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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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éjszakán.
A
szabadulás
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imádságaikat!
Minden
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FÜR, Subscription
Manager
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egyHa
missziós
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vég, Isten
folytatást
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Most az
a Nem
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mozzanatát
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Istenünk
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12409
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meg
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Tel.:
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szeretettel
a Berettyóújfalui
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rongyos
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hogy aza Isten
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zavára.koszos,
Így bátorítja
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népet:bennünket
Ne nünket
egy új és szép hajlékot építeni
***
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róluk, és Mózes csak azt válaszolhatta volna,
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helyt,
és
meglátjátok
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tuSzatmári
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1500 évvel meg
késõbb ma
ismétaz
virrasztott
Lisztes Tibor presbiter
dok! Az Úr
harcol értetek,
és a lehetetségére.
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munkálatokat
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hogyan szabadít
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NEW
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eket! 2Mózes
14:
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csütörtök
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Józsué
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Sõt,
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Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
REV. DR. A. GÉZA HERJECZKI
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szándékunk
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1370 Michigan
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ovább 28az
üldözött
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egy
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herjeczki@yahoo.com
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Õ
beszédét.
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egyiptomiakra...
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Elindultak
tehát. Nem volt tes
rakásra
gyûlt,
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Õ viszi véghez
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missziómunkások:
Nagy
Ede,
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Imre és
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Secretary:
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teljesíti
Isten,
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REV. DÁNIEL
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104 Emily
Anna azt
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csak
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mindig
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de
ugyanakkor
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figyelõ
imádságaikat!
Minden
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valahol
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magyar
misszió.
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mertA azmisszionáriusok,
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öregek,
juhok, barmok,
szekerek,
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a
túlsó
pusokdaniel@yahoo.com
hogy: Nem
tudom.
Ha
valaki
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kérután
sietnekkívánjuk.
az imaházba, hogypartra
ott szolakik
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szolgálatukra
Istenünk
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láthatatlan
konvoj. A Veres tenger part- jöttek,
nem értünk.
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a halálmeg
kapujában
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mondd Egymeg sok,
neZSIGMOND
BALLA megpihennek.
ján
tábortMózes,
vernek,
nagyon örülünk."
önkéntes csapatok,
az a sok
2563csak
Nixonfelröppen
Way
álltak,
Isten
pedig
megnyitotta
számukszer
a
hír,
az
egyiptomi
Várj még Uram!
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
FULLERTON, CA
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künk, hogyan
szabadít
meg
Isten
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Baptista Gyülekezet
nevében:IRODALMI
ban. ebbõl
Elõl a tenger,
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lálból
az életbe.
Még mindig itt NAP
vagyok,
bennünket
a lehetetlen
helyzetbõl?
* mögöttük
**
A nép elõbb
segítségért
kiált
Istenhez,
még
mindig
itt
vagyunk
sokan.
Q Press Graphic Design Studio
Ezt a lépést te se halogasd!
Mózes aztán
csak
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válaszolhatta
neki
esik
Mózesnek:
Papp
Dániel
lelkipásztor
2124pedig
Rose
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Street,
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CA 91107 Mitvolna,
Visit ourLukács
Web János
site at www.evangeliumihirnok.net
Herjeczki Géza (1977)
tettél velünk, miért hoztál ki minket
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Központ...
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folytatás
folytatásazaz1.1.oldalról
oldalról
fedett helyre. A főbejárat széles, fedett
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
teraszára húzódhattak be ilyenkor a bevan húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
tegek, melynek ablakait szúnyogháló
a tisztességes
temetéshez
valópárás
jogukat
védte
csupán, hogy
a trópusi
me-is
megtarthatták.
Az
élet
egy
merõ
kinlódás,
legben járhasson a levegő az épületben,
ésrekedjenek.
halál. De hát ezis jobb,
dereménytelenség
a rovarok kívül
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs kilátás
ennél
A bejárat melletti helyiségben
tárolták
többre.
Fogadjuk
el
a
helyzetet,
és
az
és kezelték a kórlapokat, innen nyíltadott
hákeretekben
próbáljuk
rom
kórterem,
melyekelviselhetõvé
összesen tíztenni.
szetengetikvoltak
az életüket
ma is
mélyHányan
befogadására
alkalmasak,
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
de az ínség nagy úr, sokszor húszan is
Így tengette
életét A
Izráel
míg el
szorongtak
a szűkazhelyen.
kórházban
nem olyan
jött hozzá
Szabadító
és fekhetki nem
mégis
fehér,a vetett
ágyban
hozta
õket amég
szolgaság
tek,
amiben
soha. házából.
Margit irodája egyszerű, praktikus
a mi gyógyszeres
Szabadítónk?
2Mózes
volt,Milyen
íróasztallal,
szekrén�12:42-ben
találunk egyasztallal
különös mondanyel,
vizsgáló-kezelő
berentot Istenrõl.
dezve.
A raktár és a műtő szintén a lenti
Virrasztott
azon
az éjszakán,
előtérből
nyílott.azAÚr
műtő
egyben
szülőamikor kihozta
õket Egyiptomból.
Ez az
szobaként
is funkcionált,
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volt.
lesztéseket
itt végezték.
evangélium
ebben a
A Micsoda
laboratóriumban
főlegvan
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az Úr. Pedig
meghatározás
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õrizõje
szunnyad
nem
Az
infúziók
is ittnem
kaptak
helyet, s és
a sterialszik.isMit
jelent az, hogy virrasztott az
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itt történt.
Úr
azon az bizony
éjszakán,
amikor
Margitnak
könnyes
lettkihozta
a szenépét
Egyiptomból?
me
először
egy pillanatra, amikor sürEmberileg
Isten mindent
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népére figyelt
azon
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a steril
az éjszakán.
szabadulásis minden
műszer,
s itt hány
ember élete
múlott
mozzanatát
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eddig
azon,
hogy sokszor
nem
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pillanatot
figyelõ
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Eszébe
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Hát kicsoda
ez a rabszolga,
első
szülésrongyos
is, amihez
riasztották...
koszos,
nép,
hogy az Isten
Az emeleten kapott
helyet Cserepkáék
személyesen
gondoskodik
róluk, és
kis
lakása,félretéve
és a majdani
mindent
figyel ápolónők
rájuk? szállása.1500 évvel késõbb ismét virrasztott
A Isten
kertben
szépen gondozott
fo-a
az
a Gecsemáné
kertben, fű
azon
gadta
a belépőket,
és
csütörtök
éjszakán,János
azon narancsa pénteken,
grapefruitfákat
ültetett, hogy
a szemazon a húsvétishajnalon,
amikor
a mi
nek
is kellemestörtént.
látványt nyújtson. A
szabadításunk
maradék
kőből meg,bizonyságom
hogy ne maradjon
Sõt, személyes
van arott,
hogyvelem
ne legyen
kígyóknakazhol
ról,éshogy
együttavirrasztott
Úr
megbújni,
épített,
és a lábado28 évvel medencét
ezelõtt egy
téli estén,
amikor
zórólam
betegek
is örömüket
lelhették
benne.
is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
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Istenem,
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hogy neszabacsak
Üldözött
szabadok,
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hanem
bemerítőmedence
is
dok. Elindultak tehát. Nem volt letehessen!
lekommunikáció. Nem lehetett mobilJános fontos
szerepeta töltött
be a hogy
kórtelefonon
rákérdezni
sor elején,
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életében.
személyben
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mindenEgy
rendben
van-e. Közel
két
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beszerző,
személyzetis,
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öregek, juhok,
barmok, szekerek,
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Sürgős
konvoj.
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el.szer
Ezek
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felröppen
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minden
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aki
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Mózesnek:
Mit
Felhők
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zöldesik
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Magyarországi Baptista Egyház
Morzsák Bolíviából
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban.
Kiderül,
van a népnek
Csaknem
fél hogy
évszázada,
hogy
hite,
de
még
nagyon
gyenge
hit. Ha
Cserepkáék (János bácsi,az aMargitka
jól
mennek
dolgok,
tisztelik Katikával
az Urat,
néni
a két apici
gyermekkel:
de
balul üt ki valami,
márismissziós
pániés haBarnuskával)
elindultak
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
Ki voltgyea
küldetésükre
Bolíviába.
Tizenéves
rekként
nemidesokat
értettem belőle, csak
hibás,
hogy
jutottunk?
hogy
nagyon-nagyon
messzire
Mellesleg,
sok keresztyén
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szinten
hitéletében.vannak kitéve, s lehetEkkor
hogy Mózesnek
nem is látjuk
őket többé.
Sok
eszébe
jut Isten
misszionárius
ígérete.
2Mózeshalálhíréről
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lottunk
akkortájt. Mikor
hogy
megszabadítja
õket sokáaz egyiptoig
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kaptunk
hírt
miak kezébõl, és beviszifelőlük,
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epizód
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nép
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Most az a
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mikor
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munkát Isten
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körben
féljetek!
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meglátjátok
édesapánk
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adtunk.szabadít
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meg és
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imatársaknak
tovább
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
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is ki tud
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őket,
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Útat nyitnifelfértek,
a tengeren,
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az utat. Az autó nem
akart
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind
a
indulni, a Úr
gépkocsivezető
kilépett,
hogy
Szabadító
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az ezt,
élet engem
kapuját,
õk átléptek
a hais és
nagyon
megrendített,
lálból
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bácsiék fia, megemlítette, hogy mis�sziós utat szervez Bolíviába,
nem merLukács János

4100komolyan
Berettyóújfalu,
Eötvös
2. is
tem
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nekem
megadathat,
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www.baptista.hu/berettyoujfalu
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azért imádkoztunk,
tegye
Kedves
Testvéreink hogy
JézusIsten
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veletek van,
minden ésnemzedékvan húsosfazék,
fokhagyma
uborka, és
kel,
örökre: szivárványívemet
a tisztességes
temetéshez való helyezem
jogukat is
a megtarthatták.
felhőkre…” (1Móz
9,12-13).
Az élet
egy merõ kinlódás,
reménytelenség
és halál.
De hát ezis nem
jobb,
Soha ilyen nagy
jelentőséggel
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
bírtak a jelek, mint manapság. Globalitöbbre.világunk
Fogadjukújelnyelvét
a helyzetet,
és az adott
zálódó
alkotják,
hekeretekbenazpróbáljuk
tenni.
lyettesítve
írott szótelviselhetõvé
és a beszédet.
A
Hányan tengetik használatos
az életüket jelekma is
számítástechnikában
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
kel
előbb
ismerkedik meg a gyermek,
Így
tengette az
életét
IzráelAmíg
el
mint anyanyelve
írott
jeleivel.
köznem
jött hozzá
a Szabadító
és ki nem
úti
jeleket
és jelzéseket
nemzetközileg
hozta õket a szolgaság
házából. egyre
szabályozzák,
hogy az otthonától
gyakrabban távolra szakadó ember is
a miASzabadítónk?
célbaMilyen
érhessen.
zenei jelekkel2Mózes
teleírt
12:42-ben
egy különös
mondakézirat
egy találunk
külön világ,
míg a jeleknek
tot Istenrõl.
engedelmeskedő
művész hidat nem ver
Virrasztott
az Úr azon az éjszakán,
a művöz
– a megszólaltatásban,
majd
amikor kihozta
Egyiptomból. Ez az
hozzánk
– a zeneiõket
élményben.
éjszaka
Úré volt.
A jelekaz
eredete
egybeolvad az ember
Micsoda
evangélium
van kialakuebben a
kommunikációs
képességeinek
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
lásával. Hasznosságuk kétségbevonhaIzráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
nem
tatlan. Megjelölték a telek határát, mert
alszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
az
a jel a gazda távollétében is beszél. Az
Úr
azon
az
éjszakán,
amikor
kihozta
időn át is üzen. A szándékot - barátét,
népét
Egyiptomból?
vagy
ellenségét
- egyértelművé teszi.
Emberileg szólva – Isten mindent
Az Özönvíz
utáni
először
azazon
ítéfélretett
és csak
az Õvilág
népére
figyelt
letazjeleivel
volt tele.
A bárkába visszatééjszakán.
A szabadulás
minden
rőmozzanatát
galamb „nem
talált helyet felügyelte,
a lábának,
személyesen
hogy
leszállhasson,”
de
hét
nappal
kéminden pillanatot figyelõ tekintetével
sőbb
már
„leszakított
olajfalevél
volt
a
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
csőrében”.
Képzeljüknép,
csakhogy
el Nóét,
a
koszos, rongyos
az aki
Isten
madárlátta
fát isgondoskodik
látta e jel mögött,
mert
személyesen
róluk,
és
friss
hajtásra
lelt
a
galamb:
lecsípett
mindent félretéve figyel rájuk?
életjelet
menekültekhez!
1500repített
évvel akésõbb
ismét virrasztott
AzIsten
ősi atörténetben
is aazon
„jel-a
az
GecsemánéIsten
kertben,
ről”
beszél éjszakán,
Nóéval. Aazon
szivárványívről.
csütörtök
a pénteken,
Nekünk
üzen hajnalon,
vele. Aki amikor
ezt a bibliai
azon a ishúsvét
a mi
történetet
egyszer
is
meghallotta,
a sziszabadításunk történt.
várványt
látva mástbizonyságom
fog gondolni,van
mint
Sõt, személyes
aregyébként.
A „jelenséget”
meg az
lehet
ról, hogy velem
együtt virrasztott
Úr
magyarázni
tudományosan
is, de
leg28 évvel ezelõtt
egy téli estén,
amikor
pontosabb
ismereteink
sem lopják
meg
rólam is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
a látványnak azt a jelentőségét, amit Isten szava
adottszabadok,
neki. Akik
hiszik,szabahogy
Üldözött
gyõztes
Isten
az emberrel,
dok.beszél
Elindultak
tehát. azok
Nemfigyelnek
volt tea lekommunikáció.
„jelekre” - megértik
azokat.
Nem
lehetett mobilA szivárvány?
Csodáljuk,
örömmel
telefonon
rákérdezni
a sor elején,
hogy
mustráljuk,
mert
jelzi, hogy
a vihátul minden
rendben
van-e.nem
Közel
két
haré
az utolsó
A Nap fénye
áttör a
milliós
nép, szó.
asszonyok,
gyermekek,
felhőkön.
Folytatódjék
az élet! vége– üti
öregek, juhok,
barmok,hát
szekerek,
háton
a napsugár
a
láthatatlan
konvoj.azA esőcseppet.
Veres tengerÉs
partmelegedő
pára gyüleján tábortföldről
vernek,felszálló
megpihennek.
Egykezni
indulfelröppen
egy másik
táj az
fölé,
hogy a
szer csak
a hír,
egyiptomi
láthatáron
sötétlőKitör
felhőgomolyagban
sereg közeledik.
a pánik a táborújabb
jelétaadja
valahol,
másnak,
a köban. Elõl
tenger,
mögöttük
az ellenség.
zelgő
Így gondolták
a réA nép„áldásnak”.
elõbb segítségért
kiált Istenhez,
giek:
az neki
eső…esik
Nem
hiába hasítja
aztánáldás
pedig
Mózesnek:
Mit
ekéjével
és öntözi
verítékkel
tettél velünk,
miért
hoztál az
ki ember
minket

5. oldal
3. oldal

Egyiptomból?
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
TORONTÓ
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban.
Kiderül, hogy
van a népnek
Ez év tavaszán
köszöntöttük
a tohite,
de
még
nagyon
gyenge
az a hit.
Ha
rontói gyülekezetben a Kuti
házasjól mennek
a dolgok,
tisztelik az Urat,
párt,
házasságuk
50. évfordulóján.
de ha balul üt ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid
epizód
a népCerna
életében.
Nem ez(Jua
József
és Anica
községben
vég, Isten ígértek
folytatásthűséget
ígért. Most
az a
goszlávia)
egymásnak
dolgunk,
erõsen
ráálljunk
Isten
Isten
és azhogy
emberek
előtt,
1962. április
szavára.Házasságukat
Így bátorítja Mózes
a népet: Ne
29-én.
négy gyermekkel
féljetek! Álljatok
és majd
meglátjátok
ajándékozta
meg helyt,
Urunk,
később
hogyan szabadít
ma ünneplésen
az Úr bennetizenegy
unokávalmeg
is. Az
jeteket!
2Mózes
14: 13, 14.
len
voltak
a Kanadában
élő családtagok,
gyermekek,
is.mint
Püsök
Dániel
Mózes nemunokák
okosabb,
a nép,
csak
lelkipásztor
a gyülekezet
virághisz Istenben,igével,
és a hit
beszédét mondja
gal
és egy
emlék-plakettel
köszöntötte
tovább
az üldözött
szabadoknak.
Ha
őket,
majd
tisztelet
után
Isten az
aki, aakkor
teljesíti
az szeretetvenÕ beszédét.
dégség,
torta
várta az egybegyűlteket.
Ebben hitt
Mózes.
Ha
azt
kérdezte
volna valaki
MózesEgy kérdésre válaszolva
Anica
azt
tõl: Mikorhogy
teljesíti
Isten, amit
megígért?
mondta,
a hosszú,
együtt
eltöltött
Erre Mózes
csakkegyelme
azt válaszolhatta
volna,
évek
titka Isten
és a kölcsönös
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérszeretet.
dezte
volna:
mondd
neKísérje
őketMózes,
továbbra
is Istenmeg
kegyelkünk,
hogyan
szabadít
meg
Isten
me, s vegye körül őket a család és a gyübennünket
ebbõl a lehetetlen
lekezet
szeretete!
KGD helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuadok!
földAz
hátát.
Megtérül
az áldozat,
mert
Úr harcol
értetek,
és a lehetetegyütt
munkálkodik
velünk
a
Teremtő
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Isten,
a gondunkat
Ez asőt,
bibliai
hit. Hinniviseli.
azt jelenti, koMa
már
kevesen
keresik
molyan veszem azt, amit
Istenkenyerüket
mond, ha
aannak
földet
munkálva,
és mi, városlakók,
minden
ellentmondani
látszik is.
nem
szeretjük
az esőt.
Élni
viNem igazán
tudom, hogyan
szabadít
meg,
csak
szont
Akárhogy
is próbáljuk
megvárok kell.
rá és hiszek
benne,
és amit nekem
keresni
a hozzávalót,
jönpedig
bizony
mond, megteszem.
A jól
többi
az neÕ
künk
is
a
„jel”
a
gondoskodásról.
Nem
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefécsak
igényeinkkerekét,
vannak,homályt
mert az
keznianyagi
a harcikocsik
ember
nem
csak
anyag.
Érzelmi,
szociábocsátani az egyiptomiakra... mind
a
lis,
intellektuális
és
lelki
szükségeinkről
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
hasonlóképpen
gondoskodik
mennyei
szabadítást kegyelembõl.
Hit által
foAtyánk. Ígéretére emlékeztet, reményre
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
szólít sokféle jellel, amit ha figyelmen
bár mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
kívül
hagyunk,
Istenre nem
figyelünk.
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
Urunk gondoskodó szeretetének a
érted.
jeleit
viselhetjük, és
azokkal
szolgálA tengerparton
a halál
kapujában
hatunk
mi
magunk
is.
A
jeltelen
élet
álltak, Isten pedig megnyitotta számukolyan, mint az út szélén árválkodó üres
ra az élet kapuját, és õk átléptek a haoszlop…
lálból az életbe.
Imádkozzunk az anyagiak miatt küzdő
Ezt a lépést te se halogasd!
családokért!

Novák János
József
Lukács

Menyegzői
híradás
Magyarországi
Baptista
Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Egy forró nyári napon, 2012. augusz410018-án
Berettyóújfalu,
u. 2.
tus
ünnepeltükEötvös
Csercsa
Tamás
www.baptista.hu/berettyoujfalu
és Kürti Bernadett menyegzőjét Budapesten, a Wesselényi utcai imaházban.
Kedves Testvéreink
KriszKülönleges
alkalom voltJézus
ez, mert
a csatusban!
lád és a rokonság tagjain kívül, sokfelől
Kedves Amerikai
Baptista
érkeztek
vendégek, Magyar
- a határon
túlról
Szövetség!
is: Erdélyből, USA-ból és Kanadából.
Örömömre
szolgált, hogy
az utóbbiak
„Nem igazságtalan
az Isten,
hogy
között én isaott
lehettem, mert gyülekeelfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
és a
zetünk nevében
kifejezhettem
szeretetrõl,
melyet is
tanúsítottatok
az azt
Õ a
neve
iránt, amikor
szolgáltatok
és aszolszeretetet
és megbecsülést,
amit
torongáltok
a szenteknek.”
6:10) szolgáló
tói gyülekezet
érez(Zsid
a hűséggel
Tomi iránt, aki most élete legnagyobb
Köszönjük, hogy ért.
gondoltak ránk nefordulópontjához
héz 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
áldását kívánjuk.
BernadettIstenünk
is ugyanebben
részesült
anyagyülekezete, az Arad belvárosi
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
gyülekezet
részéről. Simon
András lelkiBaptista
Gyülekezet
nevében:
pásztor vezette a szép programot, melyben a rokonság
elhangzó köPapprészéről
Dániel lelkipásztor
szöntéseket Szatmári
az aradi énekkar
szolgálata
István gondnok
Lisztes TiborApresbiter
tette széppé, változatossá.
menyas�szony nagybátyja, dr. Giorgiov Adrián
===========================
nagyváradi lelkipásztor hirdetett igét,
a Példabeszédek 31:1-10 alapján szólt a
VÁRJ MÉG!
derék asszonyról,
aki feleség és igaz ba(2Móz
14,21-22)
rátJózsué
is. Dr. 3:16
Herjeczki
Géza,
az ÉAMBSz
elnöke vezette őket a fogadalomtételben, és kérte Isten áldását
a közös
Megállt
a víz.útra
induló ifjú párra.
(Herjeczki
Minthogyha
óriásitestvér
kéz
annak idején, minttartotta
torontóivolna
lelkipásztor
föl,
imádkozott az újszülött Tamásért.)
megállt,
A köszöntések sora
folytatódott
s rakásra
gyûlt,vacsora közben, a gyönyörű Duna-palofeszült,
tában, ahol hullám
kb. 120 hullámra
vendég örülhetett
hõkölt. a
találkozásnak és a fiatal pár Megállt
örömének.
Itt az ifjúság is szóhoz jutott
különféle
egy percre,
programmal. Közben
megtörtént
a fényamíg a túlsó partra
képezés is, a közeli Szent
István
baziliát nem
értünk.
ka előtti impozáns téren.
Szép emlék mindnyájunknak
ez az
Várj még Uram!
alkalom, az új párnak
pedig
felejthetetKezed ne vedd el!
len indulás egy
MindMéghosszú
mindigéletútra.
itt vagyok,
nyájunk
járjon
mégszívbeli
mindigkívánsága:
itt vagyunkIsten
sokan.
előttük ezen az úton szüntelen!
Oláh Gabriella
Herjeczki
Géza (1977)

6.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT
NEW SZABADOK
YORK

folytatás az 1. oldalról
A szeptemberi hónap eseménydús vaAz élet gyötrelem,
de azérta van
enni,
sárnapokkal
gazdagította
Newmit
York-i
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
gyülekezet életét. Hálás szívvel emléa
tisztességes
temetéshez
való
jogukat
kezünk ezekre a vasárnapokra és kér-is
megtarthatták.
élet egymég
merõilyenek
kinlódás,
jük
Istent, hogyAz
legyenek
a
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
közeljövőben.
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 az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka
az Úré9-én
volt. Lipták Dániel és
Szeptember
Micsoda
evangélium
ebben a
Mónika hozták el második van
kislányukat,
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
Hannát, hogy bemutassák az Úrnak
és
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
nem
a gyülekezetnek. Mivel Hanna az Anna
alszik.
Mit jelent az, hogy
virrasztott
az
név
magyarosításából
származik,
melyÚr
azon
az
éjszakán,
amikor
kihozta
nek jelentése: kegyelem, Dr. Gergely
népét lelkipásztor
Egyiptomból?
István
testvérünk az ő törEmberileg
szólva
– Isten
ténetéből olvasott
Sámuel
első mindent
könyve
félretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt meg
azon
első részéből. Hogyan nyilvánult
az
éjszakán.
A
szabadulás
minden
Isten kegyelme Anna életében?
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
Mivel nem lehetett
gyermeke,
az emminden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
berek gúnyolták, nehezítették életét, de
kísért
végig. Hát
kicsoda
ez a rabszolga,
Isten
kegyelme
erőt
adott számára
a prókoszos,
rongyos
nép,
hogy
Isten
bák hordozásában. Isten átviszi az
az övéit
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
minden nehézségen.
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
Anna imádsága meghallgatást talált.
késõbb
virrasztott
Isten1500
nemévvel
hagyta
válaszismét
nélkül.
Kitaraz
Isten
a
Gecsemáné
kertben,
azon a
tó, őszinte kérését meghallgatta, megjucsütörtökBátorítson
éjszakán, bennünket
azon a pénteken,
talmazta.
is ez a
azon
a
húsvét
hajnalon,
a mi
példa. Kéréseinket merjük amikor
hálaadással
szabadításunk
történt.
az Úr elé hozni, mert Ő mondta: „Elég
Sõt,
bizonyságom van arnéked
azszemélyes
én kegyelmem...”
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
Anna fogadását teljesítette
az Úrnak,
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
ugyanis ígéretet tett, hogy ha fiú gyerrólamadisIsten,
lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
meket
egész
életét Neki
szente-

li. Erre
emberiszabadok,
erő nem képes,
Isten
keÜldözött
gyõztes
szabagyelmére volt szüksége, hogy fogadását
dok. Elindultak tehát. Nem volt temeg tudja tartani.
lekommunikáció. Nem lehetett mobilEzen a vasárnapon azért imádkoztelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
tunk, hogy Hanna is legyen ilyen szolhátul minden rendben van-e. Közel két
gálóleánya az Úrnak, akit a kegyelem
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
megőriz és átsegít minden nehézségen.
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeA jó Isten áldja meg a Lipták családot
láthatatlan konvoj. A Veres tenger partés Isten kegyelme vezesse további életüján tábort vernek, megpihennek. Egyket, hogy nevelhessék gyermekeiket az
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
Ő dicsőségére!
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborSzeptember
23-án
délutánazamolyan
ban.
Elõl a tenger,
mögöttük
ellenség.
búcsú
lehetett
A népistentiszteletben
elõbb segítségért
kiált részünk,
Istenhez,
amikor
Kulcsár
Sándor
nyugalmazott
aztán pedig
neki
esik Mózesnek:
Mit
lelkipásztor
és felesége
új útjukra
kétettél velünk,
miért hoztál
ki minket

2012. november
3. oldal

szültek.
Isten új
missziós
hívEgyiptomból?
2Mózes
14: területre
10, 11. Jobb
ta
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Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyipfolytatás az 1. oldalról
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tudjuk megnyitni
teket! 2MózesBár
14:nem
13, 14.
kedett
férjével,
akivel
át
költöztek
KaMicsoda evangélium van ebben a ebben az évben az iskolát, már csak apliforniába,
és két
gyermekük
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
mondatban?
Virrasztott
az született.
Úr. Pedig róbb
munkák maradtak
hátra, nem
gond
hisz
Istenben,
és a hit beszédét
mondja
Az
istentiszteleten
vigasztalásul
szolIzráel õrizõje nem szunnyad és nem a befejezés.
Az
imaházépítésnél
azontovább az üldözött szabadoknak. Ha
gáltak
keresztről
és hogy
kegyelemről
szóalszik.a Mit
jelent az,
virrasztott
az ban
hiányzik
Saio
bácsi.
Nem
Istennagyon
az aki, akkor
teljesíti
az Õ
beszédét.
lóÚrénekek.
folytatódott
azon azÚrvacsorával
éjszakán, amikor
kihozta is
tudjuk,
hogyan
folytassuk
a
munkát,
Ebben hitt Mózes.
együttlétünk,
a régi kereszthez járulnépét Egyiptomból?
pedig lassan véget ér az esős évszak,
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestunk,Emberileg
hogy szövetséget
Istenszólva – újítsunk
Isten mindent
és most lehetne újra építkezni. Kérlek,
tõl:
Mikor teljesíti
Isten, amit
megígért?
nel.
félretett és csak az Õ népére figyelt azon imádkozzatok
a gyászoló
családért,
és
Erre
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
az
éjszakán.
A
szabadulás
minden
Lelkipásztor testvérünk olvasta fel
hogy tudjunk találni egy másik megbízhogy:kőműves
Nem tudom.
Ha valaki azt kérmozzanatát
felügyelte, ható
húga
életrajzát,személyesen
amint arra édesanyjuk
mestert.
dezte
volna:
Mózes,
meg neminden pillanatotTiszta
figyelõ
tekintetével
visszaemlékezett.
gyermeki
hite
Építkezés, építkezésmondd
- akármerre
nékünk,
hogyan
szabadít
meg Isten
végig. Hát
kicsodaemlékül.
ez a rabszolga,
éskísért
vidámsága
maradjon
Tözek.
Eljött
a Teológia
Szeminárium
épíkoszos, rongyos
nép, hogy
az tusát,
Isten tésének
bennünket
a lehetetlen
helyzetbõl?
rekedjünk
végig megállni
a nagy
az ebbõl
ideje is…
A Baptista
Szövetszemélyesen
gondoskodik
róluk,
és
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
hogy elnyerhessük a koronát, amit félre
ség vezetősége azzal a kéréssel volna,
fordult
mindent
félretéve
figyel rájuk?
Nem tudom!
Egyet
azonban
tuahogy:
közösség
tagjaihoz,
hogy
mindenki
tett
számunkra
Istenünk.
1500 évvel késõbb ismét virrasztott támogassa
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
leheteta
szövetséget
legalább
40
Az igét Hunter Vadász János lelkiaz Isten a Gecsemáné kertben, azon a Ft-tal
lenbõl
is
ki
tud
vezetni,
mert
Õ
az
Úr.
illetve
kb
20
centtel
(self-reliance
pásztor hirdette a Ján 14,1-6 alapján. Ne
csütörtök éjszakán, azon a pénteken, fund),
Ez aésbibliai
Hinni azt
jelenti,
ezt azhit.
összeget
BTSz
telekkoványugtalankodjék
a ti szívetek,
hangzott
azon a húsvét hajnalon,
amikor
a mi sárlására
és építkezésre
fordítani.
molyan veszem
azt, amitfogjuk
Isten mond,
ha
többször
a
megemlékezés
során.
Vadász
szabadításunk történt.
Imádkozzatok,
hogy ez a tervünk
minél
annak minden ellentmondani
látszik
is.
testvér
kihangsúlyozta,
milyen
fontos
a
Sõt, személyes bizonyságom van ar- előbb
megvalósuljon.
Addigmeg,
is csak
folyNem tudom,
hogyan szabadít
közös
teher/bánat
viselés.
A
szomorú
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr tatjuk
tanítást
Bo,nekem
Kono,
várok ráa és
hiszek Freetown,
benne, és amit
fájdalom
vannak
lelki testvé28 évvelenyhül,
ezelõtthaegy
téli estén,
amikor Lunsar
és
Makeni
városban.
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
az Õ
rek
akikkel
megoszthatjuk
azt.
rólam
is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
NéhányÚtat
héttelnyitni
ezelőtt
véget ért aleféRafeladata.
a
tengeren,
Isten vigasztalását kérjük a gyászoló
madán,
a
mohamedán
böjt.
Sajnos
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
Üldözött szabadok, gyõztes szaba- azonban
családra.
hangosító
berendezést,
amit
bocsátania az
egyiptomiakra...
mind
a
Őri Kulcsár
Ibolya
dok. Elindultak tehát.
Nem volt
te- egy
parlamenti
képviselő
ajándékozott
Szabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
lekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit
által élhetsz szabadon,
hátul minden rendben
van-e. Közel
két Memorial
Honorary
and
Fund
bár
mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
The purpose: supporting the missionary
initiatives of
ourazyoung
people.
gyõzelmesen,
mert
Úr hadakozik
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeDonations
from
this
fund
will
be
allocated
by
the
Missionary
and
Benevolence
láthatatlan konvoj. A Veres tenger part- érted.
Board
at its
mid-year
meetings. The
written applications
addressed
to the
MBB
A tengerparton
a halál
kapujában
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyshould
state
the
goals
and
the
duration
of
the
mission
trip,
and
should
include
a
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi álltak, Isten pedig megnyitotta számukletter
of
support
from
the
pastor
of
the
applicant.
sereg közeledik. Kitör a pánik a tábor- ra az élet kapuját, és õk átléptek a hadeposit
is the az
money
donatedlálból
in memory
of Ernest J. Kish. Please
ban.The
Elõlinitial
a tenger,
mögöttük
ellenség.
az életbe.
to contribute
this fund.
Send money
to
the
Treasurer
(see address on
Aconsider
nép elõbb
segítségérttokiált
Istenhez,
Ezt a lépést te se halogasd!
aztán
pedig neki esik Mózesnek: Mit
page 2).
Lukács János
tettél velünk, miért hoztál ki minket
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9. oldal
3. oldal

az
ünnepen a szomszédomban
levő moMagyarországi
Baptista Egyház
hamedán
gyülekezetnek,
nem
tették el.
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Minaretjük
nincs,
így
kb.
10
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u.méterre
2.
az
ablakomtól bömböltetik naponta ötwww.baptista.hu/berettyoujfalu
ször imádságaikat és korán idézeteiket,
természetesen
arabul. Reggel
5:30-kor
Kedves Testvéreink
Jézus Kriszkezdik
és
este
8:30-kor
fejezik
be. Ha
tusban!
csak
a szokásos
imára
hívás Baptista
lenne, nem
Kedves
Amerikai
Magyar
zúgolódnék, de határozottan fárasztó
Szövetség!
naponta ötször több mint fél óráig, néha
„Nem óráig
igazságtalan
Isten, kacifánhogy
másfél
hallgatni az
a süvítő,
elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
és a
tos korán idézeteket. Kérlek, imádkozszeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
Õ
zatok, hogy
az Úr
mozdítsa el azemberi
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolkéz aérintése
nélkül(Zsid
a szomszédomban
gáltok
szenteknek.”
6:10)
felállított utálatosságot, a hangosító berendezést,
a nagyokat
mondó
Köszönjük,éshogy
gondoltak
ránk szájt,
ne- a
kéthelyzetünkben.
hangszórót.
héz
Sajnos azaugusztus
egyik este
nemcsak
Imaházunk
végi
leomlásaaésmecsetben használták
a hangszórókat,
lebontása
után jó reménységgel
va-hagyunk
hogyaIsten
megsegít ben-bunem afelõl,
a fiatalok
szomszédomban
nünket
új és szép hajlékot
építeni
liztak,egy
természetesen
olyan hangosan,
istentiszteletek
céljára,éjszaka
az Õ neve
hogy szinte egész
nemdicsõtudtam
ségére.
munkálatokat
jövõ tavasszal
aludni.A Nem
vagyok benne
biztos, de
kezdjük
meg,
addigsátán
a nem
várt terveúgy tűnt,
mintha
imádók
által írt
zéssel
az engedélyek
beszerzésével
zenétéshallgattak
volna. Nekem
mindenfoglalkozunk.
esetre
úgyésmegfájdult
a fejem,
hogy
Tervünk
szándékunk
végrehajmásnap
ott
kellett
hagynom
az
imasátására fogjuk fordítani a kedves testvérek
torban
az istentiszteletet.
alkaáltal
számunkra
eljuttatottSpeciális
összeget:
lom volt,
berendezéssel.
$5,000,
azazhangosító
ötezer dollárt.
Másnap már belázasodtam. Mivel itt
Ezúton
testvéreink
láz
eseténisa megköszönve
legnagyobb veszély
a malásegítségét, kérjük továbbra is a minket és
ria,
bevettem
a
szokásos
tablettákat,
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden de
nem segítettek.
Elmentem
orvoshoz,
szolgálatukra
Istenünk
áldását az
kívánjuk.
aki vérvizsgálat után azt mondta, hogy
valószínűleg
olyan maláriás
betegséget
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
kaptam,
amely nem
reagál a hagyomáBaptista
Gyülekezet
nevében:
nyos malária gyógyszerre. Felírt egy
Papp Dániel lelkipásztor
másikat, deSzatmári
biztonság
kedvéért egy
István gondnok
erős antibiotikumot
is.
Most
szedem a
Lisztes Tibor presbiter
gyógyszereket, amitől úgy elment az ét===========================
vágyam, hogy három hét alatt lefogytam
kb. 10 kg-t. Nem látszik meg, mert volt
miből…VÁRJ
Kérlek, MÉG!
imádkozzatok, hogy
mielőbb
felgyógyuljak!
Józsuételjesen
3:16 (2Móz
14,21-22)
Nagy öröm, hogy a Fula bibliaolvasó
csoporthoz egy újabb Megállt
tag csatlakozott.
a víz.
Mohamed, akiMinthogyha
az autómat tartja
óriásikarban,
kéz
feleséget hozatott magának
tartotta Conakry-ból.
volna föl,
Ebbe én is besegítettem anyagiakkal,
megállt, a
nősülés nem könnyű sügy
Afrikában.
rakásra gyûlt, El
kellett küldeni a menyasszony
pénzt,
feszült,
ajándékokat hullám
a lány családjának,
útikölthullámra hõkölt.
séget, stb. Mohamed családja Megállt
Guineéban
él, ők rendezték el a kétegy
család
között
percre,
a tradicionális házasságot.
Azután
amíg a túlsó partrafeltették a poda-podára át
(helyi
nemtranszport)
értünk.
Salimatut, a menyecskét és Mohamed
húgát. Majdnem elsírtam
magam,
amiVárj még
Uram!
kor kimentünk értük
a
makenii
állomásKezed ne vedd el!
ra, és megláttam
kis batyut,
amivel a
Mégamindig
itt vagyok,
menyasszony
megérkezett.
Én,sokan.
ha csak
még mindig
itt vagyunk
Freetownba megyek egy néhány napra,
több cuccot szoktam
magammal
vinni.
Herjeczki
Géza (1977)

2010.
10.
oldalszeptember

Egy néhány napig
velem együtt lakÜLDÖZÖTT
SZABADOK
tak,
azután
segítettem,
folytatás az 1. oldalrólhogy ki tudjanak
venni egy szoba-“konyhás” kis lakást.
Most
hetente
négy de
délelőtt
kölcsönösen
Az élet
gyötrelem,
azért van
mit enni,
tanítgatjuk
egymást,
a hölgyés
nem
beszél
van húsosfazék,
fokhagyma
uborka,
és
sea angolul,
se franciául,
se való
krioul.
Én ta-is
tisztességes
temetéshez
jogukat
nulom
tőle a Fulát,
ő meg
tőlemkinlódás,
a kriot.
megtarthatták.
Az élet
egy merõ
Egyelőre
nem tudésolvasni,
de hát
érdeklődésreménytelenség
halál. De
ezis jobb,
sel
hallgatja
a bibliai
Kérmint
a semmi,
és úgy történeteket.
sincs kilátás ennél
lek,
imádkozzatok,
Mohamed
és
többre.
Fogadjuk el ahogy
helyzetet,
és az adott
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
Salimatu
elfogadja
az Úr
Jézust. tenni.
Hányan tengetik
életüket ma is
Köszönöm,
hogy aaz segítségetekkel
ezzel aazrabszolga-gondolkodással?
ebben
évben is folytatni tudtam a
Így
tengette
az életétKérlek
Izráeltovábbmíg el
sierra
leonei
szolgálatot.
jött hozzá a úgy
Szabadító
és ki mint
nem
ranem
is támogassatok
imádsággal
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
anyagiakkal, adóból levonható adományaitokat küldjétek a szövetségünk pénzMilyen(címe
a mi aSzabadítónk?
2Mózes
tárosának
2. oldalon található).
találunk
egy különös
mondaA12:42-ben
Hungarian
Baptist
Convention
of
tot Istenrõl.
North
America nevére kiállított csekkre
Virrasztott
az Úr
azon az
éjszakán,
írjátok
rá: Mission
in Sierra
Leone.
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
Testvériazüdvözlettel:
éjszaka
Úré volt.
Füredi
Gabriellavan
Kamilla
Micsoda
evangélium
ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
(3)
minden pillanatot figyelõ tekintetével
„Egy végig.
hegedűtanár,
aki hegedülni
taníkísért
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
totta
8 éves
lányát, nép,
s mindig
koszos,
rongyos
hogyhangvilla
az Isten
után
hangolta agondoskodik
hegedűjét, ígyróluk,
beszélt
személyesen
és
kislányának
Jézusról
egy rájuk?
kedvező órámindent félretéve
figyel
ban.1500
(Karácsonyi
éneketismét
tanított
hegeévvel késõbb
virrasztott
dülni).
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
- Tudod, nekünk
szecsütörtök
éjszakán,Jézus
azonKrisztus
a pénteken,
mélye
az alaphang,
azon a "hangvilla”,
húsvét hajnalon,
amikor aakit
mi
azért
adott nekünk
Isten, hogy mindig
szabadításunk
történt.
legyen
ráhangolni
az életünket,
Sõt,kire
személyes
bizonyságom
van arhogy
az tiszta
hangot
Ráhangoról, hogy
velem
együttadjon.
virrasztott
az Úr
lódni
pedigezelõtt
csak úgy
rend28 évvel
egy tudunk,
téli estén,haamikor
szeresen
és figyerólam is olvassuk
lehulltak abeszédeit
rabtartó bilincsei.
lemmel kísérjük életét: mit tett, mit
Üldözött
szabadok,
gyõztes
szabamondott,
hogyan
élt, mikor
mit csinált.
Ahogy
a hegedűnket
újra és
újravolt
ráhandok. Elindultak
tehát.
Nem
tegoljuk
a hangvilla Nem
hangjára,
úgymobilkell
lekommunikáció.
lehetett
naponként
életérea és
rátelefonon Jézus
rákérdezni
sortanítására
elején, hogy
hangolódnunk,
hogy életünk
hanhátul minden rendben
van-e.tiszta
Közel
két
got
adjon.”nép,
(Gyökössy
Endre).
milliós
asszonyok,
gyermekek,
A „ráhangolódás”
csodálatos
megvaöregek,
juhok, barmok,
szekerek,
végelósulását
tapasztaltam
drágatenger
kis unoláthatatlan
konvoj. A Veres
partkáink
tanítgatása,
közben.
ján tábort
vernek, terelgetése
megpihennek.
EgyAszer
magvetés
után nagy
élmény
a korai,
csak felröppen
a hír,
az egyiptomi
nem
várt
szárba szökkenés,
gyümölcssereg
közeledik.
Kitör a pánik
a tábortermés.
Istennek
legyen
hála, az
hogy
fáraban. Elõl
a tenger,
mögöttük
ellenség.
dozásunk
nem segítségért
hiábavaló azkiált
Úrban,
mert
A nép elõbb
Istenhez,
a aztán
magotpedig
nagyonneki
fáradhatatlanul
vetnünk
esik Mózesnek:
Mit
kell,
de velünk,
a növekedést
adja. ki minket
tettél
miértő hoztál

2012. november
3. oldal

Hónapok óta2Mózes
minden 14:
héten
Egyiptomból?
10,egy
11. éjszaJobb
kára
és
a
következő
egész
napra
meglett volna szolgaként meghalni Egyipkapjuk
– vagyhogy
három
tomban.két
Kiderül,
van unokánkat.
a népnek
Egy
ilyen
napján”
este
hite, de
még„nagyszülők
nagyon gyenge
az a hit.
Haa
félénk
kis fecskefiókákról
meséltem
nejól mennek
a dolgok, tisztelik
az Urat,
kik.
Míg
szüleik
élelem
után
néztek,
de ha balul üt ki valami, máris páni-a
kisfecskék
riadtan figyelték
a forgalmas
kolnak és bûnbakot
keresnek.
Ki volt a
út
fölött
lombosodó
fa ágai közötti párhibás,
hogy
ide jutottunk?
kányon
lévő fészkükből
a nagyvilágot.
Mellesleg,
sok keresztyén
tart ezen a
Még
nem
tudtak
repülni….
Édesanyjuk
szinten a hitéletében.
hiába
kérlelte
őket, nem
merték
Ekkor
Mózesnek
eszébe
jutelhagyIsten
ni
biztonságot
fészküket.
ígérete.
2Mózesnyújtó
6: 6-8.meleg
Isten megígérte,
Féltek,
nagyon féltek õket
mindentől.
Aztán
hogy megszabadítja
az egyiptoamiak
sok-sok
biztatás
meghozta
az
eredkezébõl, és beviszi népét az ígéret
ményt,
kipróbálták
szárnyaikat
és
bolföldjére. Akkor tehát, nem kell félni
a
dogan röpködtek a levegőben.
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
Sokáig tárgyaltuk a történetet, miközrövidmegkérdeztem
epizód a nép aéletében.
Nem ez a
ben
gyermekeket:
vég,
Isten
folytatást
ígért.
Most
- Szoktatok-e félni valamitől? az a
dolgunk,
hogyelmondta
erõsen ráálljunk
Isten
Mindegyik
a saját kis
fészavára.az
Ígyegyik
bátorítja
Mózes a népet: vilNe
lelmét,
a mennydörgést
féljetek! Álljatok
és meglátjátok
lámlást,
a másik helyt,
az iskolai
riasztóbehogyan
szabadít
meg
ma
az Úr hangját,
bennerendezés váratlan fülsüketítő
teket!
2Mózes
14:
13,
14.
a harmadik az utcán kóborló kutyákat
Mózes
nem okosabb, mint a nép, csak
tartotta
félelmetesnek.
hisz
Istenben,
és a hit
beszédét
Aztán
rátértünk
arra,
hogy amondja
Biblia
tovább
üldözött szabadoknak.
Ha
is
szól aazfélelemről.
Hosszasan beszélIsten az aki,
akkor teljesíti
az Õ
beszédét.
gettünk
a viharos
tengeren
hánykolódó
hajóban
utazó
tanítványok rémületéről,
Ebben hitt
Mózes.
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Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
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délvidéki
magyar
baptista testvérekért és a szövetség
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
vezetőiért,
Nyúl Zoltán
és Nagy Tibor
Baptista
Gyülekezet
nevében:
lelkipásztor testvérekért.
Dánielmagyar
lelkipásztor
Pénteken aPapp
felvidéki
baptista
István gondnok
testvérekért Szatmári
és a szövetség
vezetőiért,
Lisztes Tibor presbiter
Dóczé Bálint lelkipásztorért
és munkatársaiért.
===========================
Szombaton a kárpátaljai magyar
baptista VÁRJ
testvérekért
és a szövetség veMÉG!
zetőiért,
Bálint lelkipásztorért
és
JózsuéNehra
3:16 (2Móz
14,21-22)
munkatársaiért.
Megállt a víz.
lekezetben nem
végezhet. Úgy
határozMinthogyha
óriási
kéz
tartottamesszire,
volna föl,
tunk, hogy nem megyünk
csak
megállt,
ide Bajmokra, ahol üres a kicsi
prédikás rakásra
tor lakás, hiszen egy végház
az, gyûlt,
melynek
feszült,
első szobájában van a gyülekezet.
hullám hullámra hõkölt.
Miközben készültünk a Megállt
költözésre,
valami szép történt. Még
egy
feladat
egy percre,
várt apára. Azokban
a
napokban
tudtuk
amíg a túlsó partra
meg, hogy Ilonka testvérnő
férje
pár hóát nem
értünk.
nappal az előtt kérte meg apát, hogy ha
bejön a városba, jöjjön
a műhelyébe
Várjbemég
Uram!
és tanítsa őt az ÚrKezed
útjára.neStupár
Jovo
vedd el!
boszniai szerb
volt.
A partizán
csapaMég
mindig
itt vagyok,
tokkalmég
jött mindig
ide. Őr volt
a sváb lágeroknál
itt vagyunk
sokan.
egy magyar faluban, és itt maradt, mert
Magyar lányt vett
el feleségül.
Herjeczki
Géza Ilonka
(1977) tv.
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Nézd az áldást, mind a jót mi ért!
Nézd az áldást, nézd meg egyenként!
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Szinte attól tartasz, el se bírod ezt.
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már asszonykorában tért meg. GyönyöÉletem
(10)
rű bundákat vart
Jovo, szűcs
volt. Bőven
adakozott a misszióra.
S íme,
Irénke néni
és ahitre jutott. Megtért és felvételt nyert.
Teddy gombja
Így azon az elköltözés előtti szombaton Bátyáim
reggel ottmár
álltam
apával
és számítJovo
az ifjak
közé
testvérrel
az
imaház
előtt,
hogy
megtattak, én pedig, a hugaim és a másik
töltsük
keresztelő voltunk
medencét
vízzel,
családa gyermekei
a vasárnapi
de iskola.
az ajtó Irénke
zárva volt.
Az újleánykái
prédikátor
testvérnõ
még
kijött
a kulccsal
kezében,
azt mondkicsik
voltak,ade
velünk és
tanultak.
Tóth
ta, (Welker)
hogy nekiIrénke
a határozat
szerint kell megelnéni sokmindenre
járnia,
és
nem
engedheti
meg,
mert
apa
tanított minket - a könyv szeretetére, a
nem
végezhet
mát olvasására,
itt semmiféle
szolgáhívõ
irodalom
a szép
malatot.
Már
nema tudom
mivel érvelt apa,
gyar
szóra,
versekre.
de mégis
megnyitotta
az imatermet,
Eközben
anya panaszkodott
Irénke
és testvérnõnek,
mikor megtelt hogy
a medence,
én nemelvégezfogadok
te aszót,
bemerítést.
Jovo elõl.
rövidesen
elszökömStupár
a feladatok
meghalt, rákban. Isten ajándéka volt ez
részünkre,
mielőtt
elhagytuk
gyüleA délutáni
tisztelet
után a agyülekezet
kezetünket.
Egy
lélek atöbbet
ér, állomásra,
mint az
nagy része
kiment
misszió
egész
világ!
Értékeljük
egyet!
a város
másik
végére.azNyár
volt. Sokáig
világos
volt.
Milasin
testvérnõ
Három gyermekük van, akik ma isudvahírában
volt
ilyenkor
az összejövetel.
vők.
Igaz,
abban
a nehéz
időben IlonkaÉn
meg, még be sem fejezõdött itt az ösztestvérnő,
a három
gyerekkel,
átment
a
szejövetel,
már gyors
léptekkel
futottam
Szabadkeresztyén
közösségbe.
Jovica,
a
a villamosig, mert az elvitt jó darabon.
legidősebb,
orvos
lett.nézett,
Szlovéniába
Mire mama
körül
én márnőnem
sült,voltam
és ott praktizál.
Egyvoltam
kis gyülekezet
sehol. Meg
gyõzõdve,
is alakult
bizonyságtétele
Nem
hogy rám
ott szükség nyomán.
van, az éneklés
régen
itthon
járt,
a
húga
itt
él,
és
azt
miatt.
mondta
a gyülekezetükben,
hogy
el akar
Meg
is lepõdtem, mikor
Irénke
néni,
menni
hogy
megnézze,
mégaabaptistáékhoz,
délutáni tisztelet
elõtt
félre hívott
van-e
valaki aa kezében.
Nagyajtaiékból.
Ezt
egymég
könyvvel
Ez a “Teddy
megtette
márcímû
egyetemista
korában volt.
is,
gombja”
gyermekregény
de Elmagyarázta
akkor még apával
váltott
Bizonekem,
hogyszót.
a kisöcséim
õrzése ugyan
olyan hogy
értékûjószolgálat
nyosságot
akart arról,
úton járaz
Úrnak, mint a missziózás. Miközben
a hitben.
pedig pásztorolom a kicsiket, hogy anya
Az
a prédikátornéha
negyven
év után,is,már
is elmehessen
és a hugaim
még
Kaliforniából
irt
egy
karácsonyi
olvashatok is. Teddy eseteüdvözsegített
lő lapot,
azt is az
kérdezve,
hogy vagyunk?
megérteni
igazi szolgálat
lényegét.
Hosszú
évekig együtt
szolgáltunk,iskülöMegértettem
és gyakoroltam
életem
nösen
csoportos
missziós
a Vajsorán
a sokféle
módonutakon
való szolgálat
daságban,
de soha
kérdezett Hiszen
semlehetõségét
ésnem
szépségét.
mit.életünk
Most, minden
több levélváltás
után azt írta,
megnyilvánulása
az.
hogyha akkor azt tudja, amit később
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megtudott,
sokkal
élhettünk
volÍgy nõttem
az jobban
Úr Jézus
ismeretében.
na.
Megértettem.
Nehéz
volt
nem
elhinMár tudtam, éreztem, kicsoda Õ. És ekni,kor,
amit
mondtak
neki. évesen
Ekkor már
idős
olyan
tizenhárom
kezdõdött
volt
és megtérésem,
beteg. Gyerekeinél
élt Cleveland
az én
vagy jobban
mondva,
kiválasztásom
elhívásom.
Kezdtem
mellett,
miután vagy
felesége
is meghalt.
Ott
szorongani, hogy
Úr Jézus
engem nem
megalakította
a az
Szláv
Gyülekezetek
fog megszólítani.
Nem tudtam ezt
akkor
Szövetségét.
Egy szerb-horvát
lapot
is
még
megfogalmazni,
de
így
éreztem.
adott ki, úgy mint Jugoszláviában is tetis tudtam
volna errõl
beszélni,
mert
teNem
évekig.
Mi is kaptuk
a lapot,
szerettük
valami saját titkom volt ez a várakozó
olvasni,
tartalmas
volt. Örültem
érzés: mi
lesz, ha mégis
megszólít.ennek
az óvatos
bocsánatkérésnek,
hiszen tiszAztán, számomra is váratlanul,
amiteltem
Komoly hívőénekeltük
volt.
kor a őt.
gyülekezetben
az “Igaz,
hogy
Jézus
értem halt
s eltörlé
bûnömet”
Anton
testvérrel
pedig
húsz év
múlva
címû éneket,
nagyonahová
meghatódtam
és
találkoztam
Rijékán,
meghívott,
sírni
kezdtem,
hogy
ez
nálam
még
nem
hogy egy gyülekezeti kórust alakítsak
meg. Afelharmadik
versnél, “Könyéstörtént
készítsem
a konferenciára.
nyûmmel
meg nem
adhatom nagyEgy
tarhónapig
voltam
családokhoz
voltozásomat,
de ímeott,
Jézus
átadom te néked
tam
ebédre beosztva,
így Antonékhoz
magamat”,
már allig tudtam
elfolytani
isfájdalmamat.
eljutottam. Beszélgetés közben azt
mondta,
hogy ővégén
mostanában
A tisztelet
átkarolt tudta
Irénkemeg,
néni
hogy
igazságtalanul
lettünk
meghurcolés megkérdezte
sírásom
okát.
Elmondtam
neki,
hogy félek,
az így
Úr Jézus
nem
fog
va.
Hát,
mondtam
neki,
húsz év
után
megszólítani,
mert alkalmatlan
ezengem
kicsi vigasz.
Apa sohasem
említette
az Õebben
követésére.
Akkor
õ azt
azvagyok
ő szerepét
az ügyben.
Megértanácsolta
hogy
amikor imádtelek
testvér,nekem,
mondtam
és megbocsátok.
az ámen
után ne siessek
el, hanem
Akozom,
megértés
megbocsátás.
Meggyőzték
maradjak
még
egy
ideig
csendben
és
akkor
azok,
akikben
később
csalódott,
várjam
az Úr
válaszát.
Igaz,
erre, a
ésmegszólításra
ez nagyon tud
fájni.
jön
négy
évetMikor
kelletthaza
várnom.
- De
vannak
a gyülekezetben
-,
gyönyörû
várakozás volt,rokonai
mert tudmindég
tisztelettel
és
szeretettel
üdvötam, kire várok.
zöl, és
én is őt.
Közben
volt egy imameghallgatásom.
AAproblémám
tizenévesen,
igen
szeretet, azígy,
agapé
az, amelymáréltet,
kellemetlen
volt.
Inkontenciám
volt
gyógyít,
melegít, összeköt; és Jézusés
végsõ kétségbeesésemben az Úrhoz forvére
töröl és
vétket,
hibát.
Ő az, aki
dultam
szintebűnt,
azonnal
meggyógyula tam.
Szentlélek
által
töltetik
a
szívünkbe
Soha többé nem fordult elõ. Nagyon
(hiába
a tégla, hahogy
nincs Istennek
malter, ami
ös�meglepõdtem,
tényleg
szeköti).
Ez az
a csodálatos
isteni
szegondja van
reám,
hogy tényleg
tudja,
én
retet,
mely éltet
és megtart.
Mely
itt vagyok,
és figyel
rám, az én
kicsiépíti
szea mélyemre.
Krisztus egyházát. Ez a szeretet az,
az élmény
még hûségemelyEzsegített,
hogy segített
nem növekedett
fel
sebben avárni.
Értékelni
az Úr Bár
elõttmég
való
bennem
keserűség
gyökere.
csendességet,
amikor csak
vama
is meg kell küzdenem
vele,ketten
de ez egy
gyunk:
az Úr és én.
nemes
harc.
NagyajtaiEszter
Eszter
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AZ ÚR AZ beszédedben
ISTEN!
Gyönyörködöm
 1. Baálért pereltek ti? Avagy ti oltalmaz1.zátok-é
Szívembe
õt? …rejtettem
Ha isten aõ,tehátbeszédedet,
pereljen õ
hogy
ne
vétkezzem
ellened.
maga, hogy oltára
lerontatott!
pedig azok
közül, kikengem.
ördögi
 2.2.…Sokan
a te beszéded
megelevenít
mesterségeket gyakoroltak, könyveiket
3.összehordva,
A te beszéded
megnyilatkozása
vilámindeneknek
láttára megégosságot
ad, és
oktatja
az együgyűeket.
getik vala.
(saját
könyveiket!
szerk.)
 4.3....
hanem
hogy
a nagykiáltok
istenasszonynak,
Hajnal
előtt
felkelek,
hozzád; a
Diánának temploma
is semmibe vétetik,
te beszédedben
van reménységem.
és el is vész az õ nagysága, kit az egész
5.Ázsia
Valaki
én tőlem
e beszéés azért
a világhallja
tisztel…
kiáltnak
vala,
deket,
és megcselekszi
azokat,
hasonlítom
mondván:
Nagy az efézusi
Diána!
azt
a bölcs
emberhez,
aki a kősziklára
 4.…
elkezdte
õket gúnyolni
Illés, azt
építette
az ő házát.
mondván:
Kiáltsatok hangosabban,
Talán
elmélkedik,
6.hiszen
A lélekisten!
az, a mi
megelevenít,
a testvagy
nem
félrement,
vagy
úton van,amelyeket
vagy talán
használ
semmit:
a beszédek,
én
aluszik,
és felserken…
de akkor sem lett se
szólok
néktek,
lélek és élet.
szó, se felelet, se meghallgattatás.
néki Simon
Péter:ésUram,
kihez
 7.5.Felele
Ne féljetek,
megálljatok!
nézzétek
az
mehetnénk?
Örök aéletnek
beszéde
van
Úr szabadítását,
melyet ma
cselekszik
tenálad.
veletek… Az Úr hadakozik ti érettetek; ti
veszteg legyetek.
8.pedig
Megjelentettem
a te nevedet az
 6. Hogy megismerjék
a földön
embereknek,
akiket e világból
nékemminden
adtál:
népek, hogy csak az Úr az Isten, és hogy õ
tieid
valának,
és
nékem
adtad
azokat,
és a
kívülötte nincsen más.
te beszédedet
megtartották.
7. Mikor ezt látta az egész sokaság, arczra
9.borult,
Most és
azért,
Urunk,
tekints
az őazfenyemonda:
Az Úr
az Isten!
Úr az
Isten! és adjad a te szolgáidnak, hogy
getéseikre:
 8. Az
Úr, a te Istened
közötted
van; erõs õ,
teljes
bátorsággal
szólják
a te beszédedet,
megtart; örül te rajtad örömmel.
10. És hogy gyermekségedtől fogva
 9. Én, én vagyok az Úr, és rajtam kivül
tudod
a szent
írásokat,
téged
nincsen
szabadító!
Én melyek
hirdettem,
és
bölccsé
tehetnek
az
idvességre
a
Krisztus
megtartottam, és megjelentettem, és nem
Jézusban
valóisten
hit által.
volt idegen
köztetek, és ti vagytok az
én
tanuim,
hogy
én megtartói
Isten vagyok…
nincs,
11. Az igének pedig
legyetek
és
a
ki
az
én
kezembõl
kimentsen;
cselekne csak hallgatói, megcsalván magatokat.
szem, és ki változtatja azt meg?
az Istennek
beszéde
élő ésIzráelnek
ható, és
 12.
10....Bizonnyal
tudja
meg azért
élesebb
kétélű
fegyvernél...
egészminden
háza, hogy
Úrrá
és Krisztussá tette
õt …
az aIsten,
a Jézust,
kit titeremmeg13.
világazt
Isten
beszédea által
feszítettetek
tetett...
megfejtéseket december
november végéig
AA megfejtéseket
végéig
várjuk.
várjuk.

