we do that even
szer our
csakfaith.
felröppen
a hír, azwe
egyiptomi
with
Sometimes
believe
sereg közeledik.
pánik it.
a táborsomething
withoutKitör
even atesting
Even
ban. Elõl
a tenger,
az ellenség.
though
blind
faith mögöttük
is good enough
for
you,
thatelõbb
doesn’t
mean it kiált
will work
for
A nép
segítségért
Istenhez,
your
kids
or your
or an atheist/
aztán
pedig
nekifriends
esik Mózesnek:
Mit
non-believer.
There’s
thatkiJesus
is
tettél velünk,
miértproof
hoztál
minket

one
conversationsBaptista
and sometimes
Magyarországi
Egyház they
were
during
our
group
discussions.
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Also,
we
had
a
few
praise
and
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u.worship
2.
nights to help just focus on worship
www.baptista.hu/berettyoujfalu
God. Sometimes we get caught up with
lessons and forget to praise our Creator.
Kedves
Testvéreink
Jézus
So
we made
sure to have
thatKriszmoment
tusban!
and it was nice to see the youth react the
Kedves
Magyar
Baptista
same
way.Amerikai
It’s in those
intimate
moments
Szövetség!
with Jesus in praise and worship where
we
feel igazságtalan
free and joyful.
„Nem
az Sometimes
Isten, hogywe
repeated
a
song
because
it
reminded
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl
és a us
of how good
God tanúsítottatok
is to us in the lyrics.
szeretetrõl,
melyet
az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolGondolom
sokat
úsztatok
a
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
Couchiching tóban. Voltatok kirándulni
isKöszönjük,
valahol? hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
There was a ”field trip” day on
Imaházunk augusztus
végi leomlása
és
Wednesday
where some
of the youth
lebontása
után jó and
reménységgel
va- to
went to Toronto
the others went
gyunk
afelõl,Wonderland.
hogy Isten megsegít
Canada’s
In bothbencases
nünket
új és szép
hajlékot
the IfiegySzovetseg
helped
withépíteni
paying
istentiszteletek
expenses. céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük
meg,
a nem várt A
terveMilyen
voltaddig
az ellátásotok?
táborzéssel
és aza engedélyek
ban volt
szállásotokbeszerzésével
és az étkezés
foglalkozunk.
is? Úgy tudom a szövetség is támoTervünk
és szándékunk végrehajgatta
a táborozásotokat.
tására
fogjuk
a kedves testvérek
It was allfordítani
great! Everyone
had a bed
által
számunkra
eljuttatott
összeget:
to
sleep
on.
Maybe
it
wasn’t
just
like at
$5,000, azaz ötezer dollárt.
home, but it’s better than sleeping on the
Ezúton
megköszönve
testvéreink
floor
withisjust
a sleeping bag.
The food
segítségét,
kérjük
is a minket
és
was filling
and továbbra
good. There
was plenty
azofÚrra
figyelõ
Minden
water
for theimádságaikat!
week and it was
needed
szolgálatukra
kívánjuk.
as the daysIstenünk
would áldását
get pretty
hot and
humid. My parents were the cooks for
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
the
week with
the help
of others too, like
Baptista
Gyülekezet
nevében:
Miko Tibi
and Ildiko
and Torma neni.
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter

hite,Son
de még
nagyon
gyenge
az a as
hit.a Ha
the
of God
and that
he lived
hujól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
man, died, and rose again! We justUrat,
have
de do
haour
balul
üt ki and
valami,
pánito
research
buildmáris
our faith
in
kolnak by
és bûnbakot
keresnek.
Ki voltand
a
Christ
being active
in his word
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
praying and fasting. When we do these
Mellesleg,
sok
keresztyén
tartthe
ezen
a
things
and also
know
we have
Holy
szintenright
a hitéletében.
Spirit
beside us to remind us and
Ekkor
eszébe
jut Isten
guide
us, itMózesnek
should bring
us confidence
in
doing2Mózes
the Great
Commission!
ígérete.
6: 6-8.
Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptoHogyan
értékeled
a fiatalok
miak
kezébõl,
és beviszi
népét azrészvéígéret
telét.
Bekapcsolódtak
a beszélgetéföldjére. Akkor tehát, nem
kell félni a
sekbe? Elfogadták a tanítást?
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
During
ouramorning
discussions,
rövid
epizód
nép életében.
Nem ezthe
a
youth
seemed
to
be
active
in
them
vég, Isten folytatást ígért. Most
az as
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
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
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefétartotta volna föl,
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
megállt,
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
s rakásra gyûlt,
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
feszült,
szabadítást kegyelembõl. Hit által fohullám hullámra hõkölt.
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
Megállt
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
egy percre,
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
amíg
a túlsó partrahaA szombat esti
istentiszteleten
they would ask questions or give their
érted.
át nem
értünk. –
gyományosan a fiatalok
szolgálnak
opinions
on certain things. Honestly,
A
tengerparton
a
halál
kapujában
így
volt
ez
most
is.
Te
vezetted.
Mondj
that’s what we were aiming for with
valamit a szombati Várj
istentiszteletről.
álltak,
IstenWe
pedig
megnyitotta
még Uram!
the
youth.
want
the whole számukyouth to
ra az
élet
és õk word
átléptek
a hane vedd
el! by
Saturday startedKezed
off with
a play
be
able
to kapuját,
spread God’s
to people
the youth, showing
how weittshould
treat
lálból
életbe.
Még mindig
vagyok,
and
if az
there
was any questions they had
one another,
not just
in wordssokan.
but also
még
mindig
itt
vagyunk
for Ezt
the aweek,
we
did
our
best
to
answer
lépést te se halogasd!
in action. With that, Attila Kulcsar, the
them according to the teachings in the
president of the
Ifi Szovetseg,
spoke
Bible. Sometimes they
were
one on
Herjeczki
Géza (1977)
Lukács
János

2010.
10.
oldalszeptember

about
the branchesSZABADOK
that produces fruit
ÜLDÖZÖTT
and the ones that don’t. It was amazing to
folytatás
az 1. oldalról
see
how Saturday
continued our theme
for
youth
week.
See,
bearing
fruitmit
should
Az élet gyötrelem, de
azért van
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,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
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/
Kulcsár
Attila
igehirdetése,
illusztrációval
az Istenfiatalok
a Gecsemáné
kertben, azon a
(is) a konyhában.
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
beazon
something
all Christians
You can’t
a húsvét
hajnalon, do.
amikor
a mi
doszabadításunk
that by just sitting
on
the
couch.
You
történt.
haveSõt,
to get
up, read the
Word, evangelize
személyes
bizonyságom
van artoról,
people,
the church,
hogy plant
velemseeds,
együttbuild
virrasztott
az Úr
spread love not judgement. Not because
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
you HAVE TO, but because you WANT
rólam
lehulltakyou
a rabtartó
bilincsei.
TO.
Theis minute
start making
it a
HAVE TO, you start making the gospel
Üldözött
szabadok,
szabaabout
good works
which, gyõztes
in turn, makes
dok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
teit a religion and that takes away the true
lekommunikáció.
Nem which
lehetettis mobilmeaning
of the gospel,
Jesus
telefonon
rákérdezni
a sor
elején,
and
a relationship
with
Him
that hogy
also
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
makes you free. The Saturday night was
milliós
nép, asszonyok,
gyermekek,
lead
by Zsigmond
and me. We
hope that
öregek,
juhok,
barmok, szekerek,
végethe
lessons
and message
throughout
the
láthatatlan
konvoj.not
A Veres
tenger with
partweek
and weekend
only stayed
the
also gets
spread around
jányouth,
tábort but
vernek,
megpihennek.
Egytoszer
friends
family.aJesus
not to be
csakand
felröppen
hír, azisegyiptomi
kept
quiet.
We ought
to shout
it out!
sereg
közeledik.
Kitör
a pánik
a táborban.
Elõl
a
tenger,
mögöttük
az
ellenség.
Köszönöm a válaszokat, Róbert!
Az
nép elõbb
segítségért kiált
Istenhez,
ÚrAáldja
meg fiataljainkat,
legyenek
veaztán pedig
nekiJézus
esik Krisztus
Mózesnek:
zetőikkel
együtt
jó Mit
bizonyságtevői!
(szerk)
tettél velünk, miért hoztál
ki minket
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MISSION
TRIP
ERDELY
/ VBS AT Baptista
THE GYPSY/
Egyiptomból?
2Mózes
14: TO
10, 11.
Jobb
Magyarországi
Egyház
lett ROMA
volna szolgaként
meghalni
EgyipBerettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
CHURCHES
OF
MIHALYFALVA
AND
SZANISZLÓ
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
Julyde20,
2019.
evening service at the Baptist Church of
hite,
még
nagyon gyenge az a hit. Ha
www.baptista.hu/berettyoujfalu
walkedazaround
Mihalyfalva!
jólSaturday
mennek morning
a dolgok,we
tisztelik
Urat,
the city of Mihalyfalva to get familiar
Our team was very impressed with
de hathebalul
valami,
máris lunch,
pániKedves
Testvéreink
Kriszwith
area üt
andkiafter
a delicious
the
enthusiastic
singingJézus
at each
church
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
tusban!
we practiced our songs. Later, we had a and enjoyed participating in a worship
hibás,time
hogygetting
ide jutottunk?
Kedves that
Amerikai
Magyar
Baptistaand
great
to know the members service
was very
authentic
Mellesleg,
sok
keresztyén
tart
ezen
a
Szövetség!
of the church’s youth group and also exuberant! Another blessing was to
szintenvolleyball
a hitéletében.
played
together. Pastor Szucs witness
the joyous and
prayers
„Nem igazságtalan
az excited
Isten, hogy
Ekkor
jut deeply
Isten elfeledkezzék
Daniel
is aMózesnek
great guy eszébe
who cares
of the members!
God is good! We
a ti cselekedeteitekrõl
és aare
ígérete.
6-8.
Isten
megígérte,
about
the2Mózes
church6:and
the
mission
of this szeretetrõl,
having funmelyet
as we join
God in His az
mission
tanúsítottatok
Õ
hogy megszabadítja õket az egyipto- neve
church!
hereiránt,
in Romania!
(July 19-29.)és szolamikor szolgáltatok
miak 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
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtovább az üldözött szabadoknak. Ha tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. által számunkra eljuttatott összeget:
Ebben hitt Mózes.
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ha azt kérdezte volna valaki MózesEzúton is megköszönve testvéreink
tõl: 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.
dezte volna: Mózes, mondd meg neTestvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
künk, hogyan szabadít meg Isten
It started!
Day
1. at the Gypsy
Gyülekezet
nevében:
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Baptista
Church at Mihalyfalva! We had a
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
lot of excitedPapp
kidsDániel
and our
team did a
lelkipásztor
wonderful job
interacting
with
the kids!
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuSzatmári
István
gondnok
It’s difficult to Lisztes
keep their
attention,
Tibor
presbiterbut
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetthey sang their heart out and listened to
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
===========================
the Bible story and were eager to learn
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, kofrom the Bible. The chocolate and candy
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
VÁRJthem
MÉG!
that we promised
on Saturday when
annak minden ellentmondani látszik is.
weJózsué
went 3:16
out into
their
neighborhood
(2Móz
14,21-22)
Nem
szabadít
meg,
We tudom,
visited hogyan
the Gypsy
area of
the csak
town to invite them was enthusiastically
várok rá
és hiszek
és amit
nekem
today
and
invitedbenne,
the kids
and
their received!
Megállt a víz.
mond, megteszem.
A többi
pedig serviaz Õ
parents
to the Sunday
worship
Minthogyha
óriási
kéz
I
am
so
proud
of
our
team
members!
ce
and theÚtat
Vacation
Schoollefénext
feladata.
nyitni Bible
a tengeren,
tartotta
volna
föl,way
They
loved
on
these
kids
and
the
week.
While
some
of
them
were
hesitant
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
they interacted with them, Imegállt,
could see
to
engage in
beginning, in mind
the end,
bocsátani
az the
egyiptomiakra...
a
s
rakásra
gyûlt,
Jesus’
love
pour
out
of
them!
our
entire team
received
private
escort
Szabadító
Úr feladata.
Õ aviszi
véghez
a
God is so good to us!
feszült,
through
their
streets
and
many
promised
szabadítást kegyelembõl. Hit által fohullám hullámra hõkölt.
to come to both event! We even had the
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
Day
1
of
VBS at the Roma/Gypsy
Megállt
opportunity to pray with them! God
bár mindig
de ugyanakkor
has
already üldözötten,
answered our
prayers and Church at Szaniszló. egy percre,
gyõzelmesen,
mert az
hadakozik
a túlsó pure
partra
softened
their hearts
to Úr
receive
us and
Do you want toamíg
experience
joy?
érted.
át nemSing
értünk.
the
Gospel that we will present to them!
Tell these kids about Jesus!
a few
tengerparton
a halál
kapujában
ItAwas
pure joy to
worship
at three Sunday School children’s songs with
álltak, Istenchurches
pedig megnyitotta
számukmégHelp
Uram!
different
on Sunday!
We them! Play a game Várj
or two.
them
ra az élet
és õk átléptek
Kezed
ne God’s
vedd el!
served
at kapuját,
the Hungarian
Baptista haand do a craft! If you show
them
love,
Gypsy/Roma
lálból az életbe.church at Mihalyfalva you will be Még
mindig
itt vagyok,
blessed
a thousand
times
in the morning, went over to worship over. When
you serve
and bless
others,
még mindig
itt vagyunk
sokan.
lépést te
se halogasd!
at Ezt
the aGypsy
church
at Szaniszlo in you will experience that you will also be
the afternoon, and Lukács
finished
with an blessed!
Herjeczki Géza (1977)
János

2010.
11.
oldalszeptember

One of our vans broke
down at the end
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
of day 1, but day 2 was still awesome!
folytatás
1. oldalról
Our
team azmembers
did a good job
serving
at
both
churches
and
interacted
Az élet gyötrelem, de azért
van
mit enni,
with
the
children
in
an
amazing
way. We
van húsosfazék, fokhagyma és uborka,
és
are
getting to know
the kidsvaló
andjogukat
formingis
a tisztességes
temetéshez
a bond with them. They love the Bible
megtarthatták.
élet egy
kinlódás,
stories
and loveAz
singing
themerõ
songs!
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint
úgyIbi
sincs
ennél
Daya semmi,
3 - Myéswife
andkilátás
son David
többre.our
Fogadjuk
el a helyzetet,
az adott
joined
team after
visiting ésrelatives
keretekben
elviselhetõvé tenni.
and
friends próbáljuk
at Nagyvarad/Oradea.
The
Hányan
tengetik
az Gypsy
életüketChurch
ma is
kids at the Mihalyfalva
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
touched
our hearts again. The sincere
Így tengette
életétfollowing
Izráel mígour
el
prayers
of theseazkids
nem stories
jött hozzá
és Gospel
ki nem
Bible
tellsa Szabadító
us that the
õket their
a szolgaság
ishozta
reaching
hearts.házából.
Pray, that real
life change will follow as a result of our
ministry
here.
Milyen
a mi Szabadítónk? 2Mózes
Daniel
is egy
ourkülönös
host mondapastor
12:42-benSzucs
találunk
attotthe
Hungarian Baptist Church at
Istenrõl.
Mihalyfalva.
us at
VirrasztottHeazwas
Úr able
azon toazjoin
éjszakán,
the
Gypsy
church.
The
little
girl
in
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ezhis
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
kísértisvégig.
kicsoda and
ez a rabszolga,
arms
namedHát
Fruzsina,
she is the
darling
our team!nép,
Thehogy
pure az
joyIsten
and
koszos,of rongyos
excitement
on her
face at everyróluk,
phase of
személyesen
gondoskodik
és
our
VBS félretéve
just energizes
to continue
mindent
figyel us
rájuk?
and share
Jesus with
everyone!
1500 évvel
késõbb
ismét virrasztott
az
Isten
a
Gecsemáné
azon
Day 3 at Szaniszlokertben,
gave us
thea
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
opportunity to meet some older guys
azonwea became
húsvét hajnalon,
amikor
a mi
and
friends with
Danika,
szabadításunk
történt.We spoke about
Lacika
and Robika.
Sõt, személyes
choosing
Jesus andbizonyságom
the blessingsvan
thatara
new
lifevirrasztott
brings. While
ról, and
hogytransformed
velem együtt
az Úr
they
did not
makeegy
a decision
to amikor
follow
28 évvel
ezelõtt
téli estén,
Jesus,
allowed
us to bilincsei.
pray with
rólam they
is lehulltak
a rabtartó
them. They promised, that they will let
me know
whenszabadok,
they makegyõztes
their decision
Üldözött
szabatodok.
follow
Jesus!
Elindultak
tehát. Nem volt telekommunikáció.
Day 4 was Nem
very lehetett
excitingmobiland
telefononallrákérdezni
a sorare
elején,
hogy
fantastic
around. We
watching
hátulexcitement
minden rendben
van-e. Közel
két
with
the awesome
ministry
nép, involved
asszonyok,
ofmilliós
the pastors
withgyermekek,
the Gypsy
mission
this area.
Pastor
Szilárd Filep
öregek,injuhok,
barmok,
szekerek,
vége(Mihalyfalva)
and Istvan
Izsotenger
(Szaniszló)
láthatatlan konvoj.
A Veres
partare
job ministering
jándoing
táborta tramendous
vernek, megpihennek.
Egyunder
difficult
circumstances.
I pray
szer csak
felröppen
a hír, az egyiptomi
that
God
will
continue
to
bless
their
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborwork
the Roma
people!
ban.among
Elõl a tenger,
mögöttük
az ellenség.
power/electricity
AWe
néplost
elõbb
segítségért kiáltyesterday
Istenhez,
during
VBS, neki
but esik
our Mózesnek:
team wasn’t
aztán pedig
Mit
phased.
We sangmiért
somehoztál
new songs
and
tettél velünk,
ki minket
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the
kids sang their
hearts
out.11.
Most
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10,
Jobbof
the
kids
don’t
eat
breakfast
at
home,
so
lett volna szolgaként meghalni Egyipto
their delight,
wehogy
surprised
with
tomban.
Kiderül,
van athem
népnek
ahite,
pizza
de party.
még nagyon gyenge az a hit. Ha
jólWe
mennek
a dolgok,
tisztelik
az Urat,at
organized
a Soccer
tournament
de end
ha balul
márisSeveral
pánithe
of the üt
daykiat valami,
Mihalyfalva.
kolnakwere
és bûnbakot
Kiagainst
volt a
teams
formed keresnek.
to compete
each
other.ideThe
teams represented
hibás, hogy
jutottunk?
were:
Mihalyfalva
Hungarian
Mellesleg,
sok keresztyén
tart church,
ezen a
USA/Canada,
Szaniszló Gypsy church,
szinten a hitéletében.
andEkkor
Mihalyfalva
Gypsy
Church.
The
Mózesnek
eszébe
jut Isten
competition
was6:swift,
but megígérte,
the Gypsy
ígérete. 2Mózes
6-8. Isten
church
from Szaniszlóõket
led byaztheir
pastor
hogy megszabadítja
egyiptoIstvan
Izsó seemed
to be népét
the strongest
miak kezébõl,
és beviszi
az ígéretin
the
competition!
All around,
we félni
had an
földjére.
Akkor tehát,
nem kell
a
awesome
time!
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
Dayepizód
5 - Ita was
to sayNem
goodbye
rövid
nép hard
életében.
ez a
to
the
kids
at
the
Gypsy
Church
vég, Isten folytatást ígért. Most az aat
Mihalyfalva!
Weerõsen
loved sharing
ourIsten
lives
dolgunk, hogy
ráálljunk
with
themÍgy
and
loving Mózes
on them.
In return,
szavára.
bátorítja
a népet:
Ne
they
lovedÁlljatok
on us! It’s
been
while since
féljetek!
helyt,
és ameglátjátok
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
mondd
we
sawvolna:
pure Mózes,
and sincere
joymeg
suchneas
künk,
hogyan
szabadít
meg
what we saw among these kids! Isten
bennünket
ebbõl a them
lehetetlen
helyzetbõl?
We encouraged
to love
Jesus and
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
to love reading the Bible and visiting
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tu-It
the church services on a regular basis!
dok!aAz
Úr blessing
harcol értetek,
és a lehetetwas
great
to be here!
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
July
After
the last
of koour
Ez a 27.
bibliai
hit. Hinni
azt day
jelenti,
VBS
with
the
Gypsy
kids,
Laszlo
Dan,
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
the
President
the Hungarian
Gypsy
annak
minden of
ellentmondani
látszik
is.
Mission
invited
our team
for dinner
and
Nem tudom,
hogyan
szabadít
meg, csak
gave
of benne,
the cityésofamit
Debrecen,
várokus
rá aéstour
hiszek
nekem
Hungary. We also received a more in
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
depth insight into the ministry of the 60+
feladata.churches
Útat nyitni
tengeren,
leféGypsy
that ahis
organization
kezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
oversees. They are discipling and
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind
a
raising
up leaders
from among the
Roma
Szabadító
Úr feladata.
Õ viszi véghez
a
people,
who
are ministering
to their
szabadítást
kegyelembõl. Hit által fopeople
group!
gadhatod
el. Hit
Praise be
to által
God,élhetsz
that szabadon,
the Roma
bár mindig
de ugyanakkor
people
are üldözötten,
spiritually hungry
for the
Gospel
and oncemert
they az
receive
Jesus, they
gyõzelmesen,
Úr hadakozik
are
transformed! Please pray that they
érted.
might
be able to continue
thekapujában
great work
A tengerparton
a halál
that
they
are
doing,
among
very
difficult
álltak, Isten pedig megnyitotta számukcircumstances.
ra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból
az életbe. our team kicked back
On Saturday,
andEzt
relaxed,
on a beautiful
a lépéstastewe
se went
halogasd!
hike, to explore Berettyó Spring and the
surrounding mountains.
Lukács János

We are also the invited
guests
of Pastor
Magyarországi
Baptista
Egyház
Daniel
Pusok
and
his
family’s/relatives’
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Agape
Bed & Breakfast.
The
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös
u. Gulyas
2.
soup
(Prepared on an open fire) and the
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Icecream afterwards was outstanding!
On the Testvéreink
way to our Jézus
hiking Krisztrip, we
Kedves
made a stop at the Hungarian Baptist
tusban!
Church
Zilah andMagyar
enjoyedBaptista
the yearly
KedvesofAmerikai
fair that the city has put on.
Szövetség!
„Nem
igazságtalan
Isten,
hogy
Sunday
morning, azour
team
split
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
a
up and served
in several of theéssmall
szeretetrõl,
melyet Mihalyfalva.
tanúsítottatokI az
churches around
hadÕthe
neve
iránt, to
amikor
privilege
preachszolgáltatok
God’s Wordésatszola small
gáltok
a szenteknek.”
6:10)
church
at Erendred.(Zsid
Tibor
Kelemen and
a few others from the Hungarian church
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránk
from
Mihalyfalva
joined us.
Wene-pray
héz helyzetünkben.
that
God would
blessvégi
theleomlása
members
Imaházunk
augusztus
és of
this
church,
so
that
they
may
be
salt
lebontása után jó reménységgel va-and
light afelõl,
in this hogy
village,
and
throughbenthem,
gyunk
Isten
megsegít
many egy
moreújmight
come
to trustépíteni
Jesus as
nünket
és szép
hajlékot
their Lord andcéljára,
Savior!
istentiszteletek
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.

Following
the amorning
worship
Testvéri
szeretettel
Berettyóújfalui
services
in the
small villages
Baptista
Gyülekezet
nevében:
surrounding Mihalyfalva, we gathered
Papp Dániel
lelkipásztor
at the Hungarian
Baptist
Church
Szatmári
gondnokour
at Mihalyfalva
andIstván
concluded
Liszteswith
Tibor presbiter
week’s ministry
a special
goodbye+blessing of the church. I
===========================
felt God moving my heart in a special
way andVÁRJ
felt the outpouring
MÉG! of sincere
and genuine brotherly love of fellow
Józsuéin
3:16
(2Móz
14,21-22)
believers
Christ.
As good
Baptists, we
also had a great lunch & fellowship with
Megállt
all the pastors and friends
that a
wevíz.
have
Minthogyha
worked with throughout
theóriási
week!kéz
tartotta
Budapest - on the
way volna
homeföl,
from
megállt,
the mission trip we did 1.5
days of
s rakásraWe
gyûlt,
sightseeing in Budapest!
were
feszült,
staying at the Wesselenyi Baptist
Church
hullám hullámra hõkölt.
for a few nights.
Megálltyou
Hungarian Parlament - Thank
percre,tour
Sandor Balla for arrangingegy
a private
of the Parlamentamíg
by the
Honor
Guard.
a túlsó
partra
It was an unforgettable
opportunity
át nem
értünk. to
see this magnificent building. Also,
thank you treating us
formég
lunch
in this
Várj
Uram!
same building, in Kezed
the cafeteria
ne vedd where
el!
the representatives
eat! Theitttour
and the
Még mindig
vagyok,
food was
mégoutstanding!
mindig itt vagyunk sokan.
Excerpts from Attila Kulcsar's
facebook. See more
pictures
Herjeczki
Gézathere.
(1977)

2010.
12.
oldalszeptember

Rendkívüli áldásnak
tartom,
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
hogy
elkísérhettem
fiataljainkat
az
folytatás az 1. oldalról
erdélyi missziós útra Kulcsár Attila

testvérrel
együtt. Már
a készülődés
foAz élet gyötrelem,
de azért
van mit enni,
lyamata
is lelkesítő
volt, de és
amit
ott tavan húsosfazék,
fokhagyma
uborka,
és
pasztaltunk,
azttemetéshez
nehéz papírra
a tisztességes
való vetni.
jogukat is
Tudatában annak,
lesznek
részmegtarthatták.
Az élethogy
egy merõ
kinlódás,
letes
beszámolókésahalál.
fiatalok
részéről,
én
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ményeikről,
pontosankihozta
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a programokon és egész hét alatt
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sem hallottam
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egymást
félretett és csak az Õ népéremegbántani.
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Hálás
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Istennek, a szüleikaz éjszakán.
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nek,
a
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és felügyelte,
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nak, akik lelki formálódásukban pozitív
mindenvoltak
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rájuk.figyelõ
Az itt tekintetével
látható kékísért
végig.
Hát
kicsoda
a rabszolga,
pekkel próbáltam szolgálatezközben
lenkoszos, kapni
rongyos
csevégre
őket.nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik
róluk, és
Püsök Dániel
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

2019. szeptember-október
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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)

2010.
13.
oldalszeptember

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,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
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,
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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Magyarországi
Baptista
Egyház
Hozzád úszni, futni,
könyörögni,
Berettyóújfalui
énekelni jó.Baptista Gyülekezet
4100
TégedBerettyóújfalu,
keresni, utadat Eötvös
járni u. 2.
gyönyörűség.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
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Vadhajtásoktól és száraz
Tisztogasd naponta életem fáját!
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
Kérlek, Uram,
szabadíts
meg mindattól,
Baptista
Gyülekezet
nevében: hatalmát!
Mi nem
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Papp
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elevenbe
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gondnok
Segíts zúgolódás
nélkül
viselni!
Lisztes
Tibora presbiter
Ha megítél igéd,
s jönnek
próbák,
Viharok éjén taníts benned bízni!
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Késztessen el nem múló szereteted
Ragaszkodni
hozzád
minden helyzetben!
VÁRJ
MÉG!
Csak tőled függni, megmaradni benned,
Józsué 3:16 (2Móz
14,21-22)
Venyigeéletem
törvénye
ez legyen!
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a víz.
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Annak is szolgál, aki rosszalMegállt
fizet.
A Szőlőtőkén maradva, így
egyélni
percre,
Meggyökerezve amíg
szent szeretetedben,
a túlsó partra
Uram, segíts sok gyümölcsöt
teremni,
át nem értünk.
Legyen áldás szőlővessző-éltem!
Várj
még
Uram!
Szerezzen dicsőséget
szent
nevednek,
Kezed
ne be!
vedd el!
Az éhezőket javakkal
töltse
Fordítsa figyelmét
mindenittembernek
Még mindig
vagyok,
A vesszőt
hordozóittdrága
Tőkére!
még mindig
vagyunk
sokan.
Gergely István
Herjeczki Géza (1977)

2010.
14.
oldalszeptember

2019. szeptember-október
3. oldal

Ráma
tábor,
közgyűlés, aEgyiptomból?
Férfiszövetség
2Mózes 14: 10, estje
11. Jobb
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

folytatás
az 1.vasárnap-estéjén
oldalról
A közgyűlés
egy idő
óta (Dr. Szenohradszki János tv. kezdeAz élet gyötrelem,
de azért van szervezi
mit enni,
ményezésére)
a férfiszövetség
húsosfazék,Miért
fokhagyma
és uborka,
és
a van
szolgálatokat.
ne tennénk
mi is,
a tisztességes
temetéshez
való jogukat
férfiak
– kérdezte
annak idején
– amikoris
Az élet
egy merõóta
kinlódás,
a megtarthatták.
nőtestvérek már
évtizedek
(vagy
reménytelenség
és halál. De
hát ezis
jobb,
mindig
is?) u.n. „ünnepi
esten”
szolgálmint
semmi,
úgylévő
sincs
kilátás ennél
ják
az aUrat
és a és
jelen
testvériséget?
Elfogadtuk
javaslatát,
és így lett
a adott
hartöbbre. Fogadjuk
el a helyzetet,
és az
madik
esti istentisztelet
szolgálatainak
keretekben
próbáljuk elviselhetõvé
tenni.
megszervezése
2013-tól
férfiszövetséHányan tengetik
az aéletüket
ma is
gé.
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Izráel
míg el
AzÍgy
ideitengette
alkalomaz
elééletét
még egy
bevezetés
nem jött hozzá
Szabadító
és két
ki nem
kívánkozik.
Szabóa István
testvér
éve
hozta
õket a szolgaság
házából.
azt
javasolta,
hogy a tavalyi
Southern
Gospel énekes esthez hasonlóan állítsunkMilyen
össze egy
Fűr Béla2Mózes
testvér
a micsokrot
Szabadítónk?
énekfordításaiból,
s egészítsük
kimondaa szol12:42-ben találunk
egy különös
gálatokat
a „saját költőink” verseivel.
tot 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
kísértSándor
végig. Hát
kicsoda
ez a rabszolga,
Huli
testvér,
a Férfiszövetség
koszos,
rongyos
nép, hogymegfelelőaz Isten
elnöke
ennek
az irányelvnek
gondoskodik
és
enszemélyesen
szervezte meg
és vezette le,róluk,
Kulcsár
Sándor
testvér
igehirdetése
előtt, a szolmindent
félretéve
figyel rájuk?
gálatokat
este. ismét virrasztott
1500 vasárnap
évvel késõbb
FűrIsten
Béla
testvér énekeit
nemazon
csaka
az
a Gecsemáné
kertben,
Detroitban
ismerjük. azon
Az est
során ő
csütörtök éjszakán,
a pénteken,
maga
az hajnalon,
énekfordításairól,
azon isa szólt
húsvét
amikor amemi
lyeket
Isten
dicsőítésére
és
az Úrtól kaszabadításunk történt.
pott Sõt,
indítások
alapján
készített az van
elmúlt
személyes
bizonyságom
arévtizedek
Bizonyságtételét
itt Úr
is
ról, hogy során.
velem együtt
virrasztott az
olvashatjuk.
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
Baptista
gyülekezeteinkben
elég sorólam
is lehulltak
a rabtartó bilincsei.
kan szoktak szavalni, sőt verset írni
is. Verseket
csak
azoktól
váÜldözött ezúttal
szabadok,
gyõztes
szabalasztottunk, akiknek verseskönyve is
dok. Elindultak
tehát.
Nem
volt temegjelent
már. Huli
testvér
öt szerzőt,
lekommunikáció.
Nem
lehetett
mobililletve azok verses-könyveit mutatta
be
rákérdezni
elején, Gerhogy
a telefonon
gyülekezetnek
az esta sor
kezdetén:
hátulIstván
mindenkönyvei:
rendben van-e.
Közel két
gely
Csodatemplom,
milliós nép,várok,
asszonyok,
Kegyelmére
Rám gyermekek,
köszönt az
öregek,
juhok,
szekerek,
élet,
Tavalyi
hó;barmok,
Herjeczki
Géza: végeVárj
láthatatlan
Veres tenger
partmég!;
Gerő konvoj.
Sándor:AHarangláb;
SomojánGáborné:
tábort vernek,
megpihennek.
Egygyi
Mennyei
szekerek; Oláh
szer csakIge
felröppen
hír, az egyiptomi
Lajosné:
és élet, aJövevény
vagyok.
Ezek
versek hangzottak
el: Gergely
serega közeledik.
Kitör a pánik
a táborIstván:
Gyümölcsöt
teremni ésazEltört
ág;
ban. Elõl
a tenger, mögöttük
ellenség.
Herjeczki
Géza:
Galileai kiált
meditáció
és
A nép elõbb
segítségért
Istenhez,
Azaztán
Ige rabja;
Somogyi
pedig neki
esik Gáborné:
Mózesnek:MegMit
nyitóra
és Haza miért
vágyom!;
GerőkiSándor:
tettél velünk,
hoztál
minket

lett volnafolyt
szolgaként
meghalni
EgyipÉnértem
a drága vér;
Oláh Lajosné:
tomban.
Kiderül, hogy
a népnek
Még
egy esztendőt!
Gerővan
Sándor
testvér
hite, de
még nagyon
gyengemár
az aazhit.
Ha
(volt
torontói
lelkipásztor)
Úrnál
jól mennek
a dolgok,
tisztelik
azvoltak,
Urat,
van,
a többiek
közül ketten
jelen
de ahaversmondásba
balul üt ki valami,
máris pánisőt
is bekapcsolódtak.
kolnak
és az
bûnbakot
keresnek.
Ki volt
a
Ezekre
énekekre
került sor
az est
hibás, hogyOly
ide jó
jutottunk?
folyamán:
itt lenni nekem / Én
úgyMellesleg,
várok egysok
napot
/ Mérttart
lenne
keresztyén
ezenbús
a
ma
szívem?
/ Hallottátok, vagy egy hon
szinten
a hitéletében.
/ Mózes
vezette /eszébe
Ő eljöttjutértem
Ekkorhűn
Mózesnek
Istena
földre
Vizsgálj,6:Uram!
/ Szeressük
Őt,
ígérete./ 2Mózes
6-8. Isten
megígérte,
szeressük
egymást! õket az egyiptohogy megszabadítja
Kulcsár
Sándor
testvérnépét
igehirdetését
miak
kezébõl,
és beviszi
az ígéreta
következő számban közöljük. HG
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
Nagy
megtiszteltetés
rövid
epizód
a nép életében.számomra,
Nem ez a
hogy
testvéreink
döntése
a mai
estére
vég, Isten folytatást
ígért.
Most
az az
a
volt,
hogy
az
általam
fordított
vagy
szerdolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
kesztett
énekeljük.
szavára.énekszövegeket
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,énekelni,
hogyan szabadít
meg, csak
Szeretek
amit gyermekkovárok
rá
és
hiszek
benne,
és
amit
nekem
romban sokszor gyakoroltam az értarcsai
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
Õ
gyülekezetben, ahol az istentiszteletazután
feladata.
Útat nyitniés aénekeltünk.
tengeren, Hálás
leféórákon
át zenéltünk
kezni aazharcikocsik
homályt
vagyok
Úrnak azért,kerekét,
hogy eszköz
lehetek
az Ő kezében
és ezzel a tálentummal
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind a
is
szeretném
szolgálni
és Hozzá
hűséSzabadító
ÚrŐt
feladata.
Õ viszi
véghez
a
ges
maradni kegyelembõl.
életem végéig. Hit által foszabadítást
Az énekel.fordításaim
célja,
hogy az
gadhatod
Hit által élhetsz
szabadon,
Úr
lelkeket vezessek,
dicsőíbár Jézushoz
mindig üldözötten,
de ugyanakkor
teni
az
Ő
nevét
és
felüdíteni
a
gyülekegyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
zetet, miközben végezzük a szolgálatot.
érted.
Énekszövegeimet
általában egy szűkebb
A csoportnak
tengerpartonírtam,
a halál
kapujában
ének
régen
a fiataálltak, Isten
pedig
megnyitottaazután
számukloknak
otthon
az óhazában,
pera az
élet kapuját, és
átléptek aNagy
hadig
a kórusunknak
itt õk
Detroitban.
lálból számomra,
az életbe. ha olykor hallom éneöröm
keim
szövegét
szárnyalni
Istenünk felé
Ezt a lépést te
se halogasd!
énekkarok által, ahol magyarok élnek és
szolgálnak.
Lukács János

Első énekemet Baptista
17. éves Egyház
koromban írMagyarországi
tam,
mely
„A
folyó
partján
leteszem bűBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
nömet”
volt.
Később,
a
tarcsai
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. fiatalok
2.
kérésére jöttek az énekek, mint az „Én
www.baptista.hu/berettyoujfalu
úgy várok egy napot / Mily szép csodás
vagy énnekem / Köszönöm Istenem, a
Kedvess két
Testvéreink
Jézus
szemem
kezem / Szólt
egy Kriszgyermek,
tusban!
ó, Atyám / Csillagfényes éjszakán BetKedves
Amerikai
Magyar Baptista
lehem
mezején”
és mások.
Szövetség!
Majd 1979-ben kivándoroltunk családommal
az EgyesültazÁllamokba,
„Nem igazságtalan
Isten, hogybekapcsolódtunk
a
Detroiti
MagyarésBapelfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl
a
tista Gyülekezetbe,
ahol egy ideig,
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
az Õkb.
12 iránt,
évig úgy
éreztem,
hogy már
nincs
neve
amikor
szolgáltatok
és szolszükség
erre a szolgálatra.
Az 1990-es
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
évek elején, a kórusunk kérésére, újra elkezdtem
az énekszövegek
szerkesztését,
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránk nefordítását.
héz
helyzetünkben.
Ha jól emlékszem
első
a „Bűnöm
Imaházunk
augusztusaz
végi
leomlása
és
lebontása
jó reménységgel
átka várt,után
de Jézus
megtalált” cíművaének
gyunk
afelõl, hogy
megsegítbennem
benvolt. Azután
az ÚrIsten
újra indította
nünket 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.
a Berettyóújfalui
aTestvéri
vágyat aszeretettel
folytatáshoz.
„Gyöngéd PászBaptista
nevében:
tor / ÉnGyülekezet
tudom jól tudom
/ Kánaán nincs
messze már /Papp
MajdDániel
ha egykor
éltem vélelkipásztor
gén / Szeressük
Őt, szeressük
egymást /
Szatmári
István gondnok
Én mától kezdve
csak Őt
szolgálom”,
Lisztes
Tibor
presbiter és
sorolhatnám.
===========================
Motmár körülbelül 125-130 énekre
tekinthetek vissza. Az Úr Jézust szolgálni a legfőbb
VÁRJvágyam,
MÉG!feladatom, és
hűséges
Ő hozzá
életem végéJózsuémaradni
3:16 (2Móz
14,21-22)
ig, mert tudom és vallom, hogy „Tejjel
mézzel vár rám Megváltóm,
Megállta aBárány,
víz.
Kánaán nincs messze már.”
Minthogyha
óriási
kéz
Egy régebbi fordításommal szeretném
tartotta volnaAndraé
föl,
zárni személyes bizonyságtételemet,
megállt,
Crouch, Through it all című énekével:
s
rakásra
gyûlt,
Most köszönöm a próbát, a hegyeket
feszült,
és a rónát, / A viharban, hogy fogtad a
hullám
hullámra
hõkölt.
kezem. / Velem
vagy
a problémákban,
Megállt
örömökben, boldogságban, / Szavadban
egy percre,
bízni oly jó énnekem.
amíg atanulj
túlsómeg
partra
Szüntelen, szüntelen,
Benne
át jó,
nem/ értünk.
bízni, mert Benne bízni
Szüntelen,
szüntelen, áldott karjára bízom életem.”
Várj mégmindenkor
Uram!
Az Úré legyen a dicsőség
Kezedhálás
ne vedd
el!
mindenért, és nagyon
vagyok,
hogy eszköz lehetek
az Ő kezében,
dicső
Még mindig
itt vagyok,
Neve még
legyen
felmagasztalva
mindig
itt vagyunkmindenkor
sokan.
általunk.
Fűr Béla
Herjeczki Géza
(1977)
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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,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
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,
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

2019. szeptember-október
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?
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
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Ady Endre:

Evangéliumi Hírnök, 2019. szeptember-október 16. oldal

Az Illés szekerén
Az Úr Illésként elviszi mind,
Kiket nagyon sujt és szeret:
Tüzes, gyors sziveket ad nekik,
Ezek a tüzes szekerek.
Az Illés-nép Ég felé rohan
S ha megáll ott, hol a tél örök,
A Himaláják jégcsucsain
Porzik szekerük és zörög.
Ég s Föld között, bús-hazátlanul
Hajtja őket a Sors szele.
Gonosz, hűvös szépségek felé
Száguld az Illés szekere.
Szivük izzik, agyuk jégcsapos,
A Föld reájuk fölkacag
S jég-útjukat szánva szórja be
Hideg gyémántporral a Nap.

»Ádám, hol vagy?«
Oszlik lelkemnek barna gyásza:
Nagy, fehér fényben jön az Isten,
Hogy ellenségim leigázza.
Az arcát még titkolja, rejti,
De Nap-szemét nagy szánalommal
Most már sokszor rajtam felejti.
És hogyha néha-néha győzök,
Ő járt, az Isten járt előttem,
Kivonta kardját, megelőzött.
Hallom, ahogy lelkemben lépked
S az ő bús »Ádám, hol vagy?«-ára
Felelnek hangos szívverések.
Szívemben már őt megtaláltam,
Megtaláltam és megöleltem
S egyek leszünk mi a halálban.
Száz éve, 1919. január 27-én halt
meg Ady Endre költő, újságíró, a
magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja. (1877. november 22én született Érmindszenten.) Halálának 100. évfordulója alkalmából
2019-et Ady-emlékévvé nyilvánították.
Az Evangéliumi Hírnökben az emlékév apropóján közöltünk néhányat Ady
istenes versei közül. Jónéhány gyülekezetben is elmondható versén túl egy
kötetre valót válogatott össze Szabó Lőrinc, s azt „A Soin-hegy alatt” címmel
a költő 50-dik születésnapjára ki is adta
(Ady Endre istenes versei alcímmel, 116
vers). Azt gondolom, a legszebbeket ismerjük is közülük. Tíz-tizenöt versét
valamikor kívülről is tudtam, s nem
egyszer szavaltam is.
Évtizedekkel ezelőtt sokat foglalkoztatott a gondolat, hogy miért nem akadt
az Istent kereső nagy magyar költőink

közelében valaki, aki Jézus Krisztusról,
az Istenhez vezető egyetlen útról beszélt
volna nekik. Meglepődve és örömmel
hallottam az Ady Endre rokonságából
való Veress Ernőnétől (Ady Anna), hogy
ez Ady esetében megtörtént, s nem hiába
hangzott a bizonyságtétel. Ittjártukkor
kértem is őt, hogy hozza mások tudomására is ezt az információt. Annuska
a 100 éves évforduló alkalmából ezt újra
meg is tette. A facebook-járól idézem a
következőket.

ADY ENDRE
MEGTÉRÉSÉRŐL
Veressné Ady Anna:
A kommunista időben nagyon fájt
nekem, hogy az iskolában úgy tanították nekünk, hogy a költő halála előtt
megzavarodott... Édesapám pedig nekünk elmondta, hogy gyalogszerrel
Mocsolyáról elindult, és felkereste
Menyőben (Szilágy megye) az akkor
még életben talált Ady rokonokat, akik
azt mondták, hogy nem úgy van, hogy
a költő megzavarodott. Ady Endre megtért a halálos ágyán... Évek teltek el, s
mikor Gál Lajos lp. testvérnél jártunk
a férjemmel, az alábbi újságot adta kezünkbe.
Tehát itt egy dokumentum, ami szintén a megtéréséről beszél:

Örök hajlékodba
fogadj be Uram!
- Ady Endre utolsó napjai Kovácsy Margit diakonissza testvér
(1890-1984) szíven ütő sorokat jegyzett
föl a csucsai presbiter, az írófejedelem
Ady Endre haláltusájáról, mint egyike
annak az imaközösségnek, amely a költő agóniáját a Megváltó irgalmas szívére
bízta:
„Dr. Szabó Aladár (akkor a Filadelfia
Diakonissza Intézet elnöke) mondta el

nekünk, maga köré gyűjtve a diakonis�sza testvéreket:
„Testvéreim, akik tudnak Ady Endréről, a költőről, kérem, segítsenek érte
imádkozni! Versei a mi hívő keresztyén
elvünket sokban botránkoztatják, inkább nem értjük „forradalmi” hangját,
ő most nagy beteg, halálosan beteg. Elmentem hozzá, bejelentés nélkül, mint
lelkipásztor mentem. Amikor megtudta,
hogy ki vagyok, dühösen kiáltotta:
„Kisöprűzném inkább, mint közelembe engedném!”
Én mégis bementem, kértem, hogy azt
engedje meg, hogy imádkozzam vele. A
fal felé fordult, de a Miatyánkot –ajkai
mozgása elárulta- velem mondta. Hangtalanul vette a búcsúzásomat, és arra a
kérésemre, hogy másnap eljöhetek-e
felületesen bólintott. Másnap már nem
söprűvel fogadott, harmadnap meg ezzel:
„Már vártam lelki atyám!”
Állapota napról-napra rosszabbodott,
de a lelke nyiladozott. Ötödik nap, amikor még öntudati világossággal beszélt,
azt kérdezte:
„Lehetne-e azt kérni Istentől, hogy
most, amikor lelkem legmélyéig elfogadtam bűnbocsánatát, kegyelmét, végezze
el Isten, hogy verseimet úgy vegyék az
emberek, hogy bennük Istent kerestem,
és Őt akartam dicsőíteni?”
Ezért imádkoztam vele utolsó, öntudatos óráiban is.
Kérem a testvéreket, hogy a nagy költőért, aki most haláltusáját vívja, most
velem együtt imádkozzanak.”
Így emlékezem erre az imafeladatra,
amit elnökünktől a költő halálakor kaptunk.”
(Közölte a Sarkadi Habakuk Ifjúsági
Társaság 2004. évi húsvéti körlevele)
Veressné Ady Anna 2019. február 13-i
facebook bejegyzéséből.

