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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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hogy
gyõzelmesen,
mert
az
Úr hadakozik
Isten hűséges
érted.
Igék:
JSir 3,19-26;aZsolt
A tengerparton
halál57,7-11;
kapujában
Zsid
10,
19-25
Lk
1,67-75.
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra Kérdések
az élet kapuját, és õk átléptek a ha• Hogyan
mutatkozott meg Isten hűlálból
az életbe.
sége a te életedben, vagy a gyülekezeted
Ezt a lépést te se halogasd!
életében az elmúlt esztendőben?
• Hogyan ösztönöz
bennünket
Lukács
János Isten

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
hűsége
hogy
a keresztény
egyház
neve
iránt,arra,
amikor
szolgáltatok
és szolmunkásai
legyünk?(Zsid 6:10)
gáltok
a szenteknek.”
5. nap: Együtt... Közösségbe vaKöszönjük,
hogy gondoltak ránk negyunk
elhívva
héz helyzetünkben.
Igék: Ézsaiás
43,1-7;végi
Zsolt
133; és
Imaházunk
augusztus
leomlása
1 Jn 1, után
3-7; Jn
lebontása
jó 15,12-17.
reménységgel vagyunk
afelõl, hogy Isten megsegít benKérdések
nünket
egy újformában
és szép hajlékot
építeni
•
Milyen
tapasztalod
meg a
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõhívást
Isten
közelébe?
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
• Milyen
el terveIsten híkezdjük
meg, módon
addig ahangzik
nem várt
vása és
a gyülekezeteden
belüli és kívüli
zéssel
az engedélyek beszerzésével
kapcsolatokra?
foglalkozunk.
Tervünk
szándékunk
végrehaj6. nap: és
Együtt...
Keressük
a megtására
fogjuk
fordítani
a
kedves
testvérek
egyezést
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000,
azaz
Igék:
Bírötezer
4,1-9;dollárt.
Zsolt 34,1-14;
1Kor
1,10-15;
Lk
22, 24-30.
Ezúton is megköszönve
testvéreink
segítségét,
kérjük
továbbra
is a minket és
Kérdések
az Úrra
figyelõ imádságaikat!
Minden az
• Emlékszünk-e
olyan eseményre
szolgálatukra
áldását
kívánjuk. köéletünkből,Istenünk
amikor egy
nézeteltérés
vetkeztében a gyülekezeti egység felTestvéri szeretettel a Berettyóújfalui
bomlott?
Baptista
Gyülekezet nevében:
• Milyen kérdések okoznak véleményDániel lelkipásztor
különbséget Papp
az ökumenében?
Milyen
gondnok
lehetőségek Szatmári
vannak aIstván
nagyobb
egység
Lisztes Tibor presbiter
megteremtéséhez?
===========================
7. nap: Együtt... Krisztushoz tartozunk
VÁRJ MÉG!
Igék: Ézs 19,19-25; Zsolt 139,1-12;
Józsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
1Kor 12,12-26;
Mk 9,38-41.
Kérdések
Megállt a víz.
• Melyek a jelei
a „Krisztushoz
tartoMinthogyha
óriási kéz
zásnak”?
tartotta volna föl,
• Vajon ez a mondat „Krisztushoz
megállt,tartozom” megosztja askeresztyéneket
rakásra gyûlt, az
egység helyett?
feszült,
hullám hullámra
8. nap: Együtt...
Hirdetjükhõkölt.
az evanMegállt
géliumot
egy percre,
Igék: Ézs 61,1-4; Zsolt 145,1-7;
amíg
a
túlsó
partra
1Kor 15,1-8; Lk 4,14-21.
át nem értünk.
Kérdések
• Hogyan viszonyul
evangélium
Várjazmég
Uram! a
kulturális és a történelmi
Kezed neszempontokvedd el!
hoz?
Még mindig itt vagyok,
• Mimég
az akadálya
egységnek?
mindig ittazvagyunk
sokan.
• Hogyan lehetünk jobb tanúi Krisztusnak?
Herjeczki Géza (1977)

4.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
ÁHÍTAT
folytatás az 1. oldalról

Az
élet gyötrelem,
de azért
van mitvolna
enni,
„Nem
mintha már
elértem
mindezt,
vagy már
célnál és
volnék,
van húsosfazék,
fokhagyma
uborka,de
és
igyekszem,
hogy
meg is ragadjam,
mertis
a tisztességes
temetéshez
való jogukat
engem
is megragadott
a Krisztus
Jézus.
megtarthatták.
Az élet egy
merõ kinlódás,
Testvéreim,
én nem
gondolom
magamreménytelenség
és halál.
De hát ezis
jobb,
ról,
hogy
már elértem,
de egyet
teszek:
mint
a semmi,
és úgy sincs
kilátás
ennél
ami
mögöttem
van,
elfelejtve,
ami
többre.
Fogadjuk
el a azt
helyzetet,
és az adott
pedig
előttem
van, annak
nekifeszülve
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
futokHányan
egyenest
a cél felé,
Isten mennyei
tengetik
az életüket
ma is
elhívásának
a
Krisztus
Jézusban
ezzel a rabszolga-gondolkodással?adott
jutalmáért.
Akik az
tehát
tökéletesek
Így tengette
életét
Izráel mígvael
gyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit
nem
jött
hozzá
a
Szabadító
és
ki
nem
másképpen gondoltok, azt is kijelenti
hoztaIsten
õketnektek;
a szolgaság
házából.
majd
ellenben
amire eljutottunk, aszerint járjunk.” – Fil 3,12–16
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben
találunk
egy különös
Első olvasásra
is érződik,
ezekmondaa szetot Istenrõl.
mélyes
hangvételű sorok az önmagával
számot
vető ember
beVirrasztott
az Úrlelkébe
azon azadnak
éjszakán,
pillantást.
Egy õket
fogoly
gondolataitEzolamikor kihozta
Egyiptomból.
az
vassuk,
a Krisztusba
vetett hitéért
éjszakaaki
az Úré
volt.
és azMicsoda
evangélium
szolgálatáért
evangélium
van szenved
ebben a
börtönbüntetést!
Egyrészt fizikai
mondatban? Virrasztott
az Úr. körülPedig
ményeinek
a szűkösségét,
másrészt
az
Izráel õrizõje
nem szunnyad
és nem
idő
szorítását
érzékelve
tartott
önvizsalszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
gálatot
Pál az
apostol
– feltehetően
– első
Úr azon
éjszakán,
amikor kihozta
római
fogsága
idején.
népét Egyiptomból?
– Isten
mindent
A Emberileg
hívő emberszólva
magába
tekintéséről,
félretett
és csak és
az Õ
népéretöbb
figyelt
azon
annak
módjáról
céljáról
helyen
az aéjszakán.
minden
tanít
Szentírás.APálszabadulás
vallomását olvasva
mozzanatát
személyesen
azt
tanuljuk, hogy
a hasznosfelügyelte,
önvizsgáminden
pillanatot
tekintetével
lat eredményei: a célfigyelõ
jobb ismerete
és a
kísért végig.
Hát kicsoda ez a rabszolga,
valóságos
helyzetfelismerésen
alapuló
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
döntés.
személyesen gondoskodik róluk, és
Ellentmondásnak
is tűnhet
azt monmindent
félretéve figyel
rájuk?
dani,1500
hogy
önvizsgálattal
évvel
késõbb isméttisztázódik
virrasztott
előttünk
pedig ezkertben,
elemi igazság
az Istenaa cél,
Gecsemáné
azon a
arról,
ami aéjszakán,
hívővel azon
történik,
amikor
csütörtök
a pénteken,
mérlegre
teszi önmagát.
azon a húsvét
hajnalon,Életünk
amikor célja
a mi
lett
az
a
kegyelem
adta
lehetőség,
hogy
szabadításunk történt.
IstenSõt,
akaratához
hasonulva
megnyerjük
személyes
bizonyságom
van araz ő szeretetének ajándékait. E megméról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
rettetésekkor segítséget kapunk a Szent28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
lélektől, hogy a már megtett útszakaszt
lehulltakállót
a rabtartó
bilincsei.
ésrólam
a mégiselőttünk
tisztábban
látva,
céltudatosan dönthessünk. A cél ismeÜldözött
szabadok,
retében
döntést
hozunk agyõztes
megtettszabaútról
dok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt teés annak tanulságairól („ami mögöttem
lekommunikáció.
Nemde
lehetett
van,
azt elfelejtve…”),
előre mobilnézve
telefonon
rákérdezni
a sor
elején, hogy
válik
egyértelművé,
hogy
a konkrét
élethátul mindenmit
rendben
van-e. Közel
két
helyzetekben
kell tennünk.
Ennyimilliós
nép, hogy
asszonyok,
gyermekek,
ből
is kitűnik,
az ember
„magába
öregek, juhok,
barmok, lehet,
szekerek,
végeszállása”
egy startpont
ahonnan
láthatatlan konvoj.
Veres
tenger partnekirugaszkodik
az AIsten
kegyelméből
eléje
táruló vernek,
lehetőségeknek.
Gyönyöján tábort
megpihennek.
Egyrűen
ez az Úra Jézus
szerkicseng
csak felröppen
hír, azpéldázatáegyiptomi
ban,
amit
a tékozlóKitör
fiúrólamondott
sereg
közeledik.
pánik a („Ektáborkor
magába
szállt és
ezt mondta:
Az én
ban.
Elõl a tenger,
mögöttük
az ellenség.
apámnak
hány segítségért
bérese bővelkedik…
útra
A nép elõbb
kiált Istenhez,
kelek,
apámhoz,
és azt monaztán elmegyek
pedig neki
esik Mózesnek:
Mit
dom
neki…
És útra
el iskiment
az
tettél
velünk,
miértkelve
hoztál
minket

2014.
január
3. oldal

apjához”
– Lukács
15,17–21).
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10, 11. Jobb
lettMilyen
volna nagy
szolgaként
meghalni
Egyipáldás lett
Pál apostolnak
Kiderül,
hogy van a vagyunk
népnek
atomban.
tisztán látott
cél! Hajlamosan
hite, dehogy
még nagyon
gyenge az anagyobb
hit. Ha
arra,
élethelyzeteinket
jelentőséggel
ruházzuk
fel, mint
ami
jól mennek a dolgok,
tisztelik
az Urat,
kijár
egyik
elveszti
a fejét
de hanekik.
balul Az
üt ki
valami,
máris
páni-a
hirtelen
míg
a másikKi
magába,
kolnak éssikertől,
bûnbakot
keresnek.
volt a
és
gyakran
a kilátástalanságba
roskad
hibás,
hogy ide
jutottunk?
a pillanat
terhe
alatt.
A cél ismerete
Mellesleg,
sok
keresztyén
tart ezenóv
a
meg
bennünket
ezektől
a
túlkapásoktól.
szinten a hitéletében.
AzEkkor
apostolt
nem sopánkodni
Mózesnek
eszébe juthalljuk,
Isten
hanem
éppen e6: „börtön-levéllel”
hív
ígérete. 2Mózes
6-8. Isten megígérte,
minket is a Krisztusban való folytonos
hogy megszabadítja õket az egyiptoörvendezésre.
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
Még a Akkor
fogságból
rajtolva
is elérhetők
földjére.
tehát,
nem kell
félni a
Isten
céljai
velünk
—
de
onnan
sem egy
néljelen veszedelemtõl, mert ez csak
külünk!
„Igyekszem”,
„egyet
teszek”,
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
„futok”… — a jövőnek feszülő szándék
vég, Isten
folytatást
ígért. Most
az a
„Isten
mennyei
elhívásának
a Krisztus
dolgunk, hogy
ráálljunk
Istena
Jézusban
adott erõsen
jutalmáért”
lendíti
szavára. Így
MózesIsten
a népet:
Ne
megmért
és bátorítja
híjával talált
szolgáféljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
ját. Pál apostol ugyanis nem szerényhogyannem
szabadít
meghogy
ma az
Úr elértem
benneségből
mondta,
„már
mindezt”,
vagy
teket! 2Mózes
14:„már
13, 14.célnál volnék”.
Feladatok
is vártak
mégmint
rá, de
elsőként
Mózes nem
okosabb,
a nép,
csak
és
legfontosabbként,
meg
kellett
ragadhisz Istenben, és a hit beszédét mondja
nia
azt aazcélt,
amiértszabadoknak.
őt is megragadta
tovább
üldözött
Ha
aIsten
Krisztus.
Azt isteljesíti
tanítja az
ezÕazbeszédét.
eset Pál
az aki, akkor
életéből, hogy a legfontosabb döntésre
Ebben hitttettre)
Mózes.képessé teszi a meg(lépésre,
Ha
azt
kérdezte
volna valaki
váltottakat az a Krisztus,
Aki azMózeséletük
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
célja lett. Milyen csodás, evangéliumi
Erre Mózes
csak azt
válaszolhattaa volna,
üzenet
ez: fogoly
hittestvérünk
„meghogy: Nem tudom.
kérragadásban”
ismerteHa
fel avalaki
lehetőazt
legfondezte volna:
Mózes,
mondd meg netosabb
tennivalót!
Megragadhatjuk
Őt,
aki
megragadott
minket. Ameg
páli „egyet
künk,
hogyan szabadít
Isten
teszek”
– ebbõl
ben benne
van ahelyzetbõl?
megváltott
bennünket
a lehetetlen
lelkek
engedelmességre,
és
Mózeskészsége
csak aztazválaszolhatta
volna,
ahogy:
válaszként
remélt isteni
Nem tudom!
Egyet segítség,
azonban ami
tukipótolja
gyengeségeinket
ésa hiányosdok! Az Úr
harcol értetek, és
lehetetságainkat,
hogy
valóban
a
célba
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ azérjünk.
Úr.
Könyörögjünk
hogy
mennyei
Ez a bibliai hit.azért,
Hinni azt
jelenti,
kocélunk
határozza
meg
gondomolyanismerete
veszem azt,
amit Isten
mond,
ha
latainkat
és tetteinket!
annak minden
ellentmondani látszik is.
Novákmeg,
József
Nem tudom, hogyan szabadít
csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
ÚJÉVI REMÉNYSÉG
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezninem
a harcikocsik
homályt
Még
látom, hogykerekét,
mi lesz holnap,
bocsátani
egyiptomiakra...
mind
S
még nemaztudom,
hogy virrad-é
nap a
Szabadító
Úr feladata.
Õ viszi véghez a
De
bízom Benne,
és előre
szabadítást
kegyelembõl.
Hálával
áldozom
az Úrnak.Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
Okom
remegni,
félni nincsen.
bár mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
Az
Idő lábait ő mert
bölcsen
gyõzelmesen,
az Úr hadakozik
Lépteti.
érted. Megsegít, hogy utam
Zord
minda ledöntsem.
A akadályát
tengerparton
halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukErőt ő ad a küzdelemre.
ra az élet kapuját, és õk átléptek a haŐ lesz az éltem hű vezére.
lálból azígy
életbe.
Tudom,
boldog lesz az évem;
Ezt ahintek
lépést hát
te se
halogasd!
Csókot
szent
kezére.
Gerzsenyi
Lukács Sándor
János

Váci
Mihály:
Magyarországi
Baptista Egyház
Berettyóújfalui
Gyülekezet
MégBaptista
nem elég
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
Nem elég megborzongni,
www.baptista.hu/berettyoujfalu
De lelkesedni kell!
elég fellobogni,
Kedves Nem
Testvéreink
Jézus KriszDe
mindig
égni kell!
tusban!
nem elégMagyar
csak égni:
Kedves És
Amerikai
Baptista
Fagyot
is
bírjon
el,
Szövetség!
Ki acél akar lenni,
„Nem igazságtalan
az Isten, hogy
Suhogni élivel.
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, Nem
melyet
elégtanúsítottatok
álmodozni! az Õ
neve iránt,
amikor
szolgáltatok
és szolEgy
nagy-nagy
álom kell!
gáltok a szenteknek.”
6:10)
Nem elég (Zsid
megérezni,
de felismerni kell,
Köszönjük,Nem
hogyelég
gondoltak
sejteni,ránk nehéz helyzetünkben.
hogy milyen kor jön el,
Imaházunk
augusztus
végi leomlása
és
Jövőnket
– tudni
kell!
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl,
hogy
Isten
megsegít
Nem
elég
a célt
látni, bennünket egy újjárható
és szép
hajlékot
útja
kell! építeni
istentiszteletek
céljára,
az Õlelni,
neve dicsõNem
elég útra
ségére. A munkálatokat
jövõ
az úton menni
kell!tavasszal
kezdjük meg,
addigis!a –nem
várt terveEgyedül
Elsőnek,
zéssel és az engedélyek
elől indulnibeszerzésével
el!
foglalkozunk.Nem elég elindulni,
Tervünkdeésmást
szándékunk
végrehajis hívni kell!
tására fogjuk
fordítani
a
kedves
testvérek
S csak az hívjon magával,
által számunkra
eljuttatott
aki vezetni
mer.összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
elég a jóra vágyni,
Ezúton Nem
is megköszönve
testvéreink
a jóttovábbra
akarni kell!
segítségét, kérjük
is a minket és
És nem
elég akarni,Minden
az Úrra figyelõ
imádságaikat!
tenni, tenni
kell:
szolgálatukraDe
Istenünk
áldását
kívánjuk.
A jószándék kevés!
TestvériTöbb
szeretettel
a Berettyóújfalui
kell – az
értelem!
Baptista Gyülekezet
Mit ér a nevében:
hűvös ész?!
TöbbPapp
kell –Dániel
az érzelem!
lelkipásztor
Ám nem
csak holmi
Szatmári
Istvánérzés,
gondnok
de sebLisztes
és szenvedély
Tibor presbiter
keresni, hogy miért élj,
szeress, szenvedj, remélj!
===========================
Nem elégMÉG!
– a Világért!
VÁRJ
Több kell – a nemzetért!
JózsuéNem
3:16elég
(2Móz
14,21-22)
– a Hazáért!
Több kell most – a népedért!
Megállt a víz.
Nem elég – Igazságért!
Minthogyha
óriási kéz
Küzdj
azok igazáért,
tartotta rég,
volna föl,
kiké a szabadság
megállt,
csak nem látják még,
s rakásra
hogy nem
elég! gyûlt,
Még nem elég! feszült,
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
AZ ÚTRÓL
egy percre,
Számtalan út kínálja
amígmagát,
a túlsó partra
követőt
át nemcsalogatva.
értünk.
Tétova léptekkel
meg-megállva
Várj még megyünk.
Uram!
Mondani mit tudsz?
Kezed ne vedd el!
Szólj
én mindig
jó testvérem
az útról!
Még
itt vagyok,
Indulj,
seitt
nézz!
mégvissza
mindig
vagyunk sokan.
Jézus Krisztus az út.
Herjeczki
Géza (1977)
(1974)
Herjeczki Géza

2010.január
szeptember
2014.

ÜLDÖZÖTT
SZABADOKjó
Nem minden

folytatás az 1. oldalról
János 6:38-ban Jézus ezt mondta:
Az életazért
gyötrelem,
van mit
enni,
“Nem
jöttemdee azért
világra,
hogy
a
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Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)
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hogy mácsolta, aki a betlehemi jászolban szüazt kérdezte
volna valaki
MózesEzúton is megköszönve testvéreink
érkezésünkkel
egyIsten,
időben
hó is
tõl: Mikor teljesíti
amita megígért?
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
nagy igyekezettel elkezdett hullani.
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
A gazdagon megterített asztal
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér- szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
mellett és a sokféle ízletes magyadezte
volna:
Mózes, mondd
ros
ételek
fogyasztása
után, a meg
gye- neTestvéri szeretettel a Berettyóújfalui
künk,
hogyan
szabadít
meg
Isten
rekek szolgálatát hallgattuk meg. A
Baptista Gyülekezet nevében:
bennünket
ebbõl
a
lehetetlen
helyzetbõl?
gyerekek nagyon ügyesek voltak,
Mózes csakarról
azt árulkodott,
válaszolhatta
volna,
Papp Dániel lelkipásztor
előadásuk
hogy
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
Szatmári István gondnok
a szülők és tanítók sokat fáradtak tuLisztes Tibor presbiter
dok! Az
Úr harcol
értetek,azésismert
a lehetetazért,
hogy
a gyerekek,
lenbõl
is ki tud magyar
vezetni, mert
Õ az Úr.
és
népszerű
karácsonyi
===========================
Ez a és
bibliai
hit.közül
Hinnisokat
azt jelenti,
énekek
versek
meg- koA NewYork-i Voices of Joy énekcsoport
molyan veszem
azt, amit Isten mond, ha
tanuljanak
és előadjanak.
VÁRJ MÉG!
annak
minden
látszikhogy
is.
Külön
örömellentmondani
volt számunkra,
letett
gyermek
neveinek
jelentőségéről
Józsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
Nem tudom, hogyan
szabadít
meg,testvér
csak
Virginiá-ból,
Gerstner
Kornél
beszélt. Az Ő neve, Jézus, aki a bűnboés
családja
is jelen
volt ezen
a magyar
várok
rá és hiszek
benne,
és amit
nekem
csánat lehetőségét hozta e bűnös világ
Megállt a víz.
összejövetelen.
A gyermekek
szolgálata
mond, megteszem.
A többi pedig
az Õ
emberiségének. Ezért nemcsak a jászMinthogyha
óriási kéz
után,
a gyermekek
is érthető
feladata.
Útat nyitniszámára
a tengeren,
lefélat, a keresztet is vállalta. Kegyelmének
tartotta volna föl,
hit által való elfogadása után, örömmel
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
megállt,
mondhatjuk: Immánuel - Velünk az Isbocsátani az egyiptomiakra... mind a
s rakásra gyûlt,
ten. A Vele való közösség Krisztus
által,
Szabadító
Úr egy
feladata.
Õ viszi véghez
a
junk
kezdeni
báb-missziót,
hogy elfeszült,
egy jelen éshullám
eljövendő
boldog
megtaérhessük
a kisgyermekes
az
szabadítást
kegyelembõl. családokat
Hit által fohullámra hõkölt.
pasztalás minden hívő számára.
Evangéliummal
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
Megállt
Örvendtünk a találkozásnak
és a
jó Istenüldözötten,
segítsen meg,
találjunk
bár- Amindig
dehogy
ugyanakkor
egy percre,
sokszínű kedves amíg
szolgálatoknak.
Azért
zenészeket,
akikmert
besegítenének
az összegyõzelmesen,
az Úr hadakozik
a túlsó partra
imádkozunk, hogy Isten
gyümölcsözjöveteleink
alatti Istent dicsőítő énekek
érted.
át nem
értünk.
tesse
a
hallgatók
szívében
mindazt,
ami
kíséretében.
A tengerparton a halál kapujában
ezen
a
magyar
összejövetelen
elhangKöszönjük
hogy
imádkoztok
értünk!
álltak, Isten pedig megnyitotta számukVárj még Uram!
zott. Abban a reményben
váltunk
el és
Köszöntünk
mindenkit
Kolosséa3:23ra az élet kapuját,
és õkaátléptek
haKezed ne
vedd el!
kívántunk egymásnak
Kellemes
Ünne24
verseivel.
lálból
az életbe.
Még mindig
itt vagyok,
peket,még
hogymindig
amennyiben
Isten sokan.
éltet, ebitt vagyunk
Ezt a lépéstKulcsár
te se halogasd!
ben
az
évben
(2014)
is
találkozunk.
Attila és családja
www.NyitottBibliaGyulekezet.com
Lukács János
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LETTER
FROM
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás
az
1.
oldalról
RUTH WRIGHT
Az
életFriends,
gyötrelem, de azért van mit enni,
Dear
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
my new temetéshez
ministry with
Pioneersis
aIntisztességes
való jogukat
I am seeking to develop meaningful
megtarthatták.
Az International
élet egy merõ kinlódás,
relationships
with
women.
reménytelenség
és
De hát
ezis
jobb,
I’ve found that Godhalál.
has given
me
talents
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
to be a friend, to pursue their hearts in
többre.and
Fogadjuk
el a helyzetet,
és azthem.
adott
prayer
to spend
time with
keretekben
próbáljuk
tenni.
All
the women
I meetelviselhetõvé
with are from
the
Hányan
az életüketarema
Middle
East. tengetik
Some relationships
justis
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
beginning
and in the stage of becoming
Így tengette
életét have
Izráel shown
míg el
trusting
friends; azothers
nem jött
a Szabadító
ki nem
interest
in hozzá
knowing
the truthésabout
a
hozta õket awith
szolgaság
relationship
God... házából.
I pray that God would reveal Himself
to them
and athis
happening – because
Milyen
miisSzabadítónk?
2Mózes
you
and I prayed.
For
example
N and
12:42-ben
találunk
egy
különös–mondaZtotwere
leaving their work place and
Istenrõl.
the car
would not
start.
At az
exactly
the
Virrasztott
az Úr
azon
éjszakán,
time
they
were
pondering
what
to
do,
a
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
women
pulled
up
next
to
them
and
told
éjszaka az Úré volt.
themMicsoda
that Godevangélium
had sent her
help asa
vanto ebben
she
knew
they
were
in
difficulty.
The
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
woman mentioned that her daughter
Izráel
õrizõje and
nemshe
szunnyad
és nem
was
a mechanic
had everything
alszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
az
needed to help them in her car. (Isn’t that
Úr like
azon
éjszakán,
amikor
kihozta
just
ourazLord
– He has
whatever
we
népét So
Egyiptomból?
need?)
the car was jump-started and
Emberileg
– Isten mindent
they went homeszólva
– absolutely
amazed
félretett
és csak az
Õ népére
figyelt azon
and
recognizing
that
God provided
for
az éjszakán.
A way.
szabadulás minden
them
in a personal
mozzanatát
személyesen
In November,
I had thefelügyelte,
privilege
figyelõ
tekintetével
tominden
spend pillanatot
the day with
several
retired
kísért végig. now
Hát kicsoda
rabszolga,
missionaries
living ez
in aLancaster,
PA,
sharing
with them
how God
has
koszos,
rongyos
nép, hogy
az Isten
used
me in Pioneers
over theróluk,
last 34
személyesen
gondoskodik
és
years.
I learned
much
more
from these
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
men1500
and women
than I could
share
évvel késõbb
ismét ever
virrasztott
with
them.a Gecsemáné
Many have kertben,
served in
thea
az Isten
azon
M.E.
for 40éjszakán,
years andazon
are anow
up in
csütörtök
pénteken,
years.
had such
blessings
to share
azon They
a húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
and
several
still
serve
the
Lord
locally
szabadításunk történt.
by reaching
out to those
from thevan
M.E.
Sõt, személyes
bizonyságom
arwho
live
in
Lancaster.
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
Lastly, God works in people in His
28 évvel
ezelõtt
téli estén,attended
amikor
way
and His
time.egy
I recently
rólam
is
lehulltak
a
rabtartó
bilincsei.
the baptism for three of my dear Chinese
friend’s four children. Lisa sealed her
szabanew Üldözött
birth in szabadok,
Christ in gyõztes
my home
in
dok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
teOctober 1997 and was a student in ESL.
lekommunikáció.
Nem
lehetett
After
the baptism she
said
to me,mobil“The
telefonon
sor elején,
hogy
Bible
Studyrákérdezni
Fellowshipa Class,
Women’s
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
Bible Study, and Sunday School help
milliós
me
stay innép,
the asszonyok,
Word every gyermekek,
day. I like
juhok,I barmok,
toöregek,
share what
read eachszekerek,
day withvégemy
láthatatlan
A Veres
tenger
parthusband
andkonvoj.
the kids.
It’s just
great
to
ján tábort
vernek,together.
megpihennek.
grow
as a family
Ruth –EgyI’m
actually
your
fruit.” a hír, az egyiptomi
szer csak
felröppen
In reality,
Lisa and
her afamily
your
sereg
közeledik.
Kitör
pánikare
a táborfruit
well
as youmögöttük
have prayed
for me
ban.as
Elõl
a tenger,
az ellenség.
and
my ministry
through the
years.
A nép
elõbb segítségért
kiált
Istenhez,
We have
reached
the end
of 2013 and
aztán
pedig
neki esik
Mózesnek:
Mit
are
waiting
for His
return
as we ki
approach
tettél
velünk,
miért
hoztál
minket

2014.
január
3. oldal

2014.
In the meantime,
my prayer
that
Egyiptomból?
2Mózes 14:
10, 11.isJobb
we
all
keep
pressing
on
in
sharing
our
lett volna szolgaként meghalni Egyipfaith so that all may hear.
tomban.
vanfora me
népnek
Thank Kiderül,
you for hogy
praying
and
hite,
de
még
nagyon
gyenge
az
a
hit.One
Ha
investing in these precious lives.
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
day it will be our joy to put our arms
de ha balul
valami, because
máris pániaround
themütinki heaven
you
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
prayed.
hibás,
hogy
jutottunk?
I wish
youide
a Blessed
New Year.
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
Ruth
szinten a hitéletében.
P.S.
There
currently
is
a
need
for
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
additional
financial
for my
ígérete. 2Mózes
6: 6-8.support
Isten megígérte,
ministry.
If the Lordõket
should
lead you
hogy megszabadítja
az egyiptoto
participate
in
some
way,
I
would
be
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
most appreciative.
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
Deliverance
rövid epizód
a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
You’ll get
YouIsten
fear
dolgunk,
hogythrough
erõsen this!
ráálljunk
you
won’t.
We all do.
We afeel
stuck,
szavára.
Így bátorítja
Mózes
népet:
Ne
trapped,
locked in.
Will
ever exit
féljetek! Álljatok
helyt,
és we
meglátjátok
this
pit?szabadít
Yes! meg
Deliverance
to the
hogyan
ma az ÚrisbenneBible
what
jazz
music
is
to
Mardi
Gras:
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
bold, brassy, and everywhere. Out of the
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
lion’s den for Daniel, the whale’s belly
hisz
Istenben,
hit beszédét
mondja
for Jonah,
and és
theaprison
for Paul.
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Through
Redteljesíti
Sea onto
dry
ground.
Isten
az aki,the
akkor
az Õ
beszédét.
Through
wilderness, through the
Ebben hittthe
Mózes.
valley
of the
shadow
of death.
Ha azt
kérdezte
volna
valakiThrough!
MózesIt’s
a
favorite
word
of
God’s.
Isaiah
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit
megígért?
43:2
says,
“When
you
pass
through
the
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
waters,
I
will
be
with
you…
when
you
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérwalk through the fire, you will not be
dezte volna: Mózes, mondd meg neburned.”
künk, hogyan szabadít meg Isten
It won’t ebbõl
be painless.
Have
you wept
bennünket
a lehetetlen
helyzetbõl?
your
final
tear,azt
received
your lastvolna,
round
Mózes
csak
válaszolhatta
of
chemotherapy?
necessarily.
hogy:
Nem tudom!Not
Egyet
azonbanDoes
tuGod
the értetek,
absenceés
ofastruggle?
dok! guarantee
Az Úr harcol
lehetetNot
in isthis
life.vezetni,
We see
Satan’s
tricks
lenbõl
ki tud
mert
Õ az Úr.
andEzploys,
but
God
sees
Satan
tripped
a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koand
foiled.
You’ll
getamit
through
molyan
veszem
azt,
Isten this!
mond, ha
From
You’ll
Get
Through
annak minden ellentmondani
látszikThis
is.
by Max
Lucado
Nem tudom, hogyan szabadít
meg,
csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond,
megteszem.Holy
A többi Spirit!
pedig az Õ
Welcome,
feladata. Útat nyitni a tengeren, leféI cannot
count how many
times
I have
kezni
a harcikocsik
kerekét,
homályt
bowed
my
head
in
silent
prayer
when,
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
gathered
sincere followers
of Jesus
Szabadítówith
Úr feladata.
Õ viszi véghez
a
Christ,
I have
heard a worship
leader
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által
fovoice
an earnest
prayer
welcoming
the
gadhatod
el. Hit által
élhetsz
szabadon,
Holy
Spirit
in
a
worship
service.
In
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
some
settings,
this
opening
prayer
has
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
been
érted. accompanied by an enthusiastic
group of singers blending their voices
A tengerparton a halál kapujában
in harmony to welcome the Spirit in
álltak,
Isten pedig
megnyitotta
számuktheir midst.
My silent
prayer has
been,
ra
az
élet
kapuját,
és
õk
átléptek
ha"Forgive us, Lord, for gathering ina your
lálból az
életbe.
house
and
treating you as our guest,
rather
ourtehost."
Ezt than
a lépést
se halogasd!
Neville Callam Gen.
Secretary,
Lukács
János BWA

I said to theBaptista
man who
stood
Magyarországi
Egyház
Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
at the Gate
of the
Year,
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
"Give me a light that I may
www.baptista.hu/berettyoujfalu

tread safely into the unknown."
Kedves Testvéreink Jézus KriszAnd he replied,
tusban!
"Go out
into the
darkness,
Kedves
Amerikai
Magyar
Baptista
Szövetség!
and put your hand into the
„Nem igazságtalan
Isten, hogy
hand of az
God.
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
That melyet
shall be
to you better
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ
than
light,
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok
6:10) way."
anda szenteknek.”
safer than(Zsid
a known
Köszönjük,
hogyAlmighty
gondoltak ránk
neMay that
Hand
héz helyzetünkben.
guide and uphold us all.
Imaházunk augusztus végi leomlása és

lebontása után jó reménységgel vaQuoted
by megsegít
King George
gyunk afelõl, hogy
Isten
ben- VI
in his
speechépíteni
in 1939.
nünket egy
új Christmas
és szép hajlékot
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
with
kezdjük Awakaning
meg, addig a nem
vártyou?
tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
He (God) deals with us as gently as he
foglalkozunk.
can
or as harshly
as he must.végrehajIf America
Tervünk
és szándékunk
doesfogjuk
not repent
of aour
self-sufficiency,
tására
fordítani
kedves
testvérek
által
számunkra
eljuttatott
he will
be forced
to revealösszeget:
even more
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
decisively
our need
for his help and
grace.
Ezúton is megköszönve testvéreink
When kérjük
our sons
were growing
up,ésmy
segítségét,
továbbra
is a minket
encouragedMinden
them to
azwife
Úrraconsistently
figyelõ imádságaikat!
"live a life Istenünk
God canáldását
bless."kívánjuk.
In light of
szolgálatukra
our moral and spiritual trajectory, can
Testvéri
Berettyóújfalui
God
blessszeretettel
America?a You
and I cannot
Baptista
Gyülekezet
nevében: 300 million
do much
to influence
Americans today.
But since
awakening
Papp Dániel
lelkipásztor
must begin Szatmári
somewhere
withgondnok
someone,
István
we can resolveLisztes
that moral
spiritual
Tiborand
presbiter
renewal will begin with us.
===========================
A great evangelist was asked how
revival begins. His answer: Go home,
VÁRJ
MÉG!
draw a circle
around
yourself, and pray
Józsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
until
everything
inside
that circle is
right with God. When it is, revival will
be upon us. Can a national
awakening
Megállt
a víz.
begin with you?
denisonforum.org
Minthogyha
óriási kéz

tartotta volna föl,
megállt,
MISSIONARY
Fund
s rakásra
gyûlt,
feszült,
The purpose: supporting
the
hullámra
missionaryhullám
initiatives
of ourhõkölt.
young
people. Donations from this
fund
Megállt
will be allocated by theegy
Missionary
percre,
and Benevolence
at its
amíg aBoard
túlsó partra
mid-year meetings.át The
written
nem értünk.
applications addressed to the MBB
should state the goals and the
Várj mégtrip,
Uram!
duration of the mission
and
el!
should include aKezed
letterneofvedd
support
Még of
mindig
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)

2010.január
szeptember
2014.

ÜLDÖZÖTT SZABADOK

Zágoni
folytatás
az 1. oldalról

Az Rezső
élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
1924 temetéshez való jogukat is
a tisztességes
megtarthatták.
Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
2013
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
Zágoni Rezső
keretekben
próbáljuk elviselhetõvé tenni.
testvért
2013.tengetik
deHányan
az életüket ma is
cember
16-án,
89 éves korában szólíezzel a rabszolga-gondolkodással?
tottaÍgy
haza
a mennyei
Atya.Izráel
Élete míg
utolsó
tengette
az életét
el
egy
súlyos
betegségekkel
nemévében
jött hozzá
a Szabadító
és ki küznem
dött.
Nem
négyházából.
hónappal haláhozta
õketegészen
a szolgaság
la előtt kísérte el utolsó útjára szeretett
feleségét, Zágoni Ilonkát, akivel boldog
Milyen aéltek
mi Szabadítónk?
2Mózes
házasságban
62 éven át. Úgy
a be12:42-ben
találunk
egy
különös
mondategségét, mint felesége elvesztését
a hit
tot Istenrõl.a méltóságával hordozta,
emberének
Virrasztott
azakaratában.
Úr azon az éjszakán,
megbékélve
Isten
amikor
kihozta
Egyiptomból.
Ez az
Temetése
2013.õket
december
21-én volt.
éjszaka
az Úré
volt. este a ravatalozóA temetést
megelőző
evangélium
vana családja
ebben a
ban Micsoda
Rezső bácsira
emlékezett
VirrasztottAazlelkipásztor
Úr. Pedig
ésmondatban?
szeretett gyülekezete.
Izráel õrizõje
nem túlról
szunnyad
és nem
felolvasta
a tengeren
érkezett
rokoni
és gyülekezeti
alszik.
Mit jelent az,részvétnyilvánítást.
hogy virrasztott az
Ezekben
hangÚr azonsok
az vigasztaló
éjszakán, gondolat
amikor kihozta
zott
el aEgyiptomból?
gyászoló család felé, méltatva
népét
Zágoni
testvér Istennek
minEmberileg
szólva –odaszánt,
Isten mindent
dig
lelkipásztort
támogató,
gyülekezefélretett és csak az Õ népére figyelt azon
tetazszolgáló
életútját,
valamint szeretett
éjszakán.
A szabadulás
minden
családja
figyelmes
gondoskodását
a bemozzanatát
személyesen
felügyelte,
tegség
idején.
minden pillanatot figyelõ tekintetével
A család
részéről
Müller
testkísért
végig.
Hát kicsoda
ez aJános
rabszolga,
vér
olvastarongyos
fel a nekrológot.
Azt az
követőkoszos,
nép, hogy
Isten
enszemélyesen
unokái Abby gondoskodik
és Erika osztották
meg
róluk,
és
személyes emlékeiket a nagypapáról,
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
majd Demeter András idézte fel Rezső
1500kapcsolatos
évvel késõbb
ismét virrasztott
bácsival
élményeit.
A gyüaz Isten
a Gecsemáné
azon a
lekezet
nevében
Kulcsár kertben,
Sándor gyülecsütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
kezetvezető emlékezett Zágoni testvér
azon a húsvét
hajnalon,
amikor a és
mi
hűséges
gyülekezeti
szolgálatára,
szabadításunk
példás
életére. történt.
Sõt, személyes
bizonyságom
vanigei
arEzután
Lukács János
lelkipásztor
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
üzenetet adott át a 2Timóteus 4: 6-8.
28 évvel
ezelõtt
estén, amikor
Mertegy
én téli
nemsokára
feláligék
alapján.
doztatom,
elérkezett
az én elköltözésem
rólam is és
lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
ideje. Ama nemes harcot megharcoltam,
futásomat
elvégeztem,
a hitet
megtartotÜldözött
szabadok,
gyõztes
szabatam,
végezetre
eltétetett
nekem
az volt
igazság
dok.
Elindultak
tehát.
Nem
tekoronája,
amelyet megad
az mobilÚr, az
lekommunikáció.
Nem nekem
lehetett
igaz
bíró ama
napon; de
nemcsak
telefonon
rákérdezni
a sor
elején,énnehogy
kem, hanem mindazoknak is, akik várva
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
várják az ő megjelenését.
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
Pál apostol értelmezésében a halál
öregek,
juhok,
barmok,
szekerek,
végenem
valami
végzetes
eseményt
jelentett,
láthatatlan
konvoj.
A Veresegy
tenger
parthanem
csupán
elköltözést
sokkal
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyjobb hazába. Zágoni Rezső presbiter, a
szer csak
hír, az állott.
egyiptomi
hitnek
ezenfelröppen
az erős aalapján
Bisereg közeledik.
Kitör a pánik
zonyságtétele
határozott
volt, aéstáborreban. Elõl a tenger,
mögöttük
az ellenség.
ménységgel
tekintett
az elköltözés
elé.
AA nép
elõbb
kiált Istenhez,
péntek
estisegítségért
emlék-istentisztelet
Torma
János
lelkipásztor
aztán
pedignyugalmazott
neki esik Mózesnek:
Mit
testvér
fejeződött
be. ki minket
tettél imájával
velünk, miért
hoztál

9. oldal
3. oldal

Szombat délelőtt
a temetési
istentiszEgyiptomból?
2Mózes
14: 10, 11.
Jobb
telet
további,
tengeren
túlról
lett volna szolgaként meghalni érkezett
Egyiprészvétlevelek felolvasásával vette keztomban.
hogy
a népnek
detét.
Az Kiderül,
igehirdetés
előttvan
alkalmi
verset
hite,
de
még
nagyon
gyenge
az
hit. igeHa
mondott Szűcs Anikó testvérnő.a Az
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
hirdetés alapigéjeként ismét felolvasásra
de ha balul
üt ki valami,
páni-a
került
a 2Timóteus
4: 6-8.máris
valamint
kolnak és bûnbakot
keresnek.
Ki volt
a
Jelenések
7: 13-17. Lukács
János
lelkihibás,
hogy
ide
jutottunk?
pásztor az igék alapján Zágoni testvér
Mellesleg,
sokéskeresztyén
tart ezen
a
hívő
jellemének
szolgálatának
a folyszinten abuzdította
hitéletében.
tatására
a hátramaradt csaláMózesnek eszébe jut Isten
dotEkkor
és gyülekezetet.
Pénteken
és szombaton
is megígérte,
szolgált az
ígérete.
2Mózes
6: 6-8. Isten
énekkar,
Szabó Józsefõket
testvér
vezényhogy megszabadítja
az egyiptolésével.
A ravatalozóban
Zágoni
testmiak kezébõl,
és beviszi népét
az ígéret
vér
kedvelt
énekét
Feltámadt
Hős,
földjére. Akkor tehát, nem kell félni aó
dics
- az énekkar
a résztvevőkkel
jelenneked
veszedelemtõl,
mert
ez csak egy
együtt kórusban elénekelte, majd Kulrövid
epizód
a
nép
életében.
ez a
csár Sándor diakónus testvérNem
imájával
vég,
Isten
folytatást
ígért.
Most
az
a
fejeződött be az istentisztelet.
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
A sírkertben
Lukács
testvér
felolvasta
szavára.
Így bátorítja
Mózes
a népet:
Ne
De én
aféljetek!
ZsoltárÁlljatok
73: 23-26.
igeszakaszt:
helyt,
és
meglátjátok
mindig veled leszek, mert te fogod jobb
hogyan szabadít
meg ma
az Úr
bennekezemet.
Tanácsoddal
vezetsz
engem,
és
teket! 2Mózes
14: 13,
14.
végül
dicsőségedbe
fogadsz.
Nincs senmintaaföldön
nép, csak
kimMózes
rajtad nem
kívülokosabb,
a mennyben,
sem
gyönyörködöm
másban.
Ha elenyészik
hisz Istenben, és
a hit beszédét
mondjais
testem
szívemnek
kősziklájaHa
és
továbbésazszívem,
üldözött
szabadoknak.
örökségem
maradsz,
Istenem,
örökké!
Isten az aki,teakkor
teljesíti
az Õ beszédét.
Az elhantolás
Ebben
hitt Mózes.előtti pillanatokban, a
gyászoló család tagjai és a végtisztesséaztgyülekezet
kérdezte volna
valaki
getHa
tévő
egy-egy
szálMózesvirágot
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
helyezett Zágoni testvér koporsójára.
Erre
Mózes
csak testvért
azt válaszolhatta
Zágoni
Rezső
gyászoljavolna,
lánya
hogy: Nem
Ha valaki
kérSzabó
Évike,tudom.
veje Szabó
István,aztunokái
dezte volna:
Mózes,
mondd
meg neAbigail
és Erika,
valamint
a kiterjedt
rokonság.
künk, hogyan szabadít meg Isten
Lukács
János
bennünket ebbõl a lehetetlen
helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
Rezső:
1924-2013
hogy:Zágoni
Nem tudom!
Egyet
azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetZágoni
és Megyesi
gyerlenbõl
is kiBarabás
tud vezetni,
mert Õ Ida
az Úr.
meke
a
székelyföldi
Kovásznán
szüleEz a bibliai hit. Hinni azt jelenti, kotett,
1924.
november
3-án.
Ott
végezte
molyan
veszem
azt, amit
Isten
mond,
ha
-annak
magyar
és
román
nyelven
–
az
általáminden ellentmondani látszik
is.
nos iskolai tanulmányait is. 12 éves volt,
Nem tudom,
hogyan
szabadít meg,
csak
amikor
meghalt
az édesanyja.
Édesapja
várok ráfeleségül
és hiszek benne,
és amit Máriát,
nekem
később
vette Ilonka
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
az Õ
akitől még három testvére született:
feladata.
Útat
Jenő,
Árpád
és nyitni
Attila. a tengeren, lefékezni
a harcikocsik
kerekét, homályt
Tanulmányait
a kézdivásárhelyi
Bartos
Károlyazgéplakatos
mesternél
folybocsátani
egyiptomiakra...
mind
a
tatta,
ahonnan
Budapestre
(a véghez
mai CseSzabadító
Úr feladata.
Õ viszi
a
pelre),
a Horthy-ligeti
repülőgépgyárba
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által foment
dolgozni.
gadhatod
el. Hit által élhetsz szabadon,
A
háború
kitörésekor de
(bárugyanakkor
rajta kívül
bár mindig üldözötten,
mindenki a munkahelyén maradt), őt
gyõzelmesen,
mert az Úr hadakozik
behívták
a sepsiszentgyörgyi
határőrezérted.
redhez, először leventének, majd sorkaA tengerparton
halál kapujában
tonának.
A Kárpátoka gerincére
vezérelt
álltak, Isten apedig
megnyitotta
alakulatnál
légvédelmi
ágyúkszámukkarbanra az élet
és õkAz
átléptek
a hatartása
voltkapuját,
a feladata.
oroszok
belálból az életbe.
törésekor
megsebesült. A visszavonuláskor
pedig Hévízre
Ezt Budapestre,
a lépést te seonnan
halogasd!
szállították gyógykezelésre. Miután
az ellenség elfoglalta
Magyarországot,
Lukács
János

szökve
ment haza,Baptista
Kovásznára.
Magyarországi
Egyház
A
brassói
Sovrom
traktorgyárban
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
dolgozott
egészen a Eötvös
nyugdíjazásáig.
4100 Berettyóújfalu,
u. 2.
Egyszerű munkásként, majd osztályvewww.baptista.hu/berettyoujfalu
zetőként, magyar, német és román munkatársai között népszerű és megbecsült
Kedves Testvéreink
Jézus Kriszszakemberként
volt ismert.
tusban!
1951. június 24-én vette feleségül a
Kedves
Amerikai
Baptista
baróti
Józsa
Ilonkát,Magyar
akivel együtt
élték
Szövetség!
végig a kommunista korszak viszontagságait.
Józsák nagyszámú
rokonsága
„Nem Aigazságtalan
az Isten,
hogy
szeretettel fogadta
be; Rezsőkének
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és abecézték. Kölcsönös
volt a szeretet
és a
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
az Õ
tisztelet.
is értékelte,
támogatta,
tanáneve
iránt, Ő
amikor
szolgáltatok
és szolcsoltaa szenteknek.”
és vigyázta (Zsid
a népes
Józsa csalágáltok
6:10)
dot.
A brassói hogy
magyar
baptista
gyülekeKöszönjük,
gondoltak
ránk
nehéz
helyzetünkben.
“élő kő”-ként épült be. A gyülezetbe
Imaházunk
augusztusIlonka
végi leomlása
és
kezet
vezetőségében
István lelkilebontása
jó reménységgel
vapásztorralután
és Józsa
Istvánnal szervezték
gyunk
hogy Isten
megsegít
benmeg afelõl,
az új templom
építését,
és mellette
nünket
egy házét.
új és szép hajlékot építeni
a családi
istentiszteletek
céljára, az Õ neve
dicsõFelesége testvérhúgától
– Irénkétől
ségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
- örökbe
fogadták Évikét,
akit szülői
kezdjük
meg, addig
nem várt neveltek.
tervegyöngédséggel
és aszeretettel
zéssel
és az taníttatták.
engedélyek Többször
beszerzésével
Hegedülni
is megfoglalkozunk.
látogatták a Magyarországon élő rokonTervünk
végrehajságot.
Apaésésszándékunk
lánya, kettesben
utazták
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
végig
Lengyelországot,
Csehszlovákiát,
által számunkra eljuttatott összeget:
és mégazaz
Kelet-Németországba
is szervez$5,000,
ötezer dollárt.
tek egy közös túrát. Ezek a kirándulások
Ezúton is
megköszönve
testvéreink
szeretett
lánya
máig is jelentős
emlékei
segítségét,
továbbra
a bölcs éskérjük
szerető
apával.is a minket és
az Úrra
imádságaikat!
Minden
Évikefigyelõ
1984-ben
kötött házasságot
szolgálatukra
Istenünk
áldásátIstvánnal,
kívánjuk. és
a Chicagóban
élő Szabó
így, egy rövid időre elkerült a szülőktől,
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
akik
azután
1986 decemberében
érkezBaptista
Gyülekezet
nevében:
tek meg Amerikába – akkor már újszülött unokájukat,
Abicit
is meglátni.
LetePapp
Dániel
lelkipásztor
lepedtek, majd
amerikai
állampolgárok
Szatmári
István
gondnok
lettek. 1991-ben
született
a második
Lisztes
Tibor presbiter
unoka, Erika. Mindkét unokájukat nagy
===========================
örömmel gondozták és vigyázták, amíg
a szülők dolgozni voltak.
VÁRJ MÉG!
Nagy segítségére
volt lányának a vendégfogadásban,
vejének14,21-22)
pedig a kerti és
Józsué 3:16 (2Móz
házkörüli munkákban. Szívesen dolgozott, míg az ereje engedte.
Megállt a víz.
A chicagói Minthogyha
gyülekezetben
egészen
óriási
kéz a
megalakulástól kezdve
szolgált.
tartotta
volnaAz
föl,első
megválasztott elöljáróságbanmegállt,
a jegyzői
tisztséget töltötte be. sAz
imaóra-vezetés
rakásra gyûlt,
és az igehirdetés mellett mindenki által
feszült,
kedveltté vált a versmondásban.
hullám
hullámra
hõkölt.Re1992. május 25-én avatta Zágoni
Megállt
zső testvért gyülekezeti vénné (presegy percre,
biterré) a chicagói gyülekezet.
Lelki
amígésa higgadtan
túlsó partra
szolgálatait bölcsen
látta
át nem
értünk.
el. Odaszánt élete, féltő
szeretete
a közösség iránt példa mindnyájunk előtt.
Várj még
Idős kori nagy élménye
lettUram!
az, amiKezed ellátogathatott
ne vedd el!
kor 1997 első hetében
mindig
itt vagyok,
a SzentföldreMég
azzal
a csoporttal,
amit
még Géza
mindig
itt vagyunk
sokan.Az
Herjeczki
lelkipásztor
vezetett.
útról naplót írt, megörökítve benne a kirándulások részleteit
is. Géza
Hazaérkezve,
Herjeczki
(1977) a

2010.
10.
oldalszeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van
(9)húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták.
Az élet egy
merõ
"Mert úgy szerette
Isten
a kinlódás,
világot,
reménytelenség
és
halál.
De
hát
hogy egyszülött fiát adta, hogy ezis
aki jobb,
hisz
mint a semmi,
és úgy hanem
sincs kilátás
ennél
Őbenne,
el ne vesszen,
örök élete
többre. Fogadjuk
legyen.”
(Jn 3:16) el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
az elválaszthatatéletüket ma is
AzHányan
idézett tengetik
igeversben
ezzelbenne
a rabszolga-gondolkodással?
lanul
van a szeretet és az adás
Így tengette
az életét
míg el
közvetlen
kapcsolata.
AzIzráel
is teljesen
világos,
az a"elveszettre"
nem jötthogy
hozzá
Szabadító éspazarolt
ki nem
szeretetről
szó. A megváltott
hozta õketvan
a szolgaság
házából. ember
kell, hogy jól értse és élje ezt a szeretetet, mert
tudja,
bűnös, érdemtelen
Milyen
a mihogy
Szabadítónk?
2Mózes
helyzetéből
egyedül
a
szerető
Isten
adta
12:42-ben találunk egy
különös
mondaéstotazIstenrõl.
Úr Jézus Krisztusban elnyerhető
kegyelem
ajándéka
MegVirrasztott
az Úrmentette
azon az ki.
éjszakán,
ajándékozottsága, kiváltottsága, hálája
amikor is
kihozta
õketa Egyiptomból.
Ez az
kötelezi
a hívőt
szeretet gyakorláéjszaka
az
Úré
volt.
sára. "Legyetek tehát Isten követői, mint
Micsoda
evangélium
ebben
szeretett
gyermekekei,
és van
éljetek
sze-a
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
retetben, ahogyan Krisztus is szeretett
Izráel és
õrizõje
nemadta
szunnyad
és nem
minket,
önmagát
értünk áldozati
alszik. MitEfjelent
ajándékul"
5:1-2.az, hogy virrasztott az
Úr
az értékrend
éjszakán, nagyon
amikor eltávokihozta
Az azon
evilági
népétettől
Egyiptomból?
lodott
az Istentől származó lehajEmberileg szólva
– Isten
mindent
ló, ajándékozó,
cselekvő
szeretettől.
A
szeretet
karácsony
félretettünnepének
és csak az Õnevezett
népére figyelt
azon
manapság
fordított
irányultságáról
és
az éjszakán.
A szabadulás
minden
másfajta
'kincsekről'
szól: az ünnep
gazmozzanatát
személyesen
felügyelte,
dagsága,
ajándékok
bőségetekintetével
és megváminden az
pillanatot
figyelõ
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos
nép,
hogy az Isten
Zágoni
Rezső
- folytatás
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve
figyel rájuk?
gyülekezetnek
is beszámolt
mindenről.
Példás
házaséletük.
62 évig
1500 volt
évvelakésõbb
ismét virrasztott
gyakorolták
egymás iránt
az önzetlen
az Isten a Gecsemáné
kertben,
azon a
szeretetet
a kölcsönös
megbecsülést.
csütörtökéséjszakán,
azon
a pénteken,
Egyetértés
és harmónia
jellemezte
azon a húsvét
hajnalon,
amikor aafrimi
gyüket
a kezdetétől
egészen Ilonka néni
szabadításunk
történt.
távozásáig.
Sõt, személyes bizonyságom van arAz hogy
utóbbivelem
év betegségeit
megnyugvásról,
együtt virrasztott
az Úr
sal
fogadta.
Türelmes
maradt
a próbák
28 évvel ezelõtt egy téli estén,
amikor
alatt
is. Nagy
megbecsülésben
és sok serólam
is lehulltak
a rabtartó bilincsei.
gítségben részesült gyermekei és unokái
részéről
ezekben
a nehéz időkben.
Üldözött
szabadok,
gyõztes szabaMár
nagyon
gyenge
volt,
amikor
dok. Elindultak tehát.
Nem
volt vétegül
beleegyezett,
hogy
kórházba
vigyék.
lekommunikáció. Nem lehetett mobilMegfáradt, elgyengült szolgáját a kórhárákérdezni
a sor
elején,Atyja.
hogy
zitelefonon
ágyból emelte
magához
szerető
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
Közvetlen családja és kiterjedt rokonmilliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
sága tisztelettel és szeretettel őrzik kedöregek,
juhok,
ves
emlékét,
egybarmok,
nyájas szekerek,
és szelíd végelélek
láthatatlan konvoj.
A Veres
felejthetetlen
példáját.
Hálát tenger
adunkpartIsján tábort
megpihennek.
Egytennek
azért,vernek,
hogy szép
korral ajándészer meg,
csak felröppen
a hír,
az nekünk
egyiptomi
kozta
és hogy a 89
évből
is
seregrengeteg
közeledik.
a pánik a táborjutott
szépKitör
élmény.
ban.
Elõl ahogy
tenger,
mögöttük
ellenség.
Hisszük,
Rezső
bácsi az
már
átvetelõbb segítségért
kiált várjuk
Istenhez,
teAa nép
koronáját.
Reménységgel
a
aztán pedigvele,
nekiIsten
esikországában.
Mózesnek: Mit
viszontlátást
tettél velünk, miért Szabó
hoztálIstván
ki minket

2014.
január
3. oldal

lasztása,
az otthonok
a karácsonyfák
Egyiptomból?
2Mózesés14:
10, 11. Jobb
csillogása,
az
ünnepi
újruhák,
azEgyipembert
lett volna szolgaként meghalni
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Nem csak
karácsonykor
Életem (46)

Nem csak karácsonykor, hanem Húsvétkor is tartottunk ének-istentiszteletet.
Sok szép és tartalmas éneket énekeltünk. Itt is igyekeztem azt sugalmazni,
hogy az Úr Jézus nem azért szenvedett,
hogy sajnáljuk, sirassuk. Ő maga mondta a keresztúton: "Ne engem sirassatok,
hanem magatokat, és gyermekeiteket sirassátok." Lk 23,28.
Jézus szenvedésében: sebesen, véresen, töviskoszorúsan is fenséges volt!
Ebben Ő nékünk példát adott, hogy hogyan kell az érette való szenvedést viselni. Halála előtt, főpapi imájában így
fordul mennyei Atyjához: "Atyám, eljött
az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy
a Fiú is megdicsőítsen téged." Jn 17,1.
Határozott és tudatos volt. Tudja, hogy a
halálból senki, se égen se földön, ki nem
hozhatja, csak az Atya! A meghalás dicsősége a feltámadásban valósult meg.
Aki nem ismeri a bűnnek való meghalást, a Krisztussal való megfeszítést,
az nem ismeri a feltámadás, az újjászületés dicső csodáját, örömét sem. Ennek
eredményeképpen lesz az énekünk e dicsőség kifejezője. Csak az újjászületett
hívők ismerik a bűn rettenetes voltát, és
a feltámadás egyedülálló csodáját. Ők
énekelhetik hitelesen a győztesek énekét.
Hatalmas eszköz az ének-zene, ha tudunk élni vele. Az ének lelkünk érzelmi
része; de az - ahogy Pál apostol mondja
- akkor jó, ha azt az értelmünk, a megvilágosodott értelmünk irányítja. Amikor
elkezdett fogyni a szép szó, a választékos
beszéd, a helyébe beszivárgott az utca,
a szleng, a közönséges beszéd, még a
szószékre is. Merem mondani, a rajongó
mozgalom hatására változott meg a lelkiség is. A világban pedig megjelentek a
Bitliszek. A négy gombafejű fejetetejére
állította a világot! Úgy tudom, hogy valaki jó zenét komponált nekik, ők pedig
jó előadók voltak. Viszont a közösségekben ez nem volt így és ma sem az.
Az új énekek szövegei igénytelenek és
silányak, így a zenéjük is. (Ha hitvány
eledellel táplálkozik a jövő nemzedék,
nem lesznek majd „minőséges” hívők.)
Az Úr Jézus azt mondta, hogy a világ
fiai okosabbak a világosság fiainál. Lk
16,8. Valahol igaza volt John Lenonnak,
hogy ők ismertebbek lettek a világban,
mint Jézus. Nagyon merész, mint sok
más kijelentése, különösen a verseiben.
Ezekben felismerhető a gonosz hatását
gondolkodásukra és életükre, mellyel
hatottak a fiatalok tömegére.
2014. január

Hamar megjelentek gyülekezeten belül is az együttesek. Újvidéken a "Prst",
mutató ujj. Így néhányan ki is léptek az
énekkarból. Ez még nem okozott nagy
fennakadást, de kezdett más lenni a lelkiség. Kilazult a közösség, megoszlott.
Védték a fiatalokat, mert úgy vélték,
így benn maradnak a gyülekezetben.
(?) Mondtam ekkor, hogy ettől a zenétől
nem a börtön falai fognak leomlani, hanem megrendülnek a közösség alapjai.
Így is lett.
Egy idő után be kellett látnom, hogy
félre kell állnom. Átadtam a helyem a
már zeneakadémiás fiataloknak. Ma
már mesterfokozatú karmester is van.
Van tudásuk, de merem állítani, hogy
lelkileg nem fejlődtek. Lehet egy lelki
ének, egy zenemű zeneileg kifogástalan,
de a Szentlélek nélkül nem lesz Evangélium.
Az ének - az ima, bár az ima nem
mindég ének. Fontos a közösségben a
hangos ima. Ebből "él" a gyülekezet. Az
imádkozó a hitét vallja meg, és ez által
épít. Aki nem tud így is imádkozni, az
nem tud jól énekelni sem. Aki Krisztust
nem szereti, az azért van, mert nem is
ismeri, és nem tudja Őt énekben sem
hitelesen bemutatni. Azonban ahol ezek
megvannak, ott az Ige szentsége által
megjelenik az Úr, és közösséget teremt:
csak oda küld áldást az Úr, mondja a
zsoltáros. Akkor lesz a gyülekezeti alkalom a menny előcsarnoka, a lélek ünnepe, ami miatt jönnek a hívek a közösségbe.
Amikor ez már nem volt lehetséges
számomra, lemondtam. Maradtak a kis
gyülekezetek kis énekkarai, és maradt a
tanítás, a gyerekek.
Nagyajtai Eszter

Az új év küszöbén egy férfiú állt,
kinek elmondtam szívem sóhaját:
„Adj lámpást kezembe,
mely fényt vet előttem
az ismeretlenség ködébe!”
S a férfiú válaszolt:
„Bár sötét az út, bátran léphetsz,
ha kezed Isten erős kezébe teszed!
Jobb ez, mint bármilyen lámpás,
és biztosabb,
mint jól ismert úton a járás.”

(VI. György, angol király 1939-i
karácsonyi rádióbeszédét ezzel az
idézettel kezdte)

Csak azt tegyük,
amit Isten megáldhat!
"Áldást bocsát az Úr csűreidre és minden vállalkozásodra..." (5Móz 28,8).
Ha engedelmeskedünk az Úrnak, a mi
Istenünknek, Ő megáldja mindazt, amit
nekünk ad. A vagyon nem átok, ha megáldja az Úr.
Ha az embernek több java lesz, mint
amennyire szüksége van és elkezdi azokat raktározni, akkor a kapzsiság és a
keményszívűség bűne könnyen eluralkodik rajta.
Isten áldásával gazdagnak lenni egészen más. Ilyenkor
a bölcsesség irányítja a takarékosságot,
a nagylelkűség az adakozást,
a hála Isten ügyének támogatására
késztet,
és Isten dicsérete édesíti meg
az örömöt.
Nagy kincs, ha Isten áldása van a
pénztárcánkon és minden anyagi javunkon.
C. H. Spurgeon

