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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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Szövetség!
Emlékezés Hegyén, egy hatalmas és
„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

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

megdöbbentő
múzeum
állít emléket a
VÁRJ
MÉG!
Holokauszt
áldozatainak.
A 70 évvel ezJózsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
előtti tragédiára a megemlékezések ebben a hónapban (március) kezdődnek viMegállt
a víz.
lágszerte, főleg Európában.
A múzeum
Minthogyha
óriási„Akkor
kéz
nevét az Ézsaiás
56,5-ből kapta:
tartotta házamban
volna föl, és
fenntartom nevük emlékét
megállt,
falaimon belül...” (emlék/jel,
héberül:
s rakásra
gyûlt, teJad vasem – kéz és név)
A múzeum
rületén arra is van hely, hogyfeszült,
azokra is
hullám
hõkölt.válemlékezzenek,
akikhullámra
kockázatokat
Megállt a
lalva (olykor életük árán is) mentették
halálra ítélt zsidókat.
egy percre,
amíg a túlsó partra
Az ószövetségi választott
élete –
át nemnép
értünk.
akár elfogadják ezt ők, akár nem – Istenről beszél. Arról, hogy igéi beteljeVárjkívül
még nincs
Uram!más
sednek; arról, hogy rajta
Kezed
ne
vedd
Isten. Arról hogy a száraz csontok el!
megMég
vagyok,
elevenedhetnek
(Ezmindig
37,14).ittArról,
hogy
még mindig
vagyunk sokan.
Isten számára
nincsittlehetetlen.
Herjeczki
Herjeczki
Géza Géza
(1977)

4.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
ÁHÍTAT
folytatás az 1. oldalról

Mily
ha feltűnik
a hegyeken
az
Az
életszép,
gyötrelem,
de azért
van mit enni,
örömhírt
hozó
lába!
Békességet
hirdet,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
örömhírt
hoz, temetéshez
szabadulástvaló
hirdet.
Aztis
a tisztességes
jogukat
mondja
Sionnak:
Istened
uralkodik!
megtarthatták.
Az élet
egy merõ
kinlódás,
Halld,
őrállóid éshangosan
kiáltanak,
reménytelenség
halál. De hát
ezis jobb,
együtt ujjonganak, mert saját szemükkel
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
látják, hogy visszatér az Úr a Sionra.
többre.
Fogadjuk
el
a
helyzetet,
és
az
adott
Vígan ujjongjatok mindnyájan Jeruzsákeretekben
elviselhetõvé népét
tenni.
lem
romjai! próbáljuk
Mert megvigasztalta
Hányan
tengetikJeruzsálemet!
az életüket ma
az Úr,
megváltotta
(Ézsis
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
52:7-9)
Így tengette az életét Izráel míg el
nem
jött hozzá
Szabadító és
ki („az
nem
A költői
képbena megjelenő
rész
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
örömhírt hozó lába”) pars pro toto az
egészre utal, arra a fenséges állapotra,
Milyen
a mi Szabadítónk?
2Mózes
amikor
a magaslatokon
is kitör az
üdvrivalgás,
mert
Isten uralmával
elérkezett
12:42-ben
találunk
egy különös
mondaaztotáhított
békesség. Nem az örömhír
Istenrõl.
(evangélium)
vagy az
Virrasztottkihirdetésének,
az Úr azon az éjszakán,
őrállók
a következménye
amikorhelytállásának
kihozta õket Egyiptomból.
Ez az
ez:
a szabadítás
éjszaka
az Úré Isten
volt. munkája.
evangélium
van ebben
A Micsoda
világ ismer
olyan békességet
és halla
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
örömöket, melyek nem Isten uralmáról
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
nem
szólnak. Az őrállók és a békemondók
alszik. Mit
jelentellátják
az, hogy
virrasztott
az
szerepét
mindig
valakik.
AmiÚr távol
azon van
az éjszakán,
amikor
lyen
az Úr uralma
alattkihozta
megnépét Egyiptomból?
tapasztalható
békességtől a valóság,
Emberileg
– Isten mindent
olyannyira
nem szólva
találja „szépnek,
örvenfélretett és
és vigasztalónak”
csak az Õ népéreazfigyelt
azon
detesnek
igazságra
vágyó
lélek a hangoztatott
hamisságot.
az éjszakán.
A szabadulás
minden
Szólhat
ez politikáról,
vagyfelügyelte,
a vallás
mozzanatát
személyesen
dolgairól,
lehet száraz
adat, vagy
költői
minden pillanatot
figyelõ
tekintetével
szólam
– a megtörtségében
kísért végig.
Hát kicsoda ez a„shalom”rabszolga,
rakoszos,
vágyó lélek
nem nép,
téveszthető
meg,
de
rongyos
hogy az
Isten
azszemélyesen
igazságnak gondoskodik
is lényegéhez róluk,
tartozik,
és
hogy
„kiderül.”
Azfigyel
igazirájuk?
béke Istentől
mindent
félretéve
van,1500
Aki uralmát
gyakorolva
szabadít,
évvel késõbb
ismét virrasztott
gyógyít,
és vigasztal
ahol,a
az Istenhelyreállít
a Gecsemáné
kertben, –azon
éscsütörtök
amit Ő kegyelmesen
szándékszik,
azt
éjszakán, azon a pénteken,
meg is teremti.
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk
történt.
A magyar nemzet
szomorú, de fennszemélyes
bizonyságom
van arkölt Sõt,
ünnepén,
március
15-én, 1848-49
ról, hogy velem
együtt virrasztott
az Úr
eseményeire
emlékezünk.
A nemzeti
létükért
felkelő
népek
a magyar
28 évvel
ezelõtt
egy sorában
téli estén,
amikor
isrólam
helyetiskövetelt.
kiderült,
hogy
lehulltakHamar
a rabtartó
bilincsei.
ahhoz a talpra álláshoz, amiben békéjét
találja
múltjával
és adottságaival
egy
Üldözött
szabadok,
gyõztes szabanép,
kell a hangzatos
szónál,
dok.több
Elindultak
tehát. Nem
volta 12
tepontnál,
a fegyvercsörtetésnél,
de mobilmég a
lekommunikáció.
Nem lehetett
harcos
véráldozatnál
A nemzeti
ös�telefonon
rákérdezniis.a sor
elején, hogy
szefogás
sem teremtheti
meg Közel
azt, ami
hátul minden
rendben van-e.
két
csak
Istennép,
műve
lehet. A kevesebbről
milliós
asszonyok,
gyermekek,
többet
mondani,
embernek
isteni végedolöregek,
juhok, barmok,
szekerek,
got
ígérni, vagy
tőle A
aztVeres
elvárni,
örömet,
láthatatlan
konvoj.
tenger
partrendet,
vigaszt
diktálni
vagy remélni,
ján tábort
vernek,
megpihennek.
Egyamíg Istenhez meg nem térnek a hírviszer
csak
felröppen
a
hír,
az
egyiptomi
vők, az őrállók, az egyén és a közösség,
közeledik.
a pánik
a táborazsereg
bizony
nemzetetKitör
is sújtó
hazugság.
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
ézsaiási
aktualitást
kölcsöAAznép
elõbb igének
segítségért
kiált Istenhez,
nöz,
hogy
ma, neki
a baptista
sajtó napján,Mit
a
aztán
pedig
esik Mózesnek:
Magyarországi
Egyház
tettél velünk, Baptista
miért hoztál
ki hivataminket

2014.3.március
oldal

los
lapjának, a 2Mózes
Békehírnöknek
a nevéEgyiptomból?
14: 10, 11.
Jobb
vel
is
asszociálható
a
prófécia.
Rendszelett volna szolgaként meghalni Egyipres
olvasója
vagyokhogy
e lapnak,
tomban.
Kiderül,
van ésa ismerem
népnek
ahite,
munkatársak
némelyikét.
Örülök
ande még nagyon gyenge az
a hit. Ha
nak,
hogy
egyre
több
cikk
a
Szabadító
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
munkájáról szól (erre utalnak a beszáde ha balul
üt ki bemerítkezésekről,
valami, máris páni-a
molók
a hitvalló
kolnak
és
bûnbakot
Ki volt
gazdag gyülekezeti keresnek.
programokról
és aa
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
testvériség hasznos jelenlétéről a moMellesleg,
keresztyén tart
a
dern
magyar sok
társadalomban).
A ezen
mi laszintenaza Evangéliumi
hitéletében. Hírnök a legrépunk,
Ekkor
Mózesnek megjelenő
eszébe jutmagyar
Isten
gebben
folyamatosan
ígérete. 2Mózes
6: 6-8. Isten
megígérte,A
egyházi
lap az Egyesült
Államokban.
hogymássága
megszabadítja
õket elődeink
az egyiptonév
csak alaki:
úgy
döntöttek,
hogyésmint
otthon,
ittaz
is ígéret
a béke
miak kezébõl,
beviszi
népét
hírnökei
Amíg
földjére. lesznek.
Akkor tehát,
nemtehettem,
kell félniszía
vesen
írtam a Valóban?
rovatot,
jelen veszedelemtõl,
mertcímű
ez csak
egy
mert
láttam,
akár Magyarorrövid úgy
epizód
a néphogy
életében.
Nem ez a
szágon,
akár
itt,
a
javunkra
lenne
vég, Isten folytatást ígért. Most
az ráa
kérdezni az igazságként tálalt dolgokra.
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
Nem mintha az írót, ezt is ne kísértené a
szavára. Így
Mózes
Ne
Gonosz,
de abátorítja
kritikátlan
élet,a népet:
a megméféljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
rettetéstől való ódzkodás már rosszabb
szabadít meg
Úr benneahogyan
kísértettségnél
is. ma
Azazevangéliumi
teket!sem
2Mózes
14:műfaj,
13, 14.amiből mellőzsajtó
olyan
hető
a kérdőjel,
vagy a vita!
Mózes
nem okosabb,
mint aIgen,
nép,dolga
csak
elsősorban
az Isten
szólni,
de ha
hisz Istenben,
és a tetteiről
hit beszédét
mondja
világunk
és szabadoknak.
őrállói emberek,
tovább azhírvivői
üldözött
Haa
világ
népein
uralmát
kiteljesítő
MindenIsten az
aki, akkor
teljesíti
az Õ beszédét.
ható
szeretetének célpontja valóEbbenIsten
hitt Mózes.
banHa
mi,aztbékétlen
vagyunk,
akkérdezteemberek
volna valaki
Mózeskor kísértettségeinknél is nagyobb rossz
Mikor teljesíti
Isten, amit megígért?
atõl:
szégyen
hazug takargatása.
Lám, JeErre
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,a
ruzsálem romjai is jó
helyet kínáltak
hogy: Nem
tudom. Hamert
valaki
azt kérvígságos
ujjongásnak,
vigasztalást
dezte
volna: Mózes,
mondd
neés
megváltást
hozott az
Úr (eztmeg
láthatta
künk, hogyan
szabadít meg
Isten
Ézsaiás)!
Miért nyomatnánk
hamisságot
saját
sajtónkkal?
bennünket
ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes
csak
azta válaszolhatta
- Adjunk hálát
Békehírnök és volna,
a többi
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonbanszoltuevangéliumi sajtótermék
léleképítő
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetgálatáért!
lenbõl is ki tud vezetni,
mert
Õ az Úr.
Novák
József
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
és hiszek
benne, és amit
nekem
Az rá
idősebb
korosztály
emlékezetémond,
megteszem.
A
többi
pedig
az Õ
ben ez a kifejezés egy régi köszönési
feladata.idéz,
Útatmég
nyitni
a tengeren,
leféformát
a „népi
demokrácikezni Fél
a harcikocsik
kerekét,
homályt
ából”.
Európa nyögött
és vergődött
az
elnyomás
alatt. Akkormind
harsant
bocsátani
az igája
egyiptomiakra...
a
fel
milliószor
az üdvözlésnek
ez a torz
Szabadító
Úr feladata.
Õ viszi véghez
a
szlogenje:
– A
szabadítástSzabadság!
kegyelembõl.
Hitbennfenteáltal fosek,
illetve
szerettek
volna
annak
gadhatod
el.akik
Hit által
élhetsz
szabadon,
látszani,
mégüldözötten,
azt is hozzá
bár mindig
de ragasztották,
ugyanakkor
hogy
„elvtárs”. mert az Úr hadakozik
gyõzelmesen,
Talán sokan szabadnak is érezték maérted. abban az időben, ám a vallásos
gukat
A tengerparton
a halál
(hívő)
emberek egészen
máskapujában
dimenzióálltak,
Isten pedig
megnyitotta
számukban
képzelték
el és
élték át a valóságos
ra az élet kapuját, és õk átléptek a haszabadságot.
lálból
az életbe.
Gyülekezetünkben
a hétköznapi bibliaórákon
a Galáciai
Levéllel foglalkoEzt a lépést
te se halogasd!
zunk. Bibliánknak az a könyve egyértelműen kifejti, hogyLukács
az igaziJános
szabadság

SZABADSÁG

nem
egyéb, mint Baptista
a bűntől megszabadult
Magyarországi
Egyház
ember
hívő
élete,
„kegyelemből”
és „hit
Berettyóújfalui Baptista
Gyülekezet
által”.
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
Amikor a „teremtettség” sokszínű
www.baptista.hu/berettyoujfalu
palettáján
megjelenik – Isten hatalma
és bölcsessége által - az ember, Ádám
Kedves Testvéreink
Jézus éli
Kriszszentségben
és szabadságban
a maga
tusban!
tisztán tündöklő életét a Teremtő áldott
Kedves Amerikai
Magyar
Baptista
jelenlétében.
Boldogsága
addig
tart, míg
Szövetség!
meg nem jelenik – kígyó képében – a
sátán.
„gonosz”,azmert
méghogy
a kér„NemIgazi
igazságtalan
Isten,
dése
is
hazugság:
„csakugyan
azt
mondelfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
ta Isten?” melyet
– Ádámot
„megeteti”az
azzal
szeretetrõl,
tanúsítottatok
Õ a
félrevezető,
csábító
gondolattal,
hogy
neve
iránt, amikor
szolgáltatok
és szolakkora szenteknek.”
lennél igazán
szabad,
gáltok
(Zsid
6:10) ha… És
előadja meséjét a tiltott fákkal kapcsolatban.
Egyedül
a szabad,
Köszönjük,
hogyIsten
gondoltak
ránk de
ne-ti is
olyanok
lehettek, mint az Isten, ha eszhéz
helyzetünkben.
tek
belőle. (A
tiltott favégi
gyümölcséből.)
Imaházunk
augusztus
leomlása és
Az ember
a gonosz csábításlebontása
utánengedett
jó reménységgel
vagyunk
afelõl,
hogy Ettől
Isten kezdve
megsegít
ben-szanak, és
elbukott.
nincs
nünket
egyazújembernek,
és szép hajlékot
építeni
badsága
az emberiségnek.
istentiszteletek
céljára,
az Õ neve
dicsõBibliánkban
– két lappal
odébb
– már
ségére.
A munkálatokat
tavasszal
ezt olvassuk:
„látta az jövõ
Úr, hogy
az emkezdjük
meg, addig
a nem várt
terveberi gonoszság
mennyire
elhatalmasozéssel
az engedélyek
dott aés földön,
hogy az beszerzésével
ember szívének
foglalkozunk.
minden gondolata szüntelenül csak goTervünk
és 6:5).
szándékunk végrehajnosz”
(1Móz
tására
fogjuk
fordítani
a kedves testvérek
Az egész Ótestamentumi
Szentírás
által
eljuttatott
arrólszámunkra
szól, miként
vergődikösszeget:
az ember a
$5,000,
ötezereltéphetetlen
dollárt.
halálosazaz
rabság
hálójában,
és
hogy miként
szeretne abból
kiszabaEzúton
is megköszönve
testvéreink
dulni. Eztkérjük
a célttovábbra
szolgálják
áldozatok,
segítségét,
is aazminket
és
azdeÚrra
figyelõ
végül
is arraimádságaikat!
a felismerésreMinden
jut az emszolgálatukra
Istenünk
áldását kívánjuk.
ber, hogy több
és súlyosabb
a bűn, mint
a váltságul felajánlható áldozat. KimeTestvéri
szeretettel
Berettyóújfalui
rülve
így kiált
/vagy asikolt/
fel a szegény
Baptista
nevében:
bűnös Gyülekezet
teremtmény:
„Ó, én nyomorult
ember! Kicsoda
meg engem e
Pappszabadít
Dániel lelkipásztor
halálnak testéből?!”
(Róm gondnok
7:24. Régi
Szatmári István
Károli ford.) Lisztes Tibor presbiter
Pál apostol azonban – ennek az elke===========================
seredett mondatnak a megfogalmazója már tudja a megoldást, amikor így folytatja: „Hálát
adokMÉG!
Istennek a mi Urunk,
VÁRJ
Jézus
Krisztus
Józsué
3:16 által!”
(2Móz 14,21-22)
A bűn rabszolgaságából egyetlen Szabadító, Jézus KrisztusMegállt
tud kivezetni,
a víz.
mégpedig mintMinthogyha
megfeszített,
meghalt
óriási
kéz és
feltámadott dicső Uralkodó.
tartotta
föl,vaŐ a mi Megváltónk
is. volna
Őáltala
megállt,
gyunk szabadok. Az üdvösséget nyert
rakásra gyûlt, is
hívő emberek akár s köszönthetnék
feszült,
ma egymást ezzel a teljesen átváltozott
hullám hullámra
hõkölt.
szép kifejezéssel,
hogy „szabadság”!
Megállt
De vigyázzunk, mert ez életszentségre kötelez bennünket. – egy
„Az percre,
Úr pedig
a túlsó
partra
a Lélek, és ahol amíg
az Úrnak
Lelke,
ott a
át nem értünk.
szabadság. Mi pedig, miközben
fedetlen
arccal, mint egy tükörben szemléljük az
Várj még
Uram! a
Úr dicsőségét mindnyájan,
ugyanarra
ne vedd
képre formálódunkKezed
át az Úr
Lelkeel!
által
Még mindig(2Kor
itt vagyok,
dicsőségről dicsőségre.”
3:17-18)
A még
rosszmindig
emlékű
„szabadság”
itt vagyunk
sokan.szó,
mely keserű szájízként még mindig kísért, így lett az
én életemnek
is egyik
Herjeczki
Géza (1977)
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
A TATÁR
ÜLDÖZÖTT
SZABADOKBIBLIAFORDÍTÁS

folytatás az 1. oldalról
Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek,
csodáit
minden
népnek!”
Az élet
gyötrelem,
de azért
van mitZsolt
enni,
96,3
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták.
Az élet egy
merõ kinlódás,
Nyelvek és etnikai
összetétel
reménytelenség
és
halál.
De
hát ezis jobb,
Oroszország a világ legnagyobb
ormint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás ennél
szága, 9 időzónán ível át a Balti-tenger
Fogadjuk el aközött.
helyzetet,
az adott
éstöbbre.
a Csendes-óceán
A és
140
milkeretekben
elviselhetõvéugyantenni.
liós
lakosságpróbáljuk
67%-a keresztény,
Hányan
tengetik
az életüket
ma78
is
akkor
több mint
13 millió
embert,
ezzel akisebbséget,
rabszolga-gondolkodással?
etnikai
„még el nem ért”
Így tengette
az életét
Izráel míg el
csoportként
tartanak
számon.
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta
õket a szolgaság házából.
Oroszország

Népesség:
millió
Milyen
a mi142
Szabadítónk?
2Mózes
Itt
élő
nyelvek
száma:
138 monda12:42-ben találunk egy különös
Még nincs Szentírás 45 nyelven
tot Istenrõl.
Már van Biblia
nyelven
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answer?
Aftertemetéshez
talking with
someoneis
megtarthatták.
élet egy
kinlódás,
about
spiritual Az
matters,
themerõ
person
may
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
say, “You are a very religious person.”
mintshould
a semmi,
úgy sincs kilátás
How
weésrespond?
James ennél
1:26
többre. Fogadjuk
a helyzetet,
és azclaim
adott
describes
religionellike
this: If you
próbáljuk
tokeretekben
be religious
but doelviselhetõvé
not controltenni.
your
Hányan
az életüket
tongue,
you tengetik
are fooling
yourselfma
andis
your
is worthless. Pure and
ezzelreligion
a rabszolga-gondolkodással?
genuine
religion in
sight
of God
Így tengette
az the
életét
Izráel
mígthe
el
Father
means
caring
for orphans
and
nem jött
hozzá
a Szabadító
és ki nem
widows
and arefusing
to házából.
let the world to
hozta õket
szolgaság
corrupt you.
Milyen a mi
2Mózes
Obviously
ourSzabadítónk?
speech and
our
behavior
us as
12:42-benshould
találunkcharacterize
egy különös mondaChristians.
tot Istenrõl.The word RELIGION is a
broad
term in az
modern
understanding.
Virrasztott
Úr azon
az éjszakán,
Itamikor
has kihozta
been abused
and misused.
õket Egyiptomból.
Ez az
Religion
any system of spiritual
éjszaka is
az also
Úré volt.
belief.
Manyevangélium
“religious” van
people
whoa
Micsoda
ebben
are
not Christians
or who
consider
mondatban?
Virrasztott
az Úr.
Pedig
themselves
as Christians
are devoted
Izráel õrizõje
nem szunnyad
és nem
toalszik.
following
rules
and
regulations
that
Mit jelent az, hogy virrasztott
az
they
right andamikor
necessary
for
Úr believe
azon azare
éjszakán,
kihozta
them to practice. If we have received
népétChrist
Egyiptomból?
Jesus
as our Savior, we should
Emberileg
szólva
– Istenrules
mindent
realize that simply
following
and
félretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt
azon
regulations and trying hard to gain
az éjszakán.
A behavior
szabadulás
minden
rewards
for good
should
not
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
define who we are. We know that we
minden
tekintetével
have
beenpillanatot
rescued figyelõ
from the
kingdom
végig. as
Háthopeless
kicsoda ezsinners
a rabszolga,
ofkísért
darkness
and
koszos,
nép, hogy
az Isten
placed
intorongyos
the marvelous
kingdom
of
személyesen
róluk,
és
light.
We couldgondoskodik
never gain God’s
favor
félretéve
rájuk?
bymindent
trying our
utmostfigyel
to please
Him with
good1500
deedsévvel
in our
formerismét
lost condition.
késõbb
virrasztott
What
a vast
difference! kertben, azon a
az Isten
a Gecsemáné
csütörtök
éjszakán, azon
pénteken,
So, the statement,
“Youa are
very
azon a húsvét
a mi
religious”
can behajnalon,
a perfect amikor
opportunity
történt.
toszabadításunk
qualify who you
really are. You might
személyes
van arsay, Sõt,
“I am
a sinnerbizonyságom
but saved through
ról, in
hogy
virrasztott
az as
Úr
faith
the velem
Cross együtt
of Christ
Who died
a 28
sacrifice
for my sins.
Heestén,
is my amikor
Savior
évvel ezelõtt
egy téli
and
He is
lives
withinamy
life through
His
rólam
lehulltak
rabtartó
bilincsei.
Spirit.
szabadok,
gyõztes
WeÜldözött
who are
Christians
haveszababeen
dok. Christ’s
Elindultak
tehát. Nem to
volt“Go
tegiven
commandment
lekommunikáció.
Nem
lehetett
mobilinto
all the world and
preach
the Gospel
rákérdezni
a sor elején, hogy
oftelefonon
GOOD NEWS
to everyone”.
We
hátul
minden rendben
van-e.
are
ambassadors,
sent by
ourKözel
King két
to
bring
lightnép,
into darkness,
freedom
to the
milliós
asszonyok,
gyermekek,
captives
lifebarmok,
to the dying.
öregek,and
juhok,
szekerek, végeláthatatlan
konvoj.
Areligion
Veres tenger
partMan-invented
attempts
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyto develop and improve the existent
szer csak
hír, azand
egyiptomi
persons
to felröppen
become abetter
better,
sereg közeledik.
Kitör works
a pánik- aChrist
táborusually
through good
ban. Elõl
a tenger,
az ellenség.
came
to bring
newmögöttük
life to the
dead to
produce
good segítségért
works. Ofkiált
course
this
A nép elõbb
Istenhez,
isaztán
elementary
knowledge
for believers
pedig neki
esik Mózesnek:
Mit
intettél
Christ.
But the
difficulty
to
velünk,
miért
hoztál is
ki how
minket

a népnek
hite,
de
még
nagyon
gyenge
az
hit. Ha
approach folks with the GOODaNEWS!
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
findbalul
that üt
many
people blame
deI ha
ki valami,
máris others
pánifor
the state
of the country.
don’t
kolnak
és bûnbakot
keresnek.Some
Ki volt
a
believe
theyide
arejutottunk?
sinners. It is the other
hibás, hogy
people,
especially
the government
Mellesleg,
sok keresztyén
tart ezen a
and
the
entire
administration.
I blame
szinten a hitéletében.
them too and sometimes sadly miss the
Ekkor
Mózesnek
eszébe
jut Isten
chance
to say
that we have
replaced
God
ígérete.
6: 6-8.desires.
Isten megígérte,
with
our2Mózes
own selfish
I realize
hogyI must
megszabadítja
õket
az egyiptothat
be alert and
heed
the Holy
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét
ígéret
Spirit’s prompting to give a az
word
of
földjére.
tehát,through
nem kellChrist.
félni aI
hope
and Akkor
redemption
need
pray earnestly
to be
a witness
jelen to
veszedelemtõl,
mert
ez csak
egy
before
I leavea the
or Nem
before
rövid epizód
nép house,
életében.
ez an
a
unsaved
friend
phones.ígért. Most az a
vég, Isten
folytatást
dolgunk,
hogytracts,
erõsen
Giving out
or ráálljunk
pamphletsIsten
that
szavára.the
Ígyneed
bátorítja
Mózes a is
népet:
Ne
explain
for salvation
one way
of
sharing
the GOOD
Rarely
féljetek!
Álljatok
helyt, NEWS.
és meglátjátok
has
anyone
refused
to bennereceive
hogyan
szabadít
megmy
maoffer
az Úr
one.
could14:
say13,“Here
teket!You
2Mózes
14. is something
thatMózes
I found
very
helpful.mint
I hope
youcsak
will
nem
okosabb,
a nép,
find
it
so
too.”
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
Askingaz üldözött
questionsszabadoknak.
of your nontovább
Ha
Christians
like, az
“What
is your
Isten az aki,friends,
akkor teljesíti
Õ beszédét.
philosophy
of life, death, the afterlife?”
Ebben hitt Mózes.
“Why
do kérdezte
you thinkvolna
Jesusvalaki
had to
die?”
Ha azt
Mózes“Why
do
you
think
the
world
in
such
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
turmoil?” “How do you think it can be
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
‘fixed’?
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérBeing
a Mózes,
good listener
is very
dezte
volna:
mondd meg
neimportant.
Letting
people
share
their
künk, hogyan szabadít meg Isten
problems
lack
of faith helyzetbõl?
can be an
bennünketand
ebbõl
a lehetetlen
open
door
to
share
Christ’s
love
them.
Mózes csak azt válaszolhattaforvolna,
I have trouble memorizing Scripture
hogy:
Egyettoazonban
tubut
at Nem
least tudom!
I can refer
verses that
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetanswer these questions. Giving your
lenbõl
is ki tud vezetni,
mert
Õ az Úr.and
own
testimony
about your
salvation
EzJesus
a bibliai
hit. Hinni
what
Christ
meansazt
to jelenti,
you cankobe
molyan veszem
azt, amit Isten
mond, our
ha
effective.
It is important
to direct
contacts
to theellentmondani
Bible becauselátszik
apostasy
annak minden
is.
–Nem
corruption
of the TRUTH
Scripture
tudom, hogyan
szabadítofmeg,
csak
is
spreading
like weeds.
need
holy
várok
rá és hiszek
benne, ésWe
amit
nekem
discernment
when A
wetöbbi
listen
to,azread
mond, megteszem.
pedig
Õ
or
watch Útat
on TV
any amaterial.
feladata.
nyitni
tengeren, Check
leféwith
to know
whether
you
keznithe
a Scripture
harcikocsik
kerekét,
homályt
have been exposed to heresy or God’s
bocsátani Be
az aegyiptomiakra...
mind a
TRUTH.
good, sharp detective.
Szabadítóthe
ÚrHoly
feladata.
véghez a
Actually
SpiritÕisviszi
our detective.
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által
We
just have
to pay attention
to foHis
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
influence. If it sounds weird or selfbár mindigit’süldözötten,
de ugyanakkor
idolizing,
garbage. Toss
it out.
gyõzelmesen,
mert
az
Úr
However, it is necessaryhadakozik
to know
érted.
something about the false religions
tengerparton
halál kapujában
andA cults.
I just afinished,
“Out of
álltak, Isten pedig
megnyitotta
Mormonism”,
an amazing
bookszámukby Judy
ra az élet kapuját,
õk átléptek
haRobertson,
a formerésMormon
whoanow,
with
husband reach out to those
lálbólher
az életbe.
trapped in this devilish cult. Mormons
a lépést
te se halogasd!
areEzt
decent,
friendly,
moral folks but
they are lost becauseLukács
they doJános
not accept

Jesus
as God. Now
I amEgyház
reading , “I
Magyarországi
Baptista
Don’t
Have
Enough
Faith
to be an
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Atheist”
by
Norman
Geisler
and
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.Frank
Turek. It truly helps to understand
www.baptista.hu/berettyoujfalu
how
to convey TRUTH to people who
have turned against it or don’t believe
Kedves
Testvéreink
Kriszthere
is such
a thing asJézus
absolulte
truth.
tusban!
I highly recommend both books. Any
KedvesbyAmerikai
Magyar
Baptista
books
Dr. Geisler,
Frank
Turek,
Szövetség!
Dr. Ron Rhodes or Ravi Zacharias are
excellent
sources for
understanding
„Nem igazságtalan
az Isten,
hogy
how
to
dialogue
with
today’s
thinkers.
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl
és a
Argumentsmelyet
are harmful;
friendly,
szeretetrõl,
tanúsítottatok
azgently
Õ
persuasive
discussions
are helpful.
neve
iránt, amikor
szolgáltatok
és szolgáltok
szenteknek.”
6:10) armor of
Wea must
put on (Zsid
the whole
God before we go into the ‘battlefield’Köszönjük,
hogy territory.
gondoltakThe
ránkarmor
ne- is
the
world, satan’s
héz
helyzetünkben.
listed in Ephesians 6: 10-20. It needs to
Imaházunk
augusztus
végi leomlása
és
be
worn every
day. Please
read it along
lebontása
va-and
with me. után
Paul jó
saysreménységgel
this in verses 18
gyunk
afelõl, hogy
IstenSPIRIT
megsegít
ben-ON
19: ‘PRAY
IN THE
AND
nünket
egyOCCASION.
új és szép hajlékot
EVERY
STAY építeni
ALERT
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõAND ABE
PERSISTENT
IN YOUR
ségére.
munkálatokat
jövõ tavasszal
PRAYERS
FOR
ALL
BELIEVERS
kezdjük meg, addig a nem várt terveEVERYWHERE.”
need each
zéssel
és az engedélyek We
beszerzésével
other.
Then
Paul
adds,
“ASK
GOD TO
foglalkozunk.
GVE
ME és
THE
RIGHT WORDS
Tervünk
szándékunk
végrehaj-SO
THAT
I CAN
BOLDLY
EXPLAIN
tására
fogjuk
fordítani
a kedves testvérek
GOD’S
MYSTERIOUS
PLAN
által
számunkra
eljuttatott összeget:
THATazaz
THE
GOOD
$5,000,
ötezer
dollárt.NEWS IS FOR
JEWS AND GENTILES” (everyone).
Ezúton isTHAT
megköszönve
“PRAY
I WILLtestvéreink
KEEP ON
segítségét,
kérjükBOLDLY
továbbra isFOR
a minket
SPAEAKING
HIM,ésAS
azI Úrra
figyelõ
imádságaikat!
Minden
SHOULD.” Let Paul’s prayer be our
szolgálatukra
kívánjuk.
own! MayIstenünk
we find áldását
our greatest
joy in
telling others that JESUS SAVES AND
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
KEEPS
FOREVER
those who receive
Baptista
Gyülekezet
nevében:
His salvation.
Papp Dánielor
lelkipásztor
Don’t be discouraged
impatient if
Szatmári
gondnok
you don’t see
results István
right away.
Trust
Lisztes
Tibor
presbiter
God. Pray, pray, pray! Salvation
is His
work, in His time. What He honors
===========================
is our faithfulness. May God grant
us His passion
hurting, confused,
VÁRJfor
MÉG!
lost people. We have proof that the
Józsué
3:16 (2Móz
Lord
answers
prayer: 14,21-22)
our son, once
wayward, is now a radiant Christian
Megállt a family
víz.
after 20 long years of continuous
óriási
kéz
prayer. Lest Minthogyha
we begin to feel
superior
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)
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toÜLDÖZÖTT
those wicked sinners,
let the words of
SZABADOK
Oswald Chambers from his book, MY
folytatás az
1. oldalról
UTMOST
FOR
HIS HIGHEST deflate
our
pride:
“I
have
person
Az élet gyötrelem, never
de azértmet
vanamit
enni,
I van
could
despair
of
after
discerning
what
húsosfazék, fokhagyma és uborka,
és
lies in me apart from the grace of God.”
a tisztességes temetéshez való jogukat is
Isaiah 61 hasAz GOOD
NEWS
FOR
megtarthatták.
élet egy merõ
kinlódás,
THE
OPPRESSED:
The
the
reménytelenség
és halál.
DeSpirit
hát ezisofjobb,
Sovereign
Lord
is
upon
me,
for
the
Lord
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
has
anointed
me toelbring
GOOD
NEWS
többre.
Fogadjuk
a helyzetet,
és az
adott
tokeretekben
the poor. próbáljuk
He has sent
me to comfort
elviselhetõvé
tenni.
the brokenhearted
andaztoéletüket
proclaimma
thatis
Hányan tengetik
captives will be released and prisoners
ezzel
rabszolga-gondolkodással?
will
beafreed.
He has sent me to tell
Így
tengette
életét
el
those who mournazthat
theIzráel
time míg
of the
nem jött
hozzá
Szabadító
ki nem
Lord’s
favor
has acome.
Jesusésrepeated
hoztawords
õket ainszolgaság
házából.
these
Luke 4: 18
& 19 These
words that Isaiah prophesied were really
Milyen
a miNow
Szabadítónk?
2Mózes
Christ’s
own.
they can be
ours
12:42-ben
találunk
különös
also
as we yield
to theegy
Holy
Spirit.mondaWhat
Istenrõl.
antothonor;
what a privilege! Like a faraz seeds,
Úr azon
azbroadcast
éjszakán,
mer,Virrasztott
sowing good
let us
amikor
kihozta
õketGOOD
Egyiptomból.
az
the
‘seeds’
of the
NEWSEz of
salvation
wherever
we can.
éjszaka az
Úré volt.
Micsoda
van
ebben a
Bible
verses evangélium
are from NLV
translation
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Ella Marosi
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
Pardi Félix személyesen
lelkipásztor testvér
venmozzanatát
felügyelte,
dég
igehirdetését
hallgattam,
amely
az
minden pillanatot figyelõ tekintetével
Aradi
2.
számú
gyülekezetben
hangzott
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
el.koszos,
Igehirdetése
kezdetén
megdicsérte
a
rongyos
nép, hogy
az Isten
testvéreket az értékes bibliaóra miatt.
személyesen gondoskodik róluk, és
Ekkor merült fel bennem az alábbiakmindent
figyel rájuk?
ban
közöltfélretéve
gondolatsor.
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
AzIsten
erdélyi
gyülekezetekben
az
a Gecsemáné
kertben, ma
azonisa
rendszeres
bibliaóra,
amely
csütörtök gyakorlat
éjszakán, aazon
a pénteken,
különleges
müfaj,hajnalon,
valamikor
a baptisazon a húsvét
amikor
a mi
taszabadításunk
a gyülekezetitörtént.
élet szerves része volt.
Elősegíti
a rendszeres
Biblia tanulmáSõt, személyes
bizonyságom
van arnyozást,
az egységes
baptista
ról, hogyformálja
velem együtt
virrasztott
az Úr
gondolkodásmódot,
gaz28 évvel ezelõtt egysokszínűen
téli estén, amikor
dagítja
a
lelki
látást,
egymás
ismerete
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
által olykor több igei összegzést hoz
felszínre,
mintszabadok,
egy-egy prédikáció.
ÉrÜldözött
gyõztes szabavényesül
az
„ugyanazon
Lélek
és
más
dok. Elindultak tehát. Nem volt tejellegű
lelki ajándék"
megnyilvánulása.
lekommunikáció.
Nem
lehetett mobilIgaz
az az ismeretelméleti
telefonon
rákérdezni a sormodell,
elején, hogy
hogy
a hátul
kör középpontjában
az
IGE,
azaz Jéminden rendben van-e. Közel
két
zus
Krisztus
helyet, agyermekek,
testvériség
milliós
nép,foglal
asszonyok,
pedig a kör kerületén helyezkedik el, a
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeközépponttól azonos távolságban, szoláthatatlan
konvoj.
A Veres tenger partrosan
egymás
mellett.
ján tábort vernek, megpihennek. Egycsakindokolt
felröppen
a hír, az egyiptomi
I.szer
Miért
a kollektív
bölcsessereg
közeledik.a Kitör
a pánik aMert
táborség
gyakorlása
közösségben?
ban.
Elõl a tenger, mögöttük
az ellenség.
az
ősgyülekezetben
Pál apostol
ajánlása
alapján
nyilvánoskiált
istentiszteA nép
elõbb asegítségért
Istenhez,
leten
is szóltak
a testvériség
aztán többen
pedig neki
esik Mózesnek:
Mit
építése
tettél lelki
velünk,
miértérdekében.
hoztál ki minket

a bibliaórák
lelkületéről

9. oldal
3. oldal

1. A gyülekezet
tagjainak
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10,folyamatos
11. Jobb
hletti tvolna
b e l iszolgaként
megerősödésre
van szüksémeghalni
Egyipge.
A lelki
fejlődés
nemvan
állhat
meg a
tomban.
Kiderül,
hogy
a népnek
megtérés,
újjászületés
és a az
gyülekezethite, de még
nagyon gyenge
a hit. Ha
be
szintjén,
az előrehaladás
jól betagolódás
mennek a dolgok,
tisztelik
az Urat,
folyamatos
igény
a
földi
végső
hade ha balul üt ki valami,élet
máris
pánitáráig
Két
igekolnakszemélyes
és bûnbakotéletünkben.
keresnek. Ki
volt
a
hely
erre:
"...avagy nem az Isten
hibás,utaljon
hogy ide
jutottunk?
választotta-e ki a világ szegényeit, hogy
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
gazdagok legyenek hitben..." Jakab 2:5.
szinten
Ebben aa hitéletében.
vonatkozásban a hitbeli megEkkor Mózesnek
jut Isten
gazdagodás
dicséretes,eszébe
sőt követelmény.
ígérete.
6-8. Isten
megígérte,
A
másik2Mózes
hitbeli 6:
fejlődési
igény:
"… a
hogy
megszabadítja
õket az
egyipto-a
ti
kipróbált
hitetek sokkal
becsesebb
miak kezébõl,
népét
az ígéret
tűzben
próbáltés beviszi
veszendő
aranynál..."
földjére.
nem kell
félninaa
1Péter
1:7Akkor
Igen, tehát,
az aranynál
is van
jelen veszedelemtõl,
mert eza csak
egy
gyobb
kincs a földi életben,
kipróbált
hit,
örökkévalóság
határáig
rövidamely
epizódaza nép
életében. Nem
ez a
érvényes
a világbólígért.
kiválasztott
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Biztos vannak, akik még emlékeznek
azokra
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leadva lehetett elhagyni az üzletet.
éjszaka
az Úré volt.egy hétköznap este
Gimis koromban
Micsoda
evangélium
ebben a
valami
finom tízórait
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– úgy 6ésforint
alszik.
jelentcsak
az, hogy
az
körül
(a Mit
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személyesen
gondoskodik
róluk,Mai
és
napig
semfélretéve
tudom, hogy
mindent
figyelkerültünk
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problémám
van oldcsütörtök
éjszakán,
azonmeg
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tábort„Mennyei
vernek, megpihennek.
Egyszót,
Atya”, „A ti Men�szerAtyátok”
csak felröppen
az egyiptomi
nyei
maga aza hír,
Úr Jézus
tanítotközeledik.
a pánik
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újra Kiderül,
a figyelmemet.
Amikor
Jézus
tomban.
hogy van
a népnek
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de ha balul üt ki valami, máris pániviszont, aki az üres sírnál várakozott,
kolnak
bûnbakot „Mit
keresnek.
Ki volt
a
így
szóltéshozzájuk:
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Így bátorítja Mózes
a népet:
és
a ti Atyátokhoz”,
aláhúzva
ezzelNea
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
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Mózes
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Mikor
megpillantottam
édesapámat
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jöttél be az üzletbe, akkor tessék, vidd
Kedvesamit
Testvéreink
Kriszvissza,
vettél, és Jézus
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azt jelenti, hogy nekünk csak egy dol===========================
gunk marad: az, hogy azt mondjuk,
„Apu, köszönöm!”
A dolgokat majd ő
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is. Nem küldelek
tartotta
volnaOnnan
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Egyiptomból?
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
távol és
mégis közel
- LELKIPÁSZTOR
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

lett volna szolgaként meghalni EgyipAVATÁS KÁRPÁTALJÁN,
tomban. KÍGYÓSON
Kiderül, hogy van a népnek
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
Június
2-án, a Kárpátalján,
Kígyósi
is.aCsak
a főpásztorra
van
húsosfazék,
fokhagyma ésauborka,
és szolgálata
jól mennek
dolgok,
tisztelik azfigyelUrat,
Baptista Gyülekezet és az ünneplő test- ve lehet igaz a lelkipásztori szolgálat is,
a tisztességes temetéshez való jogukat is de ha balul üt ki valami, máris pánivériség új lelkipásztort avatott fel a akinek nevében, erejében és jutalmazámegtarthatták.
Az élet egy merõ kinlódás, sával
kolnak
és bûnbakot keresnek. Ki volt a
misszió
munkába.
szolgálhatunk.
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
hibás,
hogy
ide jutottunk?
Nagy Csaba testvér az elmúlt évekKondor testvér
szólt a feleséghez Jamint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
Mellesleg,
tart ezen
ben, édesanyjával és testvéreivel a be- nához is, hogy sok
őt iskeresztyén
figyelni fogja
a kör-a
többre.
Fogadjuk
el
a
helyzetet,
és
az
adott
szinten
a
hitéletében.
regszászi magyar-ukrán baptista gyü- nyezet és legyen az ő élete is követhető
keretekben
Ekkor
Mózesnek
eszébe jut
lekezet
tagjapróbáljuk
lett, ottelviselhetõvé
tanulta az tenni.
Úr, a példa.
Végül
a gyülekezethez
is Isten
szólt
Hányan
tengetik
az
életüket
ma is aígérete.
2Mózesalapján
6: 6-8. Isten
megígérte,
misszió, és a gyülekezet
szolgálatát
Zsid 13:17-18
tanítva,
hogy a
ezzel aBálint
rabszolga-gondolkodással?
hogy megszabadítja
õket az
egyiptoNehra
lelkipásztor követésében. gyülekezetnek
különleges
viszonyban
Ígytöbbet
tengette
az életéta Izráel
el kell
Egyre
megfordult
kígyósimíg
gyülenni
vezetőjével,
nem
úgy,azmint
miak
kezébõl,
és beviszi
népét
ígéreta
nem jött hozzá
a idősödő
Szabadító
és ki Ede
nem világban
lekezetben,
ahol az
Molnár
vagyis:
rá,félni
enge-a
földjére.van,
Akkor
tehát,hallgatni
nem kell
hozta õket atestvér
szolgaság
házából.
lelkipásztor
végezte
a szolgála- delmeskedni
neki és imádkozva
érte.egy
jelen veszedelemtõl,
mert ez csak
tot régóta imádkozva azért, hogy az Úr
Ezt követte
kézrátételes
megáldás
rövid
epizód aanép
életében. Nem
ez a
adjon
utódota mi
a gyülekezet
élére.
Ez a ésvég,
kirendelés
a
pásztori
szolgálatra.
Milyen
Szabadítónk?
2Mózes
Isten folytatást ígért. Most az a
mai
napon, amikor
telefonboltos
Nagy Kondor
Iván,
Nehra
Bálint
és Dr. Szűcs
12:42-ben
találunkaegy
különös mondadolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
Csaba
testvér lelkipásztorrá is vált, be is Zoltán vezetők imádkoztak Nagy Csaba
tot Istenrõl.
szavára.
Így
bátorítja
Mózes
a
népet:
Ne
teljesedett.
és felesége fölött. Az avatási okVirrasztott az Úr azon az éjszakán, testvér
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az hogyan szabadít meg ma az Úr benneéjszaka az Úré volt.
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
Micsoda evangélium van ebben a
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
hisz
Istenben, és a hit beszédét mondja
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
tovább
az üldözött szabadoknak. Ha
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
népét Egyiptomból?
Ha azt kérdezte volna valaki MózesEmberileg szólva – Isten mindent
tõl:
Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
mozzanatát személyesen felügyelte, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérminden pillanatot figyelõ tekintetével dezte volna: Mózes, mondd meg nekísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, künk, hogyan szabadít meg Isten
koszos, rongyos nép, hogy az Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
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róluk, és
Mózes balszélen
csak azt Nehra
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szolgálatát gondoskodik
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testvér
adta átésNagy
testévveláldásai
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Úr harcol
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egyaz gyülekezetben
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tagfelvétele
meg a aránt
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amikor
a mi kígyósi
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ha
pedig
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mond,Tatjána
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után
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feladata.
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Molnár leféEde
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lelkipásztor
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átadta a szolgálatot
bocsátaniszavakkal
az egyiptomiakra...
mind a
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az
Úr
feladata.
Õ
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szabadítást
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elején, buzhogy ameddig ő is végezte azt Isten kegyelmajd
a Kol 1:9-12
alapján
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hátul
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Közel
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Veres
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Gyülekezet
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te se
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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!IMÁDKOZZUNK
„Nem igazságtalan
az Isten, hogy
EGYMÁSÉRT
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
A Magyar
Világszövetszeretetrõl,
melyetBaptisták
tanúsítottatok
az Õ
ségébe
magyar
baptista és
szövetség
neve
iránt,hat
amikor
szolgáltatok
szoltartozik.
Aki szeret(Zsid
messzebbre
gáltok
a szenteknek.”
6:10) látni a
közvetlen környezeténél - az Evangéliumi
Hírnökhogy
olvasói
bizonyára
Köszönjük,
gondoltak
ránkilyenek
nehéz
helyzetünkben.
- és
imádkozni is kész távolban élő testImaházunk
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és a
véreiért,
annak
azt végi
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hogy
lebontása
jó reménységgel
vakövetkezőután
sorrend
szerint tegye azt.
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket
egy úja ésmagyarországi
szép hajlékot építeni
Hétfőn
baptista
istentiszteletek
Õ nevevezetőiért,
dicsõtestvérekért céljára,
és az az
egyház
ségére.
A munkálatokat
tavasszal
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elnökért ésjövõ
munkatársaiért.
kezdjük meg, addig a nem várt terveKedden
a Romániában
élő magyar
zéssel
és az engedélyek
beszerzésével
baptista testvérekért és a szövetség
foglalkozunk.
vezetőiért,
dr.szándékunk
Simon Józsefvégrehajelnökért és
Tervünk és
munkatársaiért.
tására
fogjuk fordítani a kedves testvérek
általSzerdán
számunkraazeljuttatott
összeget:
Észak-Amerikában
$5,000, azaz ötezer dollárt.
és Ausztráliában élő magyar baptista
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testvéreink
testvérekért
és a szövetség
vezetőiért,
segítségét,
kérjükGéza
továbbra
is a minket
és
dr. Herjeczki
elnökért
és munkaaztársaiért.
Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
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baptista
és a szövetség
Testvéri testvérekért
szeretettel a Berettyóújfalui
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Nyúl Zoltán
és Nagy Tibor
Baptista
Gyülekezet
nevében:
lelkipásztor testvérekért.
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gondnok
testvérekért ésLisztes
a szövetség
vezetőiért,
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Dóczé Bálint lelkipásztorért és munka===========================
társaiért.
Szombaton a kárpátaljai magyar
VÁRJ MÉG!
baptista testvérekért és a szövetség veJózsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
zetőiért, Nehra
Bálint lelkipásztorért
és
munkatársaiért.
Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
Krisztus változtatta
meg, volna
majd föl,
megtartotta
érezve hívását a szolgálatra
engedelmegállt,
meskedni kíván az Úrnak.
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gyûlt,
tételének a lélek felé vonatkozó
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feszült,
után meghívta az ünneplő gyülekezetet
hullám hullámra
a bőséges kárpáti
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sütemények elfogyasztására, amelyetMegállt
ezek után
percre,
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a túlsó
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A búzaszem
Életem (48)
Nem szívesen utaztam buszon, de ha
másként nem lehetett el kellett fogadjam. Igyekeztem elöl és az ablaknál kapni helyet, különösen ha a végállomásig,
haza, Szabadkára utaztam. Ha fárasztó
napom volt, és leginkább az volt a Bibliaiskolában, valami könnyű olvasnivalót vásároltam. Egy időben leggyakrabban egy zágrábi magazint, az "Arena"-t
vettem. Szép kis novellák, igaz történetek, interjúk voltak benne.
A napokban (2013. nov.) válogattam,
szelektáltam írások és kották tömkelege
között, és kezembe akadt ennek a magazinnak két kitépett, félretett lapja. Mikor
beleolvastam, rögtön tudtam, miért téptem ki és őriztem meg. Nagyon megragadott Vesna Parun akadémikus, író és
költőnő írása a kenyérről és a beszédről.
Talán nem felejtettük el, írja, az ilyen
üzeneteket, amiről a búzamag beszél. A
kis búzamag a vékony szalmaszálon át
kúszik végső célja, a kalász felé. Honnan benne az ösztön, hogy felfelé törekszik? Hogyhogy nem téved el útközben,
és nem sározza be élete útját?
Ilyen szép és igaz gondolattal régen
nem találkoztam költészetünkben. Ezzel
a költővel pedig egy csöndes kis faluban
találkozott Vesna Parun. Egy ismeretlen
költővel, Mihovil Rujevittyel, aki felolvasta neki verseit. Ezt is, melyből az
újság csak egy kis részletet közölt. Ami
engem megragadott az az, hogy olyan
evangéliumi.
Látják, mondja az interjúban a költőnő, engem mindjárt megragadott a falusi
tematika, a természetből vett motívumok. Azért, mert ezek nekem sem idegenek. A városi élet sem tudta teljesen
kitépni belőlem falusi gyökereimet. Az
urbanizáció sokban megszegényítette,
megkárosította nyelvezetünket. Men�nyivel kevesebb tévedés, melléfogás
lenne életünkben, ha nem felejtkeznénk
meg a természet nagy, de csendes csodáiról.
Mennyire, és mennyivel inkább igaz
ez az újjászületett hívő ember életére:
megszületik és elindul célja felé. Arról
az élet melyről Pál apostol meggyőződéssel ír a Fil 1,6-ban: "...aki ELKEZDTE bennetek a jó munkát, elvégzi a
Krisztus Jézus napjára." Sokszor úgy
érezzük, hogy védtelenek vagyunk,
mert ingunk, mint szélben a szalmaszál.
De, ugye milyen védelem ez a szalmaszál, amely olyan, mint egy teljes üzem
a magocska táplálására! Péter apostol - ő
aztán igazán tudta ezt - így fogalmaz:
"titeket pedig Isten HATALMA őriz HIT
által az üdvösségre, amely készen van,
hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó
időben." 1Pét 1,5. Pedig mennyire han2014. március

goztatjuk az utóbbi időben, hogy nem
lehet szentül élni - bár szintén Péter
apostol mondja, hogy Isten mindent
megadott, ami ehhez szükséges. Csak
benne kell maradnunk és felérünk a
kalászba, megteremve harminc, hatvan
és száz annyit, üdvösségünkre és szent
neve dicsőségére!
Íme a vers részlet. Megpróbáltam
lefordítani:
Nézd e csodáját a létnek:
A titkot, mellyel érlelődnek a búzaszemek.
Változtatni fejlődésükön nem fog és
nem tud senki.
Minden szemecskében és kalászban
nagy titok rejlik...
Csak kérdem, hogy a mag élete
felmentében nehéz és áldozat nélküli
volt-e?
Meg honnan a késztetés, hogy a mag
a hosszú úton el nem téved?
És, hogy soha egy magocska sem a
szalmaszálon át
Nem sározza be élete útját.
Nagyajtai Eszter
Radnóti Miklós:

NEM TUDHATOM
Nem tudhatom, hogy másnak e tájék
mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom
világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből
gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe
süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz
térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is
tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek
az uton,

s tudom, hogy mit jelenthet egy
nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt
Vörösmarty Mihály;
annak mit rejt e térkép? gyárat
s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot,
szelíd tanyát;
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt
és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntről pusztítandó vasút, vagy
gyárüzem,
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
s a gyárak udvarában komondor
hempereg;
és ott a park, a régi szerelmek
lábnyoma,
a csókok íze számban hol méz,
hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre
léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,
nincs műszer, mellyel mindez jól
megmutatható.
Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a
többi nép,
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor,
hol és mikép,
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,
és csecsszopók, akikben megnő
az értelem,
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe
bújva,
míg jelt nem ír hazánkra újból a
béke ujja,
s fojtott szavunkra majdan friss szóval
ők felelnek.
Nagy szárnyadat borítsd ránk
virrasztó éji felleg. (1944)

