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Since 1908

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

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

106. közgyűlés,
53. tábori konferencia
ÜLDÖZÖTT SZABADOK
2Mózes 14:1-14
Hűség. Ez volt a témája az Észak
1Korintus 10:11. Mindez pedig pélAmerikai Magyar Baptista Szövetség
daképpen
történt velük, figyelmezteté106-dik közgyűlésének és az 53-dik
sül
íratott
meg
nekünk, akik az
utolsó
tábori/bibliai
konferenciának.
Mennyei
idõkben
élünk.
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és Pál
szolgálataink,
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a mi dolog
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biblikus
günkről és annak a hiányosságairól.
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2 Móz
14.1 Azután
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Elhat
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2 Szólj
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fogy aIzráel
múló fiaihoz,
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maradsz
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Hahírót elõtt, Migdól és a tenger között,
Refrén:
Baal-Cáfón
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szemben
táboHűséged végtelen,
hűséged
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rozzanak
a tengernél.
3 Hátha
azt gonMindennap
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dolja a fáraó, hogy eltévedtek Izráel fiai
Hiányom
pótolod
hatalmas
ezen
a földön,
körülzárta
õket akézzel,
puszta! 4
Hűséged
végtelen,
Uram,
Én pedig megkeményítem a hozzám!
fáraó szívét,
hogy
vegye
és megmutatom
A
tél,üldözõbe
a nyár, az
ősz,õket,
a feslő
tavasz,
dicsõségemet a fáraón és egész haderején.
A
nap,
a
hold
s
a
nagy
csillagsereg,
Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én
Ezt
zengiazszüntelen
karban: 5
vagyok
ÚR. Ésegyüttes
így cselekedtek.
Te
vagy jelentették
az irgalom,Egyiptom
a szeretet.
Refr.
Amikor
királyának,
hogy elmenekült
nép, megváltozott
Eltörlöd
bűnömet,abékéd
vesz körül, a
fáraónak és szolgáinak indulata a nép
Velem
vagy,
úgyMit
megvidámít;
iránt, és
ezt lényed
mondták:
tettünk?! ElErőt
adsz mára,
s aaholnapra
reményt, 6
bocsátottuk
Izráelt
szolgálatunkból!
Áldásod
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rám
bő
árjait.
Refr.
(296)
Befogatott a fáraó a harci kocsijába,
és
maga mellé vette a hadseregét. 7 Maga
mellé vett hatszáz válogatott harci kocsit,
az összes egyiptomi harci kocsit. Három
ember volt mindegyiken. 8 Az ÚR megkeményítette a fáraónak, Egyiptom királyának a szívét, és az üldözõbe vette Izráel
fiait, Izráel fiai pedig hatalmas kéz segítségével vonultak ki. 9 Az egyiptomiak
tehát üldözték õket - a fáraó minden lova,
harci kocsija, lovasa és hadereje - és utolérték õket, amikor a tenger mellett táboroztak Pí-Hahírótnál, Baal-Cáfónnal
szemben. 10 A fáraó közeledett. Izráel fiai
pedig föltekintettek, és látták, hogy az
egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy
félelem fogta el õket, és segítségért kiáltottak Izráel fiai az ÚRhoz. 11 Mózesnek
pedig ezt mondták: Nincs talán elég sír
Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál

Hangozhatott az ének, harsoghattak a
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a cél felé!
az 53-dikEgyütt
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a cél megfelé,
az 1960 óta kapuit minden nyáron
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Mind
A tízedik
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12:31,
32.
A 2Mózes 14:5-ben pedig ezt olvassuk: Amikor jelentették Egyiptom királyának, hogy elmenekült a nép, megválbennünket meghalni? Mit tettél velünk,
miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?!
12 Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd
szolgáljuk az egyiptomiakat?! Mert jobb
nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk,
mint ha a pusztában halunk meg! 13 De
Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek!
Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan
szabadít meg ma az ÚR benneteket! Mert
ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat,
úgy soha többé nem fogjátok látni õket. 14
Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok
veszteg!

re, sőt, a kettő talán egy is. A péntek
tozott a fáraónak és szolgáinka indulata
délutáni rövid bizottsági gyűlések és a
a nép iránt, és ezt mondták: Mit tetszombat délelőtti „közgyűlés” ugyan
tünk?!
Elbocsátottuk
a szolgáa hivatalos
alkalma aIzráelt
szövetségi
munlatunkból!
kánknak, de az istentiszteletekben „él”
24aóra
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fáraó két
ésTalán
szolgál
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között.
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tudathasadásos
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a fáraó.
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sítja a népet, aztán gyorsan meggonAzmagát.
egész hétvége
az előre
dolja
Egyszerûen
nemelkészített,
adja fel!
és az előző számunkban megjelent progMint ahogy a gonosz sem adja fel,
ram szerint zajlott. A program azonban
még
a golgotai veresége után sem.
csak egy keret – a testvérek és az Úr jeLehullottak
a kötelékeid,
szabad
lenléte elevenítette
meg azt és tette
áldávagy,
tele
van
a
szíved
a
szabadok
örösok forrásává.
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és már-már
azt gondolod,
hogy
Péntek
este hagyományosan
a Nőszönincs
is
többé
dolgod
a
kísértõvel.
Aztán
vetség estéje. Torma Irénke elnök testvér
hamarosan
rá kell
jönnöd,
hogy a nyoállította össze
és vezette
a szolgálatokat,
modban
és fenyeget
pusztulással
melyek avan
„Hűség
a családban”
cím köré
vagy
ismét rabszolgasággal.
Ne csodálcsoportosultak.
Minden gyülekezetünkkozz
ezen, de el
neegy-egy
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szolgálat
– vers,
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voltak vendégeink ezen az estén. Steiner
Milyen
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József
debreceni
lelkipásztor és családja
Egyiptomban?
Elõbb
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éppen Michiganban tartózkodott volt.
azokMenet
derültéski,meghívásunkra
hogy Jákób utódai
ban aközben
hetekben
elnem egyenrangú polgárok Egyiptomban,
folytatás a 4. Szinte
oldalon
hanem kényszermunkások.
észrevétlenül történt az átmenet. Mózes
idejében már a fiúgyermekeiket megölik
és a vályogvetéshez nem kapnak szalmát.
folytatás a 3. oldalon
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Berettyóújfaluról
Úti beszámoló - Kulcsár Sándor

2.2010.
oldal szeptember

2013. július-augusztus
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14:
10, 11. Jobb
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ROVATA Baptista Egyház
lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
oldal
Reméljük
örömöt
okozunk
júliuselőfizetésüket,
s 3.
ha lehet,
fizessenek
tomban.
Kiderül,
hogy
van a anépnek
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2. elő
olyan
ismerőseiknek, akik szívesen olAz élet gyötrelem, de azért van mit enni, augusztusi
hite, de mégkettős
nagyonszámmal
gyenge azolvasóinka hit. Ha
www.baptista.hu/berettyoujfalu
(USPSfokhagyma
# 716-300) és uborka, és
nak.
Oldalaink
nagyobb
részétazaUrat,
nyár
vasnák, s esetleg később maguk is megvan húsosfazék,
jól mennek
a dolgok,
tisztelik
eleji
alkalmainkról
szólóBaptista
rendelnék
lapunkat. (szerk)
a tisztességes
temetéshez14:
való jogukat
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ütMagyarországi
ki valami,
máris pániKedves Testvéreink
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töltik Ki
be.volt
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Az életchanges
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szolgaként
meghalni
Baptista
Gyülekezet
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fiataljaink
és szövetségünk
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jutottunk?
Kedves
Amerikai Magyar Baptista
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szép
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ezek.
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semmi,
és
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tart
ezen
a
Szövetség!
Subscription
Manager
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4100
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u.Táborban
2.
a Ráma
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12409 Devoe
St. SOUTHGATE,
többre.
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el a helyzetet,MI
és48195
az adott szinten
hitéletében.
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igazságtalan
Isten, hogy
hite, de keretekben
mégPeriodicals
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gyenge
a hit.következő
Ha
Az első bemerítésreaz1969-ben
került
www.baptista.hu/berettyoujfalu
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próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
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Published monthly by
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életétConvention
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az ígéret
aJézus
szenteknek.”
(Zsid 6:10)
végezte.
ofhozzá
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Inc.és ki nem
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Balla
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a
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Szabadító
földjére.
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kolnak és
bûnbakot
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tusban!
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kesztő.)
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hozta õketEditor
a szolgaság
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csak egy
te
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testvér részesítette
hitvalló keresztséghisz
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(Zsid
6:10)
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E-mailMit
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aki, akkor
teljesíti
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dolat
húzódik
meg
– eztazpedig
Meleg által számunkra eljuttatott összeget:
azon az éjszakán,
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kihoztafélni
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tehát,
nem
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Elnöki jelentés a 106.
Ebben
hitt
Mózes.
Dávidnak
köszönjük.
$5,000, azaz ötezer dollárt.
népét Egyiptomból?
$25.00
annually
Köszönjük,
hogy
gondoltak
ránk neelen veszedelemtõl,
csak egy
Ha feledkezzünk
azt kérdezte volna
Mózesközgyűlésen
*
Ne
meg valaki
imádságainkEmberileg szólva mert
– Isten ez
mindent
Ezúton
is
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testvéreink
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teljesíti
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szaboek@sbcglobal.netNem lehetett mobillekommunikáció.
feszült,
következik
a
titkár
testvér,
meg
a mis�Ezúton
is által
megköszönve
testvéreink
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Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!
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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

5. oldal
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter

===========================

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó partra
át nem értünk.
Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)
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embertársainknak
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zastársunk, gyermekeink, rokonaink.
Papp Dániel lelkipásztor
Tiszteletet, Szatmári
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óriási
kéz
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Köszöntjük a rámai táborbaMegállt
évről évre
hűségesen visszatérő nőtestvéreket
egy percre, és
azokat is, akik csak
ismerkednek
amígmost
a túlsó
partra
szövetségünk értékeivel,
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hogy
Még mindig
itt vagyok,
majd hazatérve
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lett volna szolgaként meghalni Egyip-
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mit
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kegyelem
ő életükben!
Hát
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és az adott
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elviselhetõvé
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a rabszolga-gondolkodással?
dákat
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Mit Izráel
akarszmíg
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el
hogy
meggyőződjél?
nemvégre
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a Szabadító és ki nem
hozta
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mi Szabadítónk?
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Virrasztott
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Egyiptomból.
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nem lenne
több,
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volt.
akéjszaka
éreznek,
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evangélium
van ebben
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éppenséggel
megfogyatkozik!
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Virrasztott
az
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az akár
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Mit
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kíván,van
mielőtt
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a népnek
gadná
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met,
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csoda
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2Mózes
6: 6-8.
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akik
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Ne
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helyt,
meglátjátok
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azután,
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teket!
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gítsen” nekem „hinni”?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
Voltak
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Nem
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Szabadító
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csodák nélkül nem tudnak bízni KriszEzt a lépést te se halogasd!
tusban, vagy álmok és érzések nélkül,
olyan jeleket hajkurásznak,
amelyek
Lukács János
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melyet
tanúsítottatok
az Õhívásiránt,
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és hite
szépindította
hajlékot arra,
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amíg aha
túlsó
akarom az üdvösséget,
nempartra
érezheát nem
értünk.
tem magam úgy, ahogy
érezni
szeretném magam! Nekem van egy elképzeléVárjkell
még
Uram! a
sem arról, hogy hogyan
működnie
ne vedd
el!
kegyelemnek, és haKezed
nem úgy
kezdődik,
vagyok,
ahogy azt én Még
jónakmindig
látom, itt
akkor
inkább
még mindig
vagyunk sokan.
a pokolban
vetekitt magamnak
ágyat,

folytatásGéza
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Egyiptomból?
2Mózes 14:
10, 11.1-7.
Jobb
GYERMEK
ÉS TINI TÁBOR
- RÁMA,
július
ÜLDÖZÖTT SZABADOK

folytatás az 1. oldalról
Kilenc évvel ezelőtt vittem először
Rámába,
a gyerektáborba
és
Az élet gyötrelem,
de azértlányunkat,
van mit enni,
egy
kivételévelfokhagyma
minden évben
visszavanévhúsosfazék,
és uborka,
és
jöttünk,
hogy részt
vegyünk
táboro-is
a tisztességes
temetéshez
való ajogukat
záson.
Múlt évben,
amikor
a táborozás
megtarthatták.
Az élet
egy merõ
kinlódás,
befejeződött,
máréselőre
reménytelenség
halál. jeleztem,
De hát ezishogy
jobb,
jövőre
elfoglaltságok
mint a bizonyos
semmi, és úgy
sincs kilátásmiatt
ennél
nem
tudok
majd itt
és neésszámíttöbbre.
Fogadjuk
el alenni,
helyzetet,
az adott
sanak
rám. Azonban
betervezett tenni.
progkeretekben
próbáljukaelviselhetõvé
ram Hányan
úgy alakult,
hogy
a
gyerektáborotengetik az életüket ma is
zás
hetében
mégis szabad lettem, de még
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
mindig
volt azazelhatározásom,
hogy
Így az
tengette
életét Izráel míg
el
nem
fogok
tanítani.
Végül
Dr.
Gergely
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
István lelkipásztorunk egyik prédikácihozta
a szolgaság házából.
ója
alattõket
meggondoltam
magam. Az Is-

tennek való szolgálatról volt szó, és úgy
Milyen ahogyha
mi Szabadítónk?
határoztam,
csak rajtam2Mózes
múlik,
12:42-ben
találunk
egy
különös
mondaakkor igenis el fogom vállalni
a csoportotés
Istenrõl.
tot,
ott leszek Rámába. Istennek való
Virrasztott
az Úr
azon az éjszakán,
szolgálatban nincs
vakáció.
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az
Gecsemáné akertben,
A Isten
heti aprogramunk
követ- azon a
csütörtök éjszakán,
a pénteken,
kezőképpen
alakult:azon
Reggel
azon a után
húsvétJuhász
hajnalon,
ébresztő
Robi amikor
gon- a mi
szabadításunk
doskodott,
hogytörtént.
a gyerekek felSõt, személyes
bizonyságom
ébredjenek,
megtornáztatta
őket van arreggeli
előtt.
Reggeli
cso- az Úr
ról, hogy
velem
együttután
virrasztott
portos
foglalkozásra
sor. amikor
28 évvel
ezelõtt egy került
téli estén,
Csoportomban
6 lány
és 8 bilincsei.
fiú
rólam is lehulltak
a rabtartó
volt. Nagyon aranyos, engedelmes Üldözött
gyerekekszabadok,
voltak, öröm
volt szabagyõztes
velük
Öt témánk
Azvolt tedok. lenni.
Elindultak
tehát.volt:
Nem
ajándékozó
szeretet,
lekommunikáció.
Nembizalom,
lehetett mobilimádság,
mindenhatósátelefononIsten
rákérdezni
a sor elején, hogy
gahátul
és az
élet könyve.
a
minden
rendbenDélelőtt
van-e. Közel
két
témáknak
megfelelő
történeteket
milliós nép,
asszonyok,
gyermekek,
olvastam
a bibliából
és szekerek,
délután végeöregek, juhok,
barmok,
(kiadós
ebéd
után) AaVeres
témához
láthatatlan
konvoj.
tenger partkapcsolódó
történtet olvastam
ján tábort missziós
vernek, megpihennek.
Egya szer
gyerekeknek.
Volt a egy
munkafüzecsak felröppen
hír, az
egyiptomi
tünk
amiben délelőtt
és
seregis,közeledik.
Kitör adolgoztunk
pánik a táborjátékokkal
színesebbé
tenni
ban. Elõl apróbáltam
tenger, mögöttük
az ellenség.
a Atanulást.
A foglalkozás
végénIstenhez,
a gyenép elõbb
segítségért kiált
rekek
önkéntesen
imádkoztak,
eleinte
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
félénkebben, a hét vége felé már egyre
tettél velünk, miért hoztál ki minket

lett volna szolgaként meghalni Egyiptöbben
Nagyon
örültomban.bekapcsolódtak.
Kiderül, hogy van
a népnek
tem,
amikor
hallottam
őszinte
hite, de
még nagyon
gyenge
az a imáikat
hit. Ha
és
mennyire
odafigyelnek
jól láttam,
mennekhogy
a dolgok,
tisztelik
az Urat,
adefoglalkozás
alatt.
ha balul üt ki valami, máris pánikolnak
bûnbakot
keresnek. Kiamikor
volt a
A hétés során
délutánonként,
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
az idő engedte, a tóban fürödhettek a
Mellesleg,
keresztyén
ezen a
gyerekek.
Voltsok
idő
bőven a tart
szabadtéri
szinten a hitéletében.
sportolásra
is, valamint gyöngyfűzésre Ekkor
és másMózesnek
kézműves eszébe
tevékenységekre.
jut Isten
Vacsora
után a 6:kápolnában
gyűltünk
ígérete. 2Mózes
6-8. Isten megígérte,
össze,
ahol Püsök Dániel
torontói
lp.
hogy megszabadítja
õket az
egyiptotv.
nagyon
tanulságos
miak
kezébõl,
és beviszivideó-klippeket
népét az ígéret
játszott
és rövid
után
földjére.be,
Akkor
tehát, összefoglaló
nem kell félni
a
imával
fejeztük
be
az
estét.
Péntek
este
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
Püsök
testvérafelszólította
a gyerekeket,
rövid epizód
nép életében.
Nem ez a
tiniket, hogy jelezzék, ha úgy gondolvég,
Isten
folytatást
ígért.
Most
az a
ják, hogy megújulásra van szükségük,
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
vagy oda akarják adni életüket Jézusszavára.
Így bátorítja
Mózes
a népet:
Ne
nak.
Örömmel
tudtam
meg
később,
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
hogy a csoportomból is felállt egy fiú,
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
akiAa New
York-i gyülekezetbe
jár, és eltengerparton
a halál kapujában
határozta,
hogy
odaadja
életét
Jézusnak.
álltak, Isten pedig megnyitotta számukJó
munkánk
hiábaavaló,
ra látni,
az élethogy
kapuját,
és õknem
átléptek
haés
Isten
lálból
azrajtunk
életbe. keresztül megszólít fiatalokat, gyerekeket.
Ezt a lépést
se halogasd! fiataljainTovábbra
is te
imádkozzunk
kért, gyermekeinkért
hogy János
az a kicsi
Lukács

mag,
amit elszórtunk
szívükbe,
Magyarországi
Baptista
Egyházkikeljen,
és
meghozza
gyümölcsét
Isten seBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
gítségével.
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
Itt szeretném megköszönni a torontói
www.baptista.hu/berettyoujfalu
gyülekezetnek, hogy fáradtságos munkájuk
eredményét
élvezhettük
ezen a
Kedves
Testvéreink
Jézus Kriszhéten is. Köszönjük a sok finom ételt,
tusban!
amiről
Olga testvérnő,
segítőivel
KedvesBákai
Amerikai
Magyar Baptista
együtt gondoskodott, és mindenkinek
Szövetség!
köszönjük, akik ezen a héten bekapcso„Nem aigazságtalan
hogy
lódtak
munkába, ott az
aholIsten,
kellett,
és seelfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
és a és
gítettek, hogy minden szép rendben
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
ékesen
neve
iránt,folyjon.
amikor szolgáltatok és szolKulcsár
Szilvia
gáltok a szenteknek.” (Zsid
6:10)

"BÁRÁNYKÁK"
CSOPORTJA
Köszönjük, hogy gondoltak
ránk ne-

héz helyzetünkben.
Az 5-7 éves gyermekek 10 fős csoImaházunk
augusztus
végi
leomlása
és
portját
Püsök
Adinával
együtt
vezettük.
lebontása
jó reménységgel
vaA hetünkután
témája:
Jézus, a jó pásztor
gyunk
volt. afelõl, hogy Isten megsegít bennünket
egy újnap
és megtanultunk
szép hajlékot építeni
Minden
egy igeistentiszteletek
céljára,
Õ neve dicsõverset, és egy éneket.azEgy-egy
történeségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter
tet
is
hallhattak
a gyerekek a Jó
===========================
Pásztorról.
VÁRJ kézimunkáztunk,
MÉG!
Emellett
játszottunk
jó időt kihaszJózsué
3:16 együtt.
(2Móz A
14,21-22)
náltuk sok kinti játékra, és persze
fürdésre is.
Megállt a víz.
A 10 Minthogyha
gyermekbőlóriási
volt kéz
kettő,
föl,
akik előszörtartotta
voltakvolna
keresztény
közösségben. Örömmelmegállt,
és hálával
figyelhettük, ahogy
összebaráts rakásra
gyûlt,
koztak már első nap a csoporttárfeszült,
saikkal,
és ahogy
a hét hõkölt.
folyamán
hullám
hullámra
ők is teljes mértékben részt
vettek a
Megállt
közös programokban.
hétvégén
egyApercre,
együtt szolgált
énekkel
amígaacsoport
túlsó partra
és igeversekkel.átReménységünk,
nem értünk.
hogy a „báránykák” minden gyermekén
építő hatással voltakVárj
a foglalkozások,
még Uram! és
minden, ami történtKezed
a héten.
ne vedd el!
Hálás szívvel
a táMéggondolunk
mindig ittvissza
vagyok,
borban
töltött
hétre,
a
testi
és
lelki
még mindig itt vagyunk sokan.felüdülésre.
Csercsa
Bernadett
Herjeczki
Géza
(1977)

2010.július-augusztus
szeptember
2013.
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ÜLDÖZÖTT

folytatás
az 1. oldalról
Gyermekekkel,
tinikkel, fiatalokkal és
felnőttekkel tölthettük július első hetét a
Az élet
gyötrelem,
de csoportunk
azért van mittagjai
enni,
Ráma
táborban.
A mi
fokhagyma
uborka, és
a van
3-4 húsosfazék,
évesek voltak.
Kisded és
Erzsébettel
a tisztességes
temetéshez
való jogukat
is
közösen
igyekeztünk
terelgetni
a
megtarthatták.
Az élet egyÁldásos
merõ kinlódás,
ránk
bízott apróságokat.
reménytelenség
és halál. De
hát ezis jobb,
volt
ez a hét mindenki
számára,
mint aazsemmi,
és úgy
sincs kilátás ennél
mind
emberi
kapcsolataink
alakulásában,
mind
Istennel
többre. Fogadjuk
el apedig
helyzetet,
és az adott
való
létezésünk
szempontjából.
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé tenni.
Egész
héten tengetik
nagy segítségünkre
Hányan
az életüket ma is
voltak
táborban szolgáló felezzel aarabszolga-gondolkodással?
nőttek,
ő alázatos
munkájuk
Így az
tengette
az életét
Izráel míg el
nélkül,
nekünk
sikerülhetett
nem jött
hozzásem
a Szabadító
és ki nem
volna
gazdaghoztailyen
õket élményekben
a szolgaság házából.
ra ez a hét.
A Milyen
gyerekek
több, kézzel
a miáltal
Szabadítónk?
2Mózes
nem
fogható
ajándékot
12:42-ben találunk egykaptunk
különös amondahéten.
Nincs annál izgalmasabb és
tot Istenrõl.
érdekesebb,
mint
Virrasztott
az figyelni,
Úr azon ahogy
az éjszakán,
irányításunk
alatt
ügyesedik
ke- Ez az
amikor kihozta õket
Egyiptomból.
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten
Gecsemáné
kertben,
azon a
zük,
nyílikaértelműk,
bővül
szókincsük.
éjszakán,a azon
pénteken,
Acsütörtök
csillogó szemek,
közösanevetések,
a azon
mosolyok,
a jókedvű
kézimunka,
a húsvét
hajnalon,
amikor a az
mi
együtt
játszás öröme,
a közös éneklések,
szabadításunk
történt.
a gyermekszájból
imák,van
a szaSõt, személyeselhangzó
bizonyságom
arbadfoglalkozás
aranymondást
ról, hogy velemidején
együttisvirrasztott
az Úr
ismételgető
gyermek
28 évvel ezelõtt
egy az
téli igazi
estén,fizetség
amikor
egy
tanító
számára,a és
mi ezeket
megrólam
is lehulltak
rabtartó
bilincsei.
tapasztalhattuk. Hisszük hogy tanultak
is tőlünk
valamit.
Valamit,
amitszabaIsten
Üldözött
szabadok,
gyõztes
helyezett
a szívünkre,
és Nem
az Ő segítsédok. Elindultak
tehát.
volt tegével
sikerült ezt átadnunk
a ránk mobilbízott
lekommunikáció.
Nem lehetett
gyermekeknek.
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
Erzsike
nénivel
remekvan-e.
csapatmunkáhátul
minden
rendben
Közel két
ban
valósítottuk
meg
az
addig
csak pamilliós nép, asszonyok, gyermekek,
píron
létező
feladatokat.
Heti
célunk
az
öregek, juhok, barmok, szekerek, végevolt,
hogy a konvoj.
gyermekek
megtanuljanak
láthatatlan
A Veres
tenger partnéhány
aranymondást
és gyermekéneján tábort
vernek, megpihennek.
Egyket.
Vezér
mondataink
Jézus
szer csak felröppen a hír,voltak:
az egyiptomi
szeret
Téged! és Kitör
Szeretem
aza Urat!
sereg közeledik.
a pánik
táborZsoltárok könyve 116:1
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
Énekeltünk is minden nap: a Kicsi kaA nép elõbb
kiált
Istenhez,
ticabogár
lett asegítségért
kedvenc, de
a Kiteremaztán
pedig
neki
esik
Mózesnek:
Mit
tette… és a Jézus szeret minden kicsi
tettél velünk, miért hoztál ki minket

9. oldal
3. oldal

gyereket
című 2Mózes
gyermekénekek
is Jobb
szólEgyiptomból?
14: 10, 11.
tak
foglalkozásaink
alatt.
Készítettünk:
lett volna szolgaként meghalni EgyipNoé
bárkájának
állataiból
tomban.
Kiderül, hogy
van amontázst,
népnek
színes
koronát,
hite, deszélforgót,
még nagyon
gyengegyöngy
az a hit. karHa
kötőket,
mozgó
szemestisztelik
pillangókat,
sójól mennek
a dolgok,
az Urat,
liszt
gyurma
figurákat,
pólót
festettünk,
de ha balul üt ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr színeztünk,
harcol értetek,
és a lehetetrajzoltunk,
ragasztgattunk.
lenbõl
is
ki
tud
vezetni,
mert
Õ azhabbuÚr.
Tanultunk körjátékot, fújtunk
Ez
a
bibliai
hit.
Hinni
azt
jelenti,
koborékokat, lufiztunk, fogócskáztunk,
molyan veszemhalásztunk,
azt, amit Istenfestettünk,
mond, ha
pancsoltunk,
annak minden
látszik is.
labdáztunk,
deellentmondani
a hintázás, a homokozás
Nem
tudom, hogyan
meg,ki.
csak
és
a mászókázás
semszabadít
maradhatott
Mi
várok
rá éstáboroztunk.
hiszek benne, és amit nekem
így
nyári
A záró
alkalomraAmini
mond,
megteszem.
többikiállítást
pedig azcsiÕ
náltunk
és többfeladata.csoportunk
Útat nyitnimunkáiból,
a tengeren,
lefékevesebb
sikerrel megosztottuk
a tábori
kezni a harcikocsik
kerekét, homályt
gyülekezettel
azt,
amit
tanultunk.
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Az
esti áhítatok
adták aÕnapok
lezárását,
Szabadító
Úr feladata.
viszi véghez
a
ahol gyermekek, tinik, fiatalok és felnőtszabadítást
kegyelembõl.
Hit
által
fotek együtt énekeltek, együtt dicsőítették
gadhatod
el. Hitkeresték
által élhetsz
szabadon,
az
Urat, együtt
a válaszokat.
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
Hálás szívvel, nagy kegyelemként élem
gyõzelmesen,
az lehettem
Úr hadakozik
meg,
hogy én ismert
részese
ennek
aérted.
hétnek.
Hála
Istennek az aemberi
A tengerparton
halál kapcsolatok
kapujában
szeretetben
új barátálltak, Isten való
pedigmélyüléséért,
megnyitotta számukságokért,
a
gyermekszájakból
elhangzó
ra az élet kapuját, és õk átléptek a haimákért,
tinik és fiatalok között munlálból az aéletbe.
kálkodó Szent Lélekért, ami által történa lépést temegújulások!
se halogasd!
tekEzt
megtérések,
CsőváriJános
Zsófia
Lukács

A 13+Baptista
ÉVESEK
Magyarországi
Egyház
Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet
CSOPORTJA
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös u. 2.menEbben
az évben 8. alkalommal
www.baptista.hu/berettyoujfalu
tem a Rámai Táborba. Minden évben
van új tanulnivaló, és Oláh Márta néni
Kedves
Testvéreink
Jézus KriszPüsök
Dániel lelkipásztor
testvértusban! rel, akik a 13-16 éves csoport vezeKedves
Amerikai
Magyar
tői voltak,
nagyon
sokatBaptista
tanítottak
Szövetség!
nekünk. Minden reggel 5 percet
arra hogy
keressünk
„Nemkaptunk
igazságtalan
az Isten,
hogyegy
elfeledkezzék
a tihelyet
cselekedeteitekrõl
és a
csendes
és ott magunknak
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
az Õ a
megtartsuk
az áhítatot abból
neve iránt,
amikoramit
szolgáltatok
szolkönyvből
kaptunk és
a csoportgáltok a vezetőnktől.
szenteknek.” (Zsid
Utána6:10)
két órát voltunk az imaházban, és mindennap
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránkPéldául
nemás témáról
beszéltünk.
héz helyzetünkben.
hétfőnaugusztus
arról tanultunk,
hogyéstöltImaházunk
végi leomlása
sünk
időt
Istennel,
kedden,
hogy
lebontása után jó reménységgel vameg
kell
szóról
szóra
érteni
a
Bibgyunk afelõl, hogy Isten megsegít benliát. új
A és
foglalkozás
utánépíteni
volt egy
nünket egy
szép hajlékot
óra szünet,
ebédeltünk,
istentiszteletek
céljára,azután
az Õ neve
dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter
majd visszamentünk az imaházba, ahol
===========================
volt még egy óra foglalkozás.
A foglalkozás
lementünk a tóVÁRJ után,
MÉG!
hoz, ezután még volt két óra szabadJózsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
időnk, és utána vacsoráztunk. Juhász
Robi valamilyen sporttal mindig kész
a víz.volt
volt lefoglalni minket,Megállt
és mindig
Minthogyha
óriási
valaki a röplabda pályán. Vacsorakéz
után
föl,
volt az esti áhítat aztartotta
összes volna
táborozóval.
megállt,
Miután vége volt az áhítatnak,
a kisebb
s
rakásra
táborozók elmentek lefeküdni, gyûlt,
de a tini
feszült,
csoportnak volt még szabadideje,
amihullám
hullámra
hõkölt.
kor azt csináltunk, amit akartunk.
Mire
Megállt
9 óra lett, legtöbb része az ifi csoportnak
egy
percre,
vagy a kápolnában vagy az ebédlőben
amíg
a
túlsó
partrajátgyűlt össze, ahol csoport játékokat
át
nem
értünk.
szottunk.
Ezen a héten közelebb kerültem az
még Uram!
Úrhoz, mert jobban Várj
odafigyeltem
a fogKezed
ne vedd el!vollalkozásokon, és nagyon érdekesek
mindig
itt vagyok,
tak a témák. Még
Remélem,
hogy
még másmég
mindig
itt
vagyunk
sokan.
kor is eljöhetek a táborba.
Bridget
Kulcsár
Herjeczki
Géza
(1977)
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folytatás
oldalról
This yearazat1.camp
was most definitely
a blessing for each and every one of us.
Az élet
de azérttovan
enni,
From
thegyötrelem,
morning exercise
themit
church
van húsosfazék,
és uborka,in
és
service
at nightfokhagyma
and everything
a tisztességes
temetéshez
jogukat is
between,
we always
had való
opportunities
Az élet egy
merõ
kinlódás,
tomegtarthatták.
build and strengthen
our
friendships
reménytelenség
és halál.
De hát ezis jobb,
and
relationship with
Christ.
mint
semmi, group
és úgy sincs
kilátás from
ennél
The a small
teachings
Tuesday
and Wednesday
stuck out
me
többre. Fogadjuk
el a helyzetet,
és aztoadott
the
most. The
focus on
these twotenni.
days
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
was Hányan
learningtengetik
how toazread
the Bible
életüket
ma is
and
understand
what you are reading
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
and Így
disciplining
yourself
tengette az
életét throughout.
Izráel míg el
The jött
topic
of our
first devotion
nem
hozzá
a Szabadító
és ki was
nem
"Time
- are you
a pleaser or
hozta for
õketGod
a szolgaság
házából.
a squeezer?" Being a pleaser means to
set aside
a designated
amount of
time
Milyen
a mi Szabadítónk?
2Mózes
each
day
to
spend
with
God;
a
squeezer
12:42-ben találunk egy különös mondaistotsomeone
Istenrõl. who fits in small prayers
whenever
they remember,
is not
Virrasztott
az Úr azonwhich
az éjszakán,
often.
We
should
all
strive
to
be
pleasers
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
oféjszaka
God and
spend
time with Him each
az Úré
volt.
and Micsoda
every day.evangélium
This message
verya
vanwas
ebben
important to my life because often times
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
I struggle with being a squeezer rather
Izráel
õrizõje
nemNow
szunnyad
than
being
a pleaser.
I knowés
if Inem
set
alszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
aside time and discipline myself more,az
I
Úr grow
azon spiritually
az éjszakán,
will
andamikor
becomekihozta
closer
tonépét
God.Egyiptomból?
Emberileg szólva
– Isten
mindent
Laura
Lakatos
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
Rama 2013 Kids/Teen
Camp
was an
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
absolute
week.
We learned
a lot
minden blessed
pillanatot
figyelõ
tekintetével
about
the
Word,
played
fun
games,
and
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
enjoyed
companynép,
of our
friends.
The
koszos,therongyos
hogy
az Isten
topics
for the spiritual-growing
week
személyesen
gondoskodik róluk,
és
were,
Finding
ways
to
spend
with
mindent félretéve figyel rájuk? God,
Being
wiseévvel
and obtaining
wisdom
from
1500
késõbb ismét
virrasztott
God,
Obedience,
Knowing
when azon
to saya
az Isten
a Gecsemáné
kertben,
nocsütörtök
in regards
to our relationships,
and
éjszakán,
azon a pénteken,
Obeying
our
Lord
because
even
when
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
nobody is watching, our Lord still is.
szabadításunk
történt.
One of the things
that I sought most
Sõt,
személyes
bizonyságom
van arinteresting this week
were the ABC's
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
Úr
of Repentance. A stands for Admit.az
You
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
have to admit you have sinned. B stands
rólam
is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
for
Believe.
After you
admitted
of your
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. július-augusztus
3. oldal

sins,
you have2Mózes
to Believe
in our
Lord
Egyiptomból?
14: 10,
11. Jobb
Jesus
Christ
and
that
He
died
on
the
lett volna szolgaként meghalni Egyipcross
for our
sins. C
stands
tomban.
Kiderül,
hogy
vanfora Commit.
népnek
Once
and Believed
hite, deyou
mégAdmitted
nagyon gyenge
az a hit. that
Ha
you
have
sinned,
you
have
jól mennek a dolgok, tiszteliktoazcommit
Urat,
that
youbalul
will üt
notkicommit
sin again.
de ha
valami,that
máris
pániI would
like to thank
everyone
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
Ki voltfor
a
your
about
this amazing week.
hibás,prayers
hogy ide
jutottunk?
I am sure everyone will remember this
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
week and it's message in the long run.
szinten a hitéletében.
Zsigmond
Balla
Ekkor Mózesnek
eszébe
jut Jr.
Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
The megszabadítja
kids camp in Rama
a very
hogy
õket azwas
egyiptogood one. A week of amazing weather
miaktimes
kezébõl,
beviszi
népétand
az ígéret
and
withésone
another
it also
földjére.
Akkor
tehát,
nem
kell
a
helps when your team in the félni
soccer
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
match wins on the weekend before
rövidcamp.
epizódOfa nép
életében.
a
the
course,
this Nem
year ez
was
vég, Isten year
folytatást
Most
azthe
a
America’s
with aígért.
5-2 win
over
dolgunk, hogy
erõsen
Canadians,
so for
the ráálljunk
Canadians,Isten
the
week
wasÍgynot
that awesome
it could
szavára.
bátorítja
Mózes aas
népet:
Ne
have
been.
féljetek!
Álljatok helyt, és meglátjátok
But the
soccermeg
match
there
hogyan
szabadít
ma azaside,
Úr bennewere
topics
discussed
during the
teket! great
2Mózes
14: 13,
14.
week
like nem
watching
whatmint
youa say,
Mózes
okosabb,
nép,being
csak
discipline,
and
the
most
popular
being
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
about relationships. Go figure.
tovább
szabadoknak.
I was azin üldözött
charge of
the games Ha
and
Isten
az
aki,
akkor
teljesíti
az Õ beszédét.
exercises, and it was a blast
with the
Ebben hittand
Mózes.
children
teenagers. They really
Ha
azt
kérdezte
volna
valaki
Mózesmade me think about
doing
it again
next
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
year and if it’s God’s will then I will do
Mózes
aztIválaszolhatta
itErre
again
nextcsak
year.
was also in volna,
charge
of
having
boys go
sleepazt
andkérlet
hogy:
Nemthe
tudom.
Ha to
valaki
me
tellvolna:
you, they
listened
to me.
dezte
Mózes,
mondd
megI was
nesurprised
becauseszabadít
I remember
künk, hogyan
meg when
IstenI
was
aroundebbõl
theira lehetetlen
age and Ihelyzetbõl?
wasn’t that
bennünket
good
a boy,aztbutválaszolhatta
they really changed
Mózesof csak
volna,
my
views
on
what
I thought
would
hogy: Nem tudom! Egyet
azonban
tuhappen.
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetIt was a blessing to see these young
lenbõl is
ki tud
vezetni,
mertup
Õ az
adults
and
children
grow
in Úr.
God’s
Ez
a
bibliai
hit.
Hinni
azt
jelenti,
kolove and to see them enjoy their time
molyan veszem
azt, amit
Isten
mond,
during
the camp.
Thank
you
for ha
all
annakprayers
mindenand
ellentmondani
your
continue tolátszik
pray is.
for
Nemyouth.
tudom,It’s
hogyan
szabadít
the
a tough
worldmeg,
out csak
there
várok
rá ésbit
hiszek
benne, és
amitout
nekem
and
every
of strength
helps
these
kids.
you andAGod
bless
mond,Thank
megteszem.
többi
pedig az Õ
feladata. Útat nyitni Robert
a tengeren,
leféJuhasz
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100JOYCE
Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
FIELD
MOLNAR
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
1921 - 2013
Kedves
Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!
God called
Joyce to her
home
„Nem
igazságtalan
az heavenly
Isten, hogy
elfeledkezzék
cselekedeteitekrõl
és a
was born on January
on May 14tha. tiShe
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õher
22, 1921 melyet
in Canada.
God blessed
neve
szol-Her
withiránt,
92 amikor
years ofszolgáltatok
a fruitful éslife.
gáltok
a szenteknek.”
(ZsidChristians,
6:10)
parents
were devout
thus
she grew up in a Christian home. They
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránk Shirley
nehad
two daughters.
Her sister,
héz
helyzetünkben.
Knight
was a missionary in India. Joyce
Imaházunk
augusztus
végi
was
a pastor's
wife for
60leomlása
years toésthe
lebontása
jó reménységgel
late Rev. után
William
Balazs Molnar,vawho
gyunk
afelõl, hogy
Istena pastor's
megsegítwife
ben-she
predeceased
her. As
nünket
egyhelpmate
új és szép
was his
withhajlékot
her softépíteni
spoken,
istentiszteletek
céljára,
az
Õ
kind and loving manner. neve dicsõségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
Joyce
met her husband
while he
kezdjük
meg,
addig
a
nem
várt terveattended McMaster University
in Tozéssel és az engedélyek beszerzésével
ronto
and
they
were
married.
After
his
foglalkozunk.
graduation
they
served
at
the
Hungarian
Tervünk és szándékunk végrehajBaptist
Church
in WeIland
Toronto.
tására
fogjuk
fordítani
a kedvesand
testvérek
Joyce
was not of eljuttatott
Hungarian összeget:
heritage, but
által
számunkra
she learned
the language
$5,000,
azaz ötezer
dollárt. well enough
to communicate with the folks in the
Ezúton She
is megköszönve
testvéreink
church.
learned to cook
Hungarian
segítségét,
as well. kérjük továbbra is a minket és
az Úrra
imádságaikat!
Minden
Theyfigyelõ
moved to
the United States
when
szolgálatukra
Istenünk
áldását
they were called
to serve
at kívánjuk.
the Silliman
Memorial Baptist Church in Bridgeport,
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
Connecticut.
The church
services were
Baptista
Gyülekezet
nevében:
bi-lingual and they were perfect for the
transition. This
church life
Pappchange
Dániel in
lelkipásztor
was not easy
and Joyce's
gentle
Szatmári
Istvánquiet,
gondnok
manner helped Lisztes
smoothTibor
over presbiter
the fears of
the elderly members and encourage the
===========================
younger ones.
Joyce sang in the choir, taught SunVÁRJ
day School
and MÉG!
was advisor for the
Hungarian
Ladies
Aid 14,21-22)
(Női Egylet) and
Józsué 3:16
(2Móz
the English Mission Guild.
Later, they moved toMegállt
Palm Bay,
Floa víz.
rida and she Minthogyha
was co-administrator
óriási kéz at
the Bethesda Baptist
Retirement
tartotta
volna Home.
föl,
Joyce was "mother" to themegállt,
family of
Hungarian and English
elderly
folks.
s rakásra
gyûlt,
She ministered to them with
tender
feszült,
loving care and they loved her.
hullám
hullámra
When her husband decidedhõkölt.
that God
laid on his heart to be a pastor Megállt
and preach
percre,
the Gospel, they moved egy
to New
York
túlsóHungarian
partra
City as pastor ofamíg
the aFirst
át nem értünk.
Baptist Church.
In retirement, they settled in Cary,
Várj még
North Carolina and
were Uram!
faithful
ne veddBaptist
el!
members of the Kezed
Westwood
mindigcelebration
itt vagyok, of
Church. A Még
beautiful
még
itt vagyunk
sokan.
Joyce's
lifemindig
was held
on Saturday,
May
18th by the Rev. Mike Eddinger. Her
three favorite hymns
were
sung:
Hymn
Herjeczki
Géza
(1977)

2010.július-augusztus
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ofÜLDÖZÖTT
Praise "How Great
Thou Art", Hymn
SZABADOK
of Faith "It Is Well With My Soul", and
folytatás
az 1. oldalról
Hymn
of Victory
"Because He Lives.”
Her
Daughter-in-Law,
Shirley
the
Az élet gyötrelem, de azért
van read
mit enni,
well
known
"Parable
of
Motherhood"
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
written
by Temple
Bailey. Interment
wasis
a tisztességes
temetéshez
való jogukat
in the Pine Forest Memorial Gardens in
megtarthatták.
Az élet
merõ
kinlódás,
Wake
Forest, N.C.
nextegy
to her
husband.
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
Those of us who had the privilege
of
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
knowing her will remember her as a
többre. Fogadjuk
el a Pastor's
helyzetet,wife.
és az adott
dedicated
Christian
She
keretekben
elviselhetõvé
tenni.
lived
her lifepróbáljuk
as a faithful
servant to
her
tengetik
az she
életüket
LordHányan
Jesus Christ
whom
loved.ma
Sheis
ezzel
rabszolga-gondolkodással?
ran
herarace,
completed her course and
Ígywith
tengette
az életétFather.
Izráel míg el
is now
her Heavenly
nem
hozzá
Szabadító
és kithree
nem
Joycejöttwas
a amother
to her
hoztaLeslie,
õket a Larry
szolgaság
sons:
andházából.
to David who
predeceased her; a mother-in-law to
threeMilyen
daughters-in-law;
A Grandmother
a mi Szabadítónk?
2Mózes
to12:42-ben
4 grandchildren;
and a mondaGreat
találunk egy különös
Grandmother
tot Istenrõl. to 5 great grandchildren.
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ne tennéd
meg,szabadít
hisz szereted!
várok
rá és
hiszek benne,
amit
nekem
De
most
megugrik,
ám teés
nem
hagyod.
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
Toporzékolva kéri, hogy levedd
Útat nyitni
tengeren,
afeladata.
pettyes gombát,
azt aa jó
nagyot. lefékezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
De nem teszed meg! Miért? Mert
szerebocsátani
az egyiptomiakra...
mind a
ted…”
(Ünneprontás
– versek 1984).
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
A mi igenünk
vagy nemünk
általfo-is
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által
meg akarja óvni Isten gyermekeinket a
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
lelki kártól. Kérjük az ő bölcsességét, a
bár mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
bölcs
döntések
megvalósításához
pedig
gyõzelmesen,
mert
az
hadakozik
Atyánk szeretetét a ránk Úr
bízott
gyermeérted.nevelésében. Miközben tanítunk,
kek
A tengerparton
a halál
kapujában
tanácsolunk,
alázatosan
kérjük
Mesteálltak,
Isten
pedig
megnyitotta
számukrünket, hogy vezessen, tanítson
minket
ra az élet kapuját, és õk átléptek a hais.
lálból
az életbe.
„Vezess
engem… és taníts engem….
Minden
várlak
(Zsolt 25:5)
Ezt a nap
lépést
te se téged.”
halogasd!
Fazekas
Erzsébet
Lukács
János

NAGY
HÁZEgyház
Magyarországi
Baptista
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
„AzBerettyóújfalu,
én Atyámnak Eötvös
házábanu. sok
4100
2. lakóhely van.” (Jn 14,2) Ötvennyolc évi
www.baptista.hu/berettyoujfalu
lelkipásztori szolgálatom alatt többször olvastam, idéztem és prédikáltam
Kedves
ez
igéről. Testvéreink
Ezek azért isJézus
biztatóKriszszavak,
tusban!
mert számomra a ház családot is jelent.
Kedves
Amerikai
Baptista
Isten
családját
együttMagyar
az örökkévalóságSzövetség!
ban. Nagyon szeretem a mennynek ezt a
képét,
a találkozókat,
a visszaem„Nem mert
igazságtalan
az Isten,
hogy
elfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
és abelékezéseketajuttatja
eszembe. Valami
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
Õ
lül mégis azt
mondja:
Várj csak,azörökre
neve
iránt, amikor szolgáltatok és szolegyütt.
gáltok
szenteknek.”
Bára tudom,
hogy (Zsid
az Úr6:10)
azt parancsolta, hogy szeressük egymást, de vannak
Köszönjük,
hogy gondoltak
ne- neemberek
körülöttem,
akiket ránk
nagyon
héz helyzetünkben.
héz
szeretni,
és biztos
benne,
Imaházunk
augusztus
végivagyok
leomlása
és
hogy
ők
ugyanúgy
gondolnak
rám,
lebontása után jó reménységgel va- de
Jézusafelõl,
szavaihogy
reménységgel
töltenek
gyunk
Isten megsegít
ben- el.
A „sok
hajlék”,
csak egyépíteni
családot
nünket
egy
új és mégis
szép hajlékot
jelent. A családtagok
mindig
istentiszteletek
céljára, az nem
Õ neve
dicsõ-tartózkodnak
ugyanabbanjövõ
a helyiségben,
ségére.
A munkálatokat
tavasszal
sőt, előfordulnak
akkor
kezdjük
meg, addig súrlódások,
a nem várt de
tervezéssel
és az engedélyek beszerzésével
is összetartoznak.
foglalkozunk.
Miért várnánk a mennyig? Most kell
Tervünkúgy
és szeretnünk,
szándékunk mint
végrehajegymást
páratlan
tására
fogjuk
fordítani
a
kedves
testvérek
teremtményei ugyanannak az
Atyának,
által
eljuttatott
összeget:
aki számunkra
mindnyájunkat
szeret. Ma,
ha talál$5,000,
azaz ötezer dollárt.
kozom valakivel, emlékeztetem magam,
Ezúton
is szereti
megköszönve
testvéreink
hogy
Isten
ezt az embert
annyira,
segítségét,
kérjük
továbbra
is aaz
minket
és
hogy neki
is otthont
készít
örökkévaazlóságban.
Úrra figyelõ
imádságaikat!
Éppen
ezért kérjükMinden
az Urat,
szolgálatukra
kívánjuk.
hogy tudjukIstenünk
szeretniáldását
az embereket,
mint
ahogy Isten is szereti őket. És valószíTestvéri
szeretettel
nű
ők is az
életüketaazBerettyóújfalui
örökkévalóságBaptista
Gyülekezet
nevében:
ban akarják tölteni.
Ezért az Úr segítsen
Papp Dániel
lelkipásztor
arra, hogy szeressük
azokat
is, akiket
István
gondnok
nehezünkre Szatmári
esik szeretni.
Hiszen
együtt
Tibor presbiter
leszünk abban aLisztes
nagy házban,
örökre.
Dr. Viczián János ny. lp.
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VÁRJMEGÁLLD
MÉG!
VÉGIG

Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Végig megálld a nagy tusát!
Erőt Urad, a Krisztus
ád. a víz.
Megállt
Nyerd el, mit
félretett
neked,
Minthogyha óriási kéz
A koronát, az életet!
tartotta volna föl,
megállt,
A célra fuss, hogy mennybe
juss,
s
rakásra
gyûlt,
Ott vár reád az égi juss!
feszült,
Az út oda bizton vezérl,
hullám
hullámra
hõkölt.
Krisztus az
út, Krisztus
a cél.
Megállt
egy percre,
Ne csüggedj el, Ő felemel,
amíg
a túlsó
Új erőt ád, csak
bíznod
kell!partra
át nem értünk.
Ha gondodat mind ráveted,
Segíti vinni terhedet.
Várj még Uram!
Bízzál, ne félj, a Kezed
Krisztus
neél!
vedd el!
Ő hűn szeret
és mindig
megsegél:
Még
itt vagyok,
Csak
higgy,
és Őittlesz
Mestered,
még
mindig
vagyunk
sokan.
Urad s mindenben mindened!
(HH
757)
Herjeczki Géza
(1977)

2010.
14.
oldalszeptember

2013. július-augusztus
3. oldal

hogy
meghaltál Baptista
a kereszten!
Hiszem,
det,
lelki rezdüléseidet
vagy
beEgyiptomból?
2Mózes 14:
10,furcsa
11. Jobb
Magyarországi
Egyház
hogy
véred
el
tudja
törölni
a
bűnöket.
nyomásaidat
megbízhatóbbnak
tartod,
folytatás
a
7.
oldalról
lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet De
folytatás az 1. oldalról
a4100
magam
részéről nem
bízoku.Benned,
mint
magát
Istent! hogy
Isten van
helyébe
teszed
tomban.
Kiderül,
a népnek
Berettyóújfalu,
Eötvös
2.
semmint hogy elfogadjam Krisztust!”
hogy
megmentesz engem! Nem tudok
– még
így bálványt
csináltál
belőlük!
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, őket
hite,
de
nagyon
gyenge
az
a
hit.
Ha
www.baptista.hu/berettyoujfalu
– Akárki vagy, kedves olvasóm, hajítsd
bizalommal fordulni hozzád, megbízni
áll, megfosztod
Istent
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és Amennyire
jól mennek rajtad
a dolgok,
tisztelik az Urat,
el magadtól messzire büszkeségedet és
Benned!
tudok, ésJézus
nem Kriszis fogok!
isteni
mivoltától!
Hát
nem
kellene
resza tisztességes temetéshez való jogukat is de ha balul üt ki valami, máris pániKedves Nem
Testvéreink
hajolj meg a mindenható Isten jogara
Bízok
a
férjemben,
a
feleségemben,
de
ilyen
bűn elkövetése
miatt?
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, ketned
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
tusban!
előtt és mondd neki inkább ezt: „Uram,
aKedves
Megváltóban
képtelen
vagyok
bízni!
És nem
veszed
észre, hogy hitetlenséreménytelenség és halál. De hát ezis jobb, hibás,
hogy
ide
jutottunk?
Amerikai
Magyar
Baptista
ments meg engem, ahogy Te akarod! HiMegbízok bizonyos emberekben – de
megfeszíted
a Megváltót?
Azok,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél geddel
Mellesleg,
sok keresztyén
tart ezen
a Szövetség!
szek, Uram! Légy segítségül az én hitetnem tudok bízni Istenemben, Isten Fiáakik
a
fához
szegezték
kezeit,
nem
voltöbbre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott szinten a hitéletében.
lenségemnek!”
„Nem
az Isten,
hogy
ban,
akiigazságtalan
fölmagasztaltatott
az egek
fölé!
takEkkor
nagyobb
bűnösök
mint
Te,
aki
ezt
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Mózesnek eszébe jut Isten elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl és a
Meg
kell
mondanom
továbbá
azt
is,
Ez viszont
egyenlő
azzal,
hogy
megneki: „Vérző
Megváltó,
hiszem, szeretetrõl,
Hányan tengetik az életüket ma is mondod
ígérete. 2Mózes
6: 6-8.
Isten megígérte,
melyet tanúsítottatok az Õ
hogy
követelsz, akkor a bálványfeszíted
Őt!
Nem
tudom, mi
lehetne
ezzelhaa jelt
rabszolga-gondolkodással?
hogy megszabadítja õket az egyipto- neve
iránt,
amikor
szolgáltatok
és szolimádó
jutottál!
tesz
egy
ennéla szenteknek.”
rosszabb! A (Zsid
kezébe
vert szögek
Ígyszerepébe
tengette az
életét Mit
Izráel
míg
el miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret gáltok
6:10)
bálványimádó?
szól: „Én nem
nem lehettek kegyetlenebbek, mint ez a
nem jött hozzáÍgy
a Szabadító
és kitudok
nem földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
egy
láthatatlan
Istenben
hinni!
bizalmatlanság
Őiránta,
amiránk
kétlineaz Ő
hozta õket a szolgaság házából. Nekem
Köszönjük, hogy
gondoltak
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
kell egy aranyborjú, vagy egy kép, vagy
mélységes,
felfoghatatlan
szeretetét
és
héz
helyzetünkben.
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
szobor,
amelyet
a szememmel,
és
isteni
hatalmát!
Imaházunk
augusztus
végi
leomlása
és
Milyen
a milátok
Szabadítónk?
2Mózes
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
tapintani
tudok
a kezemmel!”
Te is
lebontása után jó reménységgel va12:42-ben
találunk
egy különösÉsmondaHaafelõl,
már megtaláltad,
ne keress
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten gyunk
ugyanezt
mondod!
Képtelen
vagy
elhogy Isten megsegít
ben-totot Istenrõl.
vább!
Spurgeon
Lk
11,29-en
alapuló
szavára.
Így
bátorítja
Mózes
a
népet:
Ne
hinniVirrasztott
Isten puszta
szavát!
egy új és szép hajlékot építeni
az Úr
azonAzt
az mondod,
éjszakán, féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok nünket
prédikációja,céljára,
2. rész.azFolytatjuk.
Ford.
istentiszteletek
Õ neve dicsõhogy
Neked
kell
valami,
amit
érzel
és
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az hogyan szabadít meg ma az Úr benne- ségére.
Williams
Alexanderné
Kmethy
A munkálatokat
jövõ(sz.
tavasszal
látsz.
Pedig
ez
nem
más,
mint
merő
báléjszaka az Úré volt.
Anikó)meg, addig a nem várt tervekezdjük
ványimádás!
saját álmaidat,
érzései-a teket! 2Mózes 14: 13, 14.
Micsoda Aevangélium
van ebben
zéssel
és az engedélyek beszerzésével
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
foglalkozunk.
Istenben, és a hit beszédét mondja
IzráelRejtvényünk
õrizõje nem (skandi)
szunnyadszámokkal
és nem hisz
Tervünkangol
és szándékunk
végrehajjelzett fősoraiban
Haddon
lelkész, baptista
tovább
az üldözött Charles
szabadoknak.
Ha Spurgeon
alszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
az
tására
fogjuk
fordítani
a
kedves
testvérek
prédikátor (1834-1892) egyik gondolatát rejtettük el. Ezt kérjük beküldeni legkésőbb 2013. szeptember
30-ig!
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. által számunkra eljuttatott összeget:
Ebben
hitt
Mózes.
$5,000, azaz ötezer dollárt.
népét Egyiptomból?
Ha azt kérdezte volna valaki MózesEmberileg szólva – Isten mindent
Ezúton is megköszönve testvéreink
félretett és csak az Õ népére figyelt azon tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az éjszakán. A szabadulás minden Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
mozzanatát személyesen felügyelte, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér- szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
minden pillanatot figyelõ tekintetével dezte volna: Mózes, mondd meg neTestvéri szeretettel a Berettyóújfalui
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, künk, hogyan szabadít meg Isten
koszos, rongyos nép, hogy az Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Baptista Gyülekezet nevében:
személyesen gondoskodik róluk, és Mózes csak azt válaszolhatta volna,
Papp Dániel lelkipásztor
mindent félretéve figyel rájuk?
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuSzatmári István gondnok
1500 évvel késõbb ismét virrasztott dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetLisztes Tibor presbiter
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
===========================
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koazon a húsvét hajnalon, amikor a mi molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
VÁRJ MÉG!
szabadításunk történt.
annak minden ellentmondani látszik is.
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Sõt, személyes bizonyságom van ar- Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr várok rá és hiszek benne, és amit nekem
Megállt a víz.
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor mond, megteszem. A többi pedig az Õ
Minthogyha
óriási kéz
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefétartotta volna föl,
Üldözött szabadok, gyõztes szaba- kezni a harcikocsik kerekét, homályt
megállt,
dok. Elindultak tehát. Nem volt te- bocsátani az egyiptomiakra... mind a
s rakásra gyûlt,
lekommunikáció. Nem lehetett mobil- Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
feszült,
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy szabadítást kegyelembõl. Hit által fohullám hullámra hõkölt.
hátul minden rendben van-e. Közel két gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
Megállt
milliós nép, asszonyok, gyermekek, bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
egy percre,
öregek, juhok, barmok, szekerek, vége- gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
amíg a túlsó partra
láthatatlan konvoj. A Veres tenger part- érted.
át nem értünk.
A tengerparton a halál kapujában
ján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi álltak, Isten pedig megnyitotta számukVárj még Uram!
sereg közeledik. Kitör a pánik a tábor- ra az élet kapuját, és õk átléptek a haKezed ne vedd el!
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. lálból az életbe.
Még mindig itt vagyok,
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
még
mindig
itt vagyunk sokan.
Ezt a lépést te se halogasd!
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
Herjeczki Géza (1977)
Lukács János
tettél velünk, miért hoztál ki minket
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modernizált
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de azért
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fokhagyma
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és
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Milyen adélelőtt
mi Szabadítónk?
Extra
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fel a
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az
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volt.
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kösdMicsoda
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mondatban?
Virrasztott
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nem szunnyad
és nem
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valójában
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ten
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e misszió
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Emberileg
szólva
– Isten
mindent
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a
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a
Krisztus
félretett és csak az Õ népére figyelt
azon
feltámadásáról
szóló
reményteliminden
örömaz
éjszakán.
A
szabadulás
üzenetet. Az elődök nyomán járva a mi
mozzanatát
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felügyelte,
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is az, hogy
a jó hírt tartalmazó
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
„Élet Kézikönyvét”eljuttassuk a hétközkísértszíntereire
végig. Hát kicsoda
a rabszolga,
napok
is. Ezértezvan
különlekoszos,
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A vak szemem
Életem (41)
Konkrétan sosem kértem az Úrtól,
hogy gyógyítsa meg a vak szememet,
vagy fedezze be valahogy. De gondolatban többször is felvetettem, hogy nem
tudna-e valamit tenni? Olyan remény
féle volt a szívemben, hogy ez egyszer
megtörténik.
Nem túl gyakran, de időnként elmentem a szemorvoshoz. Egyikük azt állította, hogy majd megreped a szemgolyó, és kifolyik, jobb ha kivetetem. Ezt
azért soha sem hittem el. Megmaradtam
amellett, amit apa mondott, hogy a bal
szemem így is működik, és segíti az
egészséges szememet a látásban. Még
ma is csodálkozom, hogy hogy látok
én ilyen jól egy szemmel? Isten kegyelmének tartom. Egy monofokális szemüveggel mindent jól látok. Mondjuk
látom, fordítás közben, a gyülekezetet,
olvasom az igét és a kottát, míg kísérem
az éneket.
Akkoriban olvastam a szaruhártya
átültetésről, gondoltam hátha ez nálam
lehetséges. Bár voltak kételyeim, mert
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a balesetemkor műtötték a szemem, és
vágva van. No, de gondoltam, nézze
meg a szakember! El is mentem a kórház szemészeti osztályára. Idős orvosnőhöz kerültem. Mondtam, hogy mi a
kérdésem, de ő meg sem várva azt, rám
nézett, és elég ingerülten, azt mondta:
vetesse ki! Három kilométerről látszik!
Én pedig feltettem a kérdést. Az orvosnő elővette a nagyítóját, belenézett a
szemembe, és még mindég ingerülten
azt mondta, hogy nem lehet, mert a szaruhártyám keresztbe van vágva. Köszönöm, mondtam, de mit gondol kit kérdezhettem volna meg? Magamat nem
tudom megvizsgálni.
Nyugodt voltam és ő is megnyugodott, és mintha most jutott volna az
eszébe, azt mondta: tudja mit? Lehet
"sel". Akkor nem tudtam, hogy ez mit
jelent. Nem mertem megkérdezni se,
nehogy felidegesítsem. Hála az Úrnak,
hogy nyugodt tudtam maradni, mert ha
megsértődöm, ezt talán soha sem tudom
meg.
Így kerültem a belgrádi "Rudo" klinikára, ahova beutalt a doktornő. Magyarul is lehet mondani, hogy a klinika
neve "Rud", egészségügyi segédeszközök klinikája. Jelentkeztem, és időpontot kaptam. Míg várakoztam a folyosón,
láthattam a műkézre, műlábra és egyéb
segédeszközökre várókat és gyakorlókat, akiknek folyamatban volt a megfelelő eszköz elkészítése.
Mikor sorra kerültem, tudtam meg a
nagyon kedves szakorvostól, hogy jó,
hogy nem vetettem ki a sérült szemem,
mert az egészséges, és igen jól tudom
majd viselni az esztétikai protézist. Ezt
üvegből nem lehetett volna megcsinálni,
ahogy eddig csinálták, de műanyagból
igen. Hasonló a porcelánhoz, de igen
könnyű. Elő is vett az orvos egy tiszta

fehér protézisnek valót, mint a fél dióhéj, és kezdte alakítani a szemüregemhez. Aprólékos és sok türelmet igénylő
munka. Olyan székben ültem, mint a
fogorvosi. A fejtartón nyugodott a fejem. Velem szemben a falon egy felirat
volt: ha nem dolgozol, azt ne itt tegyed,
hangozna a fordítása. Majd egy másik
szakemberhez küldött át, aki az elkészített protézisre festette a szemem színét.
Hogy hogyan lesz ugyan olyan a szemgolyó színe, azt tényleg nem tudom,
de az. Nem lehet megkülönböztetni! A
szemgolyóm mozgatja a protézist, és
olyan mintha igazi lenne. Olyan is, csak
nem lát. Aki nem ismer, nem is hiszi el,
hogy ez mű szem.
Azután öt évenként újítottam. Így
többször is találkoztam az orvossal. Mikor látta az egészségügyi könyvecském
pecsétjében a keresztet, mert a Baptista
szövetség alkalmazottja voltam, megkérdezte: hol volt az Isten, amikor a balesete történt? Akkor is velem volt, mint
most is, felhasználva magát, hogy elvégezze a korrekciót.
Bár már negyvenen túl voltam, nagyon hálás voltam az Úrnak! Úgy éreztem, mintha ezt a technikát csak miattam, nekem találták volna fel. Az Úr
sohasem késik, és csodálatos a megoldásaiban! Nem volt könnyű megszokni.
Sokszor begyulladt a szemem, megdagadt, amíg megszokta az idegen anyagot. Olyan óriásinak éreztem. De mikor
beilleszkedett, olyan lett, mintha nem is
volna! Ismét átölelt az Isten szeretete.
Ez a bővölködő kegyelem.
De az az imádságom, hogy: "világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el
minket, milyen gazdag az ő örökségének
dicsősége a szentek között." (Ef 1,18)
Nagyajtai Eszter

