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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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istentiszteletek
céljára, azkérdések
Õ neve dicsõKarácsonyi
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
(Gyermekek,
Bibliát
kezdjük
meg, addig
a használni
nem várt szabad!)
tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
1.
Kinek
a
születését
ünnepeljük
foglalkozunk.
karácsonykor?
Tervünk és szándékunk végrehaj2. fogjuk
Hogy nevezték
a kisvárost,
tására
fordítani aazt
kedves
testvérek
aholszámunkra
Jézus megszületett?
által
eljuttatott összeget:
3. Hogy
Mária Bethlehembe,
$5,000,
azaz jutott
ötezereldollárt.
és kivel ment?
Ezúton is megköszönve testvéreink
4. Miért
nem továbbra
lehetett szállást
találni
segítségét,
kérjük
is a minket
és
Bethlehemben?
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
5. Hol voltak
a pásztorok
karácsony
szolgálatukra
Istenünk
áldását kívánjuk.
éjjelén, és mit csináltak?
6. Mit láttak
hirtelen
fent az égen?
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
nevében:
7. Mit
mondott az
angyal a pásztoroknak, miértPapp
ne féljenek?
Dániel lelkipásztor
8. Kinek szánta
Isten
a nagy
örömet?
Szatmári
István
gondnok
9. Mi történt,Lisztes
mikor Tibor
az angyal
átadta
presbiter
az üzenetet?
===========================
10. Mit mondtak egymásnak a pásztorok, amikor az angyalsereg éneke
VÁRJ MÉG!
véget ért?
11. Kik 3:16
jöttek(2Móz
el messze
napkeletről?
Józsué
14,21-22)
12. Melyik városba mentek tévedésből?
Megállt a víz.
13. Kinek a Minthogyha
házában keresték
óriásia bölkéz
csek hiába az újszülött
királyt?
tartotta
volna föl,
14. Kiktől kérdezősködött Heródes
megállt, az
újszülött király felől?s rakásra gyûlt,
15. Hogy találták meg a bölcsek
a
feszült,
helyet, ahol hullám
az újszülött
gyermek
volt?
hullámra
hõkölt.
16. Mit hoztak ajándékba a Megállt
bölcsek a
kis Jézusnak?
egy percre,
17. Ki figyelmeztette
ne
amíg aőket,
túlsóhogy
partra
menjenek vissza Heródeshez
át nem beszámolértünk.
ni az újszülöttről?
18. Honnan tudta meg
hogy
Várj József,
még Uram!
menekülniük kell Bethlehemből?
Kezed ne vedd el!
19. MeddigMég
maradt
József,
és a
mindig
itt Mária
vagyok,
kis Jézus
mégEgyiptomban?
mindig itt vagyunk sokan.
20. Melyik városban telepedtek le,
mikor visszatértek
Egyiptomból?
Herjeczki
Géza (1977)

2010.december
szeptember
2013.

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
(8)
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták.
Azvagy
élet egy
merõ kinlódás,
Amikor szülő,
nagyszülő
és a
reménytelenség
és
halál.
De
ezis jobb,
gyermekek közötti tanítás-háttanuláson
mint a semmi,
és úgyesik
sincsszó,
kilátás
ennél
alapuló
kapcsolatról
legtöbbtöbbre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
az adott
ször
az jut
eszünkbe,
hogy mi és
felnőttek
keretekben
próbáljuk elviselhetõvé
tenni.
tanítunk,
a kicsinyek
pedig tanulnak.
A
Hányan
tengetik
az
életüket
Biblia útmutatása szerint viszont ama
szü-is
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
lők,
nagyszülők
kiváltságos kötelessétengette
az életét Izráel
míg el
ge; -Így
Isten
kinyilatkoztatott
akaratának
nem jött hozzá a„Ez
Szabadító
és ki nem
megismertetése:.
igék, amelyeket
e
hozta
õketparancsolok
a szolgaság neked,
házából.
mai
napon
legyenek
a te szívedben. És gyakoroljad ezekben
Szabadítónk?
2Mózes
a te Milyen
fiaidat, aésmi
szólj
ezekről, mikor
a te
12:42-benülsz,vagy
találunk egy
különös
házadban
mikor
útonmondajársz
Istenrõl.
éstotmikor
lefekszel, és mikor felkelsz"
Virrasztott
(5Móz 6:6-7) az Úr azon az éjszakán,
amikor
kihozta õket
Egyiptomból. megEz az
-És a személyes
kegyelem-teljes
éjszaka az Úréátadása...
volt.
tapasztalásaink
„Csak vigyázz
Micsoda
evangélium
van ebben
magadra,
és őrizd
jól a te lelkedet
hogya
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
el ne feledkezzél azokról, amelyeket látIzráel
õrizõje és
nem
szunnyad
és nem
tak
a te szemeid
el ne
távozzanak
a te
alszik. Mit
jelent
az, hogyhanem
virrasztott
az
szívedből
teljes
életedben,
ismerÚr meg
azonazokat
az éjszakán,
amikor
kihozta
tesd
a te fiaiddal
és fiaidnak
népét Egyiptomból?
fiaival"
(5Móz 4-9).
szólva –egy
Isten
mindent
DeEmberileg
ugyan taníthat-e
felnőttet
a
félretettvalamire?
és csak azLehet-e
Õ népéreegy
figyelt
azon
gyermek
kis unoéjszakán. gyógyító
A szabadulás
kaazhelyreállító
eszköz aminden
nagymozzanatát
személyesen
felügyelte,
szülőt formáló Isten kezében.
Nekem
minden
pillanatot figyelõ
tekintetével
nem
kényelmetlen,
sőt, örömet
okoz
kísért avégig.
Hát kicsoda
ezválaszolni.
a rabszolga,
ezekre
kérdésekre
igennel
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
Ebben az esztendőben
sokróluk,
szívbeszemélyesen
gondoskodik
és
limindent
szomorúságot
egyes "lelki
félretéveokozott
figyel rájuk?
gyermekeink"
Többvirrasztott
évtize1500 évvel helyzete.
késõbb ismét
des
lelki és anyagi
az mentő
Isten aszándékunk,
Gecsemáné kertben,
azon a
gondolkodásunk
látszott
dőlni,
csütörtök éjszakán,
azonromba
a pénteken,
ami
megkesereazonfáradttá,
a húsvétcsüggedővé,
hajnalon, amikor
a mi
detté
tette napjainkat.
szabadításunk
történt.Az a 35-40 évvel
ezelőtti
aki az egyik
Sõt, munkatárs,
személyes bizonyságom
vanlegarerőteljesebb
istentagadó
volt környezeról, hogy velem
együtt virrasztott
az Úr
tünkben,
végzetes
betegsége,
majd
28 évvelférje
ezelõtt
egy téli
estén, amikor
halála
szívet amegindító
helyzetbe
rólammiatt
is lehulltak
rabtartó bilincsei.
került. Mellé állva volt lehetőségünk bizonyságot
tenni
az Úr Jézus
KrisztusÜldözött
szabadok,
gyõztes
szababan
felkínált
kegyelemről.
Hívő lett
dok.
Elindultak
tehát. Nem
voltő is,
temeg
gyermekei is. Nem
Nagyon
sok év
telt
lekommunikáció.
lehetett
mobileltelefonon
azóta, s rákérdezni
most, amikor
a sortalálkoztunk,
elején, hogy
"fantasztikus"
öngyógyító,
másokat,
hátul minden rendben
van-e. Közel
két
távoli
csoportokat
is befolyásolni
tudó
milliós
nép, asszonyok,
gyermekek,
spirituális
képességekkel
dicsekedett.
öregek, juhok,
barmok, szekerek,
végeÓriási
önigazságát,
emberláthatatlan
konvoj. önbizalmát,
A Veres tenger
partfeletti,
ördögivernek,
tudásátmegpihennek.
fájdalommal éltük
ján tábort
Egyát.szer
Búcsúzóul
tanácsoltam
hogy
csak felröppen
a hír, azneki,
egyiptomi
térjen
Istenhez
hozza avezető
sereg vissza
közeledik.
Kitör aa pánik
táboregyetlen
a Megváltóként
adatott
ban. Elõlúton,
a tenger,
mögöttük az ellenség.
Jézus
Krisztus
által.
A nép
elõbb segítségért
kiált Istenhez,
Egy másik
szolgálatunk
éraztán
pedighasonló
neki esik
Mózesnek:is Mit
telmetlennek
látszik,
folytatni
sem
tettél velünk,
miérttalán
hoztál
ki minket

5. oldal
3. oldal

érdemes.
A nyomorúságos
háttérből
Egyiptomból?
2Mózes 14: 10, 11.
Jobb
jövő
fiatal
pár
két
pici
gyermekkel
helylett volna szolgaként meghalni Egyipreállíthatatlannak
lelki aésnépnek
anyagi
tomban. Kiderül, látszó
hogy van
helyzetbe
került.
Mennyei
Atyánk
inhite, de még
nagyon
gyenge az
a hit. Ha
dítására
szülőként
álltunk
melléjük
és
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
buzdítottuk
őket
a
gyülekezeti
alkalmak
de ha balul üt ki valami, máris pánilátogatására,
Isten keresnek.
őszinte keresésére.
kolnak és bûnbakot
Ki volt a
A
kezdeti
csodálatosak voltak.
hibás,
hogyörömök
ide jutottunk?
Rendszeresen
jártak
az imaházba,
gyerMellesleg, sok
keresztyén
tart ezen
a
mekeiket
hozták
a
vasárnapi
iskolába,
szinten a hitéletében.
házasságot
kötöttek eszébe
a gyülekezetben,
Ekkor Mózesnek
jut Isten
gyermekeiket
az Úrnak,
ígérete. 2Mózesfelajánlották
6: 6-8. Isten megígérte,
gyermekeikkel
együttõket
olvasták
a Bibhogy megszabadítja
az egyiptoliát.
Hat
év
után
mégis
minden
összemiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
omlott,
Istennel,
gyülekezettel
és
egyföldjére. Akkor tehát, nem kell félni
a
mással
való
kapcsolatuk
is.
Letaglózott,
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
hogy haza érkezve hiába kerestük a szürövid epizód a nép életében. Nem ez a
lőket a bemerítési alkalmakon, a fehér
vég, Istenközött
folytatást
Mostotthonaz a
ruhások
azt a ígért.
korábban
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
talan fiatalembert, akit végig hallgatva
Így bátorítja
a népet: felé
Ne
aszavára.
kegyelmes
Isten ésMózes
a gyülekezet
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
irányítottunk az előző esztendőben. Kehogyan szabadít
megerőnket,
ma az Úr
bennezeinket
leeresztve,
lelkesedéteket!
2Mózes
14:
13,
14.
sünket elveszítve a "nem érdemes" sötét
Mózes
nem okosabb,
mint aKerestük
nép, csaka
felhője
borított
el bennünket.
hisz Istenben,kértük
és a hit
mondja
vigasztalást,
azbeszédét
elveszettek
helytovább az mennyei
üldözöttAtyánktól,
szabadoknak.
reállítását
de azHa
érIstenfolytatott
az aki, akkor
teljesítiszinte
az Õ beszédét.
tük
küzdelmet
feladtuk.
Ebben
hittjött
Mózes.
Ekkor
a tanítás a játszótéren...
Ha azt
kérdezte
volna valaki
MózesAhogy
Máté
evangéliuma
18. részében
az
Jézus
a tanítványok
állított
tõl:Úr
Mikor
teljesíti
Isten, amitközé
megígért?
egy
azt mondta,volna,
hogy
Erre kisgyermeket,
Mózes csak aztés
válaszolhatta
megtérve
olyanoknak
kell
lennünk,
mint
hogy: Nem
tudom. Ha
valaki
azt kéradezte
példaként
kisgyermek.
Ugyanvolna:állított
Mózes,
mondd meg
neúgy
a mi
szemünket
is egy meg
kisgyermek
künk,
hogyan
szabadít
Isten
által
nyitotta
fel aazlehetetlen
igazság helyzetbõl?
meglátására
bennünket
ebbõl
és
képesített
újraválaszolhatta
mások bátorítására,
Mózes
csak azt
volna,
lelkesítésére.
Unokáink
többi gyehogy: Nem tudom!
Egyeta azonban
turekkel
játszottak
a játdok! Azösszebarátkozva
Úr harcol értetek,
és a lehetetszótéren,
felnőttek
a kispadon
lenbõl is kimitud
vezetni,pedig
mert Õ
az Úr.
üldögélve
vigyáztuk
őket.
Egyszer
azt
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, kovettük
észre,
hogy
a
gyermekek
eltűntek
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
a szemünk elől. Elindultam arra, ahol
annak minden ellentmondani látszik is.
utoljára láttam őket.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
Lilykénk izgatottam rohant felém a
várok rá ésalatti
hiszek
benne, és amit nekem
faházikó
rejtekhelyükről,
és kiamond,
megteszem.
többi pedig
Õ
bálta: mama! Ezek aAgyerekek
mégaznem
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
leféhallották az Úr Jézusról! Azt se tudják,
kezni van
a harcikocsik
kerekét, homályt
hogy
pokol és mennyország!
Majd
bocsátani
az
egyiptomiakra...
mindnea
lelkesen folytatta; de én elmondtam
Szabadító
viszi véghez
a
kik,
hogy Úr
az feladata.
Úr JézusÕszereti
őket, és
szabadítást
kegyelembõl.
Hit mert
által már
fohogy
én azért
vagyok boldog,
gadhatod el. aHit
által élhetsz szabadon,
befogadtam
szívembe!
bárA mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
kis "testvérnő" bizonyságtétele
kigyõzelmesen,
Úr hadakozik
józanító
erővel mert
hatottazránk.
Kötelezővé
érted.
vált
a beszélgetés továbbfolytatása a felA tengerparton
a halálédesanyja
kapujában
nőttek
között. A barátok
elmondta,
hogy
keresztény
családban
nőtt
álltak, Isten
pedig
megnyitotta
számukfel,
egykapuját,
Magyarországon
tanulóa mura azdeélet
és õk átléptek
hazulmán
lálból azdiákhoz
életbe. ment feleségül. Szemlesütve vallotta be, hogy még soha nem
Eztbeszélni
a lépést kisgyermekeinek
te se halogasd! Istenről
mert
és egyszülött FiárólLukács
a világJános
Megváltó-

járól.
A gyermekek
általEgyház
megkezdett
Magyarországi
Baptista
misszió
Isten
kezében
van
ott
a muzulBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
mán
családban.
Hatása
minket
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. megmentett
attól, hogy a bizonyságtételben
www.baptista.hu/berettyoujfalu
megrestüljünk és határtalan örömet vetett
el szívünkbe;
ők folytatni
fogják a
Kedves
Testvéreink
Jézus Kriszmagvetést.
tusban!
Dr. Fazekas
Kedves Amerikai
Magyar Erzsébet
Baptista
Szövetség!
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék
a ti jászolbölcső
cselekedeteitekrõl és a
Az üres
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neveMilyen
iránt, amikor
szoljó, hogyszolgáltatok
a papának és
december
gáltok
(Zsid
6:10) mennie,
23-ána szenteknek.”
már nem kell
munkába
és van ideje a karácsonyi előkészületekKöszönjük,
hogy gondoltak
ránk nere.
Ha a konyhaajtót
egy résnyire
meghéz
helyzetünkben.
nyitja,
látja feleségét, aki a rezsó mellett
Imaházunk augusztus
leomlása
és
szorgoskodik
kipirult végi
arccal.
Mint valalebontása
után
jó reménységgel
vami szálloda
konyhájában,
több lábosban
gyunk
afelõl, hogy
Isten az
megsegít
és fazékban
is rotyog
étel, ésbena csonünket
egy
új éskivételes
szép hajlékot
építeni
dálatos
illatok
ínyencfalatokat
istentiszteletek
az Õ neveszámíthat
dicsõsejtetnek. Azcéljára,
idén nemigen
ségére.
A segítségére
munkálatokat
jövõ feldíszítésétavasszal
felesége
a lakás
kezdjük
meg, azért
addigvan
a nem
terveben, hiszen
ez a várt
nagyszabású
zéssel
és az engedélyek
beszerzésével
főzicskézés,
mert látogatókat
várnak –
foglalkozunk.
egy idős nagynénit meg öccsének csaTervünk
és szándékunk
végrehaj- és
ládját
a hároméves
iker kislányokkal
tására
fogjuk
fordítani aakinek
kedves éppen
testvérek
egyéves
kisfiukkal,
most
által
számunkra
eljuttatott
összeget:
sikerült
elsajátítani
a lábraállás
művé$5,000,
szetét.azaz
Márötezer
olyandollárt.
régóta tervezik, hogy
egyszer majd együtt töltik a karácsonyt!
Ezúton
megköszönve
testvéreink
Az apaiskimegy
a kertbe,
hogy a fesegítségét,
a minket
és
nyőfáról kérjük
lerázzatovábbra
a havat,ismielőtt
beviszi
aza Úrra
figyelõ
imádságaikat!
Minden
nappaliba. Azután le kell hozni a kaszolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk. és
rácsonyfadíszes
dobozt
a padlásról,
az idén a babaházat is. Igaz, hogy saját
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
csemetéik
már túl nagyok
ahhoz, hogy
Baptista
Gyülekezet
nevében:
ilyesmivel játsszanak, de az ikrek biztosan örülni fognak
neki. Alelkipásztor
legfontosabb
Papp Dániel
persze, amitSzatmári
össze kellIstván
állítani,
a jászolgondnok
bölcsős díszlet.Lisztes
Erre azTibor
apa mindig
presbiteregy
egész délutánt szán. Szinte ünnepélyes
ceremónia ez számára, a bölcső felál===========================
lítása, amit mindig nagy áhítattal és
tisztelettel
végez. MÉG!
Ez a betlehemi díszlet
VÁRJ
valami egészen különleges. Még szülei
Józsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
hozták
valamikor
réges-régen
Ausztriából, amikor mint ifjú házasok egyszer
a víz.eszott nyaraltak. Magát azMegállt
istállót apja
óriási
kábálta össze Minthogyha
fazsindelyekből
és kéz
fakéregből. Csupasz faágacskákból
tartotta volnaminden
föl,
évben újra bizarr alakú fácskákat
megállt,kell
kialakítani és csillámporral
s rakásrameghintegyûlt,
ni, nemcsak a fácskákat, hanem
a szalfeszült,
matetőt is éshullám
a hegyes
sziklacsúcsokat,
hullámra
hõkölt.
amelyek a háttérben hegyláncot vannak
Megállt
hivatva képezni. A mohából
képzett
egy
percre,
mezőn át az előtérben egy agyagszínű
amíg
túlsó partra
ösvény kanyarog.
A alegértékesebbek
értünk.
az egészben azonban át
az nem
emberfigurák,
mert igazi anyagból varrott ruhát viselnek, és bőrcipőt, aminek
cipőfűzőVárj még Uram!
je is van. Mária valódi
salzburgi
dirndlit
Kezed
ne vedd
el!
visel, József Még
pedigmindig
egy osztrák
hegyi
itt vagyok,
gazdának
elmehetne.
A mohás
dommég is
mindig
itt vagyunk
sokan.
bokon fehérgyapjas juhaikat őrző pászfolytatás
a 10.(1977)
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folytatás az 1. oldalról
Hálaadással a szívünkben tekintünk
Az életazgyötrelem,
de azért
mit enni,
vissza
elmúlt évre,
mertvan
a tovatűnt
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
12 hónap minden napján megtapasztala tisztességes
temetéshez
jogukat is
hattunk
Mennyei
Atyánk való
folyamatosan
megtarthatták.
Az életéletünkben.
egy merõ kinlódás,
megújuló
kegyelmét
Igaz,
reménytelenség
és
halál.
Defájdalmasak
hát ezis jobb,
voltak jó napok és voltak
semmi, és úgy megtapasztalhatsincs kilátás ennél
is,mint
de amindegyikben
többre.
Fogadjuk
el aáldó
helyzetet,
és az adott
tuk
szerető
Istenünk
jelenlétét.
keretekben
elviselhetõvé
tenni.
Egy bölcs próbáljuk
mondás szerint,
"a megoszHányan
tengetik
az
életüket
ma is
tott öröm, dupla öröm", ezért életünk
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
örömteli eseményeiből szeretnénk megÍgy néhányat
tengette az
életéttestvéreinkkel,
Izráel míg el
osztani
kedves
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
barátainkkal.
hozta õket a szolgaság házából.
Gyülekezeti életünk legnagyobb öröMilyenaz
a mi
Szabadítónk?
2Mózes
me ebben
évben
az volt, hogy
két
12:42-ben találunk
egy hét
különös
mondaalámerítés
keretében,
testvérünk
tot Istenrõl.
vallotta
és pecsételte meg hitét Jézus
VirrasztottAz
az Úr
az éjszakán,
Krisztusban.
elsőazon
alkalommal,
a
amikor
kihozta
Egyiptomból.
az
nyár
elején,
egyõket
kedves
házaspár,EzKis
éjszakaésazÉva
Úrékötelezte
volt.
Sándor
el magát az Úr
evangélium
van ebben
JézusMicsoda
követésére
az alámerítkezés
által aa
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
Couchiching tóban, a második ünnepély
Izráel õrizõje
szunnyad
nem
keretében
pedig,nem
mely
október és20-án
alszik.
Mit jelent
az, hogy
virrasztott az
volt,
Szigyártó
András,
Csővári-PozsoÚr Zsófia,
azon azVáradi
éjszakán,
amikor
kihozta
nyi
Laura,
Szabó
Renépét
Egyiptomból?
náta és Weisz Bence testvéreink tettek
Emberileg
– Isten mindent
vallomást
arról szólva
a bemerítésben,
hogy
félretett és csak
az Õ népére
figyelt
azon
újjászülettek
és egész
életükön
át Jézus
az éjszakán.
A szabadulás
minden
Krisztust
akarják
követni. Bemerítési
mozzanatátáldásához
személyesen
felügyelte,
ünnepünk
nagymértékben
minden pillanatot
figyelõ
tekintetével
hozzájárult
az is, hogy
vendégünk
lehekísért
végig. Hát
a rabszolga,
tett
Erdélyből
Dr.kicsoda
KovácsezJózsef
lelkikoszos,testvér
rongyos
nép, hogy
Isten
pásztor
és felesége
Ágnes,azilletve
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
az Amerikai Egyesült Államokból Ken
mindent
félretéve testvér,
figyel rájuk?
Kelley
lelkipásztor
akit Isten két
évvel felhasznált
késõbb ismét
virrasztott
évvel1500
korábban
Weisz
Bence
az Isten amegtérésében.
Gecsemáné kertben,
azon a
testvérünk
Úgy a délelőtcsütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
ti bemerítési ünnepen, mint a délutáni
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

2013. december
3. oldal

hálaadó
ünnepély
keretében,
Kovács
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10, 11.
Jobb
József
és
Ken
Kelley
testvérek
hirdették
lett volna szolgaként meghalni EgyipIsten
élő, Kiderül,
lélekhez szóló
tomban.
hogy üzenetét.
van a népnek
hite,
de
még
nagyon
gyenge
az a hit. Ha
Arról is nagy örömmel számolunk
be,
jól mennek
az Urat,
hogy
ebben aazdolgok,
évben tisztelik
két házasságköde is
hatörtént
balul üt
ki valami, márisApánités
gyülekezetünkben.
nyár
kolnak június
és bûnbakot
keresnek.
Kiés
volt
a
elején,
7-én Szabó
Dávid
Szehibás,
hogy
ide
jutottunk?
gedi Erika fogadott örök hűséget egyMellesleg,
keresztyén
tart ezen
a
másnak,
Isten,sok
családjuk
és baráti
körük
szinten a hitéletében.
jelenlétében;
az ősz eljöttével pedig,
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuszeptember
13-án, értetek,
Bákai és
Jánossal
és
dok! Az Úr harcol
a lehetetWilliamson
Brandivel
ünnepelhettünk
lenbõl is ki tud
vezetni, mert
Õ az Úr.
együtt
házasságkötésük
Ez a bibliai
hit. Hinni azt alkalmával.
jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János

Kívánjuk,
hogy ifjú
testvéreink
éljenek
Magyarországi
Baptista
Egyház
boldog
házasságot
Isten
jelenlétében
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet és
legyenek
Jézus Krisztusnak
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös u.hasznos
2.
eszközei családjaikban, gyülekezetükwww.baptista.hu/berettyoujfalu
ben és a társadalomban.
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életünkben,
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szeptemtusban!
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Amerikaigyermeküket,
Magyar Baptista
véreink
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együtt örülta az
új életnek és egy akaratelfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
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Õ
tal kértük melyet
Isten áldását
Viktória az
életére.
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
Végül azt is nagy áldásként tartjuk
foglalkozunk.
számon,
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és szándékunk
munka
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a
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azaz
ötezer dollárt.
széd telek tulajdonosai 3 éve próbálnak
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építési
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kérjük továbbra
is a minket
és
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vagyunk
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Úrra mindenekelőtt
figyelõ imádságaikat!
Minden
Istennek és mindszolgálatukra
Istenünk áldását
kívánjuk.
azoknak a testvéreknek,
akik
kapcsolataikat, idejüket és pénzüket latba vetve
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
fáradoztak
közösségünk
érdekében.
Baptista
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nevében:
Zárógondolatként szeretnénk kilelkipásztor
hangsúlyozniPapp
azt, Dániel
hogy meg
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Szatmári
gondnok
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minden
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forrása Isten volt
ebben
az évben,
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egyedül
Övé
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===========================
dicsőség minden jóért, amit megtapasztalhattunk. Ugyanakkor az a vágyunk,
hogy azVÁRJ
előttünk MÉG!
álló nagy kihívásokJózsué
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ban tudjunk
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Minden advent kegyelem:
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Minden advent
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nem magadon!
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így élek!
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ban. Elõl
a tenger,
az ellenség.
lálbólwonderful
az életbe. pastor
–A
and
weelõbb
hope segítségért
and pray that
he Istenhez,
will be with us for years to come.
nép
kiált
Ezt a lépést te se halogasd!
In
the
picture,
from
left:
Helen
aztán pedig neki esik Mózesnek: Szoke,
Mit Helen Olah, and our
Pastor
his wife,
Matha
Vadasz.
Helen Olah
Lukács János
tettél and
velünk,
miért
hoztál
ki minket

ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
CLEVELAND

7. oldal
3. oldal

Lelkipásztorok
“elismerése
Magyarországi
Baptista
Egyház ”
Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
Október errefelé
u.n. “Pastor's
appre4100 Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.
ciation”
hónap. Ahogy
ez Detroitban
régóta
gyakorlatban van, a reformációs
www.baptista.hu/berettyoujfalu
istentiszteletet követő szeretetvendégség
soránTestvéreink
köszöntés hangzik
a gyüKedves
Jézus el
Kriszlekezet nevében a pásztor, illetve a jelen
tusban!
lévő
pásztorok
felé.Magyar
Legtöbbször
Kedves
Amerikai
BaptistaFűr
Béla gyülekezetvezető a szószóló – neki
Szövetség!
valahogyan a szívén vannak a lelkipász„Nem– igazságtalan
hogy –
torok
és Mikó IldikóazazIsten,
ötlet gazda
elfeledkezzék
a tiegy
cselekedeteitekrõl
és a
most például
igeverses szatyorban
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az minÕ
(Kol 1,2) egy
igeverses
bögre, tele
neve
iránt,
amikor
szolgáltatok
és
szolden jóval (pl. igeverses toll: Örüljetek az
gáltok
a szenteknek.”
Úrban
mindenkor...(Zsid
Zsolt6:10)
32,11).
Az idei köszöntés különlegesen fejeKöszönjük,
gondoltakés
ránk
neződött
be. A hogy
lelkipásztorok
feleségeik
hézmellé
helyzetünkben.
Fűr testvér még kihívta a gyüImaházunk augusztus végi leomlása és
lekezetek
egy-egy
elöljáróját (Kovács
lebontása után
jó reménységgel
vatestvérék
mellé
a
mi
Józsefüngyunk afelõl, hogy IstenKovács
megsegít
benket kölcsönöztük),
mondván,
a fenünket
egy új és szép
hajlékot hogy
építeni
leség
és
egy-egy
elöljáró,
mint
Áron
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõ- és
Húr álljanak
a pásztoruk
és tartségére.
A munkálatokat
jövõmellé
tavasszal
sák
annak
imádságra
emelt
kezeit.
kezdjük meg, addig a nem várt terve- A
szeretetvendégségen
megilzéssel
és az engedélyekrésztvevők
beszerzésével
letődve kísérték figyelemmel, amint Fűr
foglalkozunk.
testvér
imádkozott
a lelkipásztorokért
Tervünk
és szándékunk
végrehaj- –
felemelt
kezüket
az a„Áronok
és Húrok”
tására
fogjuk
fordítani
kedves testvérek
tartották
- és szolgálatukért,
gyülekezeáltal
számunkra
eljuttatott összeget:
teikért.
(Három
vendég pásztorunk is
$5,000,
azaz
ötezer dollárt.
volt: dr. Kovács József, Varga Ferenc és
Ezúton Tibor.)
is megköszönve
testvéreink
Kerekes
Nem nagyon
szeretem a
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
formaságokat,
de
ezek
a
percek
a szereaz Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
tet, az összetartozás,
az egymásért
szolgálatukra
Istenünk áldását
kívánjuk.való
felelősség érzet megnyilvánulásának
percei
voltak.
Köszönet
érte!
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
Varga
Ferenc
szolgatársam,
Baptista Gyülekezet nevében: miközben
megköszönte a megemlékezést, elmondDániel
lelkipásztor
ta Áronnal ésPapp
Húrral
kapcsolatban:
feleSzatmári
István -gondnok
ségeink nagy
áron végzik
egy életen
Tibor presbiter
át - mellettünkLisztes
az imádság
szolgálatát,
s
elöljáró
testvéreink
meg
csak úgy tud===========================
nak imádkozni értünk, ha valamennyire sikerül egy húron pendülnünk. (Ez a
MÉG!működik.)
szójátékVÁRJ
csak magyarban
Józsué
3:16
(2Móz
14,21-22)
Nagyon hálás vagyok
az értem rendszeresen imádkozó feleségemért és az
Megállt a víz.
imádkozni is kész testvérekért.
Minthogyha
óriási
kéz
Herjeczki
Géza
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó partra
át nem értünk.
Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)

8.2010.
oldal szeptember

2013. december
3. oldal

Egyiptomból?of
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT SZABADOK
101st Anniversary
folytatás az 1. oldalról

lett volna szolgaként meghalni Egyip-

Calvary Baptist Church,
Kipling,
Sk.
tomban. Kiderül,
hogy van
a népnek

Az
gyötrelem,
de azért van
mit enni,
Theélet101st
anniversary
of Calvary
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
Baptist Church was held on Sunday,
a
tisztességes
temetéshez
való
jogukat
June 23, 2013. The service was held inis
megtarthatták.
Az élet egy Centre.
merõ kinlódás,
the
Kipling Community
Rev.
reménytelenség
és
halál.
De
Richard Barta was in charge.hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
SpecialFogadjuk
guests included
Mayor
Duane
többre.
el a helyzetet,
és az
adott
Leicht,
M.L.A.
Don elviselhetõvé
Toth, Dr. George
keretekben
próbáljuk
tenni.
Baxter,
Debra
Hányan
tengetikPalmquist,
az életüket David
ma is
Mamani
and
Alaya
and
Samara from
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Regina.
Szakacs
also
Így Curtis
tengetteand
azBonnie
életét Izráel
míg
el
came
from acamp
to bring
nem back
jött hozzá
Szabadító
és special
ki nem
music.
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
Greetings
in az,
person
were from
alszik.
Mit jelent
hogy virrasztott
az
Bekevar
Church,
Úr azonPresbyterian
az éjszakán,
amikorParkland
kihozta
Bible
People’s Church Christ
népétChurch,
Egyiptomból?
Lutheran
Church
all from
Kipling,
and
Emberileg
szólva
– Isten
mindent
Church
Hill
Glenavon.
félretettonésthe
csak
az from
Õ népére
figyelt azon
az
éjszakán.
A szabadulás
minden
Letters
of congratulations
came
from
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
the Hungarian Baptist Convention of
minden
pillanatot
figyelõ
North
America.
A letter
wastekintetével
also sent
kísért
végig.
Hát
kicsoda
ez a rabszolga,
from Victor Monus the youngest
son of
koszos,
rongyos
nép,
az Isten
John
Monus
who was
thehogy
first pastor
of
személyesen
gondoskodik róluk, és
the
church
mindent félretéve figyel rájuk?
A 1500
letterévvel
waskésõbb
received
from
ismétlater
virrasztott
Rev.
Joshua
Goetz interim
az Isten
a Gecsemáné
kertben,minister
azon a
for
Heartland
area. He
alsoa expressed
csütörtök
éjszakán,
azon
pénteken,
congratulations
to
Richard
and Doris
azon a húsvét hajnalon, amikor
a mi
Barta
for their történt.
twenty six years of serszabadításunk
vice Sõt,
at the
church. bizonyságom van arszemélyes
Musical
selections
were
rendered
ról,
hogy velem
együtt
virrasztott
az by
Úr
Curtis
andezelõtt
Bonnieegy
Szakacs
and family,
28 évvel
téli estén,
amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
and
alsopedig
a special
of Bolivian
aztán
nekiselection
esik Mózesnek:
Mit
music
the Mamani
tettélbyvelünk,
miért family.
hoztál ki minket

hite,
még nagyon
gyenge
az a hit. Ha
Dr.deBaxter
brought
greetings,
and
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
Urat,
also brought the message. His az
message
de habased
balulonüt Psalm
ki valami,
máris
was
27,1-6.
ThepániLord
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki volt
a
is my light and salvation; in his
words
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
of encouragement he stated that as we
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
are facing problems in life, in the midst
szinten a hitéletében.
of it the Lord is always there, one who
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
heals, saves and protects. When we get
ígérete.
2Mózes
6-8. us
Isten
megígérte,
discouraged,
He6:gives
guidance.
We
hogy
megszabadítja
õket
az
egyiptoneed this on life’s journey.
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább azRev.
üldözött
szabadoknak.
Ha
and Mrs.
Bartha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben
Mózes. finished
The hitt
celebration
with a
Ha azt kérdezte
volna valaki
Mózespresentation
of a plaque
to Pastor
Ritõl: Mikor
Isten,
amit megígért?
chard
andteljesíti
Doris for
26 years
of service
to
theMózes
church.
Erre
csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
end everyone
feladata. Útat nyitniInathe
tengeren,
leféwas
invited
kezni a harcikocsik kerekét, homálytto
lunch and a mind
time of
bocsátani az egyiptomiakra...
a
fellowship.
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
We Hit
can általreport
szabadítást kegyelembõl.
fowithélhetsz
great szabadon,
gratitude
gadhatod el. Hit által
and thanksgiving
bár mindig üldözötten,
de ugyanakkorto
our azLord
for having
gyõzelmesen, mert
Úr hadakozik
reached
this
point
érted.
of
101
years
in
the
A tengerparton a halál kapujában
history
of
Calvary
álltak, Isten pedig megnyitotta számukchurch.a haOur
ra az élet kapuját,Baptist
és õk átléptek
lálból az életbe. prayer is for blessing
and guidance in the
Ezt years.
a lépést te se halogasd!
future

Pauline
Daku
Lukács
János

The Verdict:
Acquitted!
Magyarországi
Baptista
Egyház
Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
[Kindle
Edition]
4100
Eötvös
u. 2.Boltos
EvaBerettyóújfalu,
Salyamosy (Author),
Péter
www.baptista.hu/berettyoujfalu
(Illustrator), Gábor Jermann (Translator)
Book Description
Kedves
Testvéreink Jézus KriszMy name is Éva Salyámosy. I am
tusban!
aKedves
Hungarian
Baptist
writer,Baptista
TV and
Amerikai
Magyar
Szövetség!
radio media person: editor, director and
journalist.
God entrusted
to me the
task
„Nem igazságtalan
az Isten,
hogy
that
was
given
to
Billy
Graham,
as
well:
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
to serve Him
by talking
about Him.
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az Õ
neveI iránt,
amikor
szolgáltatok
led a life
without
God untilésI szolwas 44
gáltok
szenteknek.”
(Zsid
6:10)
yearsa old.
I thought
I had
everything.
God, however, saw that without Him
hogy
ránk ne- on
IKöszönjük,
had nothing!
Hegondoltak
had compassion
héz
helyzetünkben.
me, spoke to me and embraced me.
Imaházunk
augusztus
leomlása
Ever
since then
I havevégi
been
living aéslife
lebontása után jó reménységgel vaof
balance
as
I
found
my
way
gyunk afelõl, hogy Isten megsegíthome
ben- to
my
Heavenly
Father
and
found
my
nünket egy új és szép hajlékot építenireal
purpose in life.
istentiszteletek
céljára, az Õ neve dicsõségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
At my
baptism I received
a new task
kezdjük
meg, Call
addig
a nem
from God:
unto
me invárt
thetervetime of
zéssel
és azand
engedélyek
beszerzésével
adversity
I shall deliver
you. This
foglalkozunk.
means that He performs numerous
Tervünkinés
miracles
myszándékunk
life and thenvégrehajI go and tell
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
others
about
them.
This
is
witnessing.
által számunkra eljuttatott összeget:
This
is
why
all
my
books
are
like this
$5,000, azaz ötezer dollárt.
– similar style to that of Jonny Ericson.
Ezúton
megköszönve
testvéreink
On my isbook
shows people
hugged and
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
said:
“We
know
your
works
and we’re
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
so happy because
we understand
szolgálatukra
Istenünk áldását
kívánjuk. it:
secrets open up before us! Thank you!”
This
means
a lot to me
as God gave this
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
ars-poetica
to me:nevében:
Saying the words of
Baptista
Gyülekezet
simplicity so that the cross of Christ
Papp Dániel lelkipásztor
would not lose
its power
as when a
Szatmári
István– gondnok
person does notLisztes
understand
something,
Tibor presbiter
it is already gone.
===========================
I received this new mission from
Him when I was 64. Naturally, He
VÁRJ
MÉG!
spent time
educating
me beforehand! I
studied
and14,21-22)
marketing and
Józsuéadvertising
3:16 (2Móz
many other trades which improved my
creativity. In 1990 I became
Megállta adirector
víz.
of the Hungarian
branch
ALICO.
Minthogyhaofóriási
kézHe
called me to set outtartotta
on His journey
from
volna föl,
here.
megállt,
I do not wish to convert
anyone
– that
s rakásra
gyûlt,
is not my job! But there are afeszült,
lot of sad
people livinghullám
in our world,
walking
their
hullámra
hõkölt.
own ways. They are full ofMegállt
immense
pain, insecurity, spiritualegy
homelessness
percre,
and depression. All
these
used to
destroy
amíg
a túlsó
partra
me in the inside, as átwell,
nemalthough
értünk. I
tried to show what everyone else tries to
show: “Everything’sVárj
fine még
with Uram!
me!”
Therefore, with my
books
am trying
Kezed
ne Ivedd
el!
to set a way toMég
thosemindig
who wish
to change.
itt vagyok,
God intended
thisittbook
to besokan.
read by
még mindig
vagyunk
three target groups: people who do not
yet know Him Herjeczki
and so they
are (1977)
afraid of
Géza

2010.december
szeptember
2013.

Him,
new believersSZABADOK
to be educated in the
ÜLDÖZÖTT
practical
Christian
life
folytatás az 1. oldalróland experienced
Christians so that they would worship
God
for His
deeds. de azért van mit enni,
Az élet
gyötrelem,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
Now youtalálunk
can read
my firstmondabook
12:42-ben
egy különös
here
whose title is: “The VERDICT:
tot Istenrõl.
Acquitted!”
It isazabout
howazI accepted
Virrasztott
Úr azon
éjszakán,
the
love
of
God
and
how
my
life changed
amikor kihozta õket Egyiptomból.
Ez az
afterwards.
is volt.
full of humor, youthful
éjszaka az It
Úré
matters
and serious
realizations…It
cana
Micsoda
evangélium
van ebben
move
you,
it
is
exciting
and
true!
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
The Lord
willing,
otherésbooks
Izráel
õrizõje
nem some
szunnyad
nem
ofalszik.
mine Mit
mayjelent
also az,
be published
in Enghogy virrasztott
az
lish
the az
future.
If so, amikor
He shallkihozta
send
Úr in
azon
éjszakán,
allnépét
the finances
for translation costs and
Egyiptomból?
otherEmberileg
tasks.
szólva – Isten mindent
I am a widow
a new
husband
félretett
és csak without
az Õ népére
figyelt
azon
oraza car…
so whenever
I travel to
book
éjszakán.
A szabadulás
minden
shows,
I carryszemélyesen
my books with
my own
mozzanatát
felügyelte,
two
hands.
I
do
not
complain
at
all, as I
minden pillanatot figyelõ tekintetével
may
lack
some
things
in
life
but
I
HAVE
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
a koszos,
GOD! – rongyos
just as many
widows
nép, simple
hogy az
Isten
with
a task had agondoskodik
God.
személyesen
róluk, és
And He félretéve
testifies: figyel
My power
mindent
rájuk?will gain
ground
through
your
weakness!
I’ll help
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
you!
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
Let this beéjszakán,
true for your
as well,
csütörtök
azon life,
a pénteken,
dear
reader!
Please,
recommend
azon a húsvét hajnalon, amikor athis
mi
story
to others: to
people, to churches.
szabadításunk
történt.
Sõt, személyes bizonyságom
van arÉva Salyámosy
ról, hogy velem együtt
virrasztott
az Úr
Budapest,
Hungary
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
Please place your order at www.amarólam is lehulltak
rabtartó
bilincsei.
zon.com
Search ona title
or author.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. MISSIONARY
Elindultak tehát. Fund
Nem volt telekommunikáció.
lehetett mobilThe purpose: Nem
supporting
the
telefonon
rákérdezni
elején,
hogy
missionary
initiativesa sor
of our
young
people.
Donations
thisKözel
fundkét
hátul
minden
rendbenfrom
van-e.
will be nép,
allocated
by the Missionary
milliós
asszonyok,
gyermekek,
and
Benevolence
Board
at végeits
öregek, juhok, barmok,
szekerek,
mid-year konvoj.
meetings.
The tenger
written
láthatatlan
A Veres
partapplications
addressed
to the MBB
ján
tábort vernek,
megpihennek.
Egyshould state the goals and the
szer
csak felröppen
a hír, aztrip,
egyiptomi
duration
of the mission
and
sereg
közeledik.
a pánik
a táborshould
include aKitör
letter
of support
ban.
tenger,ofmögöttük
az ellenség.
fromElõl
theapastor
the applicant.
A nép
elõbb segítségért
Istenhez,
Contributions
can bekiált
mailed
to
aztán
pedig neki
esik on
Mózesnek:
the Treasurer
(address
page 2). Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

9. oldal
3. oldal

Down From
Glory
Egyiptomból?
2MózesHis
14: 10,
11. Jobb
lettSwitzerland
volna szolgaként
meghalni
Egyipborn William Emmanutomban.
van a népnek
el
Booth Kiderül,
Clibborn hogy
(1893-1969)
was the
hite, de még
nagyon gyenge
hit. Ha
grandson
of William
Booth, az
thea founder
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
of the Salvation Army. In 1921 he Urat,
wrote
de ha
balultoütDown
ki valami,
pánithe
words
Frommáris
His Glory.
kolnak és
bûnbakotlyrics
keresnek.
Ki volt
a
These
powerful
became
even
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
more intense when he adapted them to
sok keresztyén
tart famous
ezen a
theMellesleg,
tune of Edwardo
Di Capua's
szinten
a
hitéletében.
O SOLE MIO. To sing this song as a
EkkorofMózesnek
eszébe
Istenis
member
a congregation
or jut
a choir
ígérete. 2Mózes
6: 6-8.
uplifting.
To listen
to it Isten
sung megígérte,
by a power
hogy megszabadítja
õket az egyiptosoloist
or duet is a spine-tingling
thrill.
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére.
Akkor
tehát, ever
nem living
kell félni
Down
from
His glory,
story,a
My
and Savior came,
jelenGod
veszedelemtõl,
mert ez csak egy
And
wasa His
rövidJesus
epizód
nép name.
életében. Nem ez a
Born
in a manger,
vég, Isten
folytatást ígért. Most az a
To
His ownhogy
a stranger,
dolgunk,
erõsen ráálljunk Isten
A
Man ofÍgy
sorrows,
tears
andaagony.
szavára.
bátorítja
Mózes
népet: Ne
O
how
I
love
Him!
How
I
Him!
féljetek! Álljatok helyt, ésadore
meglátjátok
My breath, my sunshine, my all in all!
hogyan
szabadít
ma azmyÚrSavior,
benneThe
great
Creatormeg
became
teket!
2Mózes
14:
13,
14.
And all God’s fulness dwelleth in Him.
Mózes
nem okosabb, mint a nép, csak
What
condescension,
hisz Istenben,
és a hit beszédét mondja
Bringing
us redemption;
tovább
az dead
üldözött
szabadoknak. Ha
That
in the
of night,
Not
faintakkor
hopeteljesíti
in sight,
Istenone
az aki,
az Õ beszédét.
God,
tender,
Ebbengracious,
hitt Mózes.
Laid
His splendor,
Haaside
azt kérdezte
volna valaki MózesStooping
woo, toIsten,
win, to
save
my soul.
tõl: Mikortoteljesíti
amit
megígért?
Without
reluctance,
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
Flesh
His Ha
substance
hogy: and
Nemblood
tudom.
valaki azt kérHe took the form of man,
dezte
volna:
Mózes,
mondd
meg neRevealed the hidden plan.
künk,
hogyan
szabadít meg Isten
O
glorious
myst’ry,
bennünketofebbõl
a lehetetlen helyzetbõl?
Sacrifice
Calv’ry,
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
And now I know Thou
art
hogy:
Nem
tudom! Egyet azonban tuthe
great
“I AM."
dok!
Az Úr harcol
értetek, és a lehetetSource:
http://www.hymnal.net/
lenbõl
is
ki
tud
vezetni,
mert Õ az Úr.
hymn.php/h/82#ixzz2mkNzE3Yj
(The
Ez
a
bibliai
hit.
Hinni
Comments that follow atazt
thejelenti,
end ofkothe
molyanare
veszem
azt, amit
mond, ha
article
well worth
theIsten
read!)
annak
minden ellentmondani
is.
"Apocryphal
rumor has látszik
it, that
Nem tudom,
szabadít
meg, csak
when
King hogyan
James II
of England
saw
várokrestored
rá és hiszek
amit nekem
the
St. benne,
Paul's éscathedral,
he
mond,
megteszem.
A
többi
pedigwords:
az Õ
described it with the following
feladata. Útat
nyitni
tengeren, lefé"amusing,
awful,
anda artificial".
Now,
kezni
a harcikocsik
homályt
Sir
Christopher
Wren,kerekét,
the architect
of
bocsátani
mind on
a
St.
Paul's, az
did egyiptomiakra...
not take any offense;
Szabadító
Úr feladata.
viszi véghez
a
the
contrary,
he was Õflattered
by the
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által
foking's
remarks.
A modern-day
English
gadhatodhowever,
el. Hit által
élhetsz
speaker,
might
have szabadon,
something
of
hard time
figuring out
to make
bára mindig
üldözötten,
de what
ugyanakkor
of
the royal comment...You
the words
gyõzelmesen,
mert az Úrsee,
hadakozik
amusing,
awful, and artificial meant
érted.
oneAthing
in the latea 1600s,
King
tengerparton
halál when
kapujában
James
visited
the
restored
cathedral,
álltak, Isten pedig megnyitotta számukbut
mean
another
ra az
élet quite
kapuját,
és õknowadays.
átléptek aBack
hathen,
lálból amusing
az életbe.meant "riveting", awful
meant "awe-inspiring", and artificial
Ezt "of
a lépést
te se halogasd!
meant
true artistic
value". Compared
with their current meanings,
these three
Lukács János

words
seem to have
movedEgyház
down, so to
Magyarországi
Baptista
speak, in the world of semantics. This
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
process of language change, whereby a
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
word meaning "worsens", i.e. becomes
www.baptista.hu/berettyoujfalu
less
favorable, is called pejoration...The
opposite process is amelioration, i.e. a
Kedves
Testvéreink
Kriszword
meaning
graduallyJézus
becomes
more
tusban!
favorable..."(Source: http://voices.yahoo.
Kedves Amerikai Magyar Baptista
com).
Szövetség!
Linguistic researchers say that
„Nem igazságtalan
az Isten,
hogy
languages
change with
time because
elfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
és a
"sound is in aastate
of flux." Sir Christopher's
szeretetrõl,
az Õ
descriptivemelyet
words:tanúsítottatok
"amusing", (riveting),
neve
iránt,(awe-inspiring),
amikor szolgáltatok
szol"awful
andésartificial
gáltok
szenteknek.”
6:10)
(trueaartistic
value),"(Zsid
while
having taken
on new implications over time, they most
Köszönjük, hogy gondoltak ránk necertainly
apply to this time-honored
héz
helyzetünkben.
song!
Imaházunk augusztus végi leomlása és
May weután
get jó
a fresh
glimpse ofvaJesus
lebontása
reménységgel
and
all
God's
fullness!
Once
more:
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benMerryegy
Christmas!
nünket
új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára,
Õ neve
dicsõVic & az
Anita
Monus
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
from athenem
letter
of Wycliffe
kezdjükExcerpt
meg, addig
várt
terveMissionaries
Vic and
Anita Monus
zéssel és
az engedélyek
beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
KARÁCSONYI
$5,000,
azaz ötezer dollárt.ÉNEK
A nagyisIsten
bölcsességetestvéreink
Ezúton
megköszönve
Mindent
oly jól
alkotott!
segítségét,
kérjük
továbbra
is a minket és
Teremtőnknek
kedvessége
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
Nekünk mindent
szolgálatukra
Istenünkmegadott!
áldását kívánjuk.
Éden kertben Ádám, Éva
Jó gyümölcsből
Testvéri
szeretettelehetett,
a Berettyóújfalui
Minden
este napról
napra
Baptista Gyülekezet
nevében:
Velük járt a Szeretet!
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári
Ám, az ember
balgaIstván
módragondnok
Lisztes Tibor presbiter
Kísértőre hallgatott,
Inkább hajlott kígyó-szóra –
===========================
Vétkezett, és elbukott!
Így az élet Éden-kertbe'
VÁRJnem
MÉG!
Osztályrésze
lehet!
Bűnben3:16
él, míg
eljön 14,21-22)
érte
Józsué
(2Móz
Keresztfán a Szeretet!
Megállt a víz.
Szent karácsony
éjszakáján
Minthogyha
óriási kéz
Angyalszózat hallatszott:
tartotta
volna föl,
Mély sötétség bús óráján
Isten küldött Megváltót! megállt,
s rakásra gyûlt,
Bethlehem kis jászolában
Anya pólyál gyermeket: feszült,
hullám
Isten-küldte
szenthullámra
Fiúban hõkölt.
Megállt
Testté lett a Szeretet!
egy percre,
Ám mit ér a díszes,
fa, partra
amígszép
a túlsó
Csillagszóró, éneklés?
át nem értünk.
Ellobban a gyertya lángja,
Véget ér az ünneplés…
Várj még Uram!
Halld, ó halld meg
Jézusnehangját:
Kezed
vedd el!
Jött, hogy adjon
életet! itt vagyok,
Még mindig
Higgy hát Benne, szíved add át!
még mindig
itt vagyunk sokan.
S benned
él a Szeretet!
WilliamsHerjeczki
Alexanderné,
Géza 2009
(1977)

2010.
10.
oldalszeptember
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ÜRES JÁSZOLBÖLCSŐ
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás
folytatásazaz5.1.oldalról
oldalról

toremberek
szakasztott
másai
Az élet gyötrelem,
de azért
vanazmitalpesi
enni,
pásztoroknak.
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
Amikor a papa ezt a betlehemi jelea tisztességes
temetéshez
jogukat is
netet
összeállítja,
mindig avaló
gyermekkori
megtarthatták. Az
élet egy
merõ kinlódás,
karácsonyokra
gondol
vissza,
amikor
reménytelenség
és halál.
De hát felolvasezis jobb,
szentestén,
miközben
édesapja
a semmi, és
úgy sincsdobogó
kilátás szívennél
tamint
a karácsonyi
történetet,
többre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
és az lévő
adott
vel
állt és
szemlélte
az istállóban
szent
családot,
akikre
ráesett a tenni.
karákeretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
csonyfán
égőtengetik
gyertyákazfénye.
Ezeknek
Hányan
életüket
ma is
a ezzel
pillanatoknak
a hangulatát mind a mai
a rabszolga-gondolkodással?
napigÍgymegőrizte.
ami azután
tengette azAbból,
életét Izráel
míg el
következett,
az ajándékok
kibontásáról
nem jött hozzá
a Szabadító
és ki nem
csak halvány képek maradtak meg emhozta õket a szolgaság házából.
lékezetében.
Később azután saját gyermekei, egy
Milyen
a mi
Szabadítónk?
2Mózes
kisfiú
meg egy
kislány
álltak szentestén
egy különös
mondaa 12:42-ben
karácsonyitalálunk
jászolbölcső
előtt. És
ő is,
tot Istenrõl.
mint
valamikor hajdanában édesapja,
mindig
felolvasta
karácsonyi
történeVirrasztott
az aÚr
azon az éjszakán,
tetamikor
Lukács
evangéliumából.
kihozta
õket Egyiptomból. Ez az
Az idénaz
– gyermekei
éjszaka
Úré volt. már 12 és 13 évesek –Micsoda
ők is segédkezhetnek
jelenet
ös�-a
evangélium avan
ebben
szeállításában,
a
jászolbölcső
felállításámondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
ban. Egész felnőttnek érzik magukat, és
Izráel
õrizõje nemvégzik
szunnyad
nem
nagy
komolysággal
a rájukésbízott
alszik. Mit Óvatosan
jelent az, hogy
az
feladatokat.
veszikvirrasztott
ki egyik fiÚr azon
az után
éjszakán,
amikor kihozta
gurát
a másik
a dobozból.
népét
„NézdEgyiptomból?
csak, a kis Jézus figura pont
Emberileg
szólva –– Isten
belefér
a tenyerembe!“
kiáltjamindent
kisfia,
ésfélretett
óvatosan
zárjaazössze
ujjaitfigyelt
a glóriás,
és csak
Õ népére
azon
fából
metszett alakocska
körül.minden
„Hát
az éjszakán.
A szabadulás
nem
különös, hogy
megérinthetem
és a
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
kezemben
tarthatom figyelõ
a kis Jézust?
– „Himinden pillanatot
tekintetével
szen
épp
ezt hirdeti
számunkra
a karákísért
végig.
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
csonyi történet“ – válaszolja apja. „Azt,
koszos,
rongyos
nép,
hogy
az
Isten
hogy Isten földre jött, hogy egész közel
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
legyen hozzánk, olyan közel, hogy még
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
meg is érinthessük.“
1500a évvel
késõbb
ismétdolgoznak
virrasztott
Mind
hárman
szótlanul
az Isten
Gecsemáné
tovább.
Azaapa
készíti el akertben,
mezőt ésazon
állít-a
jacsütörtök
fel rajta azéjszakán,
istállót, aazon
gyerekek
állítják
a pénteken,
felazon
a figurákat,
már évek
óta atuda húsvéthiszen
hajnalon,
amikor
mi
ják,
melyiknek hol
a helye. Apa a legvészabadításunk
történt.
gén Sõt,
szereli
be az elektromos
huzalokat,
személyes
bizonyságom
van arhogy
világítson
csillagvirrasztott
a szalmatetős
ról, hogy
velemaegyütt
az Úr
istálló
felett.
Amikor
minden
elkészült,
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
a gyerekek kipirult arccal állnak a betrólam jelenet
is lehulltak
bilincsei.
lehemi
előtt,a rabtartó
és büszkén
veszik
szemügyre az egészet, mint művészek,
Üldözött
szabadok,
gyõztessikerült
szabaakiknek
valami
igazán szépet
dok. Elindultak
tehát. Nem
tealkotniuk.
Az apa behívja
anyát avolt
konylekommunikáció.
Nem lehetett
hából,
hogy ő is csodálja
meg amobilkész
művet.
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
Az ünnepnapok
harmonikusan
telnek
hátul
minden rendben
van-e. Közel
két
el,milliós
de egész
alatt annyigyermekek,
a sürgésnép,időasszonyok,
forgás,
szinte
lélegzethez
sem
jut
öregek,hogy
juhok,
barmok,
szekerek,
végesenki.
A kiskonvoj.
unokahúgok
láthatatlan
A Veresnevetgélnek
tenger partésján
zajongnak
mindenfelé a házban,Egyaz
tábort vernek,
ebédlőasztalt
újra ésmegpihennek.
újra meg kell teszer csak
a hír, az
egyiptomi
ríteni
már felröppen
nem is tudják,
hány
ember
sereg közeledik.
Kitör
a pánik
a táborszámára,
azután újra
leszedni,
esténként
ban.kell
Elõlvetni
a tenger,
mögöttük
az ellenség.
meg
a kinyitható
ágyakat,
regA meg
nép elõbb
Istenhez,
gel
megintsegítségért
össze kellkiált
csukni
őket.
aztán pedig
neki esik
Mózesnek:
Mit
Közben
be-beugrik
valamelyik
szomszéd
egyvelünk,
pár percre,
csak
hogy ki
kellemes
tettél
miért
hoztál
minket

2013. december
3. oldal

karácsonyi
ünnepeket
gyeEgyiptomból?
2Mózes kívánjon,
14: 10, 11.aJobb
rekek
barátjai
pedig
szeretnék
kipróbállett volna szolgaként meghalni Egyipni
az új számítógépes
játékokat.
tomban.
Kiderül, hogy
van a népnek
Igazság szerint a házaspár csak újév
hite,
de
még
nagyon
gyenge
az amár
hit. Ha
estéjén – miután a látogatók
eljól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
utaztak és saját gyermekeik is ágyban
de ha balul
ki valami,
vannak
– jut üt
el végre
addig,máris
hogy pánivégre
kolnak és bûnbakot
keresnek.
Ki volt
a
nyugodtan
leüljön egy
kicsit. Még
egyhibás,meggyújtják
hogy ide jutottunk?
szer
a gyertyákat a karácsonyfán,
és bekapcsolják
a jászol
felett
Mellesleg,
sok keresztyén
tart ezen
a
világító
is.
szinten acsillagot
hitéletében.
„Szép
volt“
– szólal
Ekkorünnepünk
Mózesnek
eszébe
jut meg
Istena
feleség,
és elgondolkozva
a gyerígérete. 2Mózes
6: 6-8. Istennézi
megígérte,
tyák egyenesen álló és szép nyugodtan
hogylángjait.
megszabadítja
õketannak
az egyiptoégő
– és örülök
is, hogy
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét
a rokonaink meglátogattak. A az
bajígéret
csak
földjére.
Akkoridő
tehát,
félnifela
az,
hogy egész
alattnem
aligkell
tudtam
jelen veszedelemtõl,
mert ez csak
egy
szusszanni.
Nekem valahogy
hiányzott
valami
az ideiakarácsonyból.“
– „Tudod,
rövid epizód
nép életében. Nem
ez a
nekem
mi
hiányzott
az
idén
a legjobvég, Isten folytatást ígért. Most
az a
ban?
– kontráz
a férje.
Az, hogyIsten
nem
dolgunk,
hogy rá
erõsen
ráálljunk
sikerült egyetlen karácsonyi istentiszszavára.sem
Így elmenni.“
bátorítja Mózes
a népet:még
Ne
teletre
Kisvártatva
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
hozzáteszi – „A karácsonyi történetet is
hogyan
meg ma az
Úr bennefel
kellettszabadít
volna olvasnom.
Terveztem
is,
teket!
2Mózes
14:volt
13, 14.
de
mindig
annyi
a nyüzsgés, mindigMózes
beszéltnem
valaki,
egyszerűen
nemcsak
volt
okosabb,
mint a nép,
csend
és nyugalom.“
hisz Istenben,
és a hit beszédét mondja
Hirtelen
férfi, és két lépést
tovább
az felugrik
üldözötta szabadoknak.
Ha
tesz a jászolbölcső felé. „Te! Nincs itt a
Isten
az
aki,
akkor
teljesíti
az
Õ
beszédét.
kis Jézus!“ Gyorsan felkapja a jászlat és
Ebben hitt
Mózes.
kiveszi
belőle
a zizegő szénát, amelyet
Ha
azt
kérdezte
valakivolna
Mózesigazság szerint márvolna
fel kellett
újítõl: Mikor
teljesíti
Isten, nézi
amit át
megígért?
tani.
Reszkető
ujjakkal
a szénát
és
a szalmát,
félretolva
Máriát és volna,
JózseErre
Mózes csak
azt válaszolhatta
fet,
a jászolbölcső
előtt azt
térdeplő
hogy:meg
Nem
tudom. Ha valaki
kérpásztorfigurát
az istálló
fala meg
mellé.ne-A
dezte volna: Mózes,
mondd
Gyermek sehol!
künk,
hogyan
szabadít
megTanácsIsten
Közben
a felesége
is feláll.
bennünket
ebbõlőais
lehetetlen
helyzetbõl?
talanul
kutatja
át az egész
istállót,
Mózes acsak
azt válaszolhatta
volna,
azután
környező
területet. Azután
lehogy: újra
Nemmindketten,
tudom! Egyet
ülnek
de a azonban
kedélyes tuestének
vége!
„Ilyesmit!
Hogy
a kis
dok! Az
Úr harcol
értetek,
és pont
a lehetetJézus
Pont mert
a legfontosabb.
lenbõl vesszen
is ki tud el!
vezetni,
Õ az Úr.
HátEzmia egy
ilyen
kis
bibliai
hit.betlehemi
Hinni azt díszlet
jelenti,akoJézus nélkül!? Semmi.“ Mormogja a
molyan
veszem
azt, amit
Isten mond,
ha
férfi.
„De
hát hova
tűnhetett?
A jászolannak minden
ellentmondani
is.
bölcső
valószínűleg
már napoklátszik
óta üres,
Nem tudom,
hogyan szabadít
meg, csak
talán
már karácsony
óta. Csak
nem
várok ráészre.
és hiszek
benne, ésaamit
nekem
vettük
A nyüzsgés,
sürgés-forgás,
a sok
látogató,Aatöbbi
kicsi pedig
gyerekek…
mond,
megteszem.
az Õ
Ugyan
volna leféideje
feladata.melyikőnknek
Útat nyitni a lett
tengeren,
még
arra
is,
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Karácsonyok
Életem (45)

Néhány szép éve volt az életemnek,
amikor karácsonyi koncerteket tartottunk az újvidéki gyülekezetben. Úgy
láttuk a prédikátor testvérrel, hogy a
szeretet ünnepén az emberek fogékonyabbak az ige hallgatására és befogadására. Ez az 1965-75-ös években volt.
A meghívók „karácsonyi koncert”
megjelöléssel lettek nyomtatva. Meg is
telt a 200-250 férőhelyes imaterem. Az
énekkar pedig, kiegészülve a szeminaristákkal, 25-30 tagú volt.
Úgy válogattam a karácsonyi karénekeket, hogy azok ne annyira romantikusak, idillikusak legyenek, hanem
inkább igazak. Szerintem a karácsony
egy nagy dráma: a menny sír, a föld
meg nem tud mit kezdeni az Istenfiú
emberré lételével (még ma sem)! Ezért
van fenyő, van édesség, ezüst papír,
fehér hó és szeretet, melyben egymást
ajándékozzuk. Miért dráma? Mert négyszáz évig hallgat az Isten! Most pedig,
mikor eljött az idő teljessége, megszólal
az Isten. Megszólal hatalmas alakítással, de UTOLJÁRA! (Zsid1,1-4) Nem
lesz több lehetősége az emberiségnek.
Isten Fia által beszélő viszonyba került
a bűnös ember az Örökkévalóval. Ezért
így énekel a menyei kar: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek! Kik ezek
a jóakaratú emberek? Ezek azok, akik
felismerik Jézus földre jövetelének célját, és okát:
Csak azt tudom, lejött közénk a földre,
Hol jászol ágy volt első otthona.
Magyarból fordítottam szerbre az
egyik karácsonyon. Ó, de szerettük,
mert benne feszült a dráma, melyről
igyekeztem meggyőzni énekeseimet.
Sima egy szólamban énekeltük halkan
ezt az igazságot, hogy a refrén több szólamúságában kiteljesedjen.
Tíz-tizenkét karéneket énekeltünk,
volt közös ének is, ez fontos. Középen
egy fuvola vagy ének szóló és az ige.
Ez a tíz-tizenöt perces igehirdetés számomra szintén egy remekmű volt tudós
testvérem részéről. Utána még néhány
karének, hogy a végén az Úr visszajöveteléről énekeljünk: Ó, ,jöjj le Messiásunk, Szívünk teérted esdekel... És voltak megtérések. Dicsőség az Úrnak.
Ez addig volt lehetséges, míg megvolt
a jó lelki összhang az énekesekkel, és
nem kevésbé a prédikátor testvérrel. A
próbákon ő a basszusban ült, a koncerten pedig a helyén, a szószék mögött.
Amíg így volt, tudtam tenni. Tudatában
2013. december

vagyok kicsinységemnek. Nagyon szorongtam, de amikor kiléptem a kórus
elé, már csak az Úr volt, és én. Ezt egy
szerzetes nővér a koncert után így fejezte ki:
- Tudja, én megborzongtam, mikor
maga kilépett.
Pedig háttal voltam, mikor kiléptem
a a magas dobogót elválasztó függöny
mögül, mely megnyitja a színteret.
- Maguknak az az előnyük, mondta,
hogy hiszik is azt, amit énekelnek.
Hát nagyobb elismerés nem kellett.
Mostanában mondta egy testvérnő a
másiknak:
- Tudod, Eszter minket igével és imával készített fel az együtt éneklésre.
Igen, ez nagyon fontos volt.
Hogy kicsiny Názáret ács műhelyén át
Eljött Megváltónk, Isten egyszülött
Fia.
Ez szombat este volt, és Márta húgommal rögtön vissza indultunk kicsi
autónkkal a jeges-csúszós úton az éjszakába, Szabadkára, hogy vasárnap
a gyülekezetemben is ünnepeljünk.
Szentestén már énekeltünk a szomszéd
falu gyülekezetében, mely énekesek velünk énekelnek a városban is. S még, ha
úgy alakult, vasárnap este Pacséron is.
És ünnep volt. Az Úr Jézust ünnepeltük, aki jött és újra eljövendő. Kellenek
az ünnepek. Ehhez pedig a karének, a
többedmagammal éneklés, a közösség
kell. Még az ünnepi öltözék is fontos.
Mivel az újvidéki imaház dobogója
magas, ajánlottam, hogy hosszú szoknyákat varrassunk. Örültek a nővéreim.
Nem volt fenyő, csak hosszú, csíkokra
vágott alufólia csillogott a kórus mögött.
Nagyajtai Eszter

Ki Jézust visszavárja
Azt pedig tudd meg, hogy
az utolsó napokban nehéz idők
jönnek. (2Tim 3,1)

Az utolsó időben
Nehéz napok jönnek.
Gyümölcsei megérnek
A hitetlenségnek.
Hívőkkel gúnyolódnak,
Az Urat megvetik.
Az élő Isten helyett
A gonoszt szeretik.
Szeretetlen emberek
Magukkal törődnek,
Erejét megtagadják
Az igaz kegyességnek.
Ki Jézust visszavárja,
Ezeket kerülje!
A gonoszok tanácsát
Soha ne kövesse!
Kik hitük megtartották,
Csak azokra nézzen,
Kik Istent megtagadták,
Azoktól ne féljen!
Építse az életét
Isten igéjére,
Kutassa az igazat,
S maradjon meg benne!
Az ihletett Szentírás
A bűntől megvédi,
S az Úr szolgálatára
Alkalmassá teszi.
Így békében várhatja
Visszatérő Urát,
S átveheti örömmel
Hűsége jutalmát.
Gergely István

