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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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Bibliádat
Zakariás
2-nél, ésösszeget:
a 8. versáltal
számunkra
eljuttatott
ben aztazaz
mondja
a másik emberről:
$5,000,
ötezerneked
dollárt.
“Aki titeket bánt – az Ő szeme fényét
Ezúton isÉsmegköszönve
testvéreink
bántja!”
felkavart szívvel
kérdezed:
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
“Akkor
most
Jézus
az
Isten
szeme
fénye,
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
vagy az a másik
ember,
akit kívánjuk.
olyan nehéz
szolgálatukra
Istenünk
áldását
elfogadnom?” A válasz pedig megdöbbentő:
“MINDKETTŐ!”
Mert Jézus
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szeretettel a Berettyóújfalui
Krisztus
benneteknevében:
lakik. Nem szeretheBaptista
Gyülekezet
tem úgy Jézust, hogy nem szeretem azt,
Papp Dániel lelkipásztor
akiben ott lakozik.
Szatmári István gondnok
MegölelhetedLisztes
te is Tibor
most, presbiter
2017 karácsonyán, az ünnepelt “birthday boyt”,
===========================
Jézus Krisztust. Ezt igen egyszerűen
megteheted – és még ráadásul születésnapi ajándék
is lesz
ez Néki. Öleld meg
VÁRJ
MÉG!
testvéredet,
azt,(2Móz
akit talán
legnehezebb
Józsué 3:16
14,21-22)
átkarolnod… Ha elég bátor vagy hozzá,
akkor szemérmesen elsuttoghatod
neki:
Megállt a víz.
“te vagy az Isten
szeme
fénye
–
és
Minthogyha óriási kéz én
is szeretlek.” És örvendezni
fognak
tartotta volna
föl, az
Isten angyalai, de örülni fogmegállt,
a Szentháromság Egy Örök Isten
– az Atya,
a Fiú
s rakásra
gyûlt,
és a Szentlélek – is, mert ismét
győzött
feszült,
… ki is? Azhullám
a bébi hullámra
a jászol bölcsőben?
hõkölt.
Vagy már a felnőtt Júda Oroszlánja?
MegálltAki
ott ül az Atya Isten jobbján,
egyminden
percre,hatalommal a kezében?
Adjatok
– adjunk
amíg a túlsó partra
karácsonyi ajándékot Jézus
Krisztusnak
át nem
értünk.
– azzal, hogy átöleljük őt a testvérünkben, barátunkban, “nem-túl-kedves
Várj még Uram!rokonunkban”, mert őKezed
is Isten
fénye
neszeme
vedd el!
– vagy azzá válhat,
ha még
az. És
Még mindig
itt nem
vagyok,
lehet, még
hogymindig
éppen itt
a tevagyunk
ölelésedsokan.
teszi hamarosan azzá!
Dr. László
Herjeczki
GézaImre
(1977)
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egyetérAz
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gyötrelem,
de azért van mit
enni,
tünk
abban, hogy
egyik és
legnagyobb
van húsosfazék,
fokhagyma
uborka, és
oka tisztességes
az örömre és
hálára, amikor
egy kisis
temetéshez
való jogukat
gyermek
megszületik
Mi,
megtarthatták.
Az élet egészségben.
egy merõ kinlódás,
mint
gyülekezet és
is halál.
örülünk
reménytelenség
De annak,
hát ezis amijobb,
kor
kisgyermekek
általsincs
is gyarapodhamint
a semmi, és úgy
kilátás ennél
tunk.
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben
Egy ilyenpróbáljuk
nap volt elviselhetõvé
a novembertenni.
12-e
Hányan
tengetikegyütt
az életüket
ma is
vasárnap
is, amikor
örülhettünk
a rabszolga-gondolkodással?
a ezzel
Kulcsár
és Elekes családdal, amikor
Így tengette
az Zsolt
életéthozták
Izráel kisfiumíg el
a szülők,
Timea és
nemJoshua
jött hozzá
a Szabadító
és kihogy
nem
kat,
Alexander
Kulcsárt,
hozta õket aa szolgaság
házából.
bemutassák
gyülekezetnek,
és együtt
imádkozhassunk értük.
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
ismét(avirrasztott
Kulcsár
Attilakésõbb
lelkipásztor
kisgyeraz Isten
Gecsemánéaz
kertben,
azon
mek
egyikanagybátyja)
5. Mózes
6:1-a
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
9 alapján fejtette ki ezt a kérdést: Mi az
azon család
a húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
áldott
titka?
Általában
minden
szabadításunk
történt. a gyermekében,
ember
gyönyörködik
Sõt, személyes
bizonyságom
van arde ahhoz,
hogy áldott
családi életünk
ról,
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velem
együtt
virrasztott
az Úr
lehessen, gyönyörködnünk kell Istenben
ezelõtt Ő
egy
téli estén, amikor
és28azévvel
Ő igéjében.
megérdemli,
hiszen
rólam ránk,
is lehulltak
a rabtartóminket
bilincsei.
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és meghallgat
amikor Hozzá kiáltunk. Olvassuk gyermeÜldözött
szabadok,
gyõztes
szabakeinknek
is Isten
igéjét és
engedelmesdok. Elindultak
kedjünk
is annak! tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobilRev. Kulcsár
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telefonon
rákérdezni
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egyben
boldog
nagytata,
a
János
ev.
6:9
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kijelentést
emelt ki:
milliós egy
nép,rövid
asszonyok,
gyermekek,
"Van
itt
egy
gyermek".
VAN
amivégeazt
öregek, juhok, barmok, szekerek,
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létezik
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megszületett),
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láthatatlan konvoj. A Veres tenger partIsten
adta Őt,
képmására
teremtve.EgyAz,
ján tábort
vernek,
megpihennek.
hogy
ITT
van,
nem
véletlen,
hanem
kiszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
váltság,
mert
Isten
rátok,
szülőkre
bízta,
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborésban.
ideElõl
hoztátok
Őtmögöttük
Jézus elé.azTegyétek
a tenger,
ellenség.
ezt
napról-napra!
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
Mindketten
imádkoztak
az újszülötaztán
pedig neki
esik Mózesnek:
Mit
tért,
a
szülők,
majd
Gergely
helyi
tettél velünk, miért hoztálIstván
ki minket

5. oldal
3. oldal

lelkipásztor
imája
zárta14:
az10,
áldáskérést.
Egyiptomból?
2Mózes
11. Jobb
Ezután
a
büszke
nagytata,
Kulcsár
testlett volna szolgaként meghalni Egyipvér,
örömmel
mutathatta
tomban.
Kiderül,
hogy vanbea tizenketnépnek
tedik
unkáját.
A jó kívánságok
tovább
hite, de
még nagyon
gyenge az a hit.
Ha
folytatódtak,
amikor
a
Szabó
jól mennek a dolgok, tisztelik az család
Urat,
Chicagóból,
a vasárnapi
csode ha balul üt
ki valami,iskolások
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 Szabó
az a
portja,
valamint
Kulcsár
Nusika,
dolgunk,éshogy
erõsen
Istenki
Erzsike
Szabó
Erikaráálljunk
fejezhették
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
köszöntésüket.
féljetek!
Álljatok
Isten áldja
meghelyt,
ezt a éskismeglátjátok
áldott csahogyan
szabadít
meg
ma azsok
Úr benneládot is, hogy vihessenek
örömöt
teket!
2Mózes
13, 14.mindannyiunk
és
áldást
sokak14:életébe,
Mózesés
nem
okosabb,
mint aAlexander
nép, csak
örömére
lehessen
Joshua
hisz
Istenben,
és a hűséges
hit beszédét
mondja
is
Isten
gyermeke,
tanítványa!
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten
az aki, akkor
az Õ beszédét.
November
26-ánteljesíti
egy újabb
gyermekEbben
hitt
Mózes.
bemutatásnak örvendhettünk a Gergely
azt kérdezte
volna
valaki
Mózesés aHa
Halász
családdal
együtt.
Rebeka
és
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
Arnold elhozták Joshua Nathan HaErre Mózes
csak azt
válaszolhatta volna,
lászt,
hogy őérte
is imádkozzunk.
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,István
hogyanlelkipásztor
szabadít meg,
csak
Gergely
a Márk
várok
rá
és
hiszek
benne,
és
amit
nekem
10:13-16 alapján szolgált igei üzenetmond,
A többi pedig
az Õ
tel:
Azmegteszem.
első gyermekáldatás
tanulságai
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
lefécímmel. Beszédét a nevek jelentésével
kezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
kezdte: Joshua, mint szabadító és Natbocsátani
az egyiptomiakra...
mindpár
a
han,
Isten ajándéka.
Az igék alapján
Szabadító Úr
feladata.
viszikell
véghez
a
gondolatot
ragadott
ki:ÕMeg
tanulszabadítást
kegyelembõl.
Hit által
fojuk
Isten igéje
szerint értékelni
gyermegadhatodtörődve
el. Hit által
élhetsz
keinket,
lelkükkel
is. szabadon,
Hiszen ők
bárfontosak
mindigIsten
üldözötten,
demert
ugyanakkor
is
számára,
Ő teremgyõzelmesen,
mert az
Úr shadakozik
tette
őket és meghalt
értük,
majd ők is
sokat
érted.tehetnek az Ő országáért. Vigyük,
segítsük
gyermekeinket
Isten
közelébe
A tengerparton
a halál
kapujában
imádság,
példamutatás
által. számukLegyünk
álltak, Isten
pedig megnyitotta
gyermekhitű
tanítványai
Krisztusnak,
ra az élet kapuját,
és õk átléptek
a haakik
lálbólelfogadják
az életbe. mások gondoskodását,
igénylik a lelki táplálékot és tisztaságot.
Ezt a lépést tehogy
se halogasd!
Imádkozzunk,
megértsük Isten
üzenetét és az Ő tanítása
szerint
éljünk!
Lukács
János

Először a szülők,
nagyszülők,
Magyarországi
Baptista
Egyház egy
édesanya
és
édesapa
a
gyülekezetből,
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
majd
Gergely testvérEötvös
imádkozott
4100 Berettyóújfalu,
u. 2. és
örömmel
mutatta be első unokáját. A
www.baptista.hu/berettyoujfalu
köszöntések sorába elhangzott a vasárnapi
iskolások
csoportja,Jézus
ének Kriszszolgálat
Kedves
Testvéreink
a
lányok
részéről,
és
egy-egy
költemény
tusban!
Halász
Gergely
Ruthie
és KulKedvesJohanna,
Amerikai
Magyar
Baptista
csár
Szilvia
előadásában.
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 ez
új az
és első
szépgyermekáldatás
hajlékot építeniebLegyen
istentiszteletek
céljára,
az Õ neve dicsõben a családban
is gyümölcsöző,
Isten
ségére.
A munkálatokat
jövõéstavasszal
áldásával
megkoronázva,
adjon a jó
kezdjük meg, addig a nem várt terveIsten és
erőt,
kis Joshua Natzéssel
azbölcsességet
engedélyek abeszerzésével
han
neveléséhez!
foglalkozunk.
Gabriella, végrehajNew York
Tervünk Erdei
és szándékunk
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
általKIÉ
számunkra
eljuttatott összeget:
VAGY?
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Kié vagy édesanyád karján,
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
kicsi gyermek,
mindnyájunk
szemefénye,
segítségét,
is areménye?
minket és
boldogkérjük
szülőktovábbra
beteljesült
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra
kívánjuk.
Enyém! – Istenünk
mosolyogáldását
rád édesanyád,
amikor szívére ölel.
Testvéri
a Berettyóújfalui
Enyém! szeretettel
– simogat meg
édesapád,
Baptista
Gyülekezet
nevében:
amikor magasba emel.
Miénk! – mondjuk
mi mind,
Papp Dániel
lelkipásztor
kik velük együtt
örülünk
Szatmári
Istvánneked,
gondnok
s féltve vigyázzuk
harmatéleted.
Lisztes
Tibor presbiter
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És ma Jézus szólal meg:
„Enyém vagy!
MÉG!
Enyém,VÁRJ
mert megváltottalak,
neveden3:16
hívtalak,
Józsué
(2Móz 14,21-22)
szüleidnek szent megbízással
ajándékul én adtalak.Megállt a víz.
Elpecsétellek, óvlak, védelek,
Minthogyha
óriási kéz
és egész földi
vándorutadon
tartotta
volna föl,
láthatatlanul én leszek
veled.“
megállt,
s rakásra
gyûlt,
Csendesen figyelünk
az égi szóra,
feszült,
Igen, te Jézusé vagy!
Áldott óra!hullám hullámra hõkölt.
Megállt
Áhítattal látjuk homlokodon
egy percre,
a láthatatlan szent
amígpecsétet.
a túlsó partra
Jézusé vagy! De Ő reánkbíz
téged.
át nem értünk.
Titkok fátyola lebben,
hogy te így vagy miénk
még Uram!
Várj még
teljesebben!
Kezed ne vedd el!
Még
mindig
itt vagyok,
Jézus van itt mindnyájunkhoz
közel,
még
mindig
itt
vagyunk
sokan.
s kegyelme mindnyájunkat átölel.
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testvért
és feleségét
Dr. Vass
Így tengette
az életét
IzráelIrénkét.
míg el
Vass
és aa Halász
házaspár
ronem testvér
jött hozzá
Szabadító
és ki nem
koni
látogatáson
jártak
Kaliforniában
hozta õket a szolgaság házából.
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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?
AGAPE
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pillanatot (2015.
figyelõszeptember).
tekintetével
Hajnalka
a
teológiai
tanulmányai
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Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
nyomán.
Az
Óés
Újszövetségben
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ra az élet kapuját, és õk átléptek alelkihapásztor
valamint felfrissílálból azházaspárral,
életbe.
teni a minden alkalmon énekvezetéssel
Ezt a lépést
te se testvérrel
halogasd! kapcsolaszolgáló
Für Béla
tunkat. Köszönjük áldozatukat!
Lukács János

A Reformáció Baptista
alkalmából
rendezett
Magyarországi
Egyház
csendes-napokra
a
református
közösség
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
meghívására
Erdélyből
érkezett
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. Mike
Pál
lelkipásztor nemcsak náluk szolgált,
www.baptista.hu/berettyoujfalu
hanem vasárnap, október 29-én délután
nálunk is hirdette Isten igéjét, a ReforKedves
Testvéreink
Jézus Kriszmációt
záró
közös istentiszteleten.
tusban!
November
19-én délelőtt
Kedves
Amerikai
MagyarDebrecenből
Baptista
voltak vendégek, Dobos Péter testvér és
Szövetség!
családja; az igehirdetést testvérünk vé„Nem igazságtalan az Isten, hogy
gezte.
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
A Thanksgiving-ünnep
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatokhétvégére
az Õ
meglepetést
szerzett
Lukács és
János
neve
iránt, amikor
szolgáltatok
szol-lelkipásztor
testvér úgy
családjának,
mint
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid
6:10)
gyülekezetünknek, így november 26-án
igehirdetéssel
szolgált
ismét ránk
közöttünk,
Köszönjük, hogy
gondoltak
neaminek
mindenki nagyon örvendett.
héz
helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása
reménységgel
va-IstAdventután
első jó
vasárnapján
Gergely
gyunk
afelõl, hogyésIsten
megsegít
ván lelkipásztor
a Voices
of Joybenéneknünket
egyvoltak
új és vendég
szép hajlékot
építeni
csoport
szolgálattevőink
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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VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Megállt a víz.

Karácsonyi koncert Chicagóban.
óriási
kéz
A Voices ofMinthogyha
Joy együttes
énekel,
tartotta énekkar.
volna föl,
valamint az összevont

megállt,
New Yorkból. Gergely
testvér igehirdes rakásra
gyûlt,
tésében (Ésaiás 6:1-15) kiemelte
Isten
feszült,
ígéreteit, melyek Jézus Krisztusban válhullám hullámra hõkölt.
tak valóra számunkra. Délután karácsoMegállt
nyi koncert volt, főleg az énekcsoport,
egy
percre,
de az énekkar és zenészek szolgálataiamíg
a
túlsó
partra és
val is. Egy felejthetetlen, örömteljes
át nem értünk.
áldott alkalom volt mindenki
számára.
Köszönjük testvéreink örömmel végzett
Várj még Uram!
szolgálatait.
Kezed ne vedd el!
Hálásak vagyunk,
mintittgyülekezet,
Még mindig
vagyok,
hogy az
Úr
gondoskodik
rólunk,
bármimég mindig itt vagyunk
sokan.
lyen körülményben. Dicsőség Néki!
Szabó
István
Herjeczki
Géza
(1977)

8.2010.
oldal szeptember

Texas
churchSZABADOK
shooting and
ÜLDÖZÖTT
folytatás
az
1.
oldalról
this brutal world
By MaxdeLucado
Az élet gyötrelem,
azért van mit enni,
van
húsosfazék,
fokhagyma
uborka, to
és
Yet again, yet so soon, weésstruggle
a tisztességes
make
sense of temetéshez
bloodshed való
and jogukat
violence.is
megtarthatták.
Az életmowed
egy merõdown
kinlódás,
Last
week bikers
on
reménytelenség
és halál.
De hát ezis
jobb,
New
York City’s
Westside.
Sunday,
mint a semmi,
és úgy sincs
ennél
worshippers
slaughtered
in a kilátás
small-town
többre.
Fogadjuk
el a helyzetet, és az adott
South
Texas
church.
keretekben
próbáljuk elviselhetõvé
Life is a dangerous
endeavor. Wetenni.
pass
az életüket
ma is
our Hányan
days in tengetik
the shadows
of ominous
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
realities.
The power to annihilate
humanity
has, it az
seems,
placed
Így tengette
életétbeen
Izráel
míg in
el
the
hands
people
who are happy
do
nem
jött of
hozzá
a Szabadító
és kitonem
so.
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
az
Contrary
to what
we’d virrasztott
hope, good
Úr azon
az éjszakán,
amikorviolence.
kihozta
people
aren’t
exempt from
népét Egyiptomból?
Murderers
don’t give the godly a
pass.Emberileg
Terroristsszólva
don’t –vetIsten
out mindent
victims
félretett ésto
csakspiritual
az Õ népére
figyelt azon
according
resumes.
The
az éjszakán.
szabadulás
minden
bloodthirsty
andAwicked
don’t skip
over
mozzanatát
személyesen
the
heavenbound.
We aren’tfelügyelte,
insulated.
minden
figyelõ tekintetével
But
neitherpillanatot
are we intimidated.
Jesus has
kicsoda
a rabszolga,
a kísért
word végig.
or twoHát
about
this ez
brutal
world.
koszos,
rongyos
nép,kill
hogy
az Isten
“Do
not fear
those who
the body
but
cannot
kill the soul”
(Matt. 10:28).
személyesen
gondoskodik
róluk, és
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
His disciples
needed
this
affirmation.
ismét to
virrasztott
Jesus1500
hadévvel
just késõbb
told them
expect
az Isten a trials,
Gecsemáné
scourging,
death,kertben,
hatred,azon
anda
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
persecution (Matt. 17–23). Not the kind
a húsvét
hajnalon,
amikor
mi
ofazon
locker
room pep
talk that
ralliesa the
szabadításunk
team.
To their történt.
credit none defected.
Sõt, they
személyes
arPerhaps
didn’t bizonyságom
because of thevan
fresh
ról, hogyofvelem
Úr
memory
Jesus’együtt
flexedvirrasztott
muscles inazthe
graveyard.
Jesus had
his disciples
28 évvel ezelõtt
egytaken
téli estén,
amikor
torólam
the “the
other side
into the bilincsei.
country of
is lehulltak
a rabtartó
the Gadarenes, [where] two men who
wereÜldözött
demon-possessed
Him as
they
szabadok,met
gyõztes
szabawere
out of tehát.
the tombs;
dok.coming
Elindultak
Nemthey
voltwere
tesolekommunikáció.
exceedingly violent
thatlehetett
no onemobilcould
Nem
pass
by thatrákérdezni
road. And behold,
they cried
telefonon
a sor elején,
hogy
out,
saying,
‘What
do wevan-e.
have to
do with
hátul
minden
rendben
Közel
két
You,
Son of
God?
Have Yougyermekek,
come here
milliós
nép,
asszonyok,
toöregek,
tormentjuhok,
us before
the szekerek,
time?’” (Matt.
barmok,
vége8:28–29
nasb).
láthatatlan konvoj. A Veres tenger partDo tábort
not give
in to your
fears. ResistEgythe
ján
vernek,
megpihennek.
temptation
to retreat aand
down.
szer csak felröppen
hír,hunker
az egyiptomi
This
is közeledik.
the time forKitör
faith;a the
season
for
sereg
pánik
a táborGod-based
ban. Elõl ahope.
tenger, mögöttük az ellenség.
AThese
nép elõbb
segítségért
kiált Istenhez,
two men
were demon-possessed
aztán pedig
neki esik Mózesnek:
Mit
and,
consequently,
“exceedingly
tettél velünk,
hoztál
minket
violent.”
Peoplemiért
walked
wideki detours

2017. december
3. oldal

around
the cemetery
to 14:
avoid
Egyiptomból?
2Mózes
10,them.
11. Jobb
lett
volna
szolgaként
meghalni
EgyipNot
Jesus.
He marched
in like
he
tomban. the
Kiderül,
a népnek
owned
place.hogy
Thevan
demons
and
hite, de
még nagyon
gyenge az They
a hit. Ha
Jesus
needed
no introduction.
had
battled
it outa dolgok,
somewhere
else,azand
the
jól mennek
tisztelik
Urat,
demons
had üt
nokiinterest
a rematch.
de ha balul
valami,inmáris
pániThey
even putkeresnek.
up a fight.
kolnakdidn’t
és bûnbakot
Ki “Have
volt a
you
to jutottunk?
punish us before our
hibás,come
hogy ide
time?”
(Matt.8:
cev). Backpedaling.
Mellesleg,
sok29keresztyén
tart ezen a
Stuttering.
Translation?
“We know you
szinten a hitéletében.
willEkkor
put it Mózesnek
to us in theeszébe
end, but
we
jut do
Isten
get
double
trouble
in Isten
the meantime?”
ígérete.
2Mózes
6: 6-8.
megígérte,
They crumpled like stringless puppets.
hogy megszabadítja
az egyiptoPathetic,
their appeal:õket
“please
send us
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az ígéret
into those pigs” (Matt.8: 31 cev).
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
Jesus
did so. “Move,”
jelen
veszedelemtõl,
mert he
ez exorcised.
csak egy
No
shout,
scream,
incantation,
rövid epizód a nép életében. Nemdance,
ez a
incense, or demand, just one small
vég,
Isten
folytatást
ígért.
Most
az
a
word. We Christians trace the source
dolgunk,
ráálljunk
of
violencehogy
backerõsen
to the devil.
We Isten
place
szavára.
bátorítja Mózes
népet:
the
fault Így
of bloodshed
at thea feet
of Ne
the
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
one whose days are numbered; Satan.
hogyan
masure
az Úr
benne-of
We
find szabadít
our hopemeg
in the
victory
Jesus.
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes
nem okosabb,
mint with
a nép,devils
csak
And
though
this world
hisz filled,
Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább
üldözött
szabadoknak.
Ha
shouldazthreaten
to undo
us,
we az
willaki,
notakkor
fear,teljesíti
for Godazhas
willed
Isten
Õ beszédét.
his truth
to triumph through us:
Ebben
hitt Mózes.
the
of darkness
Haprince
azt kérdezte
volna grim,
valaki MózesweMikor
tremble
not for
him,amit megígért?
tõl:
teljesíti
Isten,
hisMózes
rage we
canaztendure,
Erre
csak
válaszolhatta volna,
for
lo,
his
doom
sure,valaki azt kérhogy: Nem tudom.is Ha
one little word shall fell him.
dezte volna: Mózes, mondd meg ne- Martin
Luther,
A Mighty
künk,
hogyan
szabadít
megFortress
Isten
bennünket
ebbõl
a
lehetetlen
helyzetbõl?
This is the balance on which
Jesus
Mózesthe
csak
aztofválaszolhatta
volna,
writes
check
courage “Do not
fear
those
the body
andazonban
cannot tukill
hogy: who
Nemkill
tudom!
Egyet
the
(Matt.
10:28).
dok!soul”
Az Úr
harcol
értetek, és a lehetetlenbõl
is ki emerges,
tud vezetni,
az Úr.
Courage
notmert
fromÕ increased
Ez a bibliai
hit. but
Hinnifrom
azt jelenti,
kopolice
security,
enhanced
spiritual
maturity.
These
days haof
molyan veszem
azt, amit
Isten mond,
violence
call for
people of faith.
People
annak minden
ellentmondani
látszik
is.
of
make
poorszabadít
decisions.
They
Nemfear
tudom,
hogyan
meg, csak
overreact,
outbenne,
and/orés
retreat.
People
várok rá éslash
hiszek
amit nekem
of
courage,
on
the
other
hand,
keep
mond, megteszem. A többi pedig az
Õ
afeladata.
cool head.
They
are
not
blind
to
nor
Útat nyitni a tengeren, lefébewildered by the evil in the world.
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
Martin Luther
King exemplified
bocsátani
az egyiptomiakra...
mindthis
a
courage.
He
chose
not
to
fear
those
who
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez
a
meant
him harm.
On AprilHit3, által
1968,fohe
szabadítást
kegyelembõl.
spent hours in a plane waiting on the
gadhatod
el. to
Hitbomb
által élhetsz
tarmac
due
threats.szabadon,
When he
bár
mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
arrived in Memphis later
that day, he
gyõzelmesen,
mert az
was
tired and hungry,
butÚr
nothadakozik
afraid.
érted.
“We’ve
got some difficult
ahead,”
A tengerparton
a haláldays
kapujában
he told the crowd. “But it doesn’t matter
álltak,
megnyitotta
számukto
me Isten
now. pedig
Because
I’ve been
to the
ra az élet kapuját,
átléptek
hamountaintop.
And ésI õk
don’t
mind.a Like
lálból az életbe.
anybody,
I would like to live a long life.
Longevity
has teitsse place.
But I’m not
Ezt a lépést
halogasd!
concerned about that now. I just want
Lukács
János me
to do God’s will. And
He’s allowed

toMagyarországi
go up the mountain.
And
I’ve looked
Baptista
Egyház
over.
And
I’ve
seen
the
Promised
Land.
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
And
I’m
happy
tonight.
I’m
not
worried
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
about anything. I’m not fearing any
www.baptista.hu/berettyoujfalu
man.
Mine eyes have seen the glory of
the coming of the Lord.”
Kedves Testvéreink Jézus KriszHe would be dead in less than 24
tusban!
hours.
the people
who meant
KedvesButAmerikai
Magyar
Baptistahim
harm fell short in their goal. They took
Szövetség!
his breath, but they never took his soul.
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
Evildoersa tihave
less a chance
elfeledkezzék
cselekedeteitekrõl
és a of
hurting you,
if tanúsítottatok
you aren’t already
szeretetrõl,
melyet
az Õ a
victim.
people is a dangerous
neve
iránt,“Fearing
amikor szolgáltatok
és szoltrap,abut
to trust the(Zsid
LORD
means safety
gáltok
szenteknek.”
6:10)
(Prov. 29:25 nlt).
Köszönjük,
hogy gondoltak
Real courage
embraces ránk
the ne-twin
héz
helyzetünkben.
realities of current difficulty and
Imaházunk
augusztus végi leomlása és
ultimate
triumph.
lebontása után jó reménységgel vaAvoid
Pollyanna
optimism.
gain
gyunk
afelõl,
hogy Isten
megsegítWe
bennothing
the brutality
nünket
egybyújglossing
és szépover
hajlékot
építeni of
human existence.
This
is neve
a toxic
world.
istentiszteletek
céljára,
az Õ
dicsõBut nor
do we join thejövõ
Chicken
Little
ségére.
A munkálatokat
tavasszal
Chorusmeg,
of gloom
doom.
“The
sky is
kezdjük
addigand
a nem
várt
tervefalling!
sky is falling!”
Somewhere
zéssel
és The
az engedélyek
beszerzésével
foglalkozunk.
between Pollyanna and Chicken Little,
Tervünkblind
és szándékunk
végrehajbetween
denial and blatant
panic,
tására
fogjuk
a kedves
testvérek
stands
the fordítani
level-headed,
clear-thinking,
által
számunkra person
eljuttatott
összeget:
still-believing
of faith.
Wide$5,000,
ötezer dollárt.
eyed, azaz
yet unafraid.
Unterrified by the
terrifying.
calmest kidtestvéreink
on the block,
Ezúton is The
megköszönve
not for lack
of továbbra
bullies, is
buta minket
for faith
segítségét,
kérjük
és in
our
heavenly
Father.
The
old
people
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden of
God knew Istenünk
this peace:
“Though
a host
szolgálatukra
áldását
kívánjuk.
encamps against me, my heart shall not
fear;
though
war arise
against me, yet I
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
will beGyülekezet
confident” nevében:
(Ps. 27:3 rsv).
Baptista
Do not givePapp
in toDániel
your fears.
Resist the
lelkipásztor
temptation toSzatmári
retreat and
hunker
down.
István
gondnok
This is the time
for Tibor
faith; presbiter
the season
Lisztes
for God-based hope. “Be still in the
===========================
presence of the Lord, and wait patiently
for him to act. Don’t worry about the
VÁRJ
MÉG!or fret about
evil people
who prosper
their
wicked
schemes”
37:7 nlt).
Józsué
3:16
(2Móz (Ps.
14,21-22)
Courage is a choice. Let it be yours.
Megállt a víz.
(FoxNews)
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
MISSIONARY
Fund
s rakásra
gyûlt,
feszült,
The purpose: supporting
the
hullámra
missionaryhullám
initiatives
of ourhõkölt.
young
people. Donations from this
fund
Megállt
will be allocated by theegy
Missionary
percre,
and Benevolence
at its
amíg aBoard
túlsó partra
mid-year meetings.át The
written
nem értünk.
applications addressed to the MBB
should state the goals and the
Várj mégtrip,
Uram!
duration of the mission
and
el!
should include aKezed
letterne
ofvedd
support
Mégofmindig
itt vagyok,
from the pastor
the applicant.
még mindig ittcan
vagyunk
sokan.
Contributions
be mailed
to
the Treasurer (address on page 2).
Herjeczki Géza (1977)
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Wisdom from
the Psalms
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

folytatás az 1. oldalról
For the Lord taketh pleasure in his
people:
will beautify
thevan
meek
with
Az élet he
gyötrelem,
de azért
mit enni,
salvation.
Psalmsfokhagyma
149:4
van húsosfazék,
és uborka, és
aJesus
tisztességes
lookedtemetéshez
around atvaló
thejogukat
peopleis
Az élet
egy merõ
kinlódás,
ofmegtarthatták.
Nazareth. There
were
people
of all
reménytelenség
és halál.
DeHe
háthad
ezis been
jobb,
kinds
there. He knew
that
minttoathem
semmi,
úgyHe
sincs
sent
all,ésbut
alsokilátás
knewennél
that
többre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
és azHim.
adott
there
were
some who
would reject
keretekben
próbáljuk
He
knew there
would elviselhetõvé
also be thosetenni.
who
Hányan
tengetik
az életüket
ma is
would accept Him readily:
His people.
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
His
people
were the poor and oppressed.
tengette
az életét
míg el
TheyÍgy
were
the slaves
andIzráel
the widows
nem
hozzá They
a Szabadító
ki nem
and
thejött
orphans.
were theésoutcasts:
hozta õketand
a szolgaság
házából.
prostitutes
tax collectors
and lepers.
In a world where so much value was
Milyen
a mi Szabadítónk?
2Mózes
placed
on beauty,
His people were
the
12:42-ben
egy különöstomondadregs.
But találunk
he had something
offer
tot Istenrõl.
them
that would make them beautiful.
Virrasztott
az ÚrHis
azonpeople
az éjszakán,
Through
His grace,
would
kihozta
õketlevel
Egyiptomból.
az
beamikor
elevated
to the
of angels,Ez
and
éjszaka
az Úré
volt. wisdom, the lasteven
higher.
In God's
evangélium
His Micsoda
people-would
be first, van
and ebben
the firsta
mondatban?
az looking
Úr. Pedig
would
be last. Virrasztott
Jesus set out,
to
Izráel
find
His õrizõje
people. nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Are we His people? Do we accept
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
Him, and fashion our life to His will,
népét Egyiptomból?
or do we reject Him, continuing to live
Emberileg szólva – Isten mindent
by our own rules? Christ will beautify
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
the meek with salvation. It is in our
az éjszakán. A szabadulás minden
meekness that we realize our need for
mozzanatát személyesen felügyelte,
God. Let God beautify you, and you will
minden pillanatot figyelõ tekintetével
find His pleasure.
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
Make me
meek,nép,
Lord.
Break
my
koszos,
rongyos
hogy
az Isten
spirit
of willfulness
and recreate
személyesen
gondoskodik
róluk,me
és
with
Yourfélretéve
beauty. Amen.
(SWN)
mindent
figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
Discontent
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
There was an
inveterate grumbler
szabadításunk
történt.
whoSõt,
couldn't
find anything
about van
which
személyes
bizonyságom
artoról,give
or praise.
Although
hogythanks
velem együtt
virrasztott
az Úr
financially
he wasegy
very
far28 évvel ezelõtt
télisuccessful
estén, amikor
mer,
because
of a avery
sourbilincsei.
attitude,
rólam
is lehulltak
rabtartó
no one enjoyed his company. Nothing
Üldözött
szabadok,
szabaseemed
to please
him. Hisgyõztes
pastor tried
to
dok.
Elindultak
tehát. all
Nem
volt
tehelp
brighten
the outlook,
to no
avail.
lekommunikáció.
lehetett
mobilAt the time of theNem
potato
harvest,
the
telefonon
rákérdezni
a
sor
elején,
hogy
disgruntled farmer enjoyed a bumper
hátulWanting
minden to
rendben
két
crop.
strike van-e.
a moreKözel
cheerful
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
note, the minister suggested, „Brother
juhok,
barmok,
végeI öregek,
understand
you've
hadszekerek,
a tremendous
láthatatlan
konvoj.
A
Veres
tenger
partseason with potatoes this year. That
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egycertainly must be cause for rejoicing!”
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
The közeledik.
cronic complainer
nevera táboreven
sereg
Kitör a pánik
smiled,
buta tenger,
sourly mögöttük
responded,az„Yes,
it's
ban. Elõl
ellenség.
true.
The
harvest
was good
enough.
A nép
elõbb
segítségért
kiált Istenhez,
But
my pedig
problem
is, esik
I don't
have any bad
aztán
neki
Mózesnek:
Mit
potatoes
to
feed
my
pigs.”
tettél velünk, miért hoztál ki minket

9. oldal
3. oldal

GOD
BUT or Baptista Egyház
Egyiptomból? 2Mózes AND
14: 10, 11.
Jobb SAID:
Magyarországi
lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
WHERE CHRISTMAS 4100
AND
X-MAS MEET
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
makeazyou
feelHa
weary?www.baptista.hu/berettyoujfalu
Does life make you feel weary?
hite, deDoes
még Christmas
nagyon gyenge
a hit.
What's
jól mennek a dolgok, tisztelik az
Urat, the way out?
He
not faint				
they shall walk
and Krisznot faint
de does
ha balul
üt ki valami, máris pániKedves Testvéreink
Jézus
nor grow
weary			
kolnak
és bûnbakot
keresnek. Ki volt a tusban!they shall run and not grow weary
hishogy
wisdom
beyond searching out
They shall
soar on
wings like
eagles
hibás,
ide is
jutottunk?
Kedves
Amerikai
Magyar
Baptista
He gives sok
power
to the faint		
shall renew their strength
Mellesleg,
keresztyén
tart ezen a Szövetség!
best of them shall utterly fail those who trust in the Lord
szintenThe
a hitéletében.
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten but
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
ígérete. Those
2Mózeswho
6: 6-8.
megígérte,
trustIsten
in the
Lord
the best of them
utterly fail az Õ
szeretetrõl,
melyetshall
tanúsítottatok
hogy Shall
megszabadítja
õket
az
egyipto- neve
renew their strength		
Heiránt,
gives amikor
power to
the faint és szolszolgáltatok
miak
kezébõl,
beviszi
népétlike
az ígéret
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
They
shall és
soar
on wings
eagles gáltokhis
wisdom is beyond
searching out
földjére.
Akkor
nem
kellweary		
félni a
They shall
run tehát,
and not
grow
nor grow weary
Köszönjük,Hehogy
They
walk and not
faint			
doesgondoltak
not faintránk nejelen shall
veszedelemtõl,
mert
ez csak egy
héz
helyzetünkben.
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
Imaházunk augusztus
végiofleomlása
ForIsten
to usfolytatást
a Child isígért.
born				
Prince
Peace és
vég,
Most az a
lebontása után jóEverlasting
reménységgel
vato
us
a
Son
is
given
and
			
Father
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benthe government
beNe
uponnünket
his shoulder
God építeni
szavára. and
Így bátorítja
Mózes a will
népet:
egy új ésMighty
szép hajlékot
		and
Hisés
Name			
Counsellor
féljetek! Álljatok helyt,
meglátjátok istentiszteletekWonderful
céljára, az Õ neve dicsõwill beségére.
calledA munkálatokat jövõ tavasszal
hogyan szabadít meg ma az Úr bennekezdjük
meg, addig a nem várt terveand
His Name
teket! 2MózesWonderful
14: 13, 14. Counsellor
zéssel
és az engedélyek
beszerzésével
Mighty
God		
government
will be upon
his shoulder
Mózes nem
okosabb,
mint a nép, csak the
foglalkozunk.
Everlasting
Father			
and
to
us
a
Son
is given
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
Tervünk és for
szándékunk
végrehajPrince
Peace				
to us a Child
is born
tovább
az ofüldözött
szabadoknak. Ha tására fogjuk fordítani
a kedves testvérek
Isten
az
aki,
akkor
teljesíti
az
Õ
beszédét.
számunkra
The word but is really a rather peculiar által
powerless.
To alleljuttatott
those whoösszeget:
have grown
Ebben
Mózes.
dollárt.- and who wait
one.
It hitt
is often
used in phrases such as $5,000,
wearyazaz
andötezer
powerless
aztor
kérdezte
Yes,Habut
I know,volna
but..valaki
or I'dMózeslike to for
him. is
Hemegköszönve
gives power testvéreink
- increasing
Ezúton
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
help, but…etc. How differentmegígért?
the word segítségét,
strength kérjük
to relieve
the isclipped-winged
továbbra
a minket és
ErreisMózes
csakvocabulary!
azt válaszolhatta
but
in God's
That volna,
which aztriple
Úrra condition
figyelõ imádságaikat!
of growing Minden
tired and
hogy:soNem
tudom.
azt effect
kér- szolgálatukra
Istenünk
áldását kívánjuk.
can
easily
haveHa
a valaki
negative
weary, of being
powerless.
dezte used
volna:byMózes,
mondd
megthings
newhen
humans,
changes
Then, gradually, or all of a sudden,
Testvéri
szeretettel
Berettyóújfalui
künk,
hogyan
szabadít
meg Istenit. the
for
the better
when
God pronounces
waiting
person a- faint,
weary and
Baptista
Gyülekezet
nevében:
bennünket
ebbõl
a
lehetetlen
helyzetbõl?
- One of God's glorious promises starts powerless, utterly unable to rise above
Mózes
csak"But
azt there
válaszolhatta
with
"But":
will be novolna,
gloom his circumstances
Papp Dániel
- just aslelkipásztor
he is unable,
any
the people
who
walkedtu-in by himself, toSzatmári
hogy:longer:
Nem tudom!
Egyet
azonban
István
gondnok
fathom the
wisdom
of God
darkness
have
seenértetek,
a greatés
light.
For to - finds, as he is Lisztes
Tibor
presbiter
dok! Az Úr
harcol
a lehetettrusting the Lord,
that he
us
a child
born,
to usmert
a Son
given is given wings to soar. The divine BUT
lenbõl
is kiistud
vezetni,
Õ azisÚr.
===========================
andEzthe
government
will
uponkohis is able to lift us up from the standstill of
a bibliai
hit. Hinni
aztbe
jelenti,
shoulder
and
his
name
will
be
called
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
wearisomeness.
we will be able to
VÁRJThen
MÉG!
Wonderful
Counsellor,
Mighty
annak minden
ellentmondani
látszikGod,
is.
run
(which
we
do
not
to do all the
Józsué 3:16 (2Móz have
14,21-22)
Everlasting
ofmeg,
Peace.
Nem tudom,Father,
hogyanPrince
szabadít
csak
time) and not grow weary, walk (which
Backrátoésour
central
BUT
above.
Next
várok
hiszek
benne,
és amit
nekem
we do have to do mostMegállt
of the time)
a víz.and
to
it
we
read
of
two
finalities
the
choice
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
not
faint.
Are
you
waiting
for
the
Minthogyha óriási Lord?
kéz
men
and the
Yes,a there
are choice
feladata.
ÚtatLord:
nyitni
tengeren,
leféAniko volna
Williams
tartotta
föl,
men.
However,
even
they
faint,
grow
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
megállt,
weary and are powerless.
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
s rakásra gyûlt,
Then the Lord. He is The Great
In
Christ
Alone
Szabadító ÚrOne
feladata.
Õ viszi véghez a
feszült,
Singularity.
and Only.
szabadítást
kegyelembõl.
If anyone hullám
is saved,
it is on hõkölt.
the basis
hullámra
What about those who Hit
waitáltal
for fothe
in no
gadhatod
Hit simple
által élhetsz
Megállt
Lord?
Justel.one
actionszabadon,
- almost of Christ alone. There is salvation
one else. God gives no other name under
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
percre,
inaction - for the powerless to do: to wait heaven by which men can egy
be saved
(Acts
gyõzelmesen,
mert isazthe
Úrall-sufficient
hadakozik
for
the Lord. This
amíg
a
túlsó
partra
4:12). Muhammed will not save
you.
érted. to all the ills we just read about Buddha will not saveátyou.
antidote
nem Mary
értünk.will
A this,
tengerparton
halál kapujában
- and
the singleasolution,
is open to not save you. The Pope will not save
álltak,
pedigtired
megnyitotta
számukall
- forIsten
all grow
and weary…
Várj and
mégyoga
Uram!
you. Parents, president,
pose
raAnd
az élet
kapuját,- They
és õkshall
átléptek
hathe result?
renewa their
will not save you. Kezed
This truth
separates
ne vedd
el!
falsehood:
Sinners
strength.
Really? What is the secret of Christianity from
lálból az életbe.
Még all
mindig
itt vagyok,
are saved
in
Christittalone.
strength
renewed?
The
secret
is
the
pamég
mindig
vagyunk
sokan.
Ezt a lépést te se halogasd!
rallel expression, on the opposite side of
Jesus alone. His cross alone. To his
Géza Piper)
(1977)
the central BUT - HeLukács
gives power
Jánosto the glory alone. Herjeczki(John
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Megjelent
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
Kelemen
Sándor Tomi:
folytatás
az 1. oldalról
Kornya Mihály és családja
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
származástörténete
című
könyveés
van húsosfazék, fokhagyma
és uborka,

a tisztességes temetéshez való jogukat is
Mások által eddig
dolgozott,
megtarthatták.
Az életfel
egynem
merõ
kinlódás,
egyedülálló
témátéstárgyal
Kelemen
reménytelenség
halál. De
hát ezis Sánjobb,
dor
„Kornya
Mihály
és családmintTomi
a semmi,
és úgy
sincs kilátás
ennél
jatöbbre.
származástörténete”
című, ésújonnan
Fogadjuk el a helyzetet,
az adott
megjelent
könyvében.
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,
A könyv
a szerző
általtekintetével
tervezett
minden
pillanatot
figyelõ
„Kornya-könyvek”
első
kötete,
amely
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
a koszos,
Magyarországi
Egyház
TörrongyosBaptista
nép, hogy
az Isten
ténelmi
Bizottságának
és a Romániai
személyesen
gondoskodik
róluk, és
Magyar
mindentBaptista
félretéveGyülekezetek
figyel rájuk? Szövetsége1500
Történelmi
Bizottságának
gondoévvel késõbb ismét virrasztott
zásában,
Mihálykertben,
halálának
100.a
az IstenKornya
a Gecsemáné
azon
évfordulója,
a
2017-es
Kornya-év
cencsütörtök éjszakán, azon a pénteken,
tenáriumi megemlékezések eseménysoazon alkalmából
a húsvét hajnalon,
amikor
a mi
rozata
jelent meg.
A könyv
szabadításunk
történt.
szerzője Kelemen Sándor Tomi, az ErdéSõt, személyes
van arlyi Magyar
Baptistabizonyságom
Levéltár gondozója,
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
a Romániai Magyar Baptista Gyüleke28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
zetek Szövetsége Történelmi Bizottsárólamtagja.
is lehulltak a rabtartó bilincsei.
gának

A Üldözött
szerző a szabadok,
könyv megírásával
többgyõztes szabairányú
célt
fogalmaz
meg.
dok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció.
Nem lehetett
mobilTeológiai cél: rámutatni
az időn
túl
létező
Istenre
mint a történelem
telefonon
rákérdezni
a sor elején,Urára;
hogy
bemutatni
Istennek
a viharos
évszázahátul minden
rendben
van-e. Közel
két
dokon
megtartó, gyermekek,
gondviselő
milliósátívelően
nép, asszonyok,
munkáját
a település
és lakosai
életében;
öregek, juhok,
barmok,
szekerek,
végebemutatni
tervének
beteljesedését
láthatatlanIsten
konvoj.
A Veres
tenger partKornya
Mihály
születésével;
eljuttatni
ján tábort
vernek,
megpihennek.
Egyazszer
örömhírt
az olvasóhoz;
Jécsak felröppen
a hír,rámutatni
az egyiptomi
zus
Krisztusra,
aki
Kornya
Mihályt
kisereg közeledik. Kitör a pánik a táborválasztotta
küldetésre.
ban. Elõl aatenger,
mögöttük az ellenség.
AEgyháztörténelmi
nép elõbb segítségért
kiált Istenhez,
cél: ahogy
Kirner
A.aztán
Bertalan
Kornya-krónikában
pediga neki
esik Mózesnek:megMit
teremti
a Kornya-kutatás
alapjait,
úgy e
tettél velünk,
miért hoztál
ki minket
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mű
nem kisebb2Mózes
célt tűz14:
ki, 10,
mint
Egyiptomból?
11.lerakni
Jobb
alettKornya-genealógia
alapjait.
volna szolgaként meghalniMegpróEgyipbál
egy összképet
bemutatni
Kornya
tomban.
Kiderül, hogy
van aa népnek
család
a történelmi
események
hite, deéletéről
még nagyon
gyenge az
a hit. Ha
tükrében.
hitelesen
jól mennekPróbálja
a dolgok,
tisztelikbemutatni
az Urat,
Kornya
Mihály
születését
de ha balul üt ki valami, mint
márisegyházpánitörténelmi jelentőségű eseményt.
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
Kornya-genealógiai
cél: feldolgozni
hibás,
hogy ide jutottunk?
és bemutatni
ágon Kornya
Mellesleg, apai
sok keresztyén
tart Mihály
ezen a
családja
származását;
feldolgozni,
valaszinten a hitéletében.
mint
bemutatni
hitelesen,
részleteiben
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
apai ágon a Kornya-ősök családja életéígérete.
2Mózes a6:történelmi
6-8. Isten megígérte,
nek eseményeit
és helytörhogy
megszabadítja
õket az
egyiptoténeti események tükrében;
feldolgozni,
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az
valamint bemutatni a Kornya ígéret
család
földjére. Akkor
tehát, nem
kell félni a
nemzetiségi
és helybeli
származásának,
jelen veszedelemtõl,
mert eztársadalmi
csak egy
felekezeti
hovatartozásának,
rövid epizód
a nép
életében. Nem
ez a
osztályhoz
való
tartozásának
és nemesi
származásának
témáját;
megvég, Isten folytatást
ígért.illetve
Most az
a
válaszolni
az ezekkel,
az Arany
dolgunk, hogy
erõsen illetve
ráálljunk
Isten
családdal
való
rokonsággal
szavára. Így
bátorítja
Mózes akapcsolatos
népet: Ne
kérdéseket.
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
Célja szabadít
továbbá meg
a hiánypótlás
a téhogyan
ma az Úr és
bennevedések
tisztázása.
Hiánypótló
munka,
teket! 2Mózes
14: 13,
14.
mivel
korábban
nem voltmint
ismert
a szülők
Mózes
nem okosabb,
a nép,
csak
nevén
kívül
semmilyen
adat
a
Kornyahisz Istenben, és a hit beszédét mondja
ősök
személyéről,
családi
életéről, szártovább
az üldözött
szabadoknak.
Ha
mazásáról, ezért célja a hiányzó családi
Isten
az
aki,
akkor
teljesíti
az
Õ
beszédét.
adatok felderítése és pótlása, valamint a
Ebben hitt
Mózes.és Kornya Mihály szüKornya
családot
Ha
azt
kérdezte
volna valaki
Mózesletését, személyét illető
téves állítások
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
cáfolata és tisztázása.
Erre
csak azt
volna,a
A Mózes
kutatásnál
ésválaszolhatta
adatgyűjtésnél
hogy:
Nem
tudom.
Ha
valaki
azt
kérszerző törekedett elsőrendű források
dezte volna:ésMózes,
mondd megtörténekutatására
felhasználására:
künk, éshogyan
szabadít
meg Isten
nelmi
helytörténeti
dokumentumok,
bennünket ebbõl
a lehetetlen helyzetbõl?
anyakönyvek,
jegyzőkönyvek,
adónyilvántartások,
leírások,
szemtanúk
beMózes csak azt
válaszolhatta
volna,
számolói.
de nem
csupán
hogy: NemNagyrészt,
tudom! Egyet
azonban
tu-a
nagyváradi
találhadok! Az Úr állami
harcol archívumban
értetek, és a lehetettó
nagyszalontai
anyagok
2
év,
5
hónap
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
alatti
kutatása
és
az
anyaggyűjtés
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti,során
kotöbb
ezer
oldal azt,
anyag
kutatási
eredmémolyan
veszem
amit
Isten mond,
ha
nyeinek feldolgozása és publikálása törannak
minden
ellentmondani
látszik
is.
ténik meg a megjelenő monográfiában.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
A kézirat
által benne,
felöleltés időszak
630
várok
rá és hiszek
amit nekem
esztendő, az első évszám 1214. Szalonta
mond,
megteszem.
A többi„ZOLUNTA”
pedig az Õ
első
írásban
való említése
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
leféformában a „Codex Diplomaticvs”-ban.
kezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
A kötetben a Kornya-genealógia szerinti
bocsátani
az egyiptomiakra...
a
végső
évszám
1844. február 28.,mind
Kornya
Szabadító
Úr feladata.
Mihály
születése
ideje.Õ viszi véghez a
szabadítást
kegyelembõl.
Hit339
általoldal,
foA könyv teljes
terjedelme
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
képek száma 137 db. A könyv tartalmaz
mindig
abár
szerző
általüldözötten,
összeállítottde15ugyanakkor
db Kornyagyõzelmesen,
mert
az Úr
hadakozik
családfát,
továbbá
néhány
Toldi-,
Aranyés
Ertsey-családfát.
érted.
A könyv
tengerparton
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Ében Háézer
Megváltó Istenünk,
Kit illet tisztelet,
Kiváltság Téged dicsérnünk,
Magasztalnunk Neved.
Ajándék életünk,
Elménk, kezünk, erőnk,
Mindaz, mit itt elérhetünk,
Egész földi jövőnk!
Minden kisgyermeket
Figyelsz hűségesen,
Kész vagy meghallani Neved,
Ha mondja selypesen.
Nem veszted szem elől
Az ifjú életet,
Úgy óvná tévelygésektől
Mentő szereteted!
Igét adtál elém,
S nemet mondtam Neked—
Utaddal nem törődtem én,
Nem érdekelt Neved.
A messzi idegen
Megcsalt keservesen,
De megmutattad énnekem:
Mi az a kegyelem!
Megújult életem
Tévút dacára is—
Megtartóm Te voltál nekem,
És Te légy mindig is.
Ó év—most búcsúzunk!
Nem vagy te rajtunk úr…
Eben-háézer!—szólhatunk—,
Megsegített az Úr!
Hogy mit hoz holnapunk,
Én honnan tudhatnám?
Ám gondtól óvni, jó Urunk
Ezt mondja: Bízd csak rám!
Atyánk, mi így teszünk,
Áldunk jóvoltodér’!
Add, hogy a múltér’ dícsérjünk,
És bízzunk—bármi ér!
John Newton, ford. A. Williams
(Dallam: Légy mindhalálig hű)

ESZMÉLŐDÉS

Az esztendő körforgásában, négyhónapnyi távolságban követi karácsonyt
a nagypéntek ünnepe. Sokáig úgy véltem, hogy nemcsak az időben, de lényegüket tekintve is nagy a közbevetés közöttük. Sajátos körülmények között történt, hogy szoros összefüggésüket lelki
hasznomra fölfedezhettem.
1961 tele reménytelenül rossz lelki
helyzetben talált, mert teológiai tanulmányaimat épp csak hogy befejezve, az ateista hatóság politikai indokból örökre eltiltott a még meg sem kezdett lelkipásztori szolgálattól. Amikor csak eszembe
jutott ez az otromba intézkedés tehetetlenül szenvedtem. Csak néhány évvel ké2017. december

sőbb visszatekintve értettem meg, hogy
nem egyéb, mint a rám váró szolgálatokra edző megpróbáltatás esett velem.
Ez időben feleségemmel a minket menedékhelyként befogadó, velünk sorsközösséget vállaló, Gerő Sándor testvér
által pásztorolt rákospalotai gyülekezetbe jártunk. Karácsony első napján délelőtt is oda igyekeztünk. Az istentisztelet megkezdésre várva balsorsom jutott
eszembe megint. A szívemet addig betöltő békesség egyszerre odalett.
„Miért pont velem esett meg mindez? – pöröltem sokadszor az Úrral. –
Te mondtad, hogy az aratni való sok,
a munkás kevés. Most eltűröd mégis,
hogy lelkek pásztorolása helyett, műszaki ügyintézőként vesztegessem időmet s erőmet egy akadémiai kutatóintézetben? Miért? Miért?”
Tekintetem ekkor a bemerítő medence előtt álló fölékesített karácsonyfára
esett, ám szemem egyszerre csak befogta a bemerítő medence hátsó falán függő
méretes keresztnek a fenyőfa ágai közt
átsejlő képét is. Ahogy tudatosodott
bennem a testet öltésre emlékeztető díszes fa, és a váltsághalálra utaló kereszt
egyetlen képpé ötvöződése, ennek hatására búvópatakként tört utat tudatomba
a Krisztus-himnusz, melyben egy mondatba foglaltan, egymástól elválaszthatatlanul van együtt az, amire a helyesen
ünnepelt karácsony és nagypéntek emlékeztetni akar minket: „Megüresítette
önmagát… emberekhez hasonlóvá lett…
engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig
a kereszthalálig” (Fil 2:7.8). Ám nemcsak
az egymástól többhónapnyi távolságban
lévő két ünnep együvé tartozása világosodott meg akkor előttem, hanem Megváltóm zokszó nélkül vállat keresztútjára gondolva igen-igen megszégyelltem
magam önsajnáló zúgolódásom miatt;
és egy akkoriban közkedvelt ének kezdősora tolult elmémbe imádság gyanánt:
„Szeretnék Jézushoz hasonló lenni…”

Attól kezdve oda lett fel-feltörő keserűségem, és helyébe a bízó várakozás lépett. Bizonyossá lettem abban, hogy ha
az értem született és értem szenvedő Úr
Jézussal azonosulok, akkor a maga idején megérkezik az Atyától a Megváltóéhoz hasonló, de az én emberi mértékemhez szabott fölmagasztalás is. És pontosan egy év múlva, 1962 karácsonyán, az
Úr által megnyitott kapun belépve kezdetét vehette a hét állomásos Szegedi
Körzetben Isten áldásával kísért gyümölcsöző szolgálatom.
Azóta az Úrtól megerősítve igyekszem követni karácsony, nagypéntek és
húsvét Isten által megszentelt, egymástól elválaszthatatlan stációit.
Győri Kornél

FUTOK!

„Én tehát nem céltalanul futok, hanem
egy határozott cél felé." 1Kor 9,26
Ballag, botorkál, sétál, lépeget…
megy, fut, szalad... sántikál, vánszorog...
Hány szép szavad van, édes magyar
nyelvem
arra, hogyan teszem meg az utat,
hogyan közeledem a cél felé.
„Futok!” – olvasom az igét. „Futok!”
És szégyenkezve hajtom le fejem.
„Futok!” Le merném írni ilyen bátran?
Futok? Vagy csak sétálok, ballagok?
Vagy vánszorgok a meredek úton,
remélve, hogy mégis célhoz jutok?
Új, izmokat acélozó erőért,
életújító erőért esengek.
Hadd valljam én is boldog, biztos hittel:
Krisztus nyomán, KI megvett drága
véren
- az örök cél felé, míg el nem érem...
„futok, futok, futok”.
Túrmezei Erzsébet

