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

Egyszerű mondatok a „nagyszerű” Szentlélekről
ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

A magyar helyesírás szabályai szerint
személynevek
előtt Mindez
nem használunk,
1Korintus 10:11.
pedig pélnem
alkalmazunk
„a”,
„az” névdaképpen történt velük,vagy
figyelmeztetéelőt. Régebben úgy tanultuk: nem szasül íratott
meg nekünk, akik
utolsó
bad!
Ma belenyugvóan
azt az
mondjuk:
idõkben
élünk.
Nem illik. – Amikor a Szentháromságról van szó, gyakran megszegjük ezt a
Pál apostol
szerint
biblikus
szabályt.
Mert így
mondjuk,
írjuk:dolog
„Az”
párhuzamot
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Izráel
egyiptomi
Isten, „a” Jézus, „a” Szentlélek.
Engem
kivonulása,
pusztai
vándorlása
és hívõ
feszélyez
a téma,
hiszen
ők mindhárman
életünk
különbözõ
állomásai
között.
Ezt
a leghatalmasabb, legfontosabb és legfelségesebb személyek. /Kiráz a hideg,
amikor valaki úgy szólítja meg Istent,
2 Móz
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hogy
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2 Szólj Izráel fiaihoz, hogy
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még azt
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egéHahírót
elõtt, mi
Migdól
és asem
tenger
között,
szen,
hogy Ők
hárman
Egy Személy.
Baal-Cáfón
elõtt.
Vele –szemben
táborozzanak a tengernél. 3 Hátha azt gondolja a fáraó, hogy eltévedtek Izráel fiai
ezen a földön, körülzárta õket a puszta! 4
AZUTÁN
Én pedig megkeményítem a fáraó szívét,
(Pünkösdre)
hogy üldözõbe vegye õket, és megmutatom
dicsõségemet a fáraón és egész haderején.
"Nem
semazhatalommal,
Akkor erővel,
megtudják
egyiptomiak,hanem
hogy én
az
én Lelkemmel,
aztígy
mondja
a
vagyok
az ÚR. És
cselekedtek.
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Amikor jelentették
Egyiptom 4:6)
királyának,
hogy elmenekült a nép, megváltozott a
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és szolgáinak indulata a nép
azután
iránt, kár
és ezt
hogy
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is ereje
ember volt
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pusztán
át
Kánaán
felé.
keresnünk, természetesen transzcendens síkon. Leírom: egy meg egy meg
hogyEgyáltalán
bár Izráel
egyA–történetbõl
az egyenlőkiderül,
EGGYEL!
fiai
elhagyták
Egyiptomot,
mégis
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népét.szemlélve
Amikor elindulnak,
ismerni, hogy nincs semmi probléma a
egyiptomi
haderõ üldözõbe
veszi
õket,
szellemi valóságok
világában.
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számban
Dániel
lelkipásztor
éljetek!mindent
Álljatok
helyt,
és meglátjátok
céljára,
az Õ neve
dicsõfélretéve
figyel rájuk?
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megállt,
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REV. DÁNIEL
hátul
minden PÜSÖK
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-

Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter
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Egyszerű
mondatok
a
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
„nagyszerű”
folytatás az 1. oldalról
Szentlélekről

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
folytatás
az 1. oldalról
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
tokába.
Mint ahogy
azt semvaló
tudom,
hogyis
a tisztességes
temetéshez
jogukat
Becalélnak,
Húr
vizsgát
megtarthatták.
Azfiának
élet egymilyen
merõ kinlódás,
kellett
tennie és és
kihalál.
előtt,De
hogy
így jobb,
nyireménytelenség
hát ezis
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róla azésIge:
ismint a semmi,
úgy„Betöltöttem
sincs kilátás őt
ennél
teni
lélekkel,
bölcsességgel,
értelemmel
többre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
és az adott
éskeretekben
képességgel”?
– Abba
a megoldásba
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
menekülök,
Isten
Hányan hogy
tengetik
az abszolút
életüket szuvema is
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hatalmasság.
Behátrálok hát az én
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
sajátÍgy
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és alázattal
azon
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az életét
Izráel míg
el
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a ki
Lélek,
nem jött
hozzá
a Szabadító és
nem
énhozta
pedig
kitöltsem
lelkemből
mindazt,
õket
a szolgaság
házából.
amivel valaki számára áldás lehetek.
MilyenSzentlélek!
a mi Szabadítónk?
Drága
Kérlek, 2Mózes
maradj
12:42-ben
egy különös
mondavelem,
hogytalálunk
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tosan
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az majd
Úr azon
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érveVirrasztott
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Egyiptomból.
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üdvösség
napján megseMicsoda
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ebben a
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Íme,
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a kegyelem
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Izráel6:2)
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(2Kor
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Sándor az
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szólva a
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Isten mindent
félretettIgék
és csak
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a Szentlélekről
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felügyelte,
den
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Hát
kicsoda
ez a rabszolga,
3. „Engedetlenek
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személyesen
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meg…figyel
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mindent
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5. 1500
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a az
Szentlélek.”
csütörtök
éjszakán, vagytok,
azon a és
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6. „Isten temploma
az
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a
húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
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szabadításunk
7. „Akiket Istentörtént.
Lelke vezérel, azok
IstenSõt,
fiai.”személyes bizonyságom van arról,
hogy
velem
együtt
virrasztott az Úr
8. „A
fiúság
Lelkét
kaptátok.
9. „A
Lélek
tesz bizonyságot…
28
évvel
ezelõtt
egy téli estén,hogy
amikor
Isten
gyermekei
vagyunk”.
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is lehulltak
a rabtartó bilincsei.
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megtelt
Szentlélekkel”.
Üldözött
szabadok,
gyõztes szaba11. /Jézus
mondja/tehát.
„Az Úrnak
dok.
Elindultak
NemLelke
volt tevan
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lekommunikáció. Nem lehetett mobil12. „Aki arákérdezni
Lélek zálogát
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telefonon
a sor
elején, hogy
13.
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Lélek
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öregek,
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barmok,
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láthatatlan
A Veres
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csak felröppen
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a pánik
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A18.nép
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Mindenki
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kívánjaazés
szereti
hite,
de még nagyon
a hit.
Ha
az
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máris pánitébb
megoszt
bennünket.
Nem Ki
is beszélkolnak
és bûnbakot
keresnek.
volt a
ve
arrólhogy
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Szabadítóra
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2Krón a17,16;
ra az élet kapuját,
õk átléptek
ha2Kor
lálból3,18.
az életbe.
Szabadságról
akkor beszélheEzt a lépést te csak
se halogasd!
tünk, ha elfogadjuk a rabság létezését
is. Amikor azt állítjuk,
hogyJános
élvezzük a
Lukács
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Kedves Testvéreink Jézus KriszGyermektáborozás
tusban!
Kedves Amerikai
júliusMagyar
2-9. Baptista
Szövetség!
***
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
Nemzetközi
Magyar
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
az Õ
neve iránt,
amikor szolgáltatok
és szolBaptista
Ifjúsági
gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)

Tábor: DEBRECEN

Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne2017. július 31 - augusztus 4.
héz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus
* * *végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít benMABAVIT
IV.építeni
nünket egy
új és szép hajlékot
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõDEBRECEN
ségére. A munkálatokat
jövõ tavasszal
kezdjük meg,
a nem várt
2017.addig
augusztus
4-6.tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
infó: mabavit.hu
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által
számunkra
eljuttatott
összeget:
Szentlélek
szabadságát,
akkor
azt is ki$5,000, azaz ötezer dollárt.
jelentjük, hogy már nem élünk a bűnös
Ezúton is megköszönve
testvéreink
szenvedélyek,
a büszkeség,
az engeszsegítségét,
kérjükatovábbra
is a minket
és
telhetetlenség,
hitetlenség,
a hűtlenség,
aza Úrra
figyelõ
imádságaikat!
Minden
különféle
tévelygések,
a saját
lázadászolgálatukra
Istenünk aáldását
sunk és önzésünk,
világikívánjuk.
életmódok,
felfogások és szórakozások uralma alatt.
Testvéri
szeretettel
Kol
1,21-22;
3,1-11. a Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
nevében:
Szabadosságot hoz
minden olyan döntésünk, melyPapp
általDániel
önhatalmúlag
lelkipásztorszabadnak nyilvánítjuk
magunkat
olyan
Szatmári István
gondnok
Lisztes
Tibor presbiter
dolgok megtételére,
amelyekkel
az igaz
Isten nem ért egyet. Hasonlóképen, az
===========================
olyan felelősségek lerázása is, melyeket
a kegyelmes Úr terhelt ránk. Mt 11,28VÁRJ
MÉG!
30; 19,3.9;
1Kor 6,12;
8,9; 9,19; 10,23.29;
Jak
1,25-27;
1Pt(2Móz
2,13-17.14,21-22)
Józsué
3:16
Óriási balgaság önként lemondani a
Megállt a valami
víz.
Szentlélek valódi szabadságáról
állítólagosan Minthogyha
„testhezállóért,
többért”!
óriási
kéz
Gal 5,1.13; 2Pt 2,9-22.
tartotta volna föl,
megállt,
„Titeket a szabadság törvénye
alapján
s rakásra
gyûlt,
fognak megítélni. Erre
mindig emlékezzetek, ha mondtok, vagy tesztek
valamit!
feszült,
Valóban, nem
a mózesi
törvény
megtarhullám
hullámra
hõkölt.
tása által üdvözülünk, hanem
ingyen
Megállt
kegyelemből hit által. Ennek
következegy percre,
tében örömmel és
szeretetből
engedelamíg
a túlsó partra
meskedünk Megváltónk
a értünk.
Szentlélek
át és
nem
tanításainak. Majd számot kell adnunk
Krisztus ítélő székeVárj
előttmég
arról,
hogy
Uram!
mire használtuk fel
lehetőségeinket
Kezed ne vedd el! és
szabadságunkat!
12,48;
14,10;
Még Lk
mindig
itt Róm
vagyok,
2Kor még
5,1-10;
Jak
2,12.
(Egyszerű
fordímindig itt vagyunk sokan.
tás)

dr. Vass
Gergely,
Kelowna
Herjeczki
Géza
(1977)

4.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az ÁHÍTAT
1. oldalról

„Maradj
meg abban,
amitvan
tanultál,
és
Az
élet gyötrelem,
de azért
mit enni,
amiről
megbizonyosodtál,
tudván,
kiktől
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
tanultad, mivel gyermekségedtől ismered
a tisztességes temetéshez való jogukat is
a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek
megtarthatták.
Az életa egy
merõ kinlódás,
téged
az üdvösségre
Krisztus
Jézusba
reménytelenség
és
halál.
De
hát ezis jobb,
vetett hit által. A teljes Írás Istentől
ihlemint
semmi, aéstanításra,
úgy sincsakilátás
ennél
tett,
ésahasznos
feddésre,
a
többre. Fogadjuk
a helyzetet,való
és azneveadott
megjobbításra,
az el
igazságban
keretekben
próbáljuklegyen
elviselhetõvé
lésre;
hogy tökéletes
az Istentenni.
embere,Hányan
minden tengetik
jó cselekedetre
felkészített.”
az életüket
ma is
– ezzel
2Tim a3,14-17
rabszolga-gondolkodással?
tengette azazéletét
Izráel
el
A Így
megismerést
ember
sajátmíg
tette
nem jött hozzávéli.
a Szabadító
és ki
nem
eredményének
Ennek egy
általáhozta
õket aigény
szolgaság
nos,
emberi
áll a házából.
hátterében, mi-

szerint mindenki megköveteli magától
az igazság
Az összes2Mózes
elsajáMilyenismeretét.
a mi Szabadítónk?
títható
igazság
ismeretére
természete12:42-ben találunk egy különös mondasen
nem juthat el, de mindnyájan
tot senki
Istenrõl.
törekszünk
arra,azhogy
egy-egy
konkrét
Virrasztott
Úr azon
az éjszakán,
dologról
valósághű
ismeretünk
legyen.
amikor kihozta õket Egyiptomból.
Ez az
Szükségét
érezzük
annak
is,
hogy
a
éjszaka az Úré volt.
megismert igazságot valamiféleképpen
Micsoda– evangélium
ebben a
kifejezzük
elmondjuk, van
bemutassuk,
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
megéljük. Szinte minden ébren töltött
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
nem
pillanatunkról elmondható, hogy éppen
alszik. Mit
jelent az, hogy
az
valamivel
ismerkedünk,
és virrasztott
ugyanakkor
Úr azon
azfejezünk.
éjszakán, amikor kihozta
valamit
ki is
népét
Egyiptomból?
Kincsértékűnek
tartjuk azt, ami felől
Emberileg szólva –már.
Isten
mindent
megbizonyosodhattunk
Megismerfélretett
csakértelmesen
az Õ népérebeszélnünk;
figyelt azon
tük.
Van és
miről
mert
mint Borberitz
Pál katolikus
teoaz éjszakán.
A szabadulás
minden
lógus
is írja: “Inkább
akarunk
valamit
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
mondani,
mint semmit.”
meggyőminden pillanatot
figyelõ Atekintetével
ződésünket
féltve
óvjuk
minden
olyan
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
hatástól,
kikezdhetné,
mert az
megdolkoszos,ami
rongyos
nép, hogy
Isten
goztunk
érte, életélményeink
ékelszemélyesen
gondoskodik közé
róluk,
és
tük,
a céljainkat
érintette.
mindent
félretéve
figyel rájuk?
Korán, már a gyermekben jelentkezévvel
késõbb
ismét virrasztott
nek 1500
ezek az
igények
a megismerésre
és
Isten a Gecsemáné
kertben,
a az
kifejezésre.
Tapasztalatlan
még,azon
ami-a
csütörtök
éjszakán,
a pénteken,
kor
a környezete
szinteazon
„ráborul,”
hogy
azon
a
húsvét
hajnalon,
amikor
a ne
mi
óvja, és a helyén tartsa (“senki meg
szabadításunk
történt.
vessen
ifjú korod
miatt”). Veszélyek leSõt, személyes
bizonyságom
arselkednek
rá: “gonosz
emberek ésvan
rosszhogy velem
virrasztott
az Úr
raról,
igyekvő
ámítókegyütt
jönnek,
tévelygők
és
másokat
is ezelõtt
megtévesztők”
írja Timóte28 évvel
egy téli –estén,
amikor
usnak
akik ellena úgy
védekezhet,
rólamPál,
is lehulltak
rabtartó
bilincsei.ha
a már meglévő meggyőződése forrásánál marad.
Biztatja
is ugyanakkor:
hig�Üldözött
szabadok,
gyõztes szabagye,
a megbízható
dok.hogy
Elindultak
tehát. forrásból
Nem voltvett
teigazságokkal
szolgálva,
hasznát
is
lekommunikáció.
Nemazok
lehetett
mobilmeglátja
majd!
telefonon
rákérdezni a sor elején, hogy
Két minden
fogódzóba
kapaszkodhat
tehát
hátul
rendben
van-e. Közel
két
a milliós
hívő ember,
hogy
a
megismert
igaznép, asszonyok, gyermekek,
ságtól el ne tántorodjon. “Vissza a foröregek, –juhok,
barmok,
szekerek, végeráshoz!”
tanították
a reformátorok
is.
konvoj.
Veres tenger
partAláthatatlan
“forrás” az
Ige, A
mégpedig
a “teljes
ján tábort
vernek,azmegpihennek.
Írás,”
és azoknak
életpéldája, Egyakik
szer
csak
felröppen
a
az egyiptomi
áldozatos hűséggel és hír,
szeretettel
megsereg közeledik.
Kitör Sok
a pánik
a táborismertették
azt velünk.
könyv
“tárban. Elõl a tenger,
mögöttük
ellenség.
saságában”
írom ezeket,
de az
egyik
sem
A népannyit
elõbb és
segítségért
kiált Istenhez,
mond
úgy a Megváltóról,
a
hívő
életről
a világról,
mint az emaztán
pedigésneki
esik Mózesnek:
Mit
lékeim.
Nagyapával
tettél velünk,
miértelkezdve,
hoztál kiegészen
minket

2017.
június
3. oldal

máig,
akiktől 2Mózes
tanulhattam,
úgy
Egyiptomból?
14: 10,mind
11. Jobb
beszéltek
Róla,
mint
akik
a
legnagyobb
lett volna szolgaként meghalni Egyipkincsüket
osztják meg
tomban. Kiderül,
hogyvelem.
van aIlyenek
népneka
hiteles
tanúságtevők.
A
jövő
irányából
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
is kínálkozik egy fogódzási lehetőség:
mennek a igazság
dolgok, hasznát
tisztelik kínálja
az Urat,a
ajólmegismert
de
ha
balul
üt
ki
valami,
máris
pániholnap, amennyiben készek vagyunk
az
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
volt a
Ige
cselekvésére.
Honnét
ez a Ki
meggyőhibás, hogy
jutottunk?
ződés?
Ez aidelegszemélyesebb
ismeret.
sokakaratunknak
keresztyén tart
ezen a
MárMellesleg,
nem is az
engedve,
szinten
a hitéletében.
de
előttünk
is észrevétlen módon gyűjtünk
újabbMózesnek
információkat,
értékelünk
és
Ekkor
eszébe
jut Isten
pontosítunk.
Isten
Szava
igazolódik
az
ígérete. 2Mózes
6: 6-8.
Isten
megígérte,
igazság
megjelenéseiben.
hogy megszabadítja
õket az egyiptoMi mindenre
ihletett
Írás?
miak
kezébõl, éshasznos
beviszi az
népét
az ígéret
Tanítja,
feddi,
javítja,
neveli
az
Úrra
földjére. Akkor tehát, nem kell félni
a
figyelő embert, hogy a rá váró feladajelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
toknak megfeleljen. Visszavezeti, majd
rövid
epizód
a nép életében.
Nem ez– aa
ott
tartja
a Teremtő
Isten tervében
vég, Isten
Most az a
helyén.
Ott,folytatást
ahol az ígért.
istenképmásságot
dolgunk, hogy
erõsen ráálljunk
Isten
leginkább
“virágoztathatja”
az ember:
az
igazság
kiolthatatlan
szavára.
Ígyiránti
bátorítja
Mózes a vágyában,
népet: Ne
és
annak Álljatok
hiteles kifejezésében.
féljetek!
helyt, és meglátjátok
hogyan
szabadít
meg
ma az Úr
Imádkozzunk a nevelőkért
és bennea tanuteket! 2Mózes 14: 13, 14.
lókért!
Mózes nem okosabb,Novák
mint aJózsef
nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Lélek
egysége
Isten azAaki,
akkor teljesíti
az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ef 4,1–16
Ha azt kérdeztemegtartani
volna valakiaMózes„Igyekezzetek
Lélek
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit megígért?
egységét a békesség kötelékével.”
(3v)
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
A Gyülekezet
a Lélek
tüzében
hogy:
Nem tudom.
Ha valaki
aztszülekértett. Ez a mennyei láng azóta is képes
dezte
volna:
Mózes,
mondd
meg
valódi egységet kovácsolni emberneés
künk, hogyan
szabadít
meg Isten
embertársa
között.
Ez a kapcsolat
nem
a lehetetlen
helyzetbõl?
abennünket
kölcsönösebbõl
vonzalomra
vagy
közös érMózes
csak
azt
válaszolhatta
deklődési körre, de még csak nemvolna,
is csahogy:
Nem
tudom!
Egyet azonban
tu-a
ládi
vagy
nemzeti
kötelékekre
épül. Ez
Szentlélek
amely és
Isten
Fiának
dok! Az Úregysége,
harcol értetek,
a lehetetmegismerésére
és a benne
hitre
lenbõl is ki tud vezetni,
mert Õvaló
az Úr.
alapozódik.
Beépít
bennünket
Krisztus
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, kotestébe,
hogy ott
növekedmolyan veszem
azt,szeretetben
amit Isten mond,
ha
jünk és szolgáljunk. Ez a folyamat fog
annak
minden
ellentmondani
látszik
is.
sérülni minden esetben, amikor a Lélek
Nem tudom,
hogyan
szabadít
meg, csak
egysége
helyett
valami
mást igyekszünk
várok rá és hiszek
benne,
amit nekem
megőrizni.
Szeretnél
az és
Egyház
élő és
mond,tagja
megteszem.
többi pedig
az Õ
építő
lenni? A
Kötelezd
el magad
feladata.
nyitniegységét
a tengeren,
leféarra,
hogyÚtat
a Lélek
munkálod
akezni
békesség
által minden
helyzetben.
Ne
a harcikocsik
kerekét,
homályt
engedd
meg,
gondolataidba
bármi
bocsátani
az hogy
egyiptomiakra...
mind
a
beférkőzzön,
az alázat,
szelídség
Szabadító Úr ami
feladata.
Õ viszia véghez
a
vagy
a türelem
helyét átvenné.
A gyüleszabadítást
kegyelembõl.
Hit által
fokezet élete sohasem lesz teljes nélküled,
gadhatod
el. Hit által
szabadon,a
mert
a Megváltó
tégedélhetsz
is beleszeretett
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
közösségbe. Építsd és bátorítsd testvéregyõzelmesen,
az Úrcsak
hadakozik
idet
még akkor mert
is, ha néha
szeretetérted.
ben
tudod elviselni őket. Hidd el, veled
A tengerparton
a halálErre
kapujában
is vannak
így néhányan.
azonban
nem
elég
csak
vágyni,
hanem tenni
kell
álltak,
Isten
pedig
megnyitotta
számukérte
napról
napra
és
hétről
hétre.
Ebbe
ra az élet kapuját, és õk átléptek a haazonban
lálból az megéri
életbe. befektetned, mert ez a
mennyei Atya akarata. Hallod a Szentléa lépést
te se halogasd!
lekEzt
hangját?
Figyelj
rá!
Paróczi Zsolt
(Áhítat
2017)
Lukács
János

Paradicsompaprika
Magyarországi
Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
A férjem
elment vásárolni.
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös u. 2.Mikor
hazajött,
a bevásárlószatyorból többek
www.baptista.hu/berettyoujfalu
között gyönyörű paradicsompaprika került elő. Olyan gusztusos volt, hogy nem
Kedvesellenállni
Testvéreink
Jézus Krisztudtam
a kísértésnek,
és azontusban!
nal felvágtam az egyiket, várva a finom,
Kedves ízt.
Amerikai
Magyarcsalódás
Baptistaért,
ismerős
De bizony
Szövetség!
mert amikor beleharaptam, a csodaszép,
csábító,
ropogós paprikának
semmi
„Nem igazságtalan
az Isten,
hogyíze
nem volt! a ti cselekedeteitekrõl és a
elfeledkezzék
Ahogy amelyet
virágoknál
az illat, számomszeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ
neve
iránt,
amikor szolgáltatok
és szolra az
ennivalónál
az íz áll az első
helyen.
gáltok
szenteknek.”
(Zsid 6:10)
Miaaz
íz? Egy jellegzetes
tulajdonság,
akárcsak az illat. Nehezen lehet meghaKöszönjük,
gondoltak
ránk netározni,
de hahogy
nincs
ott, hiányzik!
héz helyzetünkben.
Péter apostol ezt írja 1. levelében: „ÍzImaházunk
augusztus
és
leltétek,
hogy
jóságosvégi
az leomlása
Úr.” (1 Péter
lebontása
jó Dávid
reménységgel
va2:3) Vagyután
ahogy
egyik zsoltárágyunk
afelõl, hogy„Érezzétek
Isten megsegít
benban olvassuk:
és lássátok
nünket
egy új
és Úr!
szépBoldog
hajlékot
építeni
meg, hogy
jó az
az az
ember,
istentiszteletek
céljára,(34:9)
az Õ neve dicsõaki őbenne bízik!”
ségére.
A munkálatokat
tavasszal
Engem
csalódás ért –jövõ
de az
Úr jósákezdjük
meg,
addig
a
nem
várt
gának egyik jellemzője, hogy ő tervemegbízzéssel
ható! és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Pál apostol pedig, az efézusi gyüleTervünk és szándékunk végrehajkezetért,
térddeltestvérek
elmondott
tására fogjukmeghajtott
fordítani a kedves
imádságában
kéri: „Aösszeget:
szeretetben
által
számunkraezteljuttatott
meggyökerezvén
és alapot vevén, hogy
$5,000,
azaz ötezer dollárt.
megérthessétek minden szentekkel egybe,
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
mi
a szélessége
és hosszúsága
és mélysegítségét,
kérjük továbbra
is a minket
és
sége és magassága
az Isten
jóvoltának,
azÉsÚrra
figyelõ imádságaikat!
Minden
megismerjétek
a Krisztusnak
minden
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.
ismeretet felül
haladó
szeretetét,
hogy
ekképen beteljesedjetek az Istennek
Testvéri
szeretettel (Ef
a Berettyóújfalui
egész
teljességéig.”
3:18-19).
Baptista
Gyülekezet
nevében:
Isten jóságával jól lehet lakni – ez az
egyedüli dolog,
ami
csillapítja
éhségünPapp
Dániel
lelkipásztor
ket.
Szatmári István gondnok
Jézus ezt mondta
Atyjáról:
Lisztesmennyei
Tibor presbiter
„Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti
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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.
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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
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Itt
végzi szolgálatát
gyülekezetünk
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind az
a
utóbbi
40
évben.
14
lelkipásztora
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghezvolt
a
eddig
közösségünknek,
mostáltal
várja
szabadítást
kegyelembõl.s Hit
fo-a
tizenötödiket.
Azáltal
utóbbi
50 évben
4 lelgadhatod el. Hit
élhetsz
szabadon,
kipásztora volt gyülekezetünknek: Szabár mindig üldözötten, de ugyanakkor
badi Gusztáv, Herjeczki András, Lovas
gyõzelmesen,
mert az
Úr hadakozik
András
és Herjeczki
A. Géza,
aki Huli
érted.
Sándor meghívott lelkipásztor megérkeA tengerparton
a halál kapujában
zéséig
marad szolgálatában.
álltak,
Isten pedig
megnyitotta
számukA gyülekezet
a 20-30-as
években
élte
ra az élet kapuját,
õk átléptek
a hafénykorát,
amikor aésszázat
is meghaladlálból
az életbe.
ta
a tagok
száma; a 70-es évek elején
azonban
kis híján
Ezt a lépést
te semegszűnt
halogasd!létezni. Ma
harmincegy-néhány tagja van közösségünknek, ami a családtagokkal,
látogaLukács János

Magyarországi
Baptista
Egyházés a
Az ünneplő Kulcsár
házaspár
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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
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hogy bevételét
van a népnek
kező
lelkipásztor
hite, de
még nagyonkocsijára
gyenge azszámítunk
a hit. Ha
fordítani.
Valahogy
nehezen
jöttazkiUrat,
a léjól mennek a dolgok, tisztelik
pés,
végül
is
csak
októberben
került
de ha balul üt ki valami, máris páni-rá
sor.
Ennek
ellenére rekord
eredménnyel
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
Ki volt a
végeztük ezt a környezetünk számára is
hibás, hogy ide jutottunk?
fontos szolgálatot. (Sok az idős és a szeMellesleg,
keresztyénakik
tart mindig
ezen a
gény
ember asok
környéken,
szinten
a
hitéletében.
várnak erre az alkalomra.)
Ekkor Mózesnek
eszébe jutlátogatIsten
Október
végén Chicagóba
ígérete.28-an.
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6-8. Isten megígérte,
tunk,
A 6:gyülekezet
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hogy megszabadítja
õket
az egyiptoistentiszteletén
szolgált
az énekkarunk/
miak kezébõl,
népét az ígéret
zenekarunk
ésésa beviszi
lelkipásztorunk,
majd
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 tuchicagó
az 56-os
dok! Azmagyarjainak
Úr harcol értetek,
és a forradalehetetlom
rendezett
lenbõltiszteletére
is ki tud vezetni,
mert ünnepségén
Õ az Úr.
vettünk
részt, shit.
bekapcsolódtunk
a zenei
Ez a bibliai
Hinni azt jelenti,
koprogramokba.
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak
minden
látszik is.
Itthon
egy jólellentmondani
látogatott adventi-karáNem tudom,
hogyan szabadít
meg,acsak
csonyi
zenei ünnepélyt
tartottunk,
kánvárok rá sem
és hiszek
benne, és amit
tálásról
feledkeztünk
meg nekem
(kép3).
mond, megteszem.
A többi
az Õ
Karácsonykor
együtt
volt apedig
Herjeczki
feladata.– Útat
nyitni
a tengeren,
család
először
hetesben
(kép4).leféAz
kezni a belsőséges
harcikocsik hétköznapi
kerekét, homályt
imahét
alkalbocsátani
egyiptomiakra...
mind
a
mak
után azszép
istentisztelettel
záródott,
melyen
az Õ
5 viszi
lelkipásztor
Szabadító
Úr mind
feladata.
véghez és
a
gyülekezete
szolgált (kép5).
chicagói
szabadítást kegyelembõl.
HitA által
fogyülekezet
egygadhatod el.30.
Hitéves
általévfordulójával
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

bekötött
évközireBaptista
szép számmal
elmenMagyarországi
Egyház
tünk
és
szolgáltunk.
A
virágvasárnapiBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
nagypénteki-húsvéti
4100 Berettyóújfalu,ünnepeinket
Eötvös u. 2. még
gazdagabbá
tette egy gyermekbemutawww.baptista.hu/berettyoujfalu
tás – Mikó Benjámin Tibikéért imádkoztunk
április
9-én (kép6);
és a KriszMagyarKedves
Testvéreink
Jézus
országról érkező lelkipásztor-házaspár:
tusban!
Nemeshegyi-Horvát György és Anna
Kedves Amerikai
Magyar7.Baptista
szolgálatai,
nagypénteken.
képünk a
Szövetség!
gyermekek húsvéti jelenetét mutatja.
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
A hónap avégén
(május 21-én) és
Windelfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
a
sorba készülünk
a Nt. Lizik Zoltán
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
az Õ lp.
(Free
Magyar
Church)
által
neve
iránt,
amikorReformed
szolgáltatok
és szolgáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
rendezendő
találkozóra.
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
Gyülekezetünk
több,
mint
egy éve
Lisztes
Tibor
presbiter
várja meghívott lelkipásztorát, Huli
===========================
Sándort és feleségét, hogy átvegyék a
gyülekezetben a szolgálatot Herjeczki
VÁRJ
MÉG!engedély késétestvértől.
Az emigrációs
sétJózsué
imádságos
mindkét
3:16szívvel
(2Mózhordozza
14,21-22)
fél, abban a hitben, hogy a gyülekezet
Ura a megfelelő időben
szolgálatba
Megállt
a víz. állítja a gyülekezet
15-dik
lelkipásztorát.
Minthogyha óriási kéz
Addig is Urunk áldását
vezetését
tartotta és
volna
föl,
kérve végezzük, amit csak tehetünk
megállt, az
evangélium ügyéért, sIsten
országa
rakásra
gyûlt,terjedéséért. (Záró kép: a detroiti
imaház
feszült,
belső. Fotók:hullám
HG) hullámra Máté
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)
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Magyarországi Baptista Egyház

lett volna
szolgaként meghalni
Egyip- Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet
ÉSZAK-AMERIKAI
MAGYAR
BAPTISTA
SZÖVETSÉG

folytatás az 1. oldalról

tomban. Kiderül, hogy van a népnek
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
Az élet gyötrelem, de azért van 110.
mit enni,
hite, de még nagyon
gyengejúnius
az a hit. Ha
KÖZGYŰLÉS
- 2017.
30 - július
2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
A közgyűlés
helye:is Ráma
Rama,
Ontario,
–Kedves
Tel: (705)326-6965
a tisztességes temetéshez
való jogukat
de haTábor,
balul üt
ki valami,
máris Kanada
pániTestvéreink Jézus Kriszmegtarthatták.
Az
élet
egy
merõ
kinlódás,
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
A szövetség tisztségviselői: dr. Gergely István elnök, dr. Herjeczki Gézatusban!
alelnök, Püsök Dániel titkár,
reménytelenség és halál. De hát ezis
jobb,
hibás,pénztáros,
hogy ide jutottunk?
Kedves
Balla
Zsigmond
Kulcsár Sándor tiszteletbeli
elnök.Amerikai Magyar Baptista
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a Szövetség!
„AKIKRE
MÉLTÓ E VILÁG” - Zsid 11:38
többre. Fogadjuk el a helyzetet,
és az adott NEM
szintenVOLT
a hitéletében.
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni. Kornya
Ekkor
Mózesnek
eszébe
Isten elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
Mihály
halálának
100.jutévfordulója
Hányan tengetik az életüket ma is ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
hogy megszabadítja
õket az egyipto- neve iránt, amikor szolgáltatok és szolTÁRGYREND
Így tengette az életét Izráel míg el miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
nem jött hozzáPéntek
a Szabadító és
ki nem földjére.
– júNius
30. Akkor tehát, nem kell félni a SZOMBAT DÉLUTÁN
hozta õket a szolgaság házából.
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nejelen veszedelemtõl, mert
csak egy Szövetség
3.00ezLelkipásztor
- elnök: Kulcsár Sándor
héz
helyzetünkben.
Bizottsági ülések
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Nem
ez a
4.00
Női
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elnök:
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augusztus Éva
végi leomlása és
Milyen
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- 4.00
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Bizottság
Férfi
Konferencia
elnök:
Szabó
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lebontása
után
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va12:42-ben találunk egy különös monda- dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
4.00 - 5.00 Misszió és Jótékonysági Bizottság
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít bentot Istenrõl.
6.00a népet:
vacsora
szavára. Így bátorítja Mózes
Ne
6.00 vacsora
Virrasztott
az Úr/ regisztrálás
azon az éjszakán, féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok nünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõamikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az hogyan szabadít meg ma az Úr benne-7.00
Istentisztelet
ségére.
A munkálatokat jövõ tavasszal
7.00
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a
Nőszövetség
estje
éjszaka az Úré volt.
kezdjük Juhász
meg, addig
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13,
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szolgálatokat
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csak
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Virrasztott
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mondja foglalkozunk.
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Krisztus
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MitKözgyűlés
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tására
fogjuk
fordítani
a
kedves
testvérek
- 2Tim 1:7-14 - Püsök Dániel
Gergely
István Isten
elnökaz aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. által számunkra eljuttatott összeget:
Úr azon megnyitása
az éjszakán,- dr.
amikor
kihozta
Ebben hitt Mózes.
Tábortűz, közös
éneklés
$5,000,
azaz ötezer dollárt.
népét
IgeiEgyiptomból?
szolgálat: Az evangélium hatalma - Róma
16-17 volna valaki MózesHa azt1:kérdezte
Emberileg szólva – Isten mindent
Ezúton is megköszönve testvéreink
Novák
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reformációtól
azMikor
első magyar
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baptista
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===========================
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VÁRJ
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István
Megállt a víz.
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor mond, megteszem. A többi pedig az Õ
10.00
Titkári ajelentés
Püsök Dániel
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hõkölt.
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Várj még Uram!
áhítat: Emlékezés Kornya Mihály halálára
a ha-István: témazáró üzenetKezed ne vedd el!
sereg közeledik. Kitör a pánik a tábor- ra az élet kapuját, és õk átléptek
Gergely
és testvéreinkre, akiket az elmúlt évben hívott haza
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. lálból az életbe.
Még mindig itt vagyok,
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Délutáni téma: Kornya Mihály
szerepe
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segítségért
kiált
Istenhez,SándorEzt a lépést te se halogasd!
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pedig
neki
esik Mózesnek: Mit
magyar baptista kegyesség kialakulásában.
1.00
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Herjeczki Géza (1977)
Lukács János
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hozzá
a Szabadító
és the
ki nem
ofhozta
God õket
at thea dawn
of
the
new
creation.
szolgaság házából.
Frightened people huddled together in an
Upper Room experience a new eruption
Milyen
a mi Szabadítónk?
2Mózes
of the
Holy Spirit's
power to inaugurate
12:42-ben
találunk
egy
különös
mondaa new creation. The Spirit moves
over
totface
Istenrõl.
the
of another chaotic situation and
Virrasztott
az aÚr
azon
az éjszakán,
brings
into being
new
order.
Through
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez of
az
Peter, God announces Good News
éjszaka
az Úré
volt.
the
salvation
made
possible through the
evangélium
ebben aa
risenMicsoda
Lord and
the churchvan
develops
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
deep consciousness of itself. Or, as
we
Izráel
õrizõje
szunnyad
és nem
love
to put
it, thenem
church
comes into
bealszik.
jelent
az,inhogy
virrasztott
az
ing.
ThatMit
which
was
the mind
of God
Úr azon
éjszakán,
amikor
from
beforeazcreation
fully
revealskihozta
itself
Egyiptomból?
innépét
the face
of a bold, fresh outpouring of
Emberileg
the Holy
Spirit. szólva – Isten mindent
This isésthe
we celebrate
at
félretett
csakreason
az Õ népére
figyelt azon
Pentecost:
GodA does
not abandon
az éjszakán.
szabadulás
minden
disordered
creation.
Because felügyelte,
God loves
mozzanatát
személyesen
sominden
deeply, such
a thingfigyelõ
is impossible.
God
pillanatot
tekintetével
renews
the creation
and opens
wide the
kísért végig.
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
door
to new
life for nép,
all who
ask,az"What
koszos,
rongyos
hogy
Isten
are
we to do?" gondoskodik
Hearing God’sróluk,
answer,
személyesen
és
our
heartsfélretéve
are enlightened
and we find
mindent
figyel rájuk?
the wisdom
to say,
"Weismét
now virrasztott
turn. We
1500 évvel
késõbb
now
repent."
Then, we plunge
thea
az Isten
a Gecsemáné
kertben,into
azon
soothing
for incorporation
into
csütörtökwaters
éjszakán,
azon a pénteken,
Christ.
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
Baptized in the
name of the triune
szabadításunk
történt.
God,Sõt,
weszemélyes
experience
the miraculous
bizonyságom
van arpower of the one who makes all things
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
new. God places eternity in our hearts.
28 discover
évvel ezelõtt
amikor
We
not egy
onlytéli
theestén,
renewal
of
rólam
is
lehulltak
a
rabtartó
bilincsei.
our identity as individuals. We also
encounter the depth and breadth of the
szabadok,
szabagift Üldözött
of relationality
that isgyõztes
ours. We
are
dok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
temore than individuals; we are persons.
lekommunikáció.
Nem
lehetett
mobilTogether with others, we now have the
telefonon
rákérdezni
sor community.
elején, hogy
joy
of participating
in aanew
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel the
két
Baptized in water, we experience
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
descent of the same Spirit who was with
öregek,
juhok,
Jesus
at the
Riverbarmok,
Jordan.szekerek, végeláthatatlan
A Veres
partThe Holy konvoj.
Spirit leads
us totenger
repent
of
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egysin and turn to God in Christ and we
szer csak felröppen
a hír,new
az egyiptomi
experience
the promised
creation.
sereg
közeledik.
Kitör
a pánikthat
a táborWe
share
in the new
humanity
God
ban. Elõl
tenger,This
mögöttük
az ellenség.
brings
intoabeing.
new community
A nép
elõbbis segítségért
Istenhez,
that
emerges
caught up inkiált
the purposes
esik Mózesnek:
ofaztán
God;pedig
it is anneki
important
instrumentMit
in
God’s
to light
up the
worldkiwith
the
tettélhand
velünk,
miért
hoztál
minket

2017.
június
3. oldal

Egyiptomból?Winning
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyipthrough Losing
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
Matthew
16:24-25
hite, de még
nagyon gyenge
az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
mottoüt ki
for valami,
this weekend
is:
deOur
ha balul
máris páni“Winning
through Losing.”
kolnak és bûnbakot
keresnek. When
Ki voltyou
a
hear
“You
a winner” or “You are
hibás,that
hogy
ideare
jutottunk?
a loser”
you need
know thattart
it matters
Mellesleg,
sok to
keresztyén
ezen a
who makes the call. Are you saying it?
szinten
a
hitéletében.
Are others saying it about you? Is God
Ekkor
Isten
saying
it? Mózesnek
Ultimately,eszébe
it onlyjutmatters
ígérete.
2Mózes
6: 6-8.about
Isten megígérte,
what
God
is saying
this topic!
hogy megszabadítja
egyiptoBefore
the weekend isõket
over,azI want
you
miak
kezébõl, that,
és beviszi
népét
ígéret
to
understand
“If you
likeaz
winning
Akkor
nem kell félni a
-földjére.
you should
starttehát,
by losing!”
Ourveszedelemtõl,
overarching Bible
textcsak
for egy
the
jelen
mert ez
weekend
is aMatthew
16:24-25
rövid epizód
nép életében.
Nem ezthat
a
states:
“Then
Jesus told
disciples,
vég, Isten
folytatást
ígért.hisMost
az a
“If
anyonehogy
woulderõsen
come after
me, let
him
dolgunk,
ráálljunk
Isten
deny
himself
and takeMózes
up hisa népet:
cross and
szavára.
Így bátorítja
Ne
follow me. For whoever would save his
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
life will lose it, but whoever loses his life
hogyan
szabadít
megit.“
ma az Úr bennefor
my sake
will find
teket!
2Mózes
14:
13,
14. our topic the
We will break down
Mózes nem
csak
following
wayokosabb,
during mint
thisa nép,
weekend.
hisz Istenben,
és a deal
hit beszédét
mondja
Tonight,
we will
with: “COME
after
Jesus”
and “DENY
self.” Saturday
tovább
az üldözött
szabadoknak.
Ha
morning
weakkor
will hear
about:
“TAKE
up
Isten az aki,
teljesíti
az Õ
beszédét.
your
and “FOLLOW Jesus.”
Ebbencross”
hitt Mózes.
Sunday
we will
by
Ha aztmorning,
kérdezte volna
valakifinish
Mózeslooking
at:
“LOSE
your
life.”
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
LetMózes
me ask
Do youvolna,
know
Erre
csakyou
azt this.
válaszolhatta
what
haveHa
thevalaki
most followers
hogy:celebrities
Nem tudom.
azt kéron
Instagram?
Let me
give meg
you nethe
dezte
volna: Mózes,
mondd
top
three.
#3.
is
Ariana
Grande
(90.5
künk, hogyan szabadít meg Isten
million
followers),
#2. is Taylor
Swift,
bennünket
ebbõl a lehetetlen
helyzetbõl?
(94.1 million) and #1. Selena Gomez
Mózes
csak azt
volna,
(103
million).
Theválaszolhatta
only two man
that
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tumade the top ten were: #8 Dwayne “The
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetRock” Johnson (71.8 million), and #6.
lenbõl is kiRonaldo
tud vezetni,
Õ az Úr.
Cristiano
(83.2mert
million).
While
Ez adoes
bibliai
Hinni
jelenti, koJesus
nothit.
have
an azt
Instagram
acmolyanthere
veszem
amit Isten
mond, hain
count,
are azt,
2.2 billion
Christians
the
world,
making
up 31% of the
world’s
annak
minden
ellentmondani
látszik
is.
6.9
billion
people.
Nem
tudom,
hogyan szabadít meg, csak
Whatrá és
makes
to nekem
follow
várok
hiszekpeople
benne,want
és amit
these
would
mond,celebrities?
megteszem. Why
A többi
pediganyone
az Õ
become
fan ofnyitni
one ofathese
celebrities?
feladata.a Útat
tengeren,
leféWhy would anyone be a fan of Jesus?
kezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
You probably know why. The most basic
bocsátani of
az aegyiptomiakra...
mind a
definition
fan is “An enthusiastic
Szabadító Úr
feladata.
viszi véghez
a
admirer.”
Pastor
KyleÕIdleman
in his
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
Gospel
message
and to fill
earth with
bár mindig
üldözötten,
dethe
ugyanakkor
the
glory of God.
gyõzelmesen,
mert az Úr hadakozik
Pentecost is indeed a time for
érted.
celebration.
Through
our celebration,
A tengerparton
a halál
kapujában
may
many
people
now
estranged
from
álltak, Isten pedig megnyitotta
számukGod
come
to
experience
the
joy
and
the
ra az élet kapuját, és õk átléptek a hatransformation
lálból az életbe.that Pentecost brings.
Neville Callam
Ezt a lépést te se halogasd!
General Secretary
Baptist
World
Alliance
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
book “Not aa tifan:
what does it mean
elfeledkezzék
cselekedeteitekrõl
és a to
really follow
Jesus”
does an exceptional
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az Õ
job iránt,
in describing
this topic in és
detail
neve
amikor szolgáltatok
szol-and
challenges
his readers
to 6:10)
become a fully
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid
devoted follower of Jesus and not just a
fan
of Jesus. hogy
I challenge
you ránk
to read
Köszönjük,
gondoltak
ne-this
book
and take it’s message to heart! The
héz
helyzetünkben.
main
question
that I want
all of you
Imaházunk
augusztus
végi leomlása
és to
give an answer
before the weekend
lebontása
után jótoreménységgel
vagyunk
afelõl,
hogy
Isten
megsegít
is over
is this:
“Are
you
a fan ofbenJesus
nünket
egy
új aésfully
szépdevoted
hajlékotfollower
építeni of
or Are
you
istentiszteletek
céljára, az Õ neve dicsõJesus?”
ségére.
munkálatokat
jövõ tavasszal
AskAyourself
this question:
“If you
kezdjük
meg, aaddig
a nemthat
vártyou
tervecould pick
celebrity
could
zéssel
az engedélyek
beszerzésével
followésaround
for a day, who
would it be?
foglalkozunk.
Why do you think that it would be fun to
Tervünk
és szándékunk
follow
around
this person?végrehajWould you
tására
fogjuk
fordítaniperson
a kedvesif testvérek
choose
a different
you would
által
eljuttatott
összeget:
haveszámunkra
to follow that
person around
your
$5,000,
entire azaz
life? ötezer
Do youdollárt.
see why choosing the
right
person
that you wanttestvéreink
to follow is
Ezúton
is megköszönve
important?
segítségét,
kérjük továbbra is a minket és
Following
is the most Minden
important
az Úrra
figyelõJesus
imádságaikat!
thing for ourIstenünk
lives! How
do we
start doing
szolgálatukra
áldását
kívánjuk.
this? For starters, you don’t have to be a
superhuman
to follow
Jesus! Matthew
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
22:37 says:
“…Younevében:
shall love the Lord
Baptista
Gyülekezet
your God with all your heart and with
Pappwith
Dániel
lelkipásztor
all your soul and
all your
mind.” So
Szatmári
István gondnok
you need to have
the following
things: 1.
Lisztes
presbiter
A heart for Jesus!
2. ATibor
spiritual
hunger
for Jesus! 3. A mind seeking after Jesus!
===========================
Let me ask you: “DO you love Jesus?”
If you do, “How much do you love
Jesus?” VÁRJ MÉG!
Józsué
3:16
(2Móz
14,21-22)
Let us go
back
to Matthew
16:24-25,
our text for the weekend and see what are
we to make of it’s message.
If you
want
Megállt
a víz.
to really understand
a Bibleóriási
passage,
Minthogyha
kéztry
to always focus on tartotta
the verbs.
volna föl,
megállt,
MISSIONARY
Fund
s rakásra
gyûlt,
feszült,
The purpose: supporting
the
hullámra
missionaryhullám
initiatives
of ourhõkölt.
young
Megállt
people. Donations from this
fund
percre,
will be allocated by theegy
Missionary
and Benevolence
at its
amíg aBoard
túlsó partra
mid-year meetings.át The
written
nem értünk.
applications addressed to the MBB
should state theVárj
goals
the
mégand
Uram!
duration of the Kezed
mission
trip,
and
el!
should include a 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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“If” – It signalsSZABADOK
a condition. It’s a
ÜLDÖZÖTT
decision that everyone has to make to
folytatás
az follow
1. oldalról
follow
or not
Jesus.
“Come
after
me”
– You
to
Az élet gyötrelem, de azért
van have
mit enni,
choose
WHO
you
are
going
to
follow!
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
Jesus invites you into a relationship with
a tisztességes temetéshez való jogukat is
Him.
megtarthatták.
Az élet
“Deny himself”
– egy
Youmerõ
needkinlódás,
to lay
reménytelenség
és
halál.
De
ezisno
jobb,
something down! You need hát
to say
to
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
certain things!
többre.
el a helyzetet,
az adott
“TakeFogadjuk
up his cross”
– Youésneed
to
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
pick
something
up! You
need to pick
up
tengetik
az életüket
ma is
yourHányan
cross, and
instrument
of death.
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
“Follow
me” – You need to live
something
out! You
need Izráel
to become
a
Így tengette
az életét
míg el
devoted
follower
Jesus!
nem jött
hozzá of
a Szabadító
és ki nem
“Loseõket
your
life” – We
tend to love
hozta
a szolgaság
házából.
our lives and fear our deaths. You must
learnMilyen
to stopa mi
trying
to “find yourself!
Szabadítónk?
2Mózes
Stop
looking.
Stop
trying!
Startmondalosing
12:42-ben találunk egy különös
what
you want and allowing God to
tot Istenrõl.
workVirrasztott
through you! Úr azon az éjszakán,
We have the az
tendency to go to God
amikor
kihozta
õket
Ez az
and
tell Him
what
weEgyiptomból.
want. We create
a
éjszaka
az
Úré
volt.
list with all of our wants and needs and
Micsoda
van We
ebben
put them
all onevangélium
a sheet of paper.
thena
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
go to God to get His approval and try
és nem
toIzráel
extortõrizõje
Him tonem
sign szunnyad
it for us. Instead,
alszik.
Mitgojelent
az, with
hogyavirrasztott
az
we
should
to God
blank sheet
azonand
az ask
éjszakán,
kihozta
ofÚrpaper
Him toamikor
fill it with
His
népét
will
forEgyiptomból?
our lives and then we should be
willing
to sign itszólva
ourselves!
Emberileg
– Isten mindent
If you will
do az
these
things,
you azon
will
félretett
és csak
Õ népére
figyelt
find
that by A
losing
your lifeminden
as you
az out
éjszakán.
szabadulás
knew
it for the sake
of Jesus will
lead you
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
tominden
find thepillanatot
abundant figyelõ
life thattekintetével
only Jesus
can
offer!
So, don’t
try to save
yourself!
kísért
végig.
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
Trust
Jesus
for yournép,
salvation!
koszos,
rongyos
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.
COME after Jesus
Üldözött szabadok, gyõztes szabaLet
us
read Johntehát.
4:4-42,Nem
the story
of
dok. Elindultak
volt tethe
Samaritan
woman.
How
many
of
you
lekommunikáció. Nem lehetett mobilhave
read this
story before?
I suspect
telefonon
rákérdezni
a sor elején,
hogy
that
most
of
you
did,
but
how
many két
of
hátul minden rendben van-e. Közel
you
have
placed
yourself
in
the
place
of
milliós
nép,
gyermekek,
this
woman
andasszonyok,
read the story
from her
öregek,
juhok,
barmok,
szekerek,
perspective? Have you identified végewith
láthatatlan
konvoj.
A Veres tenger parther
throughout
this story?
ján
vernek,
EgyShetábort
felt alone
andmegpihennek.
stressed out about
szer
csak
felröppen
a
hír,
az
egyiptomi
her past. Having five previous husbands
sereg
közeledik.
Kitör
pánik
a táborand
currently
living
witha her
boyfriend,
ban.could
Elõl a tenger,
mögöttük
ellenség.
she
not find
the azsatisfying
A nép elõbbthat
segítségért
Istenhez,
relationship
she waskiált
longing
for.
aztán
neki
esikofMózesnek:
Mit
She
hadpedig
a high
level
anxiety about
interacting
withmiért
people
around
her.
tettél velünk,
hoztál
ki minket

9. oldal
3. oldal

She
feared their
judgment,
so 11.
she Jobb
went
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10,
to
the
well
at
Noon,
so
she
can
avoid
lett volna szolgaként meghalni Egyipmeeting
dreaded
being
tomban. people.
Kiderül,She
hogy
van anot
népnek
able
to
live
up
to
peoples’
expectations
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
of her. She was probably depressed, had
mennek
a dolgok,
Urat,
ajóllow
self-esteem
andtisztelik
hated az
who
she
de
ha
balul
üt
ki
valami,
máris
pánibecame. She had a very bleak picture
kolnak
bûnbakot
keresnek.
Ki people
volt a
of
her és
future
and feared
what
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
thought about her. She probably also
Mellesleg,
tart ezen
a
worried
aboutsok
herkeresztyén
physical look
for she
szinten
a hitéletében.
was
probably
no longer that young and
Ekkor Mózesnek
attractive
as she waseszébe
beforejuttheIsten
five
husbands
and the6:live-in
boyfriend.
Her
ígérete. 2Mózes
6-8. Isten
megígérte,
life
have been õket
characterized
by
hogymust
megszabadítja
az egyiptoinsecurity,
loneliness
andnépét
mustaz
have
felt
miak kezébõl,
és beviszi
ígéret
misunderstood.
being
must
földjére. Akkor Not
tehát,
nemmarried
kell félni
a
have added to her sense of insecurity.
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
At this point, many might think that
rövidsituation
epizód aofnép
Nem
ez a
the
theéletében.
Samaritan
woman
vég,
Isten
folytatást
az in
a
is
very
different
fromígért.
your Most
life here
dolgunk, but
hogyleterõsen
ráálljunk
Isten
America,
me share
some of
the
answers
thatbátorítja
you have
provided
to Ne
the
szavára. Így
Mózes
a népet:
anonymous
surveyhelyt,
that és
wemeglátjátok
have asked
féljetek! Álljatok
you
to szabadít
take before
came
to this
hogyan
megyou
ma az
Úr benneyouth
conference.
Do14.
you know what
teket! 2Mózes
14: 13,
theMózes
surprising
thing is?mint
Youra nép,
anxieties,
nem okosabb,
csak
daily struggles, self-worth, insecurity,
hisz
Istenben,
és
a
hit
beszédét
mondja
worry about your looks, what others
továbbof az
üldözött
szabadoknak.
think
you,
not being
able to liveHa
up
Isten
az aki,
akkor teljesíti
az Õ beszédét.
to
other
people’s
expectations
of you,
Ebben hitt Mózes.
imperfections,
loneliness, appearance,
nervousness
and volna
depression,
mirrors
Ha azt kérdezte
valaki Mózesexactly
what
the Samaritan
felt.
tõl: Mikor
teljesíti
Isten, amitwoman
megígért?
Your
answers
show
that Jesus’ message
Erre Mózes
csak
azt válaszolhatta
volna,
is
just Nem
as relevant
as it was
hogy:
tudom.today
Ha valaki
azt 2000
kéryears
ago.
dezte volna: Mózes, mondd meg neWhy you
shouldszabadít
COME after
künk,
hogyan
megJesus?
Isten
First, You
area lehetetlen
not suited
to save
bennünket
ebbõl
helyzetbõl?
yourself!
Youaztareválaszolhatta
not the source
of
Mózes csak
volna,
your
happiness.
God
is!
The
Samaritan
hogy: Nem
tudom!
Egyet azonban
woman
had six
(6) relationships
and tushe
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetstill was not happy.
lenbõl
is ki Jesus
tud vezetni,
Õ azand
Úr. He
Second,
knowsmert
you,
Ez ayou
bibliai
hit. Hinni
jelenti,
kowants
to know
Him!aztJesus
always
molyan veszem
IstenHe
mond,
ha
initiates
contact azt,
withamit
us and
reaches
out
to minden
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várok wants
rá és hiszek
benne,
és amit nekem
not
justmegteszem.
as a man, orAeven
just
a prophet,
mond,
többi
pedig
az Õ
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de ugyanakkor
Accept
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gyõzelmesen,
mert az
Úr hadakozik
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If
you
follow
Jeus, He will
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life! Jesus will
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with your
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for the
ra az élet
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a hafuture!
Jesus
will take
your
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Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet of,
was turned into her testimony. “Come
4100see
Berettyóújfalu,
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ever
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Jézus
Kriszare
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deal with
Szövetség!
your past and give you a future! The more
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cselekedeteitekrõl
a
yourself,
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jó reménységgel
dreams!” után
“Listen
to your heart!”vaThogyunk
afelõl, hogy
benmas Jefferson
toldIsten
us inmegsegít
the Declaration
nünket
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A munkálatokat
jövõis tavasszal
happiness.”
The question
this: “How
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az elusive
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obtain
thing?
Advice
based
foglalkozunk.
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the
Bible:
Tervünk és szándékunk végrehaj1. fogjuk
STOP fordítani
trying toafind
yourtestvérek
happiness
tására
kedves
and számunkra
trying to save
your life. összeget:
által
eljuttatott
2. START
losing
your desires, wants,
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
needs and cravings and start looking to
Ezúton
is megköszönve
Jesus
to find
happiness! testvéreink
segítségét,
továbbra
is a DENY
minket és
DENYkérjük
what you
can do!
what
azyou
Úrra
imádságaikat!
Minden
canfigyelõ
produce!
Let’s look at
some of
szolgálatukra
Istenünk
kívánjuk.
the things that
we canáldását
produce
according
to the flesh: sexual immorality, impurity,
Testvéri szeretettel
sensuality,
idolatry,a Berettyóújfalui
enmity, strife,
Baptista
Gyülekezet
jealousy,
divisions,nevében:
envy, drunkenness,
orgies. Some
of Dániel
these lelkipásztor
same things
Papp
probably ruined
the Samaritan
woman’s
Szatmári
István gondnok
five previous Lisztes
relationships.
Some
Tibor presbiter of
these are probably ruining your life as
we speak. DENY these! As Galatians
===========================
5:24 says, “And those who belong to
Christ Jesus
have
crucified the flesh
VÁRJ
MÉG!
with its passions and desires.”
Józsué
3:16
(2Móz
14,21-22)life that
ACCEPT
instead
the abundant
God can give (The fruit of the Spirit):
Megálltkindness,
a víz.
love, joy, peace, patience,
Minthogyha
óriási kézand
goodness, faithfulness,
gentleness,
self-control.
tartotta volna föl,
You can walk with Satan,megállt,
according
to the flesh and you
can walk
with
s rakásra
gyûlt,
Jesus, according to the Spirit,feszült,
BUT you
cannot walkhullám
with both!
hullámra hõkölt.
Megállt
Followers are willing to
DENY
themselves and say: I choose
over:
egyJesus
percre,
money, career goals,
drunk,
amíg a getting
túlsó partra
watching porn, what others
about
át nemthink
értünk.
me, and over everything else in my life!
Várj még Uram!
Action Call for today:
vedd el!His
1. COME afterKezed
Jesus.neBecome
disciple!
Még mindig itt vagyok,
2. Lose
selfish
desires and
DENY
mégyour
mindig
itt vagyunk
sokan.
self. Do what God wants you to do!
Attila
Kulcsar
Herjeczki
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Könyvismertető
ÜLDÖZÖTT SZABADOK

folytatás az 1. oldalról
Hogyan
élhetünk Szentlélekkel
Az életteljes
gyötrelem,
de azért
vanamit enni,
életet?
Könyv
van
húsosfazék,
fokhagyma
és uborka, és
megújulásról és a Szentlélekről

a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták.
Hívő em- Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség
berek és ke- és halál. De hát ezis jobb,
mint alelkek
semmi, és úgy sincs kilátás ennél
reső
többre.
el a helyzetet, és az adott
az egész Fogadjuk
vilákeretekben
gon
egyarántpróbáljuk elviselhetõvé tenni.
sóváHányan
rog na ktengetik az életüket ma is
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
az olyan
keÍgy
tengette az életét Izráel míg el
resztyénség
nem jött
hozzá a Szabadító és ki nem
után,
amely
hozta
õket
valóban mű-a szolgaság házából.
ködik, és képes Milyen
életeketa mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben
egy különös mondameg
vá lt oztalálunk
tot Istenrõl.
tatni
és újVirrasztott az Úr azon az éjszakán,
játeremteni.
amikor
kihoztahogy
õket Roy
Egyiptomból.
az
Ezt bizonyítja,
Hession –Ez20.
éjszaka
az
Úré
volt.
századi brit evangélista – két rövid íráMicsoda
evangélium
van óta
ebben
sa közül
az elsőt,
megjelenése
több,a
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
mint 40 nyelvre fordították le, és milliõrizõje nem terjedt
szunnyad
nem
ósIzráel
példányszámban
el azésegész
alszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
az
világon. Magyar nyelven A megújulás
Úr azon
az éjszakán,
amikor címmel
kihozta
útján
– Teljetek
meg Lélekkel!
népétmeg
Egyiptomból?
jelent
a budapesti Harmat kiadó
Emberileg
gondozásában. szólva – Isten mindent
félretett
csak az Õ Jézus
népéretermészetéfigyelt azon
Hogyanéslehetünk
az részesei,
éjszakán.
szabadulás
minden
nek
mitAjelent
a Lélek folyamamozzanatát
személyesen
felügyelte,
tos jelenléte az életünkben, miben rejlik
minden
pillanatot
figyelõ
Jézus
vérének
szabadító
és tekintetével
megtisztító
kísért
végig.
Hát
kicsoda
a rabszolga,
ereje – vagyis: hogyaneznyilvánulhat
koszos,
rongyos nép,
hogy az Isten
meg
életstílusunkban
a természetfeletti
személyesen
gondoskodik
róluk,az és
jelenléte, illetve hogyan jöhet létre
a
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
többlet, amit az Istennel való élő kap1500
évvel
késõbb
ismét virrasztott
csolat
jelent?
Ezekre
a kérdésekre
keresi
az
Isten
a
Gecsemáné
kertben,
azon a
a választ a szerző, amikor
a személyes
csütörtök szükségességét
éjszakán, azon hangsúlyoza pénteken,
megújulás
azon
a
húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
za. Könyve második részében a Szentszabadításunk
történt.
lélek személyéről és a Lélekkel való beSõt, személyes
bizonyságom
van artöltekezésről
szól, amely
„nem jutalom
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
a hűségünkért, hanem Isten ajándéka
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
erőtlenségünk miatt”. Hession egymáslehulltak
a rabtartó
bilincsei.
rarólam
épülő,isám
önmagukban
is egész
írásai
egyszerűen,
de
mélyrehatóan
tárják
fel
Üldözött szabadok, gyõztes szabaaz utat, amely gyengeségünk és kudardok. Elindultak tehát. Nem volt tecaink között vezet a győzelemhez.
lekommunikáció. Nem lehetett mobilA szerzőnek korábban már megjelent
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
egy könyve a Harmat kiadónál Jézus
hátul minden rendben van-e. Közel két
erőterében címmel, mely arról szól,
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
hogy amennyiben a túlhajtott szolgálat
öregek, juhok, barmok, szekerek, végevagy lelki élmények keresése helyett a
láthatatlan konvoj. A Veres tenger partJézussal való közösségben találjuk meg
ján tábort vernek, megpihennek. Egyéletünk értelmét, akkor lakjunk bár a
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
világ legeldugottabb szegletében is, az
sereg közeledik. Kitör a pánik a táboremberek maguk fogják megtenni az utat
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
azA ajtónkig,
megismerhessék
azt
nép elõbbhogy
segítségért
kiált Istenhez,
azaztán
Urat,pedig
aki a mi
békességünk.
neki esik Mózesnek: Mit
Horváth
Ferenc
tettél velünk, miért
hoztál
ki minket

2017.
június
3. oldal

Nálam nélkül
semJobb
Egyiptomból?
2Mózessemmit
14: 10, 11.
lett volna szolgaként
meghalni Egyipcselekedhettek!
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
Vajon
elhisszük
ezta hit.
a meghite,
de még
nagyonJézusnak
gyenge az
Ha
hökkentő
kijelentését?
Vagy
a
szívünk
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
mélyén,
titokban
úgymáris
gondoljuk,
de ha balul
üt ki talán
valami,
pánihogy
valamit
azért mi
is tudunk
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
Kitenni...?
volt a
Legalább
egyidekeveset?
hibás, hogy
jutottunk?
Nemrég, egy vasárnap délelőtt egy
Mellesleg,
sok
tart ezen de
a
szaxofon hirdetettkeresztyén
nekem váratlan,
szinten
a
hitéletében.
hatalmas prédikációt. Egy televíziós
Ekkor Mózesnek
eszéberajta
jut valaki.
Isten
istentisztelet
során játszott
ígérete. 2Mózes
6: 6-8.
Isten összetevőre
megígérte,
Ahogy
hallgattam,
három
hogy megszabadítja
õket
az egyiptofigyeltem
fel, amelyek
elengedhetetlemiakahhoz,
kezébõl,
és zene
beviszi
népét az ígéret
nek
hogy
szóljon.
Az elsőAkkor
maga tehát,
a hangszer,
amelyen
földjére.
nem kell
félni aa
fizika
törvényeinek megfelelően
jelen veszedelemtõl,
mert ez csakzenét
egy
lehet
vagy ezbárrövid játszani.
epizód a A
népszaxofon
életében.– Nem
a
milyen
fúvós
hangszerígért.
– nemMost
dísztárgy,
vég, Isten
folytatást
az a
hanem
azért
készült,
hogy
zene hangozdolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
zon
róla.
Nagyon
precíz
és
szavára. Így bátorítja Mózesgondos
a népet:alkoNe
tómunka eredménye, és egy bizonyos
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
rendeltetésre készült. Mint ahogy Isten
hogyan
szabadít
ma azcélra
Úr benneaz
embert
is egy meg
bizonyos
teremteket!
2Mózes
14:
13,
14.
tette. Kit így, kit úgy. Kit fagottnak, kit
Mózes
nem okosabb,
a nép,
csak
talán
pikkolónak,
vagy mint
éppen
klarinéthisz Istenben,
és a hit beszédét
nak,
de mindegyiknek
megvan mondja
a helye,
atovább
szerepeaz– és
a létjogosultsága!
üldözött
szabadoknak. Ha
Második,
elengedhetetlen
lépésként
Isten
az aki, és
akkor
teljesíti az Õ beszédét.
szükség
van
a játékosra, aki a hangEbben hitt
Mózes.
szert
Egy fúvós
hangszer,
legyen
Hafújja.
azt kérdezte
volna
valaki Mózesaz
fuvola,
vagy
akár
egy
trombita
vagy
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
harsona,
csak
akkor
szól,
ha
valakinek
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,a
lélegzete, lehelete belé fúj. Enélkül csak
hogy:élettelen,
Nem tudom.
Ha valaki
egy
haszontalan
tárgyazt– kérmég
dezte
volna:
Mózes,
mondd
neha szép is. A hangszer azértmeg
készült,
künk,szóljon!
hogyan szabadít meg Isten
hogy
bennünket
lehetetlen helyzetbõl?
Én vajonebbõl
kineka engedem,
hogy belém
Mózes Senkinek?
csak azt válaszolhatta
fújjon?
Akkor néma volna,
marad
az
életem.
megszólaltathat
valaki?
hogy:
NemVagy
tudom!
Egyet azonban
tuKicsoda?
Kinek
leheleteésfúj
belém?
dok! Az Úr
harcola értetek,
a lehetetAzé,
a lehelete,
Lelke
szent?
lenbõlakinek
is ki tud
vezetni, amert
Õ az
Úr.
Harmadsorban,
ahhoz,
hogy
a megEz a bibliai hit. Hinni azt jelenti,
koszólaltatott
hangszer,
zenéljen,
annak,
molyan veszem
azt, amit
Isten mond,
ha
aki
fújja,
játszania
kell a billentyűkön.
annak
minden
ellentmondani
látszik is.
Az ember is olyan, mint egy hangszer.
Nem tudom,
szabadít
meg, csak
Isten
nagyonhogyan
gondosan
alkotta
meg,
várok
rá
és
hiszek
benne,
és
amit
úgy, hogy valami célt szolgáljon.nekem
mond,
megteszem.
többiközött
pedig azonaz Õ
A hangszer
és az Aember
feladata.
Útatóriási
nyitni
a tengeren,
leféban
van egy
különbség
– a hangkezniélettelen
a harcikocsik
homályt
szer
tárgy – kerekét,
még akkor
is, ha
valaki
belefúj,
és játszik a billentyűin.
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind a
Isten
az embert
ezzel szemben
élőlénySzabadító
Úr feladata.
Õ viszi véghez
a
nek
teremtette,
és azt szeretné,
hogyfomi
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által
is
aktív szerepet
ebben
a zenégadhatod
el. Hit játsszunk
által élhetsz
szabadon,
lésben.
Hogyüldözötten,
ne csak Ő de
kezelje
életünk
bár mindig
ugyanakkor
„billentyűit”,
mi hadakozik
készséges
gyõzelmesen, hanem
mert aza Úr
hozzájárulásunkkal, sőt döntésünkkel
érted. életünk zenéjét.
alakítsa
A nem
tengerparton
a halál
És
egy merev
kottát kapujában
tett elénk.
álltak, Isten
pedig megnyitotta
számukEhelyett
megtanít,
sőt képesít arra,
hogy
ra az élet kapuját,
õk átléptek
a ha„zenéljünk”,
hogy éséletünk
„muzsikállálból–azmégpedig
életbe. Isten és az emberek
jon”
örömére.
Ezt a lépést te se halogasd!
A zenét továbbá nem nekünk kell kitalálnunk. Ahogy Pál
apostol
mondta:
Lukács
János

megvannak
a „jóBaptista
cselekedetek,
amelyeMagyarországi
Egyház
ket
Isten
előre
elkészített,
hogy
azokban
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
járjunk.”
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
És hogy is mondja Péter apostol? –
www.baptista.hu/berettyoujfalu
„Minthogy
az Ő isteni ereje mindennel
megajándékozott minket, ami az életre és
Testvéreink
Jézus
KriszaKedves
kegyességre
való, annak
megismerése
tusban!
által, aki minket a saját dicsőségével és
Kedves Amerikai
Baptista
hatalmával
elhívott,Magyar
...igen nagy
és beSzövetség!
cses ígéretekkel ajándékozott meg; hogy
azok
által
isteni természet
részeseivé
„Nem
igazságtalan
az Isten,
hogy legyetek...
ugyanerre
teljes
igyekezetet
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a is
fordítván, melyet
a ti hitetek
mellé ragasszatok
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ
jó cselekedetet,
jó cselekedetésmellé
neve
iránt, amikora szolgáltatok
szol-tudományt,
A tudomány
mellé
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid
6:10)pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig
tűrést, a hogy
tűrésgondoltak
mellé kegyességet,
Köszönjük,
ránk ne- a
kegyesség
mellé pedig atyafiakhoz való
héz
helyzetünkben.
hajlandóságot,
az atyafiakhoz
valóéshajImaházunk augusztus
végi leomlása
lebontása
reménységgel
landóság után
melléjó
pedig
szeretetet.” vagyunk
afelõl,
hogy Isten megsegít
benIsten
zeneiskolájába,
sőt zenekarába
nünket
egy új
és szép hajlékot
mindenki
belekerülhet
– még építeni
a legnaistentiszteletek
céljára, az
neve dicsõgyobb antitalentum
is! ÕMégpedig
úgy,
ségére.
A Jézus
munkálatokat
hogy ha
Krisztusjövõ
által tavasszal
élő kapcsokezdjük
meg, Teremtőjével.
addig a nemAzokat,
várt tervelatba került
akiket
zéssel
engedélyek
beszerzésével
Isten és
ígyaz
elfogadott,
Ő megtanítja
játszafoglalkozunk.
ni – soha nem vet el – és addig dolgozik
Tervünkvégtelen
és szándékunk
végrehajrajtunk,
türelemmel,
amíg méltására
fogjuk
fordítani
a
kedves
tóképpen, Őhozzá méltóan betestvérek
tudjuk töláltal
összeget:
teni számunkra
helyünket azeljuttatott
Ő zenekarában.
$5,000,
azaz
ötezer
dollárt.
És amennyivel több a zene, mint a
levegő
a hangszer kölcsönhatása,
Ezúton ésis megköszönve
testvéreink
segítségét,
továbbra islenni
a minket
és
annyival kérjük
több szeretnék
Istenem
azkezében.
Úrra figyelõ
imádságaikat!
Minden
Ő adja,
hogy engedelmes
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.
hangszer legyek
az Ő
kezében,
és az Ő
zenekarában! Az Ő dicsőségére!
Testvéri szeretettel Anikó
a Berettyóújfalui
Williams
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári
István
Szilánkok (Józsué
1,8) gondnok
Lisztes Tibor presbiter
„Veled leszek... El ne távozzék e tör===========================
vény könyve a szádtól, hanem gondolkodj arról éjjel és nappal!”
VÁRJ MÉG!
Mózest eltemette az Úr. Később JóJózsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
zsué is meghalt.
Jövünk,
megyünk, elmegyünk. Isten azonban marad; Jézus
a víz.
Krisztus is (tegnap, maMegállt
és mindörökké).
Minthogyha
óriásihakéz
Velünk van, sőt
utánunk jön,
kell.
tartotta
volna az
föl,Ige.
Van még valami, ami
megmarad:
megállt,
Mózes törvény könyve, Jézus
Krisztus
s
rakásra
szavai (az ég és a föld elmúlik, gyûlt,
de az én
feszült,
beszédeim soha el nem múlnak
– Mk
hullám
13,31) - vagyis
Istenhullámra
igéje, a hõkölt.
Biblia. A
Megállt
Biblia nem megy veled, neked
kell maegy
percre,
gaddal vinni, kézbe venni, rendszeresen
amíg a túlsó
partra
olvasni, tanulmányozni.
Ragaszkodj
még jobban az Igéhez,át
eznem
a te értünk.
feladatod!
A polcon hagyott, a föl nem nyitott BibVárj még
Uram!
lia nem fog utánad menni,
azt legföljebb
a jó Pásztor teszi. Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
„Akkor
Jézus sokan.
Krisztusmég boldogulsz...”
mindig itt vagyunk
sal, és az Igével a kezedben-szívedben.
Herjeczki
Herjeczki
Géza Géza
(1977)
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KORNYA
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás
az 1. oldalról
MISSZIONÁRIUS

Kornya
Mihály „misszionárius”
beAz
élet gyötrelem,
de azért van mit enni,
jegyzéssel
az első
helyen és
szerepel
van húsosfazék,
fokhagyma
uborka, (a
és
nagyszalontai)
tagnévsorban.
Ezen ta-is
a tisztességes temetéshez
való jogukat
gok
közül 45 tagot
Meyer
Henrik,
86-ot
megtarthatták.
Az élet
egy merõ
kinlódás,
Kornya
Mihály és
két utolsót
Mireménytelenség
ésahalál.
De hát Tóth
ezis jobb,
hály
merítette
alá
1893
szept.
18-án.
Ezmint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
zel
a
bemerítéssel
vette
át
a
gyülekezetet
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
Kornyától
szintén szalontai
születésű
keretekbena próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
Tóth Mihály.
Hányan
tengetik
az
életüket
ma is
Kornya Mihály ekkor ment el Nagyezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
váradra és ekkor már tényleg "missziÍgy tengette
az életétnem
Izráel
el
onárius".
Nem püspök,
pap,míg
nem
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
prédikátor,
nem
egyéb hanem
"misszimondatban?
Virrasztott
az Úr.
Pedig
onárius",
Úgy kezd
mint és
a hamIzráel õrizõje
nemívelni,
szunnyad
nem
burgi
Oncken
Gerhard
János
vagy az
alszik.
Mit jelent
az, hogy
virrasztott
az
angolok
megbecsült
- jobb
körülmények
Úr azon
az éjszakán,
amikor
kihozta
között
– Spurgeonja.
népétdolgozó
Egyiptomból?
Nem
tudni,
hogy
ki –adta
Kornyának
Emberileg szólva
Isten
mindent
ezt a nevet, de az bizonyos, hogy nálunk
félretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt
erre a névre senki sem szolgált úgyazon
rá,
az éjszakán.
A lehet,
szabadulás
mint
Kornya. Bár
hogy eztminden
a szót
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
Oncken
használta
a Kornya felavatásán,
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
mert ez, hogy: "misszionárius" európai
kísért végig. Hát
a rabszolga,
vonatkozásban
és kicsoda
baptista ez
munkamezőn
koszos, rongyos
nép,származott.
hogy az Isten
végrehajtva
Onckentől
személyesen
gondoskodik
róluk, az
és
Így aztán azok,
akik hallgatták
mindentfelavató
félretévebeszédét,
figyel rájuk?
Oncken
azt a szót
1500 aévvel
késõbb Kornyával
ismét virrasztott
elkapták
beszédből
kapaz Isten aésGecsemáné
azon a
csolatban
ettől fogvakertben,
úgy kezelték
Kornya
Mihályt,
hogy:azon
"misszionárius".
csütörtök
éjszakán,
a pénteken,
Bár
Kornya
ezt ahajnalon,
nevet egyáltalán
azon
a húsvét
amikor anem
mi
vindikálta
magának,
szabadításunk
történt.a végzett munka
eredménye
azonbanbizonyságom
ezt a nevet ráöltözSõt, személyes
van artette
volt isvirrasztott
útjában, munról, Kornyára.
hogy velemÉsegyütt
az Úr
kájában
annyi
akadálya,
annyi
ellensége,
28 évvel
ezelõtt
egy téli
estén,
amikor
annyi
mint
a pogányok
között
rólamkártevője,
is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
működő hittérítőnek s hogy agyon nem
verték
vagy meg
nem öltékgyõztes
- a keresztyén
Üldözött
szabadok,
szabapogányok
az
csak
azon
múlott,
dok. Elindultak tehát. Nem mert
volt féltetek
a következményektől.
lekommunikáció.
Nem lehetett mobilKornya olyan
misszionárius
volt ténytelefonon
rákérdezni
a sor elején,
hogy
leg, aki vitte a Krisztus üzenetét és ezzel
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
kereste a bűnös embert, hogy odavigye.
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
a bűnbocsátó Krisztushoz. És ebben a
öregek, juhok,senki
barmok,
végeszerepkörben
nemszekerek,
tudott hívebláthatatlan
konvoj. A Veres
tenger
ben,
eredményesebben
eljárni,
mintpartépjánKornya
tábort vernek,
pen
Mihály, megpihennek.
a magyar Ámós.Egyszer
csak jól
felröppen
az egyiptomi
Kornya
tudta aa hír,
dolgát
mindég.
sereg közeledik.
Kitör aIsmerte
pánik aatáborMindenben,
mindenütt.
férfi
a tenger, mögöttük
azaz
ellenség.
ésban.
nő Elõl
munkakörét;
a gyermek,
ifjú, a
A nép minden
elõbb segítségért
kiált Istenhez,
férfikor
rejtelmes zugát.
Tudta a
aztán menetét
pedig neki
Mózesnek:
Mit
munka
és aesik
pihenés
csendességét.
Meglátott
abban
helytettél
velünk,mindent
miért úgy,
hoztál
ki aminket

oldal
3.11.
oldal

zetben,
amelyben
adódott.
Tudta
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10,
11. annak
Jobb
folytatódását,
de
tájékozott
volt
annak
lett volna szolgaként meghalni Egyipelőzményeiben
is. hogy
Hiszenvan
éppen
ez áltomban. Kiderül,
a népnek
tal
tudott
mindenkivel
megfelelő
módon
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
érintkezni
ahol kellett
és úgy,
jól mennekott,
a dolgok,
tisztelik
az ahogy
Urat,
lehetett s ezért volt olyan meglepő sikere.
deNem
ha balul
üt
ki
valami,
máris
pániis gondolná az ember, milyen
kolnak és
bûnbakot
keresnek. volt
Ki volt
a
hirtelen
változó
szerepkörben
kényhibás,
hogy
ide
jutottunk?
telen olykor megfordulni, ahol találéMellesleg,
sok keresztyén
tart ezenküa
konynak,
okosnak
kellett lennie,
szinten amunkájának
hitéletében. sikerét, híveinek,
lönben
Ekkor Mózesnek
eszébe jut
Isten
hallgatóinak
bizalmát vesztette
volna
el.
ígérete.
2Mózes 6: 6-8.sokkal
Isten megígérte,
A bibliaismeretben
tájékozothogy volt,
megszabadítja
egyiptotabb
mint bárki õket
más,azhiszen
már
amiak
munka
elején
láttuk azt,
mily
kezébõl,
és beviszi
népéthogy
az ígéret
utolérhetetlen
szorgalommal
olvasta
földjére. Akkor
tehát, nem kell
félniazt.
a
Maga
Meyer Henrik mert
is meglepődött
jelen veszedelemtõl,
ez csak egya
vallástétele
óriási Nem
bibliaiezfelrövid epizódalkalmával
a nép életében.
a
készültségén.
Kornya
és
családja
vég, Isten folytatást ígért. Mosta bibliaz a
át állandóan komolyan olvasta. Misszió
dolgunk,
erõsen ráálljunk
útjára
volt hogy
kézi bibliája,
de amellettIsten
volt
szavára.nagy
Így bátorítja
Mózes a melyet
népet: Ne
otthon
családi bibliája,
álféljetek! sorba
Álljatok
helyt, és meglátjátok
landóan
olvasott...
hogyan
szabadít megcím
ma azért
az Úr illik
benneA "misszionárius"
reá
teket! 2Mózes
14: 13,
14. ő töretlen úton
jobban,
mint másra,
mert
járt.Mózes
Inkább
mondhatjuk,
hogycsak
tornemazt
okosabb,
mint a nép,
laszokat
kelletésáthágnia,
amelyek
csak
hisz Istenben,
a hit beszédét
mondja
fáradsággal
és leleménnyel
voltak széttovább az üldözött
szabadoknak.
Ha
hordhatók,
prédikáIsten az aki, legyőzhetők.
akkor teljesíti Az
az Õőbeszédét.
ciójára
- különösen
Ebben hitt
Mózes. indulása elején egy
szervezett
gyülekezet
nem
várt,Mózesinkább
Ha azt kérdezte volna
valaki
a támadás, nehézség, ellenség várta,
tõl: Mikor
teljesíti
Isten,várt
amitrámegígért?
hogy
gátolja
őt. Nem
egy szerErre
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
vezett gyülekezet szószékkel, tagokkal,
hogy: Nem szekérrel,
tudom. Haebéddel,
valaki azt
kérénekkarral,
vacsorádeztepihenő
volna:szállással.
Mózes, Sem
mondd
meg sem
neval,
faluban,
künk, hogyan
szabadítkellett
megbevinni
Isten
városban.
Neki magának
az
evangéliumi
nem
bennünket
ebbõl aigazságot.
lehetetlen Hiszen
helyzetbõl?
ismerték.
Előtte
járt oda senki
sem.
Mózes csak
aztnem
válaszolhatta
volna,
Nem
nem ismerték
baptizmust.
hogy:tudták,
Nem tudom!
Egyet aazonban
tuAki
ismerteértetek,
és hallott
róla, az
dok! esetleg
Az Úr harcol
és a lehetetcsak
volt és mert
az akadályokat
lenbõlellensége
is ki tud vezetni,
Õ az Úr.
építgette
vagy
csóvát
gyújtott
a ház koereEz a bibliai hit. Hinni azt jelenti,
szének vagy botot, ütleget gyűjtött számolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
mára.
annak
minden
is.
Kornya
magaellentmondani
ment elől. Ő látszik
maga volt
Nem
tudom,
szabadít
meg, csakis
az
első.
Ezérthogyan
nevezték
el „úttörőnek'"
rá és
hiszek benne,
és amit
nekem
-várok
nagyon
helyesen
- de mintha
még
ez is
mond, megteszem.
A többi
pedig
az Õ
nagyon
kevéssé fejezné
ki azt
a munkát,
melyet
Bemenni
egy faluba,
feladata.végzett.
Útat nyitni
a tengeren,
leféahol
még senki,kerekét,
aki várja
a prékezninincs
a harcikocsik
homályt
dikálást
nehézséget ésmind
fizikai
bocsátani- szellemi
az egyiptomiakra...
a
megterhelést
jelent.
Bemenni
és
ott
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghezvaa
lahol
helyet keresni
az igének,
szabadítást
kegyelembõl.
Hit nagy
által lelki
fobátorságot, fizikai erőfeszítést mutat. És
gadhatod el.mindig
Hit általilyen
élhetsz
szabadon,
Kornyának
bátorságot
és
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
ilyen erőfeszítést kellett tanúsítania.
gyõzelmesen,
mert az Úr
hadakozik
A nehézség elsősorban
az, hogy
kezdeérted.
ni kellett azt, ami még nem volt, aminek
tengerparton
a halál
mégA nem
volt anyaga,
nem kapujában
volt helye,
álltak,
Isten
pedig"Jött,
megnyitotta
számuknem
volt
tárgya.
hogy bizonyságot
ra az élet
kapuját, és õk (Jn
átléptek
hategyen
a világosságról".
1:8.) aKülölálból
az életbe.
nös
küldetés.
És tényleg különös ember
az, Ezt
akiailyet
vállal,
ilyet csinál. Kornya
lépést
te se halogasd!
pedig ilyen volt. Ő mert vállalni, kezdeni,
végezni. Ebben van az
Ő rendkívülisége.
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
A MABAVISZ elnöksége:
Szövetség!
Elnök: Papp János (Magyarország)
„Nem
igazságtalan
az Isten,
hogy
Alelnökök:
Pardi Félix
(Erdély)
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
dr. Gergely
István (Amerika)és a
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ
Főtitkár: melyet
Durkó István
(Magyarország)
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
IMÁDKOZZUNK

EGYMÁSÉRT
Köszönjük,
hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
A Magyar Baptisták VilágszövetImaházunk
végi leomlása
és
ségébe
hat augusztus
magyar baptista
szövetség
lebontása
jó reménységgel
va- a
tartozik. után
Aki szeret
messzebbre látni
gyunk
afelõl,környezeténél
hogy Isten megsegít
benközvetlen
- az Evangénünket
új ésolvasói
szép hajlékot
építeni
liumi egy
Hírnök
bizonyára
ilyenek
istentiszteletek
céljára,
az távolban
Õ neve dicsõ- és imádkozni
is kész
élő testségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
véreiért,
annak
azt
ajánljuk,
hogy a
kezdjük meg, addig a nem várt tervekövetkező
sorrend
szerint
tegye
azt.
zéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Hétfőn a magyarországi baptista
Tervünk és és
szándékunk
testvérekért
az egyházvégrehajvezetőiért,
tására
kedves
testvérek
Pappfogjuk
Jánosfordítani
elnökérta és
munkatársaiért.
által Kedden
számunkra
eljuttatott összeget:
a Romániában
élő magyar
$5,000,
azaz
ötezer
dollárt.és a szövetség
baptista testvérekért
vezetőiért,
Pardi Félix testvéreink
elnökért és
Ezúton is megköszönve
munkatársaiért.
segítségét,
kérjük továbbra is a minket és
az Úrra
figyelõ az
imádságaikat!
Minden
Szerdán
Észak-Amerikában
szolgálatukra
Istenünkélő
áldását
kívánjuk.
és Ausztráliában
magyar
baptista
testvérekért és a szövetség vezetőiért,
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
dr.
Gergely
István elnökért
és munkaBaptista
Gyülekezet
nevében:
társaiért.
Csütörtökön
délvidéki
magyar
PappaDániel
lelkipásztor
baptista testvérekért
és agondnok
szövetség
Szatmári István
Lisztes
Tibor
presbiter
vezetőiért, Nyúl
Zoltán
és Nagy
Tibor
lelkipásztor testvérekért.
===========================
Pénteken a felvidéki magyar baptista
testvérekért és a szövetség vezetőiért,
VÁRJ
MÉG! és munkaDóczé Bálint
lelkipásztorért
Józsué
3:16
(2Móz
14,21-22)
társaiért.
Szombaton a kárpátaljai magyar
a víz.
baptista testvérekért Megállt
és a szövetség
Minthogyha
óriási kéz
vezetőiért, Nagy
Csaba lelkipásztorért
és munkatársaiért. tartotta volna föl,
megállt,
Hogyha ma halljuks rakásra
azt, hogygyûlt,
„mis�feszült,
sziómunka", ennek nincsen ma
semmi
különös nehézsége,
semmi súlya,
semhullám hullámra
hõkölt.
mi terhe. De akkor, az 1870-80-90-es
Megállt
években ez egyenlő csaknem
a lehetetegy percre,
lenséggel. Ezt a 20-25
elkezdeni,
amígévet
a túlsó
partra ez
a Kornya Mihály örök,átelmúlhatatlan
nem értünk. érdeme. Ez volt az ő misszionáriusi küldetése. Ennek a munkának
akkor
Várj nem
még volt
Uram!
„ABC" -je; nem volt
tankönyve;
nem
Kezed ne vedd el!
volt kátéja. Ezeket
Kornyának
magának
Még mindig
itt vagyok,
kellettmég
megalkotnia...
mindig itt vagyunk sokan.
Kirner A. Bertalan: Kornya Mihály
krónikája,
New
York,
p. 61k.
Herjeczki
Géza
(1977)

Illés születése (... a 9.
szülinapjára előhúzva a fiókból)
Ezt az éjszakát soha nem felejtem
el… De mielőtt elmesélném, szaladjunk
vissza néhány évet az idő kerekén. Illés
fiunk születését sok különös esemény
vette körül. Mire megszületett, már an�nyian imádkoztak érte, hogy jól elosztva egész életére is jutna belőle. Születése
előtt 6 héttel ugyanis megtudtuk, hogy
szívrendellenességgel fog születni. A baj
súlyossága előre nem látható széles skálán mozgott, a szinte tünetmentestől az
épphogy életképesig. Elárulom, mindez
egy korábbi kétségbeesett fohászomra
adott válasz volt, bár talán azt se kell
hosszasan magyarázni, hogy én azért
nem így képzeltem el a választ. Akkor
csak ennyit tudtunk. De a következő hat
hét hihetetlen és maradandó átalakulást hozott férjemmel együtt mindkettőnkben. Felkészülni…, de mire? Kész
vagyok egy súlyosan sérült gyermek
befogadására? Tudok-e örülni, hogy a
hegyi kirándulások, a rengeteg biciklizés, a felszabadult együttlétek helyett
állandó aggodalomban és készenlétben
kell leélni az életemet? Ezekre és a többi
súlyos kérdésre egyértelmű „Nem!” volt
az első őszinte válasz. Hiszem-e, hogy
Ő jobban tudja, mi a jó nekem? Kész vagyok mindent elfogadni Tőle, akkor is,
ha nem értem, miért? Az őszinte „Igen”
kimondásához hetek kellettek. Sírva, de
boldogan mondtam ki Neki, hogy nem
tudom, pontosan, mi, de jöhet. Tőle,
igen. Tudtam, hogy ha nem is vagyok
kész, de az leszek, amikorra kell.
Illés Sámuel nevet egy nappal születése előtt kapta. A megszületése előtti
este a kórházban egy hosszas imaharc
után egyszer csak biztos lettem benne,
hogy fiú lesz. Nem is ebben, hanem a
nevében. Isten a nevét erősítette meg
pontosan ekkorra időzített Igékkel.
”Isten embere” lesz - Illés+Sámuel. (A
lánynevek, amiket választottunk, egész
mást jelentettek). Isten végül olyan hihetetlen bizonyossá tett ebben, hogy én
is elcsodálkoztam rajta. Ugyanis mikor
megszületett, csak az arcát láthattam,
a nővér pedig bemondta: ”Lány!” (legalábbis ezt hallottam, bár elég bódult
voltam…) Én férjemnek: „Nem lány, fiú!
Nézd meg!” Visszajött: „Fiú, és nagyon
szép!”
2 és fél év telt el, Illés élte a fiúgyerekek rendes életét (éjszaka az intenzív
osztályon egy hetesen, kis szünet, baleseti ügyelet, kis szünet, szirénás rendőri vezetéssel kórházba autózás, és így
tovább).
Születésétől mondták, hogy meg kell
majd műteni. Aztán eljött az idő. Két
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nappal Illés szívműtétje előtt már minden elő volt készítve. Végül mégis ügy
döntöttünk, az egyébként híres leuveni
szívkórházban még egy utolsó rutinvizsgálatot kérünk, csak hogy ugyanazt
mondják-e, mint a másik orvosunk, aki
magzat-korától figyeli Illés szívét. Hogy
dupla biztonsággal legyen a kezünkben
a pontos diagnózis… De ekkor hirtelen
minden a feje tetejére állt. A ’kontrollorvos’ véleménye sokkoló volt. Amit ő
látott: a rendellenesség minden eddigi
orvosi tapasztalatot és tudományos előrejelzést meghazudtolva jelentéktelenre
kisebbedett. (Mennyien imádkoztak
hűségesen érte, barátok és ismeretlenek
évek óta!) Megdöbbenésünkre a szakorvos ezt látva nem javasolja a műtétet. Halleluja! De... most akkor mi lesz?
Műtét vagy sem? Ki fog dönteni? Szaladtunk, akihez tudtunk, tanácsért. Ám
szakorvos ismerősünk is, bölcsebb, idős
barátaink is csak széttárták karjukat.
Végül nem volt mit tenni, meg kellett értenünk: ez a mi döntésünk. Műtét vagy
nem: számunkra beláthatatlan kockázat.
Álmatlan éjszaka, vergődés, fohászkodás Istenhez, kicsinységünk és tehetetlenségünk teljes átélése. ’Uram, nem
tudjuk ezt eldönteni, lehetetlent kérnek,
kérünk, csinálj valamit!’ És ahogy elvezetett bennünket a kétségbeesett kiáltástól a Benne való megnyugvásig... Hisz
Ő most is ugyanaz. Nem hagyott el, nem
alszik, nem máshova néz… hiszem ezt
most is? Megint eljutottunk az „igen”ig. Most már csak az volt a kérdés, hogy
fogja csinálni. Izgatottan vártuk a megoldást.
Másnap kora reggel a műtét helyszínére sietve, a folyosón elkapjuk orvosunkat, aki a műtétet kiírta, rendkívüli
konzultációt kérve. Ő ránk csodálkozik. –Mire a sietség? Hát nem kapták
meg a hírt? Illés műtétje elmarad egy
sürgős eset miatt! – ebben a pillanatban

megérkezik a telefonomra az üzenet (a
térerő nélküli alagsori helyiségben!).
Előző nap küldték, miután nem értek el
(a bekapcsolt telefonomon). Isten eddig
a pillanatig visszatartotta a hírt. Hogy
miért? Világos most már. Hogy azt a felejthetetlen éjszakai küzdelmet és az Ő
felejthetetlen válaszát örökre emlékezetünkbe vésse…
Tölgyesi Emese
Update (érkezett május végefelé):
3 évesen majdnem megműtötték, de a
leuven-i kórház orvosa azt mondta, várhatunk még.
Most azóta várunk. Merthogy néhány
dolog még mindig nem jól működik a
szívében. Félévente nézik, és halogatják
a műtétet.
A legutóbbi vizsgálaton azonban azt
mondták, valószínűleg eljött az idő.
Egy SubAortikus Membrán leszűkíti
a véráram útját az aorta alatt, és mivel
most hirtelen sokat nőtt Illés, ez most
már túlzott teher a szív többi részének.
Nyitott szívműtét várható egy éven
belül. Ez komoly, középnehéz szívműtét.
DE mi hisszük, hogy AZ, AKI mindezt a csodát eddig is elvégezte, most se
lett kevésbé hatalmas, Ő képes rá, hogy
most is megdicsőítse magát akár úgy is,
hogy megint felülírja az orvostudomány
álláspontját.
Kérünk, imádkozzatok velünk azért,
hogy ha Isten úgy tartja jónak, múljon el
magától ez a rendellenesség, és legyen
ez bizonyság az Ő hatalmáról és szeretetéről. De ha nem így, akkor is legyen
meg az Ő akarata, és tudjuk azt Tőle
elfogadni, amit készít ezáltal a helyzet
által.

