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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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jobban megharagudtak Rá. Halála után
www.baptista.hu/berettyoujfalu
lecsillapodtak.
Majd húsvét után rettegni kezdtek a feltámadásának hírére.
Kedves Testvéreink Jézus KriszA szenvedés hetének csodái, esemétusban!
nyei,
tanításai
arról Magyar
is szóltak,
hogy IsKedves
Amerikai
Baptista
ten
terve
nem
vall
kudarcot
sohasem.
Szövetség!
Jézus határozottan és módszeresen
„Nemhaladt
igazságtalan
az Isten,
hogy
előre annak
megvalósítáelfeledkezzék
a tiAz
cselekedeteitekrõl
és a
sában.
ellenségei kapkodtak,
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
Õ
rögtönöztek,
összefogtak,az hogy
neve iránt,
amikor szolgáltatok
és szolmegünnepelhessék
Jézustól
való
gáltok a szabadulásukat.
szenteknek.” (Zsid
6:10)
Jézus
pedig megsiratta őket. Már látta a Kr. u. 70
Köszönjük,
gondoltak
ránk
körüli hogy
nemzeti
tragédiát
és neaz azt
héz helyzetünkben.
követő évezredeket.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
tanítványaiként
lebontása Jézus
után jó
reménységgelnekünk
vais
fel
kell
készülnünk
a ránk
váró
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít
benárulásokra,
igazságtalanságokra,
nünket egy
új és szép
hajlékot építeni
magányra, szenvedésekre
és dicsõüldözteistentiszteletek
céljára, az Õ neve
tésekre.
Sőt környezetünket
is fel kell
ségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
készítenünk
ezekrea anem
nehéz
kezdjük
meg, addig
vártidőkre.
terve- A
Sátánéselőbb
vagy utóbb dühöngeni
kezd,
zéssel
az engedélyek
beszerzésével
ha a megváltottak tiszta szívvel imádják
foglalkozunk.
Krisztust,
Őt szándékunk
nyíltan megvallják,
Tervünk és
végrehaj-Rá
hallgatnak.
Kilövi számtalan
tüzes nyitására
fogjuk fordítani
a kedves testvérek
által
eljuttatott
összeget:
lát. számunkra
Fokozza hazugság
hadjáratát,
meg$5,000,
azazügyködését.
ötezer dollárt.
tévesztő
Mégsem övé lesz
az
utolsóisszó!
Ezekben aztestvéreink
időkben újra
Ezúton
megköszönve
különleges
szerephez
jutisaz
imaélet.
segítségét,
kérjük
továbbra
a minket
és Ez
az
elhanyagolt,
elmulasztott
nagyszerű
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
lehetőség újIstenünk
erőt és áldását
békességet
fog beszolgálatukra
kívánjuk.
lénk árasztani. Ha nem marad mellettünk
őrködő
imatárs,aakkor
is működik.
Testvéri
szeretettel
Berettyóújfalui
Felkészít
az elviselni
való szenvedésekBaptista
Gyülekezet
nevében:
re, üldöztetésekre és győzelemre.
Papp Dániel lelkipásztor
Jöhetnek olyan
napok,
amikor
úgy tűSzatmári
István
gondnok
nik, hogy a Gonosz
teljes
diadalt
aratott.
Lisztes
Tibor
presbiter
Isten népét egészen kikészítette, letipor===========================
ta, kiirtotta. Amikor sokan azt fogják
mondani, hogy minden hiába. Szóródjunk szét?
Felejtsük
el a Jézusba vetett
VÁRJ
MÉG!
hitet?
Cseréljünk
életcélt?
Nem! Mert
Józsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
nagypéntekre a feltámadás következik.
A megdicsőült Krisztus
üzeni:a víz.
„Légy
Megállt
hű mind halálig,
és
neked
adom
az
Minthogyha óriási kézélet
koronáját.” Jel 2,10/d.
tartotta volna föl,
A húsvét hirdeti, hogy Jézus
legyőzmegállt,
hetetlen, a világtörténelemből
s rakásrakiiktathagyûlt,
tatlan. Ő valóban Isten szent Fia,
az örök
feszült,
dicsőség Királya!
hullámNemcsak
hullámrahozzáfogott
hõkölt.
megváltásunkhoz, hanem teljes
sikerrel
Megállt
be is fejezte a maga részéről!
Vele
egy percre,azóta is, személyesen
is
lehet
amíg a túlsótalálkozni.
partra
Az Igazságot nem lehet a sírban tartani!
át
nem
értünk.
Van Kit, mit hirdetni. Van Kire alapozni! Van Kit visszavárni!
Várj még Uram!
Csüggedtségünkből,
Kezedlankadtságunkne vedd el!
ból felszabadító,
tevő feltáMég helyünkre
mindig itt vagyok,
madási
ünnepet
mindannyimég
mindigkívánunk
itt vagyunk
sokan.
unknak!
Vass
Gergely,
Kelowna
Herjeczki
Géza
(1977)

4.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
„Mert egy gyermek
nekünk,
fiú
megtarthatták.
Az életszületik
egy merõ
kinlódás,
adatik
nekünk. Azésuralom
az őhát
vállán
lesz,
reménytelenség
halál. De
ezis jobb,
és így fogják nevezni: Csodálatos TanámintErős
a semmi,
úgy sincs Atya,
kilátásBékesennél
csos,
Isten, és
Örökkévaló
többre.
Fogadjuk
el
a
helyzetet,
és
az
adott
ség Fejedelme! Uralma növekedésének
és
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
akeretekben
békének nem
lesz vége
a Dávid trónján
Hányan tengetik
az életüket
ma is
és országában,
mert megerősíti
és megsziezzel atörvénnyel
rabszolga-gondolkodással?
lárdítja
és igazsággal mostantól fogva
mindörökké.
A Seregek
Így tengette
az életét
IzráelURának
míg el
Ézski9,5-6
féltő
visziavéghez
ezt!” és
nemszeretete
jött hozzá
Szabadító
nem
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
Jézus földi életéből egyetlen eseményre utalunk a „bevonulás” szóval. Az eseMilyen
a mi Szabadítónk?
mény
ünnepélyességét
jelzi ez, 2Mózes
amit a
12:42-ben
találunk
egy különösésmondanagyság
sajátos
megjelenítése
a hódolók
tettei tovább pontosítanak. Urunk
tot Istenrõl.
életvitelétől
idegen
az ünnepeltség,
Virrasztott
az Úrezazon
az éjszakán,
hiszen
jött Egyiptomból.
közénk. IlyenEzhóamikorszolgálni
kihozta õket
az
dolattal
tanítványai
éjszakaaaz
Úré volt. sem illették eddig.
AzMicsoda
idézett evangélium
ézsaiási próféciában
egya
van ebben
születendő
királyi
gyermek
tamondatban?
Virrasztott
az címeit
Úr. Pedig
láljuk.
A
trónörökös
atyja
hatalmának
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
a alszik.
várományosa.
gyermekére
Mit jelentAaz,Király
hogy virrasztott
az
„ruházza”
legjellemzőbb
Úr azon azországlása
éjszakán, amikor
kihozta
vonásait,
így is bebiztosítva azt, hogy
népét Egyiptomból?
„uralma növekedésének” ne legyen
szólva –címben
Isten mindent
vége.Emberileg
A négy ígéretes
tehát a
félretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt
azon
Királyra, az Atyára ismerünk,
akinek
az éjszakán.
A szabadulás
dicsőséges
uralkodását
Fiáéban minden
is felismozzanatát
személyesen felügyelte,
merik
majd alattvalói.
minden
pillanatot
tekintetével
A mindenség Urátfigyelõ
a testben
megjelevégig.Isten
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
nőkísért
Jézusban,
Fiában ismerjük
meg,
koszos,
nép,
hogy megronaz Isten
aki
Atyja rongyos
országlását
a bűntől
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
tott
embervilágra
is kiterjesztette.
Bölmindent nevel
félretéve
figyel rájuk?
csességre
bennünket
a „Csodálatos
1500 évvel
késõbb
ismét
virrasztott
Tanácsos”.
Az „Erős
Isten”
támogatásával
Krisztus-hívő
új identitása
az élünk.
Isten aAGecsemáné
kertben,
azon a
legmélyebb
egzisztenciális
csütörtök éjszakán,
azon aproblémánpénteken,
kat
orvosolja:
Hozzá
tartozunk,
mert
azon
a húsvét
hajnalon,
amikor
a az
mi
„Örökkévaló
gyermekei lettünk
szabadításunkAtya”
történt.
Krisztus
Jézusban. bizonyságom
Békességes uralma
Sõt, személyes
van armeghatározza
a kapcsolatunkat
Vele
és
ról, hogy velem
együtt virrasztott
az Úr
egymással.
A
Teremtő
Isten
terve
sze28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rint
viszonyulunk
külvilághoz,
mert
rólam
is lehulltak aa rabtartó
bilincsei.
a személyiségünket is átformálja békés
uralma.
Üldözött szabadok, gyõztes szabaA váltságművet
megelőző
dok.
Elindultak tehát.
Nem„bevonuvolt teláskor” mintha lehullna a szemekről a
lekommunikáció.
Nem
lehetett
mobillepel: megérkező, dicsőséges királyát
telefonon
rákérdezniAz
a sor
elején,önmahogy
ünnepli
a „sokaság”.
ilyesmi
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
gában nem példátlan a Messiásra-várók
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
körében. Az önjelölt „szabadítók” után
öregek, juhok,
barmok,
szekerek,
végevonulókat
azonban
keserves
csalódás
A Veres tenger
isláthatatlan
követi. A konvoj.
remélt békességes
jövőpartelján tábort
megpihennek.
Egymarad.
Az vernek,
evangélisták
megjegyzik
szer
csakennek
felröppen
a hír, az egyiptomi
itt,
hogy
a sokaságnak
a „felvisereg közeledik.
a pánik a táborlágosodása”
ennélKitör
a bevonulásnál
Isten
ban. Elõl
tenger, mögöttük
az ellenség.
műve
lesz.a„Mindez
azért történt,
hogy
beteljesedjék
próféta mondása,
MondA nép elõbbasegítségért
kiált Istenhez,
játok
Sionneki
leányának:
Íme királyod
aztánmeg
pedig
esik Mózesnek:
Mit
jön
hozzád,
szelíden…”
(Mt 21,4-5).
tettél
velünk,
miért hoztál
ki minket

2016.3.március
oldal

A „bevonulás”
Nagyhét
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10, nyitánya.
11. Jobb
Az
Úr
Jézus
megjelenése,
magatartása,
lett volna szolgaként meghalni
Egyipszándékai
és tetteihogy
Istenvan
bölcsességét,
tomban. Kiderül,
a népnek
erejét,
és szándékát
hite, deszeretetét
még nagyon
gyenge az tükrözik.
a hit. Ha
A
mássága
isteni.
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
A héten is hallottunk politikusokat,
de haígérik,
balul hogy
üt kierőssé
valami,
máris
pániakik
teszik
a kereszkolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
tyénséget, sőt megvédik majd ellenséhibás,
hogy
ide
jutottunk?
geitől. A messiást váró sokaság csalói
sok keresztyén
ezen a
ők.Mellesleg,
A gyermekként
közénktartérkezett
szinten
a hitéletében.
Úr
Jézustól
különbözők ígéreteit miért
Ekkor Mózesnek
eszébe
jut Isten
cserélnénk
fel Mennyei
Atyánkéival,
ígérete. a2Mózes
6: 6-8. Isten
akinek
szavahihetősége
ésmegígérte,
hatalma a
hogy megszabadítja
õket az„bevonuláegyiptohitünk
alapja lett? Ha Urunk
sát”
akkor
miakNagyhét
kezébõl,eseményei
és beviszi követték,
népét az ígéret
aföldjére.
Feltámadás
reményében
nekünk
Akkor
tehát, nemkell
kell
félni ais
megtanulnunk
haszonnal
jelen veszedelemtõl,
mertelszenvedni
ez csak egya
világ
megvetését.
Figyeljük
rövid epizód a nép életében. meg,
Nem hogy
ez a
az
apostoli
levelek
pontosan
erre
vég, Isten folytatást ígért. Most nevelaz a
nek!
dolgunk,
hogy erõsen
A Feltámadás,
majd ráálljunk
Pünkösd Isten
után,
szavára. áldott
Így bátorítja
Mózes a népet:
sok-sok
megtapasztalással
a Ne
háféljetek!
Álljatok
helyt, folyton
és meglátjátok
tunk
mögött
és Atyánk
növekvő
hogyan szabadít
meg ma az Úrkövessük
benneuralmának
a reménységével
teket! 2Mózes
14: 13, 14. segítéségével,
Jézust
az evangélisták
amint
vállalja
a megaláztatást,
elviseli
Mózes
nem okosabb,
mint a nép,
csak
az
meghal!
Miathiszütlegelést,
Istenben, szenved
és a hit és
beszédét
mondja
tunk,
értünk.
Jó ez, javunktovábbhelyettünk,
az üldözött
szabadoknak.
Ha
ra
vanazezaki,
így:
Jézussal
tartani
a sírig. A
Isten
akkor
teljesíti
az Õ beszédét.
testben
megjelenő
Ebben hitt
Mózes. Isten követése a hit
legnemesebb
döntése.
Győzelmes
út ez.
Ha azt kérdezte
volna
valaki MózesNovák
József
tõl: 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?
Virág-volna,
Mózes csak azt válaszolhatta
hogy: Nem tudom! Egyet
azonban tuvasárnap
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetCsak
Őt ünnepeljük
lenbõl is ki
tud vezetni,
mert Õ az Úr.
Minthit.
az Hinni
örvendező
Ez a bibliai
azt jelenti, koVirágvasárnapi
sereg,
molyan veszem
azt, amit Isten
mond, ha
Örüljünk
Jézusnak,
annak minden ellentmondani látszik is.
Legyenhogyan
Ő a legkedvesebb.
Nem tudom,
szabadít meg, csak
várok ráMost
és hiszek
benne,
és amit nekem
nem szamárháton:
mond, megteszem.
többi
pedig az Õ
SzeretetévelAjön
felénk.
Kegyelme
feladata. Útat
nyitni szirmait
a tengeren, lefészórja bőséggel
elénk.
kezni aŐ harcikocsik
kerekét,
homályt
bocsátani Legyőzte
az egyiptomiakra...
a halált, mind a
Szabadító
Úr
feladata.
Õ viszi véghez a
Uralkodik égen-földön,
szabadítástÚr
kegyelembõl.
Hit által foa szívek fölött,
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
A nap, a hold Néki köszön.
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
Hozzukmert
mi isazruhánk,
gyõzelmesen,
Úr hadakozik
És
mindazt,
mi bennünk ékes.
érted.
Mindent adjunk
oda,
A tengerparton
a halál
kapujában
Ami számunkra értékes.
álltak, Isten pedig megnyitotta számukŐt ünnepeljük,
ra az életCsak
kapuját,
és õk átléptek a haKirályok Királyát,
lálból azMint
életbe.
Így a dicsőségben
Ezt aIslépést
te se halogasd!
lengethetjük
pálmánk.
Gergely
LukácsIstván
János

Királyod érkezik
hozzád
Magyarországi
Baptista Egyház
Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
Jöjjetek, örvendezzünk az ÚR előtt,...
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.
...ujjongjunk
szabadító
kősziklánk
www.baptista.hu/berettyoujfalu
előtt!
Helyettünk ne a kövek kiáltsanak!
Kedves Testvéreink
KriszMegváltott
életünkkel Jézus
dicsőítsük
Őt!
Ó, URam, segíts meg!
tusban!
ÓKedves
URam,Amerikai
adj szerencsét!
Magyar Baptista
Áldott, aki az ÚR nevében jön!
Szövetség!
Az ÚR az Isten, ő adott nekünk vilá„Nem igazságtalan az Isten, hogy
gosságot.
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
a
Istenem vagy,
hálát adok neked,ésIsteszeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
az Õ
nem,
magasztallak
téged!
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolAdjatok
hálát az ÚRnak,
mert jó,
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
mert örökké tart szeretete!
Helyettünk ne
a kövek
kiáltsanak!
Köszönjük,
hogy
gondoltak
ránk neMegváltott
életünkkel
dicsőítjük Őt.
héz helyzetünkben.
Örvendj nagyon,
Sion
uj-és
Imaházunk
augusztus
végileánya,
leomlása
jongj, Jeruzsálem
leánya!
lebontása
után jó reménységgel
vaKirályod
hozzád,
aki igaz
gyunk
afelõl,érkezik
hogy Isten
megsegít
ben-és
diadalmas,
és szamáron
nünket
egy új alázatos,
és szép hajlékot
építeniül,
szamárcsikó
hátán...
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõA veled
kötött szövetség
szaségére.
A munkálatokat
jövõvéréért
tavasszal
badon meg,
bocsátom
kezdjük
addigfoglyaidat...
a nem várt terveTérjetek
a fellegvárba,
rezéssel
és azvissza
engedélyek
beszerzésével
ménykedő foglyok!
foglalkozunk.
Még ma és
kijelentem:
Kétszeres
kárTervünk
szándékunk
végrehajtására
fogjuk
fordítani
a kedves
testvérek
pótlást
adok
neked!...és
olyanná
teszlek,
által
eljuttatott összeget:
mintszámunkra
a hős kardja.
$5,000,
ötezer dollárt.
Akkorazaz
megjelenik
fölöttük az ÚR,
kirepül
nyila,
mint
a villám...
A SereEzúton is megköszönve
testvéreink
gek URakérjük
oltalmazza
népét...
segítségét,
továbbra
is a minket és
Megsegíti
Istenük, az ÚR...
az Úrra
figyelõőket
imádságaikat!
Minden
PásztoroljaIstenünk
népét, mint
egy
nyájat.
szolgálatukra
áldását
kívánjuk.
Mint a korona drágakövei, úgy ragyognak
Testvéri földjén.
szeretettel a Berettyóújfalui
MilyenGyülekezet
nagy az őnevében:
jósága, milyen nagy
Baptista
az ő szépsége! Zsolt 118; Zak 9 (NJ)
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter
HOL VAN A HELYED?

===========================
Gyerekkorom kedvenc ifjúsági könyVÁRJ
MÉG!
vében volt
egy jelenet:
tini gyerekek el
akarták
Sienkiewicz
regényéJózsuéjátszani
3:16 (2Móz
14,21-22)
nek, a „Keresztesek” nagy csatajelenetét.
Elkészültek a félelmetes,
ezüstpapírral
Megállt
a víz.
bevont fakardok,
a
kartonpapír
sisakok,
Minthogyha óriási
kéz
pajzsok és páncélok.
Aztánvolna
jött aföl,
nagy
tartotta
„balhé...” Ki kellett ugyanis osztani a
megállt,
szerepeket. Volt jelentkező bőven
a „jó
s
rakásra
fiúk” szerepére, bárki szívesen gyûlt,
lett volna dicső szabadító lovag, vagyfeszült,
a győztes
hullám hullámra
hõkölt.
sereg parancsnoka,
esetleg a mártír-hős
Jurand gróf. De ki játssza elMegállt
a gonosz,
egy percre,
pusztulásra ítélt keresztesek
szerepeit?
a túlsó partra
Hosszú vita utánamíg
megszületett
a nagy
át napraforgó
nem értünk.tábhatározat: a szomszédos
la lesz az ellenség, és – a gazda nagy
Várj méga Uram!
bánatára – porba hullottak
napraforgó tányérok. Mert Kezed
bizonyne
nem
szívesen
vedd
el!
vállalja senkiMég
a „rossz
ember”
szerepét.
mindig
itt vagyok,
Gondolj
Hollywood
mégbele:
mindig
itt vagyunkműkedvelő
sokan.
szereplőket keres egy bibliai filmhez,
aztán a rendező
azt mondja
neked:
Herjeczki
Géza (1977)
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„uram,
önnek olyanSZABADOK
jellegzetes arca van
ÜLDÖZÖTT
... öné Iskáriótes Júdás szerepe.” Hát ...
folytatás
1. én
oldalról
nem
tudom,azde
nem szívesen játszanám
el.
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
Az húsosfazék,
emberiség történelmének
leghatalvan
fokhagyma és uborka,
és
masabb,
iszonyú
drámája
három
szemé-is
a tisztességes temetéshez való jogukat
lyes volt, a színtér pedig egy koponyamegtarthatták.
Az élet–egy
merõeltorzítva
kinlódás,
alakú
hegy, héberül
kicsit
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
– Golgotának nevezték. A világdráma
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
hőse egy keresztre szegezett, töviskorotöbbre.
FogadjukAelmásik
a helyzetet,
és az adott
nás
Isten-ember.
két szereplő
is
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
ott
függ véresen
a szegeken,
mindkettő
Hányan
az életüket
gyilkos,
lator,tengetik
társadalom
szemetje,ma
mél-is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
Mitítéletre.
jelent az,
virrasztott
az
tóalszik.
a halálos
Éshogy
a dráma
itt elágaÚr –azon
az éjszakán,
amikor
zik
méghozzá
végzetesen.
Azkihozta
egyik
népéthamarosan
Egyiptomból?
lator
megtudja, hogy NEM
Emberileg
Isten mindent
a kereszt meg a szólva
baltával,– kalapáccsal
elfélretett
csak az Õ népéreAz
figyelt
azon
tört
láb aéslegrettenetesebb.
örökkéaz éjszakán.
A szabadulás
tartó
borzalom még
hátra van –minden
pokolmozzanatát
felügyelte,
nak
hívják. A személyesen
másik – szintén
gyilkos
tekintetével
ésminden
lator – pillanatot
pedig pár figyelõ
óra múlva
belép a
kísért végig.
Hát kicsoda
a rabszolga,
paradicsom
kapuján,
hogyez
később
maga
a koszos,
Mennyeirongyos
Atya törölje
szeméről
a
nép,le hogy
az azt
Isten
pár
csepp könnyet,
ami még ottróluk,
maradt.
személyesen
gondoskodik
és
Ugyanaz
véres-gyilkos
mindentafélretéve
figyel múlt,
rájuk?ugyanaz
a halálos
teljesen
másvirrasztott
jövő.
1500 ítélet,
évvel és
késõbb
ismét
Gondolkodjunk:
miértkertben,
löki elazon
mil-a
az
Isten a Gecsemáné
liónyi
ember
a felkínált
jövőt?
csütörtök
éjszakán,
azonisteni
a pénteken,
Hiszen
a kegyelem,
azon aingyen
húsvét van
hajnalon,
amikor csak
a mi
elszabadításunk
kellene fogadni.
Várja
őket
(is) Isten
történt.
ölelőSõt,
karja,
a halál rémétől
mentesvan
örök
személyes
bizonyságom
arjövő.
Miért
nem
fogadják
el?
Hogy
ról, hogy velem együtt virrasztott azleÚr
het ezt NEM elfogadni? A válasz nem
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
az emberi butaságban keresendő, hiszen
rólam még
is lehulltak
rabtartó
amiatt
senki anem
jutottbilincsei.
pokolra,
hogy nem tudott valamit. A válasz az
Üldözött
szabadok, luciferi
gyõztes –szabaemberi
– pontosabban:
gőg.
dok.
Elindultak
tehát.
Nema volt
teEl kelleni ugyanis fogadni
helyet,
lekommunikáció.
Nem
lehetett mobilami
mindannyiunkra
érvényes.
Halátelefonon
rákérdezni
a sor vagyok,
elején, hogy
los
ítéletre méltó
gazember
akit
hátul
minden
rendben
van-e.
két
Isten haragja méltán küldhet Közel
az örök
milliós nép,
asszonyok,
szenvedés
iszonyú
helyére, gyermekek,
a pokolra.
juhok,
barmok,
szekerek,
Ésöregek,
egyetlen
segítség
létezik:
az, havégeegy
láthatatlan
konvoj.
A Veres
tenger partOLYAN
valaki
hal meg
helyettem,
akinek
nem kellene
meghalnia.
jánönmagáért
tábort vernek,
megpihennek.
Egyszer
csak felröppen
hír, az egyiptomi
Kárpátalján
vannaka iszonyatos
életek
közeledik.
a pánik
a tábor...sereg
Olyan
valaki isKitör
odajött
hozzám,
aki
ban. Elõl a„Imre
tenger,
mögöttük
az ellenség.
elmondta:
bácsi,
én agyonvertem
egy
embert
... nekem
is van
mégIstenhez,
kegyeA nép
elõbb
segítségért
kiált
lem?”
van,
évtizeden Mit
át
aztán Olyan
pedig is
neki
esikakiMózesnek:
gyötörte
a családját
alkoholki mámotettél velünk,
miértazhoztál
minket

5. oldal
3. oldal

rában,
vagy nem
is tudja
asszonyként
Egyiptomból?
2Mózes
14:–10,
11. Jobb
–lettazt,
hogy
hány
gyermeket
is ölt
meg
volna szolgaként meghalni
Egyipabortusszal.
Az ilyen
talán
tomban. Kiderül,
hogy emberek
van a népnek
könnyebben
ismerikgyenge
fel, hogy
pokolhite, de még nagyon
az aahit.
Ha
ban
a
helyük.
De
én,
vagy
X.Y.,
aki
egy
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
legyet sem tudna agyoncsapni? Na nede hamár
balulénütis kiugyan
valami,
máris
pánihogy
olyan
megítélés
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
alá essek?
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
Nagypénteknek ez a nagy titka: felMellesleg,
sokértem,
keresztyén
tart ezen
a
ismerem,
hogy
a halálra
méltó
szinten avérzett
hitéletében.
latorért
el az Isten-ember, az a
Ekkor
eszébe
jut Isten
Jézus
ott, aMózesnek
szomszédos
kereszten.
Felígérete. 2Mózes
Isten
megígérte,
ismerem
– végre6:–6-8.
méltó
helyem
a máhogy
megszabadítja
õketmegértsem:
az egyiptosik
kereszten,
hogy aztán
az
út
végén
Istenésölelő
karja
vár.azÉsígéret
még
miak
kezébõl,
beviszi
népét
egy
titok:Akkor
NINCS
olyan
elesett,
halálos
földjére.
tehát,
nem
kell félni
a
bűnös,
akit ez az Isten-ember
ne tudna
jelen veszedelemtõl,
mert ez csak
egy
megváltani
kijelenti:
rövid epizódazzal,
a néphogy
életében.
Nem„érted
ez a
haltam
meg
a
borzalmak
fáján!”
vég, Isten folytatást ígért. MostGolgoaz a
ta ugyanis NEM CSAK az én megváltádolgunk,szól,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
somról
hanem
ANNAK
megmenszavára.is,Ígyakiről
bátorítja
a népet:mint
Ne
téséről
márMózes
lemondtam,
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
reménytelen esetről. Mert aki engem
hogyan
szabadít
megaz
mamég
az Úr
bennemeg
tudott
menteni,
őt is
megteket! 2Mózes
14: 13,magát.
14.
mentheti
– ha hagyja
Mózes nem okosabb,
mint aImre
nép, csak
Dr. László
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki,
akkor
az Õ beszédét.
Ez
azteljesíti
a nap 
Ebben hitt Mózes.
Ezkérdezte
az a nap,volna
ez azvalaki
a nap,MózesHa azt
Melyet
az
Úr
ád,
melyet
azmegígért?
Úr ád.
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit
Örvendj
tehát,
örvendj
tehát
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
egész napon át, egész napon át.
hogy:EzNem
Ha valaki
az atudom.
nap, melyet
az Úr azt
ád, kérdezteÖrvendj
volna: tehát,
Mózes,
mondd
meg
egész napon át! nekünk, Ez
hogyan
szabadít
az a nap,
ez az a meg
nap, Isten
bennünket ebbõl
a lehetetlen
Melyet
az Úr ád.helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
Ez aztudom!
a nap, ez
az aazonban
nap,
hogy: Nem
Egyet
tulengjen
pálmaág,
lengjenéspálmaág,
dok!
Az Úr
harcol értetek,
a lehetetígy, fogadja
ígyaz Úr.
lenbõl isFogadja
ki tud vezetni,
mert Õ
Urát
a
világ,
Urát
a
világ!
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koEz az a nap, lengjen pálmaág,
molyanFogadja
veszem azt,
amit Isten
mond, ha
így Urát
a világ!
annak minden
látszik is.
Ez az aellentmondani
nap, ez az a nap,
Nem tudom,lengjen
hogyanpálmaág!
szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
Ez az a nap,Aeztöbbi
az a nap,
mond, megteszem.
pedig az Õ
Melyen feltámadt,
feltámadt,
feladata.
Útat nyitnimelyen
a tengeren,
lefétehát, örvendj
kezniÖrvendj
a harcikocsik
kerekét,tehát,
homályt
Dicsérdaz
az egyiptomiakra...
Urat, dicsérd az Urat!
bocsátani
mind a
Ez
az
a
nap,
melyen
Szabadító Úr feladata.
Õ feltámadt,
viszi véghez a
Örvendj tehát, dicsérd az Urat,
szabadítást
által foEz azkegyelembõl.
a nap, ez az aHit
nap,
gadhatod el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
melyen feltámadt.
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen,
azazÚr
hadakozik
Ez az a mert
nap, ez
a nap,
Melyen Lelke jött, melyen Lelke jött
érted.
tehát, aörvendj
tehát,
A Örvendj
tengerparton
halál kapujában
És
fogadd
be
őt,
és
fogadd
Őt!
álltak, Isten pedig megnyitotta be
számukEz
az
a
nap,
melyen
Lelke
jött,
ra az élet kapuját, és õk átléptek a haÖrvendj
tehát, és fogadd be Őt!
lálból
az életbe.
Ez az a nap, ez az a nap,
Ezt a lépést
te seLelke
halogasd!
melyen
jött!
Williams
Lukács Anikó
János

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu

Nagypénteki
gondolatok
Kedves
Testvéreink Jézus Krisztusban!
Pilátusról és
Kedves Amerikai Magyar Baptista
magunkról
Szövetség!

Az élete során egyszer mindenkinek
„Nem igazságtalan
az Mi
Isten,
találkoznia
Jézussal.
volthogy
aésvalóelfeledkezzék akell
ti cselekedeteitekrõl
a
színűsége
annak,
hogy
Pilátus,
a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok azrómai
Õ
arisztokrata
találkozzon
a názáreti
neve
iránt, amikor
szolgáltatok
és szol-ác�csal?aMégis
találkoztak.
gáltok
szenteknek.”
(Zsid 6:10)
Nem elég tudni, cselekedni kell! PiláKöszönjük,
hogytudott
gondoltak
ránk netus
sok mindent
Jézusról.
Tudta,
héz
helyzetünkben.
hogy
Jézus ártatlan, és irigységből jeImaházunk
végi
és
lentették
fel.augusztus
A felesége
is leomlása
figyelmeztetlebontása
után jó amaz
reménységgel
va-dolte: "ne avatkozz
igaz ember
gyunk
hogytett
Isten
megsegít
gába."afelõl,
Mégsem
semmit.
Ha bentudod,
nünket
és szép az
hajlékot
építeni
miért egy
nemújcselekszel
alapján?
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõSohaA ne
engedd, hogy
mások
döntseségére.
munkálatokat
jövõ
tavasszal
nek
helyetted!
Kit
bocsássak
szabadon,
kezdjük meg, addig a nem várt terveJézustés vagy
Barabást? beszerzésével
A világ legerőzéssel
az engedélyek
sebb katonai hatalma állt Pilátus mögött,
foglalkozunk.
mégis
ő átadta
a döntés jogát
a semmiTervünk
és szándékunk
végrehajrekellő
tömegnek.
volna:
tására
fogjuk
fordítani a Mondhatta
kedves testvérek
"Jézus
szabad, eljuttatott
Barabást megfeszíteni
által
számunkra
összeget:
$5,000,
azazrablógyilkos.
ötezer dollárt.Ti pedig koszos
mert egy
csürhe,
oszolj
vagy ha nem,
megismerEzúton is megköszönve
testvéreink
kedhettek
a
római
korbáccsal."
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra
imádságaikat!
Hogyfigyelõ
mit kezdesz
Jézussal,Minden
azt neked
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kell eldöntened.
Senki
nemkívánjuk.
dönthet helyetted.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Azoknak
a tanácsát
fogadd, akik szeBaptista
Gyülekezet
nevében:
retnek. A felesége volt az egyetlen szePapp Dániel
lelkipásztor
mély aki szerette
Pilátust,
aki a javát
Szatmári
István agondnok
kereste, mégsem
hallgatott
tanácsára.
Lisztes
Tiborakik
presbiter
Inkább hallgatott
azokra,
szívből
gyűlölték őt.
===========================
Ne a haveroknak öntsd ki a szívedet,
hanem azoknak,
igazán szeretnek,
VÁRJ akik
MÉG!
akik
a
rosszban
is
melletted
állnak.
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Elvből utasítsd el a népszerű döntéseket. A tömeget a főemberek
Megálltirányítota víz.
ták. Gustave Lebonn,
A
tömeg
pszichoMinthogyha
óriási
kéz
lógiája, című könyvében
tartotta megállapítja,
volna föl,
hogy a tömeg növekedésévelmegállt,
arányosan
csökken a személy felelősségérzete.
s rakásra gyûlt,Ne
hallgass a tömegre, mert buta,feszült,
manipulálható, nemhullám
gondolkodik.
Krisztussal
hullámra hõkölt.
együtt abszolút többségben vagy még
Megállt
akkor is, ha számszerűen kisebbségben
egy
percre,
vagy.
amíg a túlsó partra
Nem létezik semlegesség,
vagy köát nem értünk.
zépút. Hiába mosott kezet Pilátus. Nem
mondhatod egy életen
át,még
hogyUram!
"semmi
Várj
közöm hozzá." Jézus
vagy
Barabás;
Kezed ne vedd el!világosság vagy
sötétség;
vagy
Még
mindig igazság
itt vagyok,
hazugság; menny vagy pokol. Nincs
még mindig itt vagyunk sokan.
semlegesség!
Lukács
János
Herjeczki
Géza
(1977)
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Elvégeztetett
ÜLDÖZÖTT SZABADOK

Ki ér többet neked az aranynál is? St. Patrik napi
kérdés az iskolában. László Markó rajzos válasza:
Jézus Krisztus ér nekem többet az aranynál.
Mert Ő az én Megváltóm. Marco (10)

folytatás az 1. oldalról
A Megváltó haláltusáját vívta
AAz
mély
az ízekig
életfájdalom
gyötrelem,
de azérthatott.
van mit enni,
Lelkét
is
gyötörte
égő
szomjúsága,
van húsosfazék, fokhagyma
és uborka, és
Ellenségei
azt hitték,
már halott.
a tisztességes
temetéshez
való jogukat is
megtarthatták.
Azdiadalmasan,
élet egy merõ kinlódás,
Ekkor
kiáltott fel
reménytelenség
és
halál. De hátbele:
ezis jobb,
Az ég, de a föld is megmozdult
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
– Elvégeztetett! – Mennyben kürtszó harsant,
Fogadjuk
el a helyzetet,
és az adott
S többre.
egy percre
szelídült
a pokol tüze.
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
A hosszú,
kínos
szenvedésnek
vége,ma is
Hányan
tengetik
az életüket
Azezzel
áldozati
Bárány megöletett.
a rabszolga-gondolkodással?
Többé
árthataz
neki
ellensége,
Ígynem
tengette
életét
Izráel míg el
Egyszer
és hozzá
mindörökre
legyőzetett.
nem jött
a Szabadító
és ki nem
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
A sok-sok jelkép és az ígéretek,
A megváltásról szóló próféciák
Milyen a mibeteljesedtek,
Szabadítónk? 2Mózes
Maradéktalanul
különös
Új12:42-ben
hajnalra találunk
virradt aegy
bűnös
világ.mondatot Istenrõl.
Teljes
a váltság,az
amit
Virrasztott
ÚrJézus
azon szerzett,
az éjszakán,
Aamikor
bűnös bátran
Isten elé,
kihoztaállhat
õket Egyiptomból.
Ez az
Nem
kell az
áldozat,
jócselekedetek,
éjszaka
Úré volt.
Ha befedezte
golgotai vér.van ebben a
Micsoda aevangélium
Virrasztott
az Úr. Pedig
Amondatban?
halált halálával
Ő megölte
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
Ott, a Golgotán, ahol elvérezett. és nem
Mitéletet
jelentmegszerezte,
az, hogy virrasztott az
Ésalszik.
az örök
Úr azon
az éjszakán,
amikor kihozta
Mikor
felkiáltott:
Elvégeztetett!
népét Egyiptomból?
Gergely
Emberileg szólva
– István
Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az Nagyheti
éjszakán. mini
A szabadulás
minden
gondolatok
mozzanatát személyesen felügyelte,
Továbbra
is szükséged
van rám,
minden
pillanatot
figyelõ tekintetével
Uram?
Mire
tudnál
még
használni?
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
Dehát,
te tudod;
ahogy
tudkoszos,
rongyos
nép, eddig
hogyisazte Isten
tad.
Itt
vagyok.
(Mt
21,2)
személyesen gondoskodik róluk, és
Reklamálni,
duzzogni,
másokat himindent
félretéve
figyel rájuk?
báztatni
tud. ismét
Megbocsátani,
1500 mindenki
évvel késõbb
virrasztott
fölemelni,
csak
azok, akik
az Isten abátorítani
Gecsemáné
kertben,
azon aa
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
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
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Golgotánál
bocsánatot
s ezt
kéEgyiptomból?
2Mózes nyertek,
14: 10, 11.
Jobb
sőbb
sem
felejtik
el.
(Mt
6,12)
lett volna szolgaként meghalni EgyipNem kell
ahhoz hogy
hívőnek
hogy
tomban.
Kiderül,
vanlenni,
a népnek
észrevegyük
mások gyenge
hibáit. azDe
ahhoz
hite, de még nagyon
a hit.
Ha
igen,
hogy megbocsássuk
azokat;
meg
jól mennek
a dolgok, tisztelik
az Urat,
ahhoz
hogy
hibáinkat
és
de ha is,
balul
üt akisaját
valami,
máris felpánielismerjük.
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
A sírhogy
üres.ide
Egyjutottunk?
rövid állomás volt csuhibás,
pán.Mellesleg,
Nekünk sok
is azkeresztyén
lesz. Egytart
„hosszú”
ezen a
élet
utánacsak
egy pillanat, amit az örökszinten
hitéletében.
életEkkor
követ. Mózesnek
(1Kor 15,54)eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6:Herjeczki
6-8. Isten Géza
megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptoÉS
HALOTT
miakKIJÖTT
kezébõl, ésAbeviszi
népét az ígéret
(János
11:44)
földjére.
Akkor tehát, nem kell félni a
Ajelen
lélekveszedelemtõl,
elszállt belőle,mert ez csak egy
rövid
epizód
a nép életében. Nem ez a
a testét eltemették.
vég,
Isten
folytatást
ígért. Most az a
És Jézus így szólt:
dolgunk,
Lázár
jöjj hogy
ki! erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek!
Álljatok
Pedig
érezték
márhelyt, és meglátjátok
ahogyan
rothadó
test szagát.
szabadít
meg ma az Úr benneSteket!
a szelleme
2Mózes 14: 13, 14.
- negyedik
napja
már - mint a nép, csak
Mózes nem
okosabb,
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
kitudja,
jár? szabadoknak. Ha
tovább merre
az üldözött
SIsten
a síri
azcsöndben,
aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
kínosan
hosszú
másodpercek után:
Ebben hitt
Mózes.
kijött a halott.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl:
Mikor teljesíti
Isten, amit megígért?
Testünk-lelkünk
Tied.
Erre
Mózes
csak
azt
Rendelkezz velünk! válaszolhatta volna,
hogy:félünk
Nem semmitől,
tudom. Ha valaki azt kérNem
dezte
volna:
ha
fáj is
olykorMózes,
életünk.mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
Eltemetnek
majdaminket
is. helyzetbõl?
bennünket ebbõl
lehetetlen
AMózes
testünkcsak
megrothad.
azt válaszolhatta volna,
Shogy:
mi mégis
Nemlétezünk,
tudom! Egyet azonban tusdok!
előjövünk,
ha hívsz.
Az Úr harcol
értetek, és a lehetetHerjeczki
lenbõl is ki tud
vezetni,Géza
mert(1981)
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

Énértem halt Isten Fia?

Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban! Énértem halt Isten Fia?
KedvesÉrtem
Amerikai
Baptista
történtMagyar
ily áldozat?
Szövetség!
Ő, akit én úgy bántottam,
Énértem állt kiazkínokat!
„Nem igazságtalan
Isten, hogy
Felfoghatatlan
szeretet, és a
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
Mely engem,
megmentett!
szeretetrõl,
melyet bűnöst
tanúsítottatok
az Õ
Nagy
Istenem,
ó,
hogy
neve iránt, amikor szolgáltatok lehet,
és szolHogy értem (Zsid
adtad6:10)
életed?
gáltok a szenteknek.”

A Halhatatlan
halált lát
– neKöszönjük,
hogy gondoltak
ránk
Ki fejti meg e mély talányt?
héz helyzetünkben.
Angyalok
fel nem
Imaházunk
augusztus
végitárhatják
leomlása és
Az égijószeretet
titkát! valebontása után
reménységgel
Ez kegyelem!
– imádja
föld!
gyunk afelõl,
hogy Isten
megsegít
benTitok
ez angyalok
előtt!”
nünket egy
új és
szép hajlékot
építeni
Ez kegyelem!
föld!
istentiszteletek
céljára,–azimádja
Õ neve
dicsõségére. ATitok
munkálatokat
jövõelőtt!”
tavasszal
ez angyalok
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és Elhagyta
az engedélyek
beszerzésével
Atyja trónusát,
foglalkozunk.
Oly végtelen volt irgalma.
Tervünk
szándékunk
végrehajEljött, és
hogy
szolgáljon nekünk,
tására fogjuk
fordítani
a kedves
testvérek
Éltét
miértünk
áldozva.
által számunkra
eljuttatott
összeget:
Mérhetetlen
e kegyelem,
$5,000, azaz
dollárt.
Mertötezer
rám talált,
ó, Istenem!
Mérhetetlen
e kegyelem,
Ezúton is megköszönve
testvéreink
Mert
rámtovábbra
talált, ó,isIstenem!
segítségét,
kérjük
a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
Börtönben
voltáldását
soká szívem,
szolgálatukra
Istenünk
kívánjuk.
Lelki éj s bűn bilincsében.
Rámszeretettel
hullott szemed
sugara,
Testvéri
a Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
nevében:
S fény
ébresztett
börtönömben.
Láncom Papp
lehullt,
szív szabadult!
Dániel
lelkipásztor
LábamSzatmári
készen utánad
István indult.
gondnok
Bilincs lehullt,
szív
szabadult,
Lisztes
Tibor
presbiter
És lábam, ím, utánad indult.
===========================
Mélyen szívemben szól e hang:
Teljes
bocsánat
már tiéd!
VÁRJ
MÉG!
Békét
hozott
a
Golgota,
Józsué 3:16
(2Móz 14,21-22)
Eloltá a harag tüzét.
Hoz újulást a drága vér,
Megállt él.
a víz.
És érzem: Jézus bennem
Minthogyha
Hoz újulást
a drágaóriási
vér, kéz
tartotta
volna
És érzem: Jézus
bennem
él!föl,

megállt,
rakásra gyûlt,
Nem félek márskárhozattól:
feszült,
Jézus enyém: s Véle minden!
hullám
hullámra
Életem
őbenne
örök,hõkölt.
Megállt
És szentségét felölthetem.
Vár rám, tudom, égiegy
trónon,
percre,
Hol koronámat
amígmegkapom.
a túlsó partra
Vár rám, tudom,átaznem
égi hon,
értünk.
Hol koronámat megkapom!
mégItUram!
Charles Wesley: Várj
And Can
Be That I
Kezed
ne Gain
vedd (1738)
el!
Should
MégWilliams
mindig ittAlexanderné
vagyok,
Ford.
még mindig
itt vagyunk
sokan.
(Kmethy
Anikó), 1975/2008
http://www.youtube.com/watch?v=sQeIG
bKqiw8&feature=related
Herjeczki
Géza (1977)
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Isten,
a Gondviselő
Az élet
gyötrelem,
de azért van mit enni,
van
húsosfazék,
fokhagyma
és uborka,
Legutolsó krónikánk alkalmából
azt és
a
a tisztességes
temetéshez valóhogy
jogukat
hírt
adtuk gyülekezetünkről,
egyis
megtarthatták.
Az életdeegy
merõ kinlódás,
határkőhöz
érkezett,
a mostaniban
is
reménytelenség
és
halál.
De
ezis jobb,
arról számolhatunk be Istenhát
csodálatos
mint a semmi,
és úgyáltal,
sincshogy
kilátás
ennél
kegyelme
és szeretete
megint
többre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
és azmely
adott
egy
újabb
határkőhöz
érkeztünk,
keretekbensokkal
próbáljuk
elviselhetõvé tenni.
azonban
megnyugtatóbb
és
örömtelibb
mintaza életüket
múltkori ma
volt.is
Hányaneset,
tengetik
Igaz,
a határkőhöz nehezebb út
ezzelehhez
a rabszolga-gondolkodással?
vezetett.
Így tengette az életét Izráel míg el
nem
jött hozzáhiányában
a Szabadítószenvedve,
és ki nem
Lelkipásztor
mellénk
állt aazszolgaság
Amerikaiházából.
Magyar Baphozta õket
tista Szövetség, lehetőséget nyújtva arra
nézve,
hogya minden
hónapban 2Mózes
legyen
Milyen
mi Szabadítónk?
lelkipásztor,
aki
meglátogat
bennün12:42-ben találunk egy különös mondaket,
tot Úrvacsorát
Istenrõl. oszt, aki az igehirdetés
áldott
szolgálataaz mellett
Virrasztott
Úr azonmeghallgatja
az éjszakán,
nehéz
helyzetünket,
ad a jövőre
amikor kihozta õkettanácsot
Egyiptomból.
Ez az
nézve.
Ők
mindannyian
azzal
az ígééjszaka az Úré volt.
rettelMicsoda
távoztakevangélium
gyülekezetünkből,
hogya
van ebben
személyesen, valamint a gyülekezetük
az Úr.fognak
Pedig
ismondatban?
folyamatosanVirrasztott
imaszárnyaikon
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
nem
hordozni bennünket, hogy a lelkipásztor
alszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
kérdés megoldódhasson számunkra. 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 a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
Így nagyon
sokhajnalon,
szép és amikor
áldott istenazon
a húsvét
a mi
tiszteleti
alkalmakon
vehettünk
részt,
szabadításunk történt.
melyben
nemcsak bizonyságom
a lelkipásztorok,
Sõt, személyes
van arhanem más testvérek is az adott gyüról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
lekezetből elkísérték őket, hogy meg28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
örvendeztethessenek bennünket énekerólamszolgálataikkal.
is lehulltak a rabtartó
bilincsei.
ikkel,
Ilyen vendégeink
voltak Dr. Herjeczki Géza lelkipásztor
Üldözött
szabadok,
szabakétszer
is, Kovács
Miklós gyõztes
tv. és felesége,
dok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
tea detroiti gyülekezet testvérei és éneklekommunikáció.
mobilcsoportja.
Lukács Nem
Jánoslehetett
lelkipásztor
telefonon
rákérdezni
a sor elején,Püsök
hogy
testvér
feleségével
Chicágóból,
hátul minden
rendben van-e.
Közel
két
Dániel
lp. Torontóból,
Gergely
István
nép, asszonyok,
lp.milliós
és az énekcsoport
New gyermekek,
Yorkból és
öregek,József
juhok, lelkipásztor
barmok, szekerek,
végeNovák
testvérünk
láthatatlan konvoj. A Veres tenger partKaliforniából.
ján
tábort
vernek,együtt
megpihennek.
EgyNovák
testvérrel
tartottuk meg
csak felröppen
a hír, az egyiptomi
a szer
karácsonyi
szeretetvendégségünket
is,
sereg közeledik.
a pánik és
a tábormelyre
hívogattunkKitör
a városból,
vis�ban. Elõl a tenger,
mögöttük
az ellenség.
szajelzésként
mintegy
120-an
vettünk
részt
ezen
az segítségért
ünnepi vacsorán,
mely
A nép
elõbb
kiált Istenhez,
isteni
minősülő
válasz voltMit
a
aztáncsodaként
pedig neki
esik Mózesnek:
számunkra.
Tapasztaltuk
újra,kihogy
Ő
tettél velünk,
miért hoztál
minket

7. oldal
3. oldal

törődik velünk,2Mózes
és hisszük,
gonEgyiptomból?
14: 10,hogy
11. Jobb
dunkat
fogja
viselni
a
jövőre
nézve
is.
lett volna szolgaként meghalni EgyipKözbenKiderül,
voltak más
altomban.
hogynagyon
van a szép
népnek
kalmaink
amikor
különböző
hehite,
de mégis,nagyon
gyenge
az a hit. Ha
lyekről
érkeztek
testvérek
és szolgáltak
jól
mennek
a dolgok,
tisztelik
az Urat,
körünkben.
Ezek
közül
megemlítem
de ha balul üt ki valami, máris
pániazt, hogy
igei keresnek.
útmutatással
küldte
kolnak
és Isten
bûnbakot
Ki volt
a
rövid időre
Veress Efraim Erdéhibás,
hogy közénk
ide jutottunk?
lyi Mellesleg,
lelkipásztort,
aki igeszolgálataival,
sok keresztyén
tart ezen a
valamint a testvérek személyes felkeszinten
a
hitéletében.
resésével, közös imádkozásra, böjtre és
Ekkor Mózesnek
jut Isten
szolgálatra
buzdította eszébe
gyülekezetünket,
ígérete.
2Mózes 6: Isten
6-8. Isten
megígérte,
hogy felismerve
akaratát,
terve
hogy
õket az egyipto-a
valóramegszabadítja
válhasson gyülekezetünkben
miak
jövőrekezébõl,
nézve. 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,
Boros
József testvér
volt közötbárMajd
mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
tünk feleségével, Irénkével, szolgálva
gyõzelmesen,
az Úr táboruk
hadakozik
igével, valamintmert
keresztyén
beérted.
mutatásával gyülekezetünkben.
A tengerparton
a halálsorban,
kapujában
Végül,
de nem utolsó
Nagy
álltak,
Isten pedig
számukTibor testvér
voltmegnyitotta
még közöttünk
Kora
az élet kapuját,
és Isten
õk átléptek
a halumbuszból,
hirdetve
drága igéjét,
lálból
az életbe.
elkísérte
őt felesége, egy Ausztráliai és
egyEzt
itteni
magyar
testvérnő, valamint
a lépést
te se halogasd!
egy testvér is, akik bizonyságtevésükkel
gazdagították gyülekezetünk
alkalmait.
Lukács János

Hálaadó ünnepünk
sem Egyház
telt el nyomMagyarországi
Baptista
talanul,
mert
vendégként
Kulcsár
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Sándor
lp.
látogatott
meg
minket
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. feleségével, és nemcsak igei szolgálattal
www.baptista.hu/berettyoujfalu
örvendeztetett
meg bennünket, hanem
az ősz eleji megkeresésünkre is választ
Kedvesmelyben
Testvéreink
Jézus
Kriszhozott,
tudatta
velünk,
hogy
tusban!
az Úr ránehezítette kérésünket, és fonKedves 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
végrehajtosabbnak
látta,
hogy elvállalja
gyületására
fogjuk
fordítani
a
kedves
testvérek
kezetünk lelkipásztorlását, mint
egyéb
által
másszámunkra
feladatokat.eljuttatott
Így hála összeget:
a mi drága
$5,000,
azaz ötezernem
dollárt.
Jó Atyánknak,
maradtunk pásztor
nélkül
ünnepekre
nézve
Ezútona iskarácsonyi
megköszönve
testvéreink
sem.
segítségét,
kérjük továbbra is a minket és
az Úrra
figyelõ
imádságaikat!
Minden
Azóta
együtt
szolgájuk testvéreinkszolgálatukra
áldását
kívánjuk.egykel az Urat,Istenünk
erősödünk
lélekben,
ségben, szeretetben, és bízunk a az Ő
Testvéri
szeretettel hogy
a Berettyóújfalui
áldott
vezetésében,
a jövő is meg
Baptista
Gyülekezet
nevében: az Ő csodávan már
oldva számunkra
latos tervében,
csak
méglelkipásztor
az idő teljesPapp
Dániel
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.
ségének kell eljönnie ahhoz, Megállt
hogy mi is
egy percre,
megláthassuk és felismerhessük
szent
amíg a túlsó
partra
akaratát gyülekezetünkre
nézve.
át nem értünk.
Salem

Képszöveg:
Sánta, Herjeczki és
Marosi
Várj
még testvér
Uram! az
úrvacsora asztalnál;
a
detroiti
Kezed ne vedd kórus
el!
énekel; a New Yorki énekcsoport szolMég
mindig
vagyok,
gálata; Novák József lp.; itt
Sánta
József
még mindig itttestvér
vagyunk
sokan. a
gyülekezetvezető
köszönti
Kulcsár házaspárt karácsonykor; Kulcsár Sándor tv.Herjeczki
igét hirdet.
Géza (1977)
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BWA
Easter SZABADOK
Message 2016
ÜLDÖZÖTT

folytatás
az 1.been
oldalról
If you have
raised with Christ,
seek the things that are above, where
Az életis,gyötrelem,
azért
van hand
mit enni,
Christ
seated atdethe
right
of
van húsosfazék,
és uborka, és
God"
(Colossiansfokhagyma
3:1).
a tisztességes temetéshez való jogukat is
Good Friday Az
brings
to merõ
a climax
the
megtarthatták.
élet egy
kinlódás,
story
of
the
incredible
humiliation
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
ofmint
God.
The divine
leftennél
the
a semmi,
és úgyone,
sincswho
kilátás
heavenly home and became a hutöbbre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
az adott
man
being
in Jesus
Christ, éssuffered
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
the ignominy of death by crucifixion.
Hányan
tengetik
az
életüket
ma to
is
Impaled upon a cross, he revealed
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
us the depth of our sinfulness and the
Ígytotengette
az életét
míg
el
extent
which God
will goIzráel
for the
sake
hozzá a Szabadító és ki nem
ofnem
our jött
salvation.
hozta õket a szolgaság házából.
The crucified one was laid in a place
of burial.
Three
later, he rose
from
Milyen
a midays
Szabadítónk?
2Mózes
the
dead,
providing
the
foundation
for
12:42-ben találunk egy különös mondaour
courageous
life
and
our
confident
tot Istenrõl.
hope.
God raisedazfrom
of death
Virrasztott
Úr the
azonchaos
az éjszakán,
the one who faced the utter desolation
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
of abandonment. And God did this on
éjszaka
Úré volt.and all creation.
behalf
of az
humanity
Micsoda evangélium van ebben a
Easter is a metaphor
for the
mondatban?
Virrasztott
azdestruction
Úr. Pedig
ofIzráel
the power
of death
and a sign és
of new
õrizõje
nem szunnyad
nem
birth,
new
life
and
new
possibilities.
It
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
provides
a reminder
God's
Úr azonusazwith
éjszakán,
amikorofkihozta
way
of Egyiptomból?
lifting up the fallen, liberating
népét
the oppressed
giving
peacemindent
to the
Emberileg and
szólva
– Isten
weary.
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az
A szabadulás
minden
It éjszakán.
is by no means
surprising
that,
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
from
the earliest
years, Easter
day
was
a time
for baptism.
who
minden
pillanatot
figyelõ Those
tekintetével
are
immersed
into
Christ
buried
kísért
végig. Hát
kicsoda
ez aare
rabszolga,
with
him rongyos
in the waters
baptism
and
koszos,
nép, ofhogy
az Isten
are
raised up with
him to a new
realm.
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
Led
from félretéve
the baptismal
mindent
figyelgrave,
rájuk?they see
things
in aévvel
new light;
discern
from
1500
késõbbthey
ismét
virrasztott
a az
new
perspective;
their kertben,
encounterazon
witha
Isten
a Gecsemáné
God's
graceéjszakán,
leads themazon
to life
in a new
csütörtök
a pénteken,
dimension.
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk
The baptismaltörtént.
life we are called to
személyes
arlive Sõt,
involves
a cyclebizonyságom
of dying andvan
rising
ról, Christ.
hogy velem
együttthe
virrasztott
Úr
with
We know
depth ofaz
pain
28 évvel
egy téliofestén,
amikor
that
is partezelõtt
and parcel
our earthly
rólam is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
environment
and we
know the
heights
of grace that we can see only with
Üldözötteyes.
szabadok,
szabaresurrection
For us, gyõztes
God makes
all
things
dok. new.
Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció.
Nemitslehetett
When evil has done
worse, mobilGod's
telefonon
a sor elején,
hogy
power
andrákérdezni
love remain
a bulwark
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
against hopelessness. We set our sights
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
on high and then, the things of the world
öregek,
szekerek,
végelose
bothjuhok,
their barmok,
allure and
their sting.
láthatatlan
konvoj. by
A Veres
tenger faith
partWe
are empowered
courageous
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egybecause, risen with Christ, the life that
felröppen
a hír,
az egyiptomi
isszer
nowcsak
within
us is the
eternal
life that
sereg közeledik.
Kitör
pánik a tábornothing
in the world
canadestroy.
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
Callam
ANeville
nép elõbb
segítségért kiált Istenhez,
General
Secretary
aztán
pedig
neki esik Mózesnek: Mit
Baptist
World miért
Alliance
tettél
velünk,
hoztál ki minket

2016.3.március
oldal

IM Missionary
Egyiptomból?
2MózesTeams
14: 10,Up
11. with
Jobb
lettFellow
volna szolgaként
EgyipBaptists tomeghalni
Minister
to
tomban.
Kiderül,
hogy
van
a
népnek
Syrian Refugees in Serbia
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennekbya Roger
dolgok,Amerman
tisztelik az Urat,
deAs
hathe
balul
üt ki
valami,
márisitspániSyrian
civil
war enters
fifth
year,
many
of the millions
of internally
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
Ki volt a
displaced
within Syria are
hibás, hogypersons
ide jutottunk?
streaming
intosok
neighboring
Mellesleg,
keresztyénnations
tart ezenand
a
far
beyond.
As the refugees trek along
szinten
a hitéletében.
theEkkor
difficult
route, seeking
life
Mózesnek
eszébea better
jut Isten
in
Germany
and6: the
of other
ígérete.
2Mózes
6-8.handful
Isten megígérte,
European
countries that
hogy megszabadítja
õketare
az accepting
egyiptorefugees, many are in dire need of food,
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az
ígéret
warm clothing, compassion and hope.
földjére.
Akkor
tehát,
nem
kell
félni
a
And Baptists are on the scene, ready
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
to offer it.
rövid
a nép életében.
Nem ez a
In epizód
September,
while frustrations
vég, Isten
ígért. Mostborders
az a
erupted
as folytatást
multiple European
were
closed,
dolgunk,
hogyHungary-based
erõsen ráálljunkInternaIsten
tional
Larry
szavára.Ministries
Így bátorítjamissionary
Mózes a népet:
Ne
Stanton
was helping
physical
féljetek! Álljatok
helyt,toésmeet
meglátjátok
and
emotional
with
love of
hogyan
szabadítneeds
meg ma
az the
Úr benneJesus.
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
Working
IMa nép,
partner
Mózes nem through
okosabb, mint
csak
Hungarian Baptist Aid, Larry connected
hisz
Istenben,
és
a
hit
beszédét
mondja
with Pastor Zoltán Nyúl of the Baptist
tovább azCenter
üldözött
Ha
Mission
in szabadoknak.
Stara Moravica,
Isten az aki,
teljesíti az Õ
beszédét.
Serbia.
For akkor
four emotional
days,
Larry
Ebben
hitt Mózes.
and
Zoltán
ministered to the needs of
Ha azt
kérdezte
those
whose
livesvolna
havevalaki
been Mózesturned
upside-down
by the
horrors
the civil
tõl: Mikor teljesíti
Isten,
amitof
megígért?
war
their csak
native
Errein
Mózes
aztSyria.
válaszolhatta volna,
Along
thetudom.
railroad
tracks azt
in kérthe
hogy:
Nem
Ha valaki
Serbian
town
of
Horgos,
Larry
and
Zoldezte volna: Mózes, mondd meg netán
distributed
of bread,
sardines,
künk,
hogyanbags
szabadít
meg
Isten
fruit, water, milk and other basic
bennünket
ebbõl
a
lehetetlen
helyzetbõl?
food items. They worked with Baptist
Mózes csakfrom
azt Serbia
válaszolhatta
volna,
volunteers
and Romania
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tuand with members of Operation
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetMobilization, a U.S.-based disciplelenbõl isorganization.
ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
making
Ez a bibliai
Hinni that
azt jelenti,
Many
of the hit.
refugees
Larry kosaw
were
in veszem
their 20s
molyan
azt,and
amit30s.
IstenSome
mond,men
ha
had
leftminden
their families
behind látszik
in refugee
annak
ellentmondani
is.
camps
in Lebanon
Turkey,
hoping
Nem tudom,
hogyanand
szabadít
meg,
csak
to
reunite
with them
they
were
várok
rá és hiszek
benne,once
és amit
nekem
settled.
Others
were
making
the
journey
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
with their families, some with infant
feladata. Útat
nyitnitheir
a tengeren,
leféchildren,
carrying
belongings
in
kezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
backpacks and shopping bags.
bocsátani
egyiptomiakra...
mind
a
"When Iaztalked
to the men,
some
Szabadító
viszi véghez
a
said
they Úr
hadfeladata.
been inÕ refugee
camps
szabadítást
kegyelembõl.
foin
Turkey or
settlements Hit
in által
Lebanon
for
three el.
years,"
Larry
said. szabadon,
Their life
gadhatod
Hit által
élhetsz
savings
wereüldözötten,
gone, but they
didn't want
bár mindig
de ugyanakkor
to
be back in mert
another
refugee
camp.
gyõzelmesen,
az Úr
hadakozik
They
érted. wanted a better way of life for
their
A families."
tengerparton a halál kapujában
"We
have
an opportunity
to tell
álltak,
Isten
pedig
megnyitotta számuktheéslove
of Jesus.”
ra azthem
élet about
kapuját,
õk átléptek
a halálból
életbe.
"Youazcan't
go to Syria to share the
gospel.
God,
who
can redeem even
Ezt aBut
lépést
te se
halogasd!
the darkest situation, is using this tragedy
János to us.
as an opportunity to Lukács
bring Syrians

And
we have an opportunity
to tell them
Magyarországi
Baptista Egyház
about
the
love
of
Jesus."
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Larry
is keenly aware
of theu.fact
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös
2. that
he and his companions have only a
www.baptista.hu/berettyoujfalu
short
time to minister to these refugees.
"I hope the church in Germany is beKedves
Testvéreink
ing
prepared,"
he said.Jézus
"TheyKriszhave an
tusban!
incredible assignment. But we can plant
Kedves
Magyar that
Baptista
seeds
hereAmerikai
and demonstrate
love as
Szövetség!
the refugees move through. We don't get
a„Nem
lot of time
with them.az Isten, hogy
igazságtalan
elfeledkezzék
a ti the
cselekedeteitekrõl
és a
The day
Hungary-Serbia
szeretetrõl, melyet
bordertanúsítottatok
was closed az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolLarry
and Zoltán(Zsid
were6:10)
about a mile
gáltok
a szenteknek.”
from the Hungary-Serbia border on
September
15, when
Hungary
Köszönjük, hogy
gondoltak
ránk ne-first
its borders.
hézclosed
helyzetünkben.
"We could
see military
helicopters
Imaházunk
augusztus
végi leomlása
és
circling overhead,"
Larry said. "I vacould
lebontása
után jó reménységgel
see water
spraying
people.
gyunk
afelõl, cannons
hogy Isten
megsegít
ben- I
saw the
burning
tires
nünket
egyblack
új éssmoke
szép from
hajlékot
építeni
istentiszteletek
céljára,
az Õ were
neve dicsõ... the tear gas.
People
running
ségére.
A There
munkálatokat
jövõ
from it.
was a lot
of tavasszal
crying and
kezdjük
meg, addig a nem várt tervescreaming."
zéssel
és az engedélyek
Walking
toward thebeszerzésével
border, Larry
foglalkozunk.
saw men and women sitting on the
Tervünksobbing
és szándékunk
végrehajground,
into their hands.
Some
tására
fogjuk fordítani
a kedves
testvérek
anguished
men wondered
aloud,
"What
által
eljuttatott
haveszámunkra
I done to my
family?" összeget:
$5,000,
azaz
ötezer
dollárt.
As the Hungarian police and military
came
with riottestvéreink
weapons, a
Ezúton
is armed
megköszönve
few of the
migrants
began
fight back.
segítségét,
kérjük
továbbra
is atominket
és
were a smallMinden
minority,
azThese
Úrra protesters
figyelõ imádságaikat!
however. Istenünk áldását kívánjuk.
szolgálatukra
"They didn't come here to fight - they
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
left
a war,
you know?"
Larry said. "A
Baptista
nevében:
small Gyülekezet
group of men
protested out of
frustration. It
wasDániel
their action
that the
Papp
lelkipásztor
world saw, Szatmári
not the actions
of the men
István gondnok
and women who
were Tibor
just trying
to get
Lisztes
presbiter
to Germany."
===========================
More woes at the
Serbia-Croatia border
VÁRJ MÉG!
With the Hungarian border closed, the
Józsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
refugees looked
for alternate
routes to
Germany. One popular border crossing
Megállt
víz.
was about four miles west
of theaSerbian
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
MISSIONARY
Fund
s rakásra
gyûlt,
feszült,
The purpose: supporting
the
hullám
hullámra
missionary
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 nem
The értünk.
written
applications addressed to the MBB
should state the goals and the
mégtrip,
Uram!
duration of the Várj
mission
and
el!
should include Kezed
a letterneofvedd
support
Még mindig
itt vagyok,
from the pastor
of the applicant.
még mindig ittcan
vagyunk
sokan.
Contributions
be mailed
to
the Treasurer (address on page 2).
Herjeczki Géza (1977)

2010.március
szeptember
2016.

town
of Sid, near the
Croatian border.
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
"Every five minutes, a bus would
folytatás
az this
1. oldalról
unload
- and
would go on for hours
and
hours,"
Larry
people
Az élet gyötrelem, desaid.
azért"The
van mit
enni,
getting
off
were
happy.
They
thought
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
they
were going
to crossvaló
thejogukat
border.is
a tisztességes
temetéshez
But when they walked down the hill,
megtarthatták.
Az élet
egy merõ
Croatian
military
forces
told kinlódás,
them to
reménytelenség
és
halál.
De
hát ezis
jobb,
sit down. There were thousands
of them
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
sitting in the middle of the field with no
többre.no
Fogadjuk
az only
adott
shade,
toilets, el
noa helyzetet,
facilities és
and
keretekben
elviselhetõvé
enough
foodpróbáljuk
for a meal
or two."tenni.
The
Hányan
tengetik
életüket
ma10is
closest
refugee
camp,az more
than
ezzelaway,
a rabszolga-gondolkodással?
miles
was full.
Így tengette
az életétministered
Izráel míg to
el
Larry
and Zoltán
nem jött
hozzá for
a Szabadító
és ki
nem
these
refugees
two days,
giving
hozta
õketblankets,
a szolgaság
házából.
out
all the
winter
clothes and
food they had with them. But with the
temperatures
to dip into
the
Milyen a forecasted
mi Szabadítónk?
2Mózes
30s,
Larry
was
concerned
for
the
health
12:42-ben találunk egy különös mondaand
of the young families.
tot safety
Istenrõl.
"I Virrasztott
think the church
theaz
U.S.
needs
az Úr in
azon
éjszakán,
toamikor
develop
a
way
to
respond,"
Larry
kihozta õket Egyiptomból. Ez az
said,
clearly
touched
éjszaka
az Úré
volt. by his experience.
Since
2011, One
Great Hour
of Sharing
Micsoda
evangélium
van
ebben a
has
distributed
over
$130,000
in grants
mondatban? Virrasztott az Úr.
Pedig
for the Syria crisis, including $10,000
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
for 1M partners this September. nem
But
jelent
hogyis virrasztott
az
asalszik.
LarryMit
noted,
theaz,need
both urgent
Úr ongoing.
azon az He
éjszakán,
amikor
kihozta
and
said, "We
were buying
népét Egyiptomból?
$700-$1,000
worth of supplies every
Emberileg
couple
of days." szólva – Isten mindent
félretett
és csaktoazmake
Õ népére
figyelt
azon
Larry hopes
a return
trip
to
az éjszakán.
A future
szabadulás
minden
Serbia
in the near
to continue
his
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
ministry
of mercy.
His wife, Becky,
is an
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
IM
missionary
teaching
conversational
kísért végig.
Hát kicsoda ez a rabszolga,
English
in Hungary.
koszos,
rongyos
nép, hogy
azUSA),
Isten
International
Ministries
(ABC
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
On Location, Autumn 2015
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök Nagy
éjszakán, Hét
azon a pénteken,
Úgy agondolnánk,
hogy nyelvtani
azon
húsvét hajnalon,
amikor a himi
báról
van szó a történt.
címben, mivel Nagyhét
szabadításunk
előttSõt,
állunk.
A cím valóban
erre utal,
személyes
bizonyságom
van de
arazt
kifejezni,
a hívőaz
emról,szeretné
hogy velem
együtthogy
virrasztott
Úr
ber
a világ
történetében
is a legjelen28ésévvel
ezelõtt
egy téli estén,
amikor
tősebb
a Nagyhét.
rólamhét
is lehulltak
a rabtartó bilincsei.
Milyen nagy hetek, nagy napok, nagy
Üldözött
szabadok,
gyõztes
szabapillanatok
– nagy
események
– voltak
dok.azElindultak
Nem volt
teeddig
életedben?tehát.
És valóban
nagyok
lekommunikáció.
lehetett
mobilvoltak,
vagy csak a Nem
többihez
mérten?
A
telefonon rákérdezni
elején,
hogy
legnagyobb
nap az volta sor
a világ
számáminden
rendben
Közel
két
ra,hátul
amikor
az Úr
Jézusvan-e.
Krisztus
megmilliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
halt
minden
emberért
a kereszten,
hogy
öregek, juhok,a barmok,
szekerek,vegye.
végemindenkinek
bűnét magára
láthatatlan
konvoj.életedben
A Veres tenger
partHogy
a személyes
is meglehessen
az azvernek,
igazán megpihennek.
NAGY NAP, amiján tábort
Egykor
levette
és új
szer
csak vállaidról
felröppen bűneid
a hír, azterhét
egyiptomi
szívet
Megtörtént-e
ezaa tábornagy
seregadott.
közeledik.
Kitör a már
pánik
nap
azElõl
életedben?
az ének
mondban.
a tenger,Ahogy
mögöttük
az ellenség.
ja:A„Nagy
napom,
szép napom,
lemosta
nép elõbb
segítségért
kiált Istenhez,
Jézus
imádkoaztán bűnömet!
pedig nekiÉberséggel
esik Mózesnek:
Mit
zom,
Benned
örvendek
Jézusom.
Nagy
tettél velünk, miért hoztál ki minket

9. oldal
3. oldal

napom,
szép napom,
bűEgyiptomból?
2Mózeslemosta
14: 10, Jézus
11. Jobb
nömet.”
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban.
hogy
Ez a kétKiderül,
nagy nap
az van
alapjaa anépnek
Nagyhite, de még
a hit.világ
Ha
hétnek.
Ezértnagyon
Nagy gyenge
Hét az az
egész
számára.
Van
és van
jól mennek
a szabadítónk
dolgok, tisztelik
az szabaUrat,
dulás
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KÖNYVajánló
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott
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az éjszakán,
Részlet
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előszavából:
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Hálás vagyok
hogy végtelen
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kegyelme
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újabb
Micsoda evangélium vankeresztyén
ebben a
verses
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az olvasók
mondatban?
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az Úr.kezébe.
Pedig
Formailag, stílusában és mondanivalójáIzráel õrizõje nem szunnyad és nem
ban folytatása a Csodatemplomban megalszik.
Mit jelent
az
jelent
verseknek.
Azaz,
itt hogy
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versek is az
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azon
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mindent
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és
csak
az
Õ
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figyelt
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által Isten formálja a benne hívők életét.
az éjszakán.
A ebben
szabadulás
minden
Nem
véletlen, hogy
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is az
mozzanatát
ige,
az imádság,személyesen
a lelki harcok,felügyelte,
a megválminden
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figyelõ
tekintetével
tás és a kegyelem témája
nagyon
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Hát témák
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hogy az
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megértése
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a húsvét
hajnalon,
amikor
mi
zött
istenfélő
életre
törekszenek.
Azaélet
szabadításunk
történt.
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a
28
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egy
téli
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rabtartó
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Másfelől aírásra
valóbilincsei.
bátorítás
szeretne lenni azok számára, akik szívészabadok,
gyõztesszületne
szababen Üldözött
és gondolatában
válaszok
dok. Elindultak
tehát. Nem
teéletünk
gyakori kérdéseire.
E kötetvolt
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nagy szavak
és
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rákérdezni
sor elején,
hogy
különleges
kell aahhoz,
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Közel
két
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építőminden
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lelki
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nem utolsó
öregek,a juhok,
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szekerek,
végesorban,
kegyelmes
Isten
szeretetét
és
láthatatlan
konvoj.
A Veres
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akitenger
mindenért
(eján
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York,a2015.
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Bolyki
László:
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10, 11. Jobb
lettKegyelem
volna szolgaként
meghalni Egyipés kalmárszellem
tomban.
Kiderül,
hogykeresztyén
van a népnek
Könyv
a valódi
hite, de mégspiritualitásról
nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
keresztyén
irodalom
deAhamagyar
balul üt
ki valami,lelki
máris
pánilegnagyobb
hányada
angol Kiszerzők
kolnak és bûnbakot
keresnek.
volt a
tollából
származik.
Ezért különösen
hibás, hogy
ide jutottunk?
örömteli, ha egy magyar szerző naMellesleg,
keresztyén
ezen
a
gyon
mélyen sok
és alaposan
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lelki
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a
hitéletében.
dolgokról. Bolyki László Kegyelem és
Ekkor Mózesnek
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õket
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is. Ebben
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helyt,
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Mózes
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megfogalmazások.
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hez
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katHa
vagy
írókat,
aztkevésbé
kérdezteismert
volnaköltőket,
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szabadít
meg Isten
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és a valódi
spiritualitás
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lehetetlen
helyzetbõl?
zött.
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és szégyen
erejét, és azvolna,
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várok rá és hiszek benne,sémák,
és amit árnyéknekem
személyiségszimbólum,
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
az Õa
személyiség), de nem pszichologizál,
feladata. Útat
nyitnitörténetekből
a tengeren, leféválaszokat
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meghaladja ez, ettől még lehetséges Annak, akit követünk. Lukács János

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves
Amerikai Magyar
Baptista
A MABAVISZ
elnöksége:
Szövetség!
Elnök: Pardi Félix (Erdély)
Alelnökök:
Papp Jánosaz(Magyarország)
„Nem
igazságtalan
Isten, hogy
dr. Gergely
István (Amerika)és a
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
Főtitkár: melyet
Durkó István
(Magyarország)
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolIMÁDKOZZUNK
gáltok a szenteknek.”
(Zsid 6:10)

EGYMÁSÉRT

Köszönjük, hogy gondoltak ránk neA Magyar Baptisták Világszövethéz helyzetünkben.
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A tízparancsolat és én (7)
Ne paráználkodj !

Hallottad, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál! Én pedig azt
mondom néktek, hogy valaki asszonyra
tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.
Mt 5,27-28.
Úgy érzem, ez a legátkosabb parancsolat. Szennyezi a testet és a lelket is.
Sokáig nem is tudtam róla. Senki se beszélt róla. Serdülő koromban hallottam,
hogy a felnőttek beszélnek ilyesmit,
mert egy nagyon drága hívő család lánya megesett. Mama sírt, együtt-érzően, a leány anyjával. Azt gondoltam, ez
a felnőttek dolga. De mikor felnőttem,
és engem is megcsapott ennek szele,
megrémültem, hogy ez velem is megtörténhet. Azt mondta nekem egy fiatal, alig tizenhét éves testvérnő, hogy
így vagyunk teremtve. Mondtam, hogy
nem így vagyunk teremtve, csak ilyenek
lettünk: kísérthetők. A nős kezelőorvosába szeretett bele - megtudtam, mikor
rákérdeztem, hova készül. Megrémült
intő szavaimtól, és azt kérdezte, akkor
most mit csináljak? Imádkozni fogunk,
mondtam, bánd meg az Úr előtt, még
nagy baj nem történt, és elmész a randevúra, és bizonyságot teszel az orvosnak
erről. Elment. Később hívő házasságot
kötött. Négy gyermeket neveltek fel.
Egyszer egy amerikai nagyvárosban
voltam vendég, egy hívő családnál. Reggel meglepve hallom, hogy a testvérnő
azt mondja a telefonba: gyere el mert itt
van nálam egy nő, aki Biblia szerint él!
Eljött. Beszélgetés közben arról igyekezett engem meggyőzni, hogy a test nem
örökli Isten országát, így a test, a nemi
vágyak kielégítésének bármilyen módja
nem bűn. Hát, amennyire én tudom, a
nő ezt inkább lelkileg éli meg, mint testileg. Ezek szerint maga addig a lelkét
a fogasra akasztja az előszobában a kabátjával együtt? Ezt a Görög filozófusok
tanították, és gyakorolták is, és manapság, szinte virágkorát éli ez a felfogás.
Gondolkodásra késztet engem, hogy
Jézus ezt a kifejezést nem használja a
bűnös nőknél. Nem kerüli ki az igazságot, de ezt nem mondja ki. Figyelmes?
Merem állítani, igen. De amikor a farizeusokra használja a „parázna” és „gonosz” szavakat, beleborzongok. Miért?
Hát azért, mert olyan bátran, és olyan
nyíltan utasítják el az Úr Jézus szeretetét, és másokat is fenyegetve elrettentenek tőle! Ez a lelki paráznaság. Mt 16,4.
Csináltak egy új vallást, melyet a mai
napig gyakorolnak, és nem csak ők.
Hogyan kerülhetem el a testi, de a
lelki paráznaságot is, kérdezték Dr.
Kiss professzort. Ő azt mondta, hogy a
hitetlen emberek egymástól kérnek se2016. március

gítséget, és az akaratról beszélnek, de
az magában keveset ér. Viszont a Biblia
arra tanít, hogy a HITET kell erősíteni,
és arra épül az akarat. A gyümölcsfánál fontos - tanították nekem - mondja
a professzor, a gyökérzet, melyből nő
az erős törzs, és abból az ágak, melyek
hozzák a gyümölcsöt. A hívőnél a gyökér a HIT, az ágak pedig az akarat, és
rajtuk a gyümölcs. Mert szó van itt az
erkölcsről, mely az ember vágya a testilelki tisztaságra. Minden vallás beszél
erkölcsről, erkölcsi normákról, de csak
az Evangélium ad erőt annak megélésére. Erről beszél évszázadokon át a Jákob
kútjának vize.
A déli hőségben, a forró homokon
szaporázza lépteit egy asszony. Eddig
zavartalanul tudott vizet meríteni az ősi
kútból, de most ijedten kap a szívéhez,
mert valaki van a kútnál! Egy idegen fiatal férfi, és azonnal kéri, merítsen neki
is vizet. Az asszony felháborodik merészségén, és elkezdődhetett volna egy
vég nélküli vita népekről, nemzetekről,
vallásokról, de az idegen ezt kikerüli, és
felkínálja a vizet, melyet ő tud adni. Ez
olyan víz, melytől soha többé meg nem
szomjazik, aki iszik belőle, mert ez az
örök életre való víz. Az asszony kezdi
érteni. Mondja, hogy tud a Messiásról, s
mikor Jézus rámutat bűnére, az asszony
már felismerni véli, ki az, aki vele beszél. És megéli, amit azóta sokan, hogy
Jézus bemutatkozik: Én vagyok az élő
víz birtokosa. És megszűnik a test kívánsága. Az asszony ujjá lesz. Ezután
már nem a test, hanem a Lélek szerint
él. A kívánsága immár nem földi, hanem mennyei. Kol 3,1-2.
A samáriai nő "véletlenül" találkozik
az Úr Jézussal. Viszont a Ján 8-ban az
asszonyt oda hozzák, nem is az asszony
miatt, hanem felhasználják Jézus megkísértésére. Amit Jézus mond az szól a
vádlóknak és a vádlottnak is. Jézus nem
használja a parázna szót, ezt a vádlók

mondják. De az Úr Jézus csodálatos szeretetében felkínálja a szabadulás lehetőségét a vádlóknak is, csak azok nem élnek vele. Az asszony egyedül marad, és
Jézus felszabadítja azzal, hogy: eredj el
és többé ne vétkezzél! Az asszony kön�nyű léptekkel elindul a szabad élet felé.
Megtisztulva tehát, mi is járjunk a
világosságban. Mindenki számára láthatóan, mert azt mondja Jézus, senki
sem teszi a gyertyát a véka alá, sem az
ágy alá, hanem a gyertyatartóba, hogy
jól látható legyen. Lk 8,16. Azt is olvassuk: "Nem tudjátok-e, hogy a ti testetek
a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a
Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá
tegyem? Távol legyen. 1Kor.6,15. És:
"Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta
elsőszülöttségi jogát." Zsid 12,16.
Nekem nagy segítség volt Jézus tanítása, hogy aki szívében tiltott szándékkal néz, elmereng, hogy ez azért kegyelem, mert tetten érhetem magam, még
mielőtt bármit tennék, hogy rabul ejtve
a gondolatot, szolgálhassak az Úrnak.
Az elmém, a szívem tiszta kell legyen
az Ige számára. A Szentlélek számára,
hogy irányíthasson és tanítson. Legyen
tele a szívem, elmén az Igével, mert: "Mi
módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő
útját, ha nem a te beszédednek megtartása által?" Zsolt 119,10.
Legyen a mi legnagyobb szeretetünk
az Úr Jézus. Éljünk az Ige tiszta vizével,
hogy ne szennyezzük be ruhánkat, és
bírjuk Urunk ígéretét: "Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet,
én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő,
hogy megpróbálja a föld lakosait. Íme,
eljövök hamar: tartsd meg ami nálad
van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Aki győz, oszloppá teszem azt az én
Istenemnek templomában." Jel 3,10-11.
Nagyajtai Eszter (Szabadka)

