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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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volna,
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dollárra
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Ezt Úgy
a lépést
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Azonban alig kezdte
meg aJános
gyaloglást,
Lukács

amikor
egy olyanBaptista
gyár mellett
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Magyarországi
Egyház
ahol
munkást
kerestek.
Jelentkezett,
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
és
nagyobb
fizetésű állást
kapott,
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2. mint
ahova menni akart; így a vasárnapi
www.baptista.hu/berettyoujfalu
perselybe
helyezett pénze sokszorosan
visszatérült... Ez a történet igaz. A férfi
Kedves
Jézushíres
Kriszneve
W.L.Testvéreink
Douglas, akiből
cipőtusban!
gyáros lett. Ez az ember gyönyörködött
Kedves
Magyar
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Úrban,Amerikai
és élete jobb
irányba
terelőSzövetség!
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Úrban,
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igazságtalan azazIsten,
hogy
akarata szerint
élve, tisztább volna
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és a a
meglátásunk,
kívánságunk
és megelészeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az Õ
gedéssel
amit Tőle
neve
iránt, fogadnánk,
amikor szolgáltatok
és kapunk.
szolNe felejtsük
el, hogy
az 6:10)
Úrnak gondogáltok
a szenteknek.”
(Zsid
latai és útjai nem a mi gondolataink és
útjaink
... hogy gondoltak ránk neKöszönjük,
Idekívánkozik egy másik történet is.
héz helyzetünkben.
Imaházunk
augusztus
végi leomlása
és
Egy
lelkipásztor
meglátogatta
gyülelebontása
jó módosabb
reménységgel
va-aki
kezeténekután
egyik
tagját,
gyunk
hogy
Isten megsegít
benmint afelõl,
mindig,
rendkívül
el volt foglalva,
nünket
egy ritkán
új és szép
építeni
így csak
jutotthajlékot
el a templomba.
istentiszteletek
céljára,
az Õ neveisdicsõEzen látogatás
alkalmával
rövidre
ségére.
munkálatokat
jövõ tavasszal
akartaA fogni
a beszélgetésüket,
mert
kezdjük
addig
a nem
gazdagmeg,
ember
lévén
sok várt
volt tervea tennizéssel
és Aazlelkész
engedélyek
valója.
kérte, beszerzésével
hogy menjen az
foglalkozunk.
ablakhoz és nézzen ki azon. Mikor odaTervünk
és szándékunk
végrehajment
megkérdezte
a lelkész,
hogy mit
tására
fogjuk
fordítani
a
kedves
testvérekegy
látott? Embereket - felelte. Azután
által
számunkra
eljuttatott
összeget:
tükör
elé állította
és megkérdezte
ismét,
$5,000,
azaz
ötezer dollárt.
hogy most mit lát? Magamat látom Ezútoningerülten.
is megköszönve
felelte
Ezután testvéreink
a következőt
segítségét,
a minket
és
mondta kérjük
neki atovábbra
lelkész. isLátja
barátom,
azmindkettő
Úrra figyelõ
imádságaikat!
üvegből
van, azzalMinden
a különbszolgálatukra
Istenünk
áldásáta kívánjuk.
séggel, hogy
a tükörnek
hátsó része
ezüsttel van bevonva, és ha belenézünk,
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
csak
magunkat
láthatjuk
meg, de nem
Baptista
Gyülekezet
nevében:
a nélkülöző, bűnben és nyomorban élő
embereket, gyermekeket.
Papp Dániel lelkipásztor
Az anyagiSzatmári
bőség és
gazdagság
nem
István
gondnok
rossz, sőt szükséges
de káros
akkor,
Lisztesis,Tibor
presbiter
ha közénk és Isten közé kerül. Nem a
===========================
pénz a bűn, hanem a pénz szerelme.
Pál apostol azt írja Timóteusnak:
VÁRJ
„Azoknak,
akik MÉG!
gazdagok e világon,
mondd
meg,
hogy
ne fuvalkodjanak
Józsué
3:16
(2Móz
14,21-22) fel,
se ne reménykedjenek a bizonytalan
gazdagságban, hanem Megállt
az Élő Istenben,
a víz.
aki bőségesenMinthogyha
megad nékünk
mindent
óriási
kéz
a mi tápláltatásunkra."
(1Tim
6:17)
tartotta
volna
föl,
Vágyakozik az ember a pénz után, ha
nincs, mert szükség van rá.megállt,
És ha sok
van, azért aggódik, smirakásra
lesz hagyûlt,
elvész?
Nagyon nagy bizonytalanság feszült,
a pénzben
hullám
hõkölt.
hinni! De az
Úrbanhullámra
hinni - kegyelem,
Megállt
fontos és biztos! Aki az Úrban gyönyörködik, az nem csalódhat, egy
mertpercre,
úgy lesz,
amíg a „Az
túlsóénpartra
ahogy az ige is mondja:
Istenem
nem értünk.
pedig be fogja tölteni át
minden
szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőséVárj még(Fil
Uram!
gesen a Krisztus Jézusban."
4:19)
Jézus pedig ezt Kezed
mondja:ne"Hanem
vedd el!keressétek először
Istennek
és az
Még
mindigországát,
itt vagyok,
ő igazságát;
és ezek
mind megadatnak
még mindig
itt vagyunk
sokan.
néktek." (Mt 6:33)
Faulkner
Herjeczki
GézaTerézia
(1977)
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“Először
is hálát de
adok
az van
én IstenemAz
élet gyötrelem,
azért
mit enni,
nek
Jézus
Krisztus
által
mindnyájatovan húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
kért…”
(Róm 1,8).
a tisztességes
temetéshez való jogukat is
megtarthatták.
Az életlevelét
egy merõ
Majdnem minden
ígykinlódás,
kezdte
reménytelenség
és halál.
De hát ezis jobb,
Pál
apostol. Vajon,
udvariasságból
tette
mintOlvasóinak
a semmi, ésa jóindulatát
úgy sincs kilátás
ennél
ezt?
igyekezett
megnyerni
a kedveskedő
üdvözléssel?
többre. Fogadjuk
el a helyzetet,
és az adott
Akeretekben
korai egyházból
maradt iratok
próbáljukránk
elviselhetõvé
tenni.
közül
Órigenésznek
a Római
Hányan
tengetik(184–253)
az életüket
ma is
levélhez
írt magyarázatában olvasunk
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
arról,
ahogyan
az az
őskeresztény
gyülekeÍgy
tengette
életét Izráel
míg el
zetekben
a páli
nem jöttboncolgathatták
hozzá a Szabadító
ésköszönki nem
téseket.
Ha avolt
összehasonlítási
hozta õket
szolgaság
házából. alap,
észrevették a legapróbb különbségeket
is. Megjegyezték,
hogy a Galatákhoz
Milyen a mi Szabadítónk?
2Mózes
írottból
hiányzik
a
üdvözlés.
12:42-ben találunk háládatos
egy különös
mondaOrigenész
úgy vélte, hogy már a kötot Istenrõl.
szöntésből
következtetni
lehet
levélben
Virrasztott
az Úr azon
azaéjszakán,
címzett
gyülekezet
“lelki
egészségére.”
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
Ahol
hiányzik
“mindnyájatokért”, ott
éjszaka
az Úréavolt.
baj van valakivel…
Micsoda evangélium van ebben a
Érdekességként
utaltam Origenész
vimondatban?
Virrasztott
az Úr. Pedig
tatható
következtetésére,
meg
a
tanulság
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
kedvéért.
Mijelent
egyébként
semvirrasztott
a páli levealszik. Mit
az, hogy
az
lek
címzettjeit
hanem
Úregykori
azon az
éjszakán,keressük,
amikor kihozta
aznépét
apostolra
figyelünk. Az idézett monEgyiptomból?
dat jelentőségét
is akkor
ragadjuk
meg
Emberileg szólva
– Isten
mindent
igazán, ha a hangsúlyt a helyén hagyjuk:
félretett is
és csak
Õ népéreAfigyelt
azon
“először
hálátazadok.”
pogányok
az
éjszakán.
A
szabadulás
minden
apostola távolban élő lelki testvéreit kömozzanatát
szöntve
(akiketszemélyesen
személyesenfelügyelte,
még nem
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
ismert) Isten üdvözítő
munkáját
ünnepvégig.
Hát kicsoda
a rabszolga,
li.kísért
A példa
címzettjei
mi ez
legyünk!
Takoszos,Páltól:
rongyos
nép,
hogy azelőbbIsten
nuljunk
legyen
mindennél
gondoskodik
róluk, és
reszemélyesen
való a hálaadás
– a másik emberért!
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
Jézus Krisztus jelenlétére mások éle1500
késõbb
virrasztott
tében
nemévvel
kíváncsi
az, ismét
aki önmagával
az
Isten
a
Gecsemáné
kertben,
azon a
van eltelve. Ha azonban fontos nekünk
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
embertársaink üdvössége is, a hálaadáazon a nem
húsvét
hajnalon,
mi
sunkkal
forgunk
többéamikor
magunkaköszabadításunk
történt.
rül. Egyszerre csak feltárul előttünk az
Sõt, amelyben
személyesIsten
bizonyságom
van ara világ,
munkálkodik
–
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
és Isten körül mindig sok a hálaok.az Úr
28
évvelnem
ezelõtt
téli estén,
amikor
A hála
csakegy
imában
nyilvánulhat
rólam
is
lehulltak
a
rabtartó
bilincsei.
meg. A bőrünkből nem tudunk, és nem
kell kibújnunk; a közvetlenül érzékelt
Üldözött
szabadok,
szabaáldásokért
is jó
hálásnak gyõztes
lenni. Indítson
dok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
teinkább önvizsgálatra bennünket ez a Pál
lekommunikáció.
Nem lehetett
mobilapostoltól
ellesett példa,
és kérdezzük
telefonon
rákérdezni
sor elején,
hogy
meg
magunktól,
hogy ahálás
készséggel
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
szólítjuk-e meg mi is az embertársainmilliós
nép, asszonyok,
gyermekek,
kat?
Háládatosan
szolgálunk?
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öregek, juhok,
mondhatja
valakibarmok,
– a hálaszekerek,
Istennekvégeszól,
láthatatlan
konvoj.
A VeresIgen,
tenger
nem
a másik
embernek!”
ezpartígy
ján de
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyvan,
az nem
mindegy
ám, hogy hálátszerreménytelen,
csak felröppen
a hír,sejtő
az egyiptomi
lan,
rosszat
„segítőkseregforgolódunk
közeledik. Kitör
a pánik a között
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embertársaink
Elõl a—
tenger,
ellenség.
a ban.
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amit mögöttük
mennyei az
Atyánk
teA nép elõbb
segítségért
kiált Istenhez,
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újjáteremt
mindent
Jézus
által esik
-, vagy
pedig készen
aztánKrisztus
pedig neki
Mózesnek:
Mit
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Istennek
„köszönésre”!
velünk,
miért hoztál ki minket
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A hálával kezdett
kapcsolatokban
nem
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10, 11. Jobb
csak
önmagunkat
adjuk.
Aki
“először”
lett volna szolgaként meghalni Egyiphálát
ad, az
Istentőlhogy
indul.van
Viszia magával
tomban.
Kiderül,
népnek
ahite,
jó kezdés
áldását.
Letisztázott
de még nagyon gyenge az a szándéhit. Ha
kai
krisztusia dolgok,
lelkületről
szólnak.
Még
jól mennek
tisztelik
az Urat,
így
sem
garantált
a
siker;
a
kapcsolatok
de ha balul üt ki valami, máris pánielromolhatnak rajtunk kívül álló okok
kolnakis.ésHányszor
bûnbakotelőfordult
keresnek.már,
Ki volt
a
miatt
hogy
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
áldozatos igyekezetünk kudarcba fulMellesleg,
keresztyén
tart ezen
a
ladt?
A hálás sok
kezdés
abban segít,
hogy
szinten
a hitéletében.
jól
tájoljuk
be magunkat az úthoz. Tőle
Ekkor hiterőt
Mózesnek
eszébe
Isten
nyerünk
ahhoz,
hogy jut
kitartásígérete.
2MózesMegtapasztaltam,
6: 6-8. Isten megígérte,
sal
haladjunk.
hogy
hogy megszabadítja
õket az kezdek
egyipto-el
amikor
Istennek köszönéssel
valamit,
akkor,ésésbeviszi
csak akkor
miak kezébõl,
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önmagamról:
hozzá,
földjére.
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kell félni
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jelen veszedelemtõl,
csak egy
-,rövid
de hála
Neki,
az övé
vagyok!”
epizód
a nép
életében.
Nem ez a
Elképzelem,
amint
Pál
apostol
vég, Isten folytatást ígért.
Mosthozzáaz a
fogott ehhez a fantasztikus levélhez. A
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
“mindnyájatokért” mögött még nincseszavára.
Így
bátorítjaa Mózes
a népet:
Ne
nek
arcok,
hiányzik
személyes
kapcsoféljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
lat. Jézus Krisztus által “ismeri” a római
hogyan szabadít
meg mamint
az Úr
bennehívőket,
de így, máris,
testvéreit.
teket! 2Mózes
14: 13, 14.
Milyen
hálás lehetett
Jézusért, akiben
nem ismerős,
okosabb, az
mint
a nép,iscsak
az Mózes
ismeretlen
idegen
barát?
fal leomlik
ott,
hisz Minden
Istenben,elválasztó
és a hit beszédét
mondja
ahol
Ő azazÚr.
tovább
üldözött szabadoknak. Ha
Túrmezei
Erzsébet
a “Te
adod
őket”
Isten
az aki, akkor
teljesíti
az Õ
beszédét.
című
elmondja, hogy milyen
Ebbenversben
hitt Mózes.
testvérnek
lenni avolna
„másik
Ha azt kérdezte
valakioldalról”:
Mózes“Hűvös harmat lankadt virágnak / testtõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
vérre találni Tebenned, / megosztani öröErre terhet.
Mózes /csak
azttestvéreimért
válaszolhatta áldlak!
volna,
met,
Uram,
hogy: Nemmert
tudom.
Ha őket,
valaki/ aazt
kérDicsérlek,
Te adod
szürkedezte fényt
volna:hozókat,
Mózes,/ mondd
megimádneségbe
az érettem
künk, hogyan
szabadít meg
Isten
kozókat,
/ csüggedésből
felemelőket.
Dicsérlek,
hogy asohse
hagysz
árván, /
bennünket ebbõl
lehetetlen
helyzetbõl?
testvéri
szívekazt
csodahídja
/ ragyogóívű
Mózes csak
válaszolhatta
volna,
szép
angyahogy:szivárvány.
Nem tudom!Rajta
Egyetmindig
azonban
tulok
és bátorítva…
dok!járnak
Az Úr/ Vigasztalva
harcol értetek,
és a lehetet-/
Uram!
Testvéreimért
áldlak!”
lenbõl is
ki tud vezetni,
mert Õ az Úr.
–Ez
Adjunk
hálát
Istennek
egymásért!
a bibliai hit. Hinni azt
jelenti, koNovák
molyan veszem azt, amit
IstenJózsef
mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
CSODATEMPLOM
Nem tudom,
hogyan szabadít meg, csak
várok
rá
és
hiszek
és amithogy
nekem
Különös öröm benne,
számomra,
az
mond, megteszem.
A többi
pedig az
Õ
érmihályfalvi
baptista
imaház
megnyitójára,
e verses
kötet
is elkészült.
feladata. Útat
nyitni
a tengeren,
lefé-A
gyülekezet
lelkipásztoraként
kezni a harcikocsik
kerekét,szolgáltam
homályt
az
építkezésazelkezdésénél
és folytatásábocsátani
egyiptomiakra...
mind a
nál,
mindaddig,
míg
Isten
más
szolgálati
Szabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
helyre vezetett. Az építkezés ideje alatt,
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által fojó
volt tapasztalni,
hogy szegénységünk
gadhatod
Hit által élhetsz
szabadon,
és
a nehézel.körülmények
ellenére,
Isten
bár mindig módon,
üldözötten,
de ugyanakkor
csodálatos
folyamatosan
gondoskodott
szükségeinkről.
2010-ben
gyõzelmesen,
mert az Úr hadakozik
aérted.
New York-i magyar baptista gyülekezetben
kezdtem aelhalál
a lelkipásztori
A tengerparton
kapujában
szolgálatot. Mivel ott nem folyt fizikai
álltak,
Isten
pedig
megnyitotta
számuképítkezés, egy idő után úgy gondoltam,
ra azmásfajta
élet kapuját,
és õk átléptek
a haegy
építkezésbe
kezdek, illetve
lálból az életbe.
folytatom
azt, amit sok-sok évvel ezelőtt
félbe
Fiatal
koromban ugyanis
Ezthagytam.
a lépést te
se halogasd!
foglalkoztam versírással, (sajnos azokból csak néhányat tudtam
összegyűjteni),
Lukács
János

szerettem
azt művelni,
mivelEgyház
olyan műfajMagyarországi
Baptista
nak
találtam,
amelyben
az
ember
röviden
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
és színesen közölheti mondanivalóját.
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
... A közeledő érmihályfalvi imaházwww.baptista.hu/berettyoujfalu
megnyitó
is serkentett az írásra és a
kötet kiadására, hiszen lelkipásztori
Kedves Testvéreink
Jézus
Kriszszolgálatom
nagy részét
abban
a körtusban!
zetben töltöttem. Az építkezés évei alatt
Kedves
Amerikai Magyar
Isten
sokféleképpen
formáltaBaptista
az életem,
jó alapot adott ez újfajta építkezéshez,
Szövetség!
a versíráshoz. A célom az volt, hogy e
„Nem
igazságtalan
az Isten, tegyük
hogy a
kötet
által
még ünnepélyesebbé
elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
és a
megnyitói alkalmat, ez által is Istennek
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
az Õ
adjunk dicsőséget,
minden hozzánk
való
neve
iránt, amikor
szolgáltatok
és szoljóságáért...
(részlet
az előszóból)
gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
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Jótevőjének.óriási kéz
Könyörgése is tisztelet
tartotta volna föl,
Annak, aki mindent megtehet.
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
KERESZTYÉN?
lett volna szolgaként meghalni Egyip-
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Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
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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
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Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
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kezni a harcikocsik
kerekét, narratívát
homályt
ad
az életünk
Az mind
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foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton
is megköszönve
Horváth
Ferenc egytestvéreink
ausztrál
segítségét, kérjük
továbbra is a minket és
lelkipásztorral
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
zajlott. A lelkipásztorok
és kívánjuk.
házastársaik
szolgálatukra
Istenünk áldását
részvételével megtartott alkalmon Peter
Sweetman,
a Brisbane-i
Bridgeman
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
Baptista
Gyülekezet
nevében: lelkipásztora
tartott előadást
rendszeres
és mély
PappaDániel
lelkipásztor
imaélet fontosságáról.
Az előadást
Szatmári István
gondnokkövetően asztalonként,
kiscsoportokban
Lisztes Tibor
presbiter
megbeszélhettünk néhány általa felve===========================
tett kérdést. A lelki táplálék után bőséges ebédet fogyaszthattunk, majd az Úr
VÁRJ
MÉG!
asztalának
vendégei
lehettünk. FelemelőJózsué
volt együtt
olyan testvé3:16úrvacsorázni
(2Móz 14,21-22)
rekkel, akiket bár kevésbé ismerünk, ám
akikkel összeköt a krisztusi
szeretet.
Megállt
a víz.

óriási
kéz a
Egyébként Minthogyha
évente kétszer
szervez
tartotta volna
föl,
BUV közgyűlést: májusban
és októbermegállt,
ben. Tavaly októberben nagyszabású
s
rakásra
gyûlt,150
ünnepséget tartottak, a Szövetség
feszült,
éves fennállásának alkalmából.
Az ünhullám
hullámra
hõkölt.
nepségen igét
hirdetett
Neville
Callum,
Megálltfőa Baptista Világszövetség (BWA)
egy
titkára. Több ének- és zeneipercre,
együttes
túlsó partra
szolgált, többek amíg
közötta Silvie
Paladino
át nemisértünk.
világhírű ausztrál énekesnő
dicsőítette az Urat. A közgyűlésen iktatták be a
mégmegválaszUram!
Victoriai SzövetségVárj
tavaly
Kezed
ne vedd el!Wai
tott új elnökét, a koreai
származású
itt vagyok,
Kwong Sunt, Még
aki azmindig
első nem
angol nyelmég
mindig
itt
vagyunk
vű elnöke a Szövetségünknek.sokan.
Horváth
Herjeczki
Géza Ferenc
(1977) lp.

8.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

AzIrma
élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van
húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
Fülöp
a tisztességes temetéshez való jogukat is
Mátrai Az élet egy merõ kinlódás,
megtarthatták.
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
11/18/1931
mint
a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre.-Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben
9/16/2013próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel
rabszolga-gondolkodással?
Irma aFülöp
Mátrai, was called home
Így tengette
az életétSeptember
Izráel míg16,
el
on Monday
afternoon,
nem to
jöttbehozzá
Szabadító
és Savior,
ki nem
2013,
with aher
Lord and
hozta õket
szolgaság
whom
she aloved.
Herházából.
Home-Going
Celebration was held on Saturday,
Milyen
mi Szabadítónk?
October
19, a2013
at 11:00 AM,2Mózes
in the
12:42-benof
találunk
egy különös
sanctuary
the Church
of the mondaValley,
Istenrõl.
intotApple
Valley, California, where she
Virrasztott
az Úr
azon
éjszakán,
came to worship
after
herazarrival
to
amikor kihozta
Egyiptomból.
Ez az
California,
to theõket
home
of her daughter,
éjszaka
Úré volt.
Eniko,
inaz
August
of 2012. The eulogy
van Sage.
ebben a
was Micsoda
presented evangélium
by Pastor Becky
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel
õrizõje
szunnyad Hungaés nem
Irma was
bornnem
in Budapest,
Mit jelent 18,
az, hogy
az
ry,alszik.
on November
1931,virrasztott
to a young
Úr azon
az (Schaefer)
éjszakán, amikor
kihozta
couple,
Vilma
and Árpád
Fünépét
Egyiptomból?
löp.
The
couple mostly lived in RákosEmberilegwhere
szólva
– Isten
mindent
szentmihály,
Árpád
preached
in
félretett
csak az Õ
népére
figyeltgrew
azon
the
BaptistésChurch.
Their
daughter
A setting,
szabadulás
minden
upazin éjszakán.
this suburban
and she
soon
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
took
on the role
of a PK (”Preacher’s
mindenDuring
pillanatot
figyelõ tekintetével
Kid”)..
the turbulent
months of
kísért végig.
kicsoda
ez apersecuted
rabszolga,
WWII,
PastorHát
Fülop
was
koszos,
rongyos
nép, hogy
az Isten
for
his Jewish
background
and forced
to
személyesen
gondoskodik
és
move
to the countryside,
whereróluk,
the Lord
mindent
félretéve
figyelofrájuk?
opened
another
window
oppportunity
1500toévvel
késõbb
virrasztott
for him
continue
hisismét
preaching
and
az Istenministry
a Gecsemáné
kertben, azon a
teaching
in Veresegyháza.
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
In hera very
early
age Irma
received
a
azon
húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
thorough
education
in the Word of God.
szabadításunk
történt.
Her Sõt,
mother
also taught
her to play
személyes
bizonyságom
vanthe
armandolin
lateregyütt
she joined
the church
ról, hogyand
velem
virrasztott
az Úr
string
instrumental
From
28 évvel
ezelõtt egyorchestra.
téli estén, amikor
her
early
gavebilincsei.
her heart
rólam
is childhood
lehulltak a she
rabtartó
to Jesus and followed Him in water
baptism.
All through
the perilous
Üldözött
szabadok,
gyõztes events
szabaofdok.
WWII,
and the tehát.
succeeding
of
Elindultak
Nem years
volt teCommunist
persecution
the Church,
lekommunikáció.
Nem of
lehetett
mobilthe
Fülöp family
moved
several
telefonon
rákérdezni
a sor
elején,times.
hogy
After
High rendben
School graduation
Irma
hátulher
minden
van-e. Közel
két
pursued
higher
educationgyermekek,
in the field
milliósher
nép,
asszonyok,
oföregek,
technical
design.
Sheszekerek,
worked many
juhok,
barmok,
végeyears
as technical
láthatatlan
konvoj. Adraftsman,
Veres tengerwhile
partatján
thetábort
same vernek,
time, inmegpihennek.
the service ofEgythe
Lord,
she taught
Sunday
to the
szer csak
felröppen
a hír,School
az egyiptomi
very
seregimpressionable
közeledik. Kitöryoung
a pánikchildren.
a táborOn
November
19, 1950,
at theazage
of 19
ban.
Elõl a tenger,
mögöttük
ellenség.
Irma
married
(Mihály)
Mátrai,
A nép
elõbb Michael
segítségért
kiált Istenhez,
a aztán
youngpedig
mechanical
engineer.
neki esikdesign
Mózesnek:
Mit
On
Mayvelünk,
17, 1953
the Lord
tettél
miért
hoztálhaski blessed
minket

2013. november
3. oldal

their
marriage2Mózes
with a 14:
little
girl,
Egyiptomból?
10,baby
11. Jobb
Enikö.
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
OndeNovember
19,gyenge
1956, Rev.
Árpád
hite,
még nagyon
az a hit.
Ha
&
Vilma
Fülöp,
together
with
the
jól mennek a dolgok, tisztelik az young
Urat,
Mátrai
couple,
their three
old
de ha balul
üt with
ki valami,
márisyear
pánidaughter,
fledkeresnek.
the country,
due to
kolnak és Eniko,
bûnbakot
Ki volt
a
the
crushing
retaliation
hibás,
hogy ide
jutottunk?of the Russian
Armed
Forcessok
to keresztyén
the Octobertart23,
1956
Mellesleg,
ezen
a
uprising
by
the
Hungarian
people.
szinten a hitéletében.
After
leaving
Hungary,
Ekkor
Mózesnek
eszébethejut family
Isten
emigrated
to
the
United
States,
where
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten
megígérte,
Rev.
M. Ballaõket
and az
members
of
hogyGeorge
megszabadítja
egyiptothe Hungarian Baptist Church of New
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
York City became their sponsors. After
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
the family settled down, on April 23,
jelen the
veszedelemtõl,
egy
1957
Lord blessedmert
Irmaez&csak
Michael
rövid
epizód
a
nép
életében.
Nem
ez
with another baby girl, Dorothy, and aa
vég, later,
Isten on
folytatást
ígért.
az aa
year
September
29, Most
1958 with
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
baby boy, George. In 1964 the Rev. &
szavára.
Így Fülöp
bátorítja
Mózes
a népet:
Ne
Mrs.
Árpád
were
called
to assume
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
the leadership of the Congregation of the
hogyan szabadít
ma azofÚr
benneHungarian
Baptistmeg
Church
New
York
teket!
2Mózes
14:
13,
14.
City, following the retirement of Rev.
MózesDuring
nem okosabb,
mint ayears
nép, csak
Balla.
the ensuing
Irma
hisz Michael
Istenben,faithfully
és a hit beszédét
mondja
and
served the
Lord
tovább
az capacities,
üldözött szabadoknak.
Ha
in
various
until their move
Isten
az aki,inakkor
teljesíti
Õ beszédét.
to
Florida
1974,
whereazthey
became
Ebben hittofMózes.
members
the Bethany Baptist Church
azt kérdezte
volna
andHa
when
the children
gotvalaki
older Mózesand left
tõl: Mikor
amit of
megígért?
home,
theyteljesíti
becameIsten,
members
the Bethesda
Hungarian
Baptist
Church.volna,
Erre Mózes
csak azt
válaszolhatta
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérAftervolna:
the three
children
grew
up neand
dezte
Mózes,
mondd
meg
left
the
family
home,
on
June
12,
1981,
künk, hogyan szabadít meg Isten
in
pursuitebbõl
of her
higher helyzetbõl?
education,
bennünket
a lehetetlen
Irma
Mátrai
graduated
from
UniMózes csak azt válaszolhattathe
volna,
versity
of
Central
Florida
(Orlando),
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuearning
of Arts
in
dok! Az aÚrBachelor
harcol értetek,
és adegree
lehetetCommunications, and on April 29,
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
1983, a Master of Arts degree in the
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, kosame field. During this time Irma
molyan
veszem
azt, amit Isten
ha
was gamely
employed
as a mond,
professor
annak
minden
ellentmondani
látszik
is.
of Communications in local colleges
Nem universities
tudom, hogyan
szabadít
csak
and
until
her meg,
retirement
várok
rá és hiszek
benne,The
és amit
nekem
in
December
of 2010.
Lord
used
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
az Õ
Irma in a mighty way. Many years
of
feladata.
Útat
nyitnitoateaching
tengeren,Sunday
leféher
life was
devoted
kezni atoharcikocsik
kerekét,
homályt
School
young children.
She also
held
bocsátani
az egyiptomiakra...
a
Bible
discussions
for women. mind
In 1961
Szabadító
Úr feladata.byÕ Joseph
viszi véghez
a
she
was approached
Steiner
szabadítást
kegyelembõl.
általher
fo-if
of
Trans World
Radio whoHit
asked
gadhatod
Hit által to
élhetsz
she
wouldel.
contribute
their szabadon,
new progbár mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
ram,
designed
as a personal
“Woman to
gyõzelmesen,
mert
hadakozik
Women“
sharing
on az
theÚr
radio
- which
érted.
she
accepted. For 35 years thereafter
tengerparton
halál kapujában
sheAcontributed
thataprogram,
until the
retirement
Joseph
Steiner számukin 1995.
álltak, Istenof
pedig
megnyitotta
However,
Irma és
continued
ra az élet kapuját,
õk átlépteksharing
a hawith
through the MERA (Malálbólwomen
az életbe.
gyar Evangéliumi Rádió Alapítvány –
Ezt a lépést te se halogasd!
translated: the Hungarian Gospel Radio
Foundation), incorporated
in BudaLukács János

pest,
Hungary. Her
exegetical
writings
Magyarországi
Baptista
Egyház
appeared
for
many
years
in
the
Gospel
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Messenger
of
the
Hungarian
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. Baptist
2.
Convention
of North America, and
www.baptista.hu/berettyoujfalu
several other publications around the
world.
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Irma Fülöp
MátraiMagyar
preceded
in death
Kedves
Amerikai
Baptista
by
Michael
Mátrai
on
March
4, 2010,
Szövetség!
and is survived by her children and their
„Nem igazságtalan
azYeager
Isten, &
hogy
spouses:
Eniko Matrai
John;
elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
és aand
Dorothy Matrai Edwards & Alan;
szeretetrõl,
melyet& tanúsítottatok
az Õ
George Matrai
Kathy. Grandchildren
neve iránt, amikor szolgáltatok és szoland their
spouses: Brooks
Edwards and
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
Alyson; Brandon Edwards; Chrissy
Matrai
Hon hogy
& Caleb;
Kennyránk
Matrai
Köszönjük,
gondoltak
ne- &
Kari;
Max, BJ, Jesse & Gary Wright.
héz
helyzetünkben.
Great
grandchildren:
Andrew ésand
Imaházunk
augusztus végi leomlása
lebontása
után jó
reménységgel
Micah Hon;
Walker
Edwards;va-and
gyunk
afelõl,
hogy Isten megsegít benJames
Wright.
nünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek
céljára,
neve dicsõThe memory
of az
ourÕ beloved
Irma
ségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
reverberates
in the heart
strings of
kezdjük
meg, addig
a nem
terve-For
many people
around
the várt
world.
zéssel és az engedélyek beszerzésével
Irma became a welcomed voice to many
foglalkozunk.
families
Europe,
Hungary,
TervünkinésEastern
szándékunk
végrehajAmerica,
and
indeed
the
whole
world
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
through
her writings
and herösszeget:
voice. She
által
számunkra
eljuttatott
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
introduced
herself
in people’s living
rooms,
in
their
kitchens,
or wherever
Ezúton is megköszönve testvéreink
they would
sit down
to listen
or readésher
segítségét,
kérjük
továbbra
is a minket
writings.
Her
memory
will
forever
az Úrra figyelõ imádságaikat! Mindenlive
in their hearts!
szolgálatukra
Istenünk áldását kívánjuk.
An old friend
of theaMatrai's,
Rev. John
Testvéri
szeretettel
Berettyóújfalui
Baptista
nevében:
VadaszGyülekezet
Hunter spoke
about the valuable
contributionsPapp
IrmaDániel
Mátrailelkipásztor
made to the
Hungarian Baptist
in this
Szatmáricommunity
István gondnok
country. He was
thereTibor
to represent
Lisztes
presbiterthe
Hungarian Baptist Convention and the
===========================
Gospel Messenger.

MÉG!
ThoseVÁRJ
who attended
the home-going
celebration
of (2Móz
Irma Mátrai
must have
Józsué 3:16
14,21-22)
agreed with the Psalmist who said,
”Precious in the sight of
the Lord
is the
Megállt
a víz.
death of his saints”
(Psalm
116:15).
Minthogyha óriási kézWe
know that the family
must grieve
tartotta
volna for
föl,the
loss of their loved one, but they
do not
megállt,
grieve as the world –s for
the latter
have
rakásra
gyûlt,
no hope. But the greater Mátrai
family
feszült,
have hope inhullám
the resurrected
hullámra Lord,
hõkölt.that
as He rose from the dead, they
also will
Megállt
egy percre, to
rise agian on the day of resurrection,
túlsó partra
be with the Lord amíg
Jesusaforever.
What a
nem értünk.
glorious day it will be át
indeed!
But until
then we all have to go on and be faithful
Uram!
in the place the LordVárj
has még
inserted
us, as
neour
vedd
el!
we were all urged Kezed
to do by
beloved
Még mindig
vagyok,and
Sister, Irma Mátrai,
in herittwritings
mindig itt vagyunk sokan.
radio még
ministry.
Eniko
Matrai
Herjeczki
GézaYeager
(1977)

2010.november
szeptember
2013.

ÜLDÖZÖTT IDENTITY
SZABADOK

folytatás az 1. oldalról
The youth conference in New York
was
amazing. Lots
andvan
lotsmit
of enni,
site
Az just
élet gyötrelem,
de azért
seeing
for one weekend,
and
yet there
van húsosfazék,
fokhagyma
és uborka,
és
was
still more temetéshez
to see. It isvaló
a great
cityis
a tisztességes
jogukat
with
many, andAzI élet
mean
people.
megtarthatták.
egymany
merõ kinlódás,
We
got to see ésCentral
Times
reménytelenség
halál. DePark,
hát ezis
jobb,
Square,
and
Staten
Island,
just
to
mint a semmi, és úgy sincs kilátásname
ennél
a többre.
few places.
I don’t
if I have
Fogadjuk
el aknow
helyzetet,
és az ever
adott
walked
as much
in a weekend
as Itenni.
have
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
that Hányan
weekendtengetik
in NewazYork,
but every
életüket
ma is
second
and
every
step
were
worth
it. On
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
top of
the fun az
andéletét
experiences,
there
Ígyalltengette
Izráel míg
el
was
great preaching.
nemsome
jött hozzá
a SzabadítóPastor
és ki Don
nem
Willeman
Kovacs Jozsef
were the
hozta õketand
a szolgaság
házából.
main speakers for the weekend and both
hit the theme on the nail. The messages
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
from Don Willeman that stuck to me
12:42-ben
találunk
egyconsistently
különös mondathe most was
how he
kept
tot
Istenrõl.
on telling us that we are nothing more
az dirt,
Úr azon
az éjszakán,
thenVirrasztott
just plain old
however,
we are
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
dirt that was stamped with the identity
éjszaka
az
Úré
volt.
of God and glory of God. The quote he
usedMicsoda
was “Theevangélium
glory of Godvan
is aebben
humana
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
being fully alive”, and how true that
is.
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
nem
Sometimes we forget what an awesome
alszik.
jelentHe
az, made
hogy virrasztott
az
God
weMit
have.
the whole
Úr azon and
az éjszakán,
universe,
we are amikor kihozta
népét
just
thisEgyiptomból?
super tiny spec
Emberileg
szólva
in this
universe,
and – Isten mindent
félretett
és csak
Õ népére figyelt azon
yet
at times
we azdon’t
A szabadulás
minden
goaztoéjszakán.
him for help.
We
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
think that our problems
minden
pillanatot
figyelõ tekintetével
are
too big
for him,
Hát we’re
kicsoda ez a rabszolga,
orkísért
that végig.
we think
koszos, him
rongyos
nép, hogy az Isten
bothering
with our
személyesen
róluk, és
prayers
when gondoskodik
really
figyel rájuk?
hemindent
wants félretéve
us to bring
1500problems
évvel késõbb
all our
and ismét virrasztott
az Istento ahim.
Gecsemáné
prayers
He’s a kertben, azon a
csütörtök
loving
God éjszakán,
and wantsazon 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 partusjánto tábort
enjoy vernek,
eternitymegpihennek.
with him, butEgywe
can’t
keep
on
thinking
that
he
can’t
help
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
us,
otherwise
we’re
basically
to
sereg
közeledik.
Kitör
a pániktrying
a tábordoban.
things
our own,
and if anyone
has
Elõlon
a tenger,
mögöttük
az ellenség.
ever
tried
that,segítségért
then theykiált
can Istenhez,
confess
A nép
elõbb
with
me
saying
that
we
will
fall
if Mit
we
aztán pedig neki esik Mózesnek:
dotettél
so. velünk, miért hoztál ki minket

9. oldal
3. oldal

Egyiptomból?
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
IN
CHRIST
lett volna szolgaként meghalni Egyip-

The topics
that Kovacs
Jozsef
talked
tomban.
Kiderül,
hogy van
a népnek
about
justgyenge
what Iazneeded
hite, dewere
még also
nagyon
a hit. Hato
hear.
I won’tago
to longtisztelik
with this,
I’m
jól mennek
dolgok,
az so
Urat,
going
to
say
one
issue
that
truly
spoke
de ha balul üt ki valami, máris páni-to
me.
In his
preachingkeresnek.
on Sunday,
kolnak
és bûnbakot
KiKovacs
volt a
Jozsef
said
that
we
should
BE
A PART
hibás, hogy ide jutottunk?
OFMellesleg,
THE CHURCH
and that we
shouldn’t
sok keresztyén
tart
ezen a
pick and chose between churches. Many
szinten
a
hitéletében.
times, we hear people say “You should
Ekkor
Mózesnek
jut praise
Isten
go to
this church;
it haseszébe
wonderful
ígérete.
2Mózes
6-8. going
Isten megígérte,
and
worship”
or6:“I’m
to this sohogy megszabadítja
õket az egyiptoand-so
church, the preaching
there is
miak kezébõl,
és beviszi
népét realize
az ígéretis
better”,
but what
we should
földjére.
Akkorgotehát,
kell for
félnijust
a
that
we don’t
to anem
church
praise
and worship, ormert
to goeztocsak
a church
jelen veszedelemtõl,
egy
for
justepizód
preaching.
find and
goez
to aa
rövid
a nép We
életében.
Nem
church
where
we
can
be
used
the
most,
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
help
out the
most.erõsen
Use the
gifts thatIsten
God
dolgunk,
hogy
ráálljunk
blessed
with to be
useful
and toNe
be
szavára.you
Így bátorítja
Mózes
a népet:
used in his awesome works. Church is
Álljatok
meglátjátok
aféljetek!
place where
youhelyt,
growésspiritually.
It’s
hogyan
szabadít
meg
ma
az
bennenot a place for entertainment,Úrbasically.
teket!I’m
2Mózes
14: 13,praising
14.
Now
not saying
is bad or
Mózes
nem okosabb,
mint
a nép, great
csak
good
preaching
is bad. It’s
actually
hisz
hit beszédét
if
youIstenben,
have thatésina your
church. mondja
It’s just
that
thatazshouldn’t
the only or main
tovább
üldözöttbeszabadoknak.
Ha
reason
a church.
it is, then
Isten azfor
aki,going
akkortoteljesíti
az ÕIfbeszédét.
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
I would
personally látszik
do a selfannak minden
ellentmondani
is.
check of myself to see what’s
Nem tudom,
hogyan
szabadít
csak
really
number
one inmeg,
my life.
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
All in all,
I couldn’t
have
mond, megteszem.
A többi
pedig az
Õ
asked
for
a
better
conference.
feladata. Útat nyitni a tengeren, leféIt was great to see old friends
kezni a and
harcikocsik
homályt
make kerekét,
some new
ones
bocsátaniand
az egyiptomiakra...
mind a
even build friendships
SzabadítóupÚrasfeladata.
Õ visziyou
véghez
a
well. Thank
for all
szabadítást
kegyelembõl.
által foyour
prayers and Hit
thoughts
for
gadhatodthis
el. Hit
által élhetsz
szabadon,
conference.
I would
also
bár mindig
dethe
ugyanakkor
likeüldözötten,
to thank all
people in
New mert
York azwho
gyõzelmesen,
Úr contributed
hadakozik
érted. in this conference to make
it so
froma the
hospitality,
to
A amazing:
tengerparton
halál
kapujában
the
preparations,
and
all
the
way
to
the
álltak, Isten pedig megnyitotta számukremarkable
food. May
God
bless you
all
ra az élet kapuját,
és õk
átléptek
a haand may you continue your prayers for
lálból
az youth
életbe.conference in Detroit. It
the
next
should
a good
one.
Ezt abelépést
te se
halogasd!
Robert
Juhasz
Lukács
János

The 2013 Fall Youth Conference in
Magyarországi Baptista Egyház
New York was an absolute blessing.
Berettyóújfalui
BaptistaTheftGyülekezet
The theme of "Identity
Exploring
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2. great
Christian Identity" was a very
www.baptista.hu/berettyoujfalu
theme
for the weekend. One of the most
memorable experiences for myself was
Kedves
Testvéreink
Jézus showed
Krisz- a
when
Pastor
Don Willeman
tusban!
comparison between us as humans and
Kedves
Magyar
Baptista
the
entireAmerikai
universe using
examples
with
Szövetség!
a ball and the city. He showed that we
are
of such
little significance,
„Nem
igazságtalan
az Isten,however,
hogy
God still loves
us with all of his és
might.
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
a
One of themelyet
other tanúsítottatok
significant preachings
szeretetrõl,
az Õ
thatiránt,
touched
me was
from Kovacs
Jozsef
neve
amikor
szolgáltatok
és szolgáltok
a szenteknek.”
(Zsidhow
6:10)
testver
of Erdely and
he said the
Lord will help you find your purpose in
Köszönjük,
hogy
gondoltak
ránk nethe
church, you
just
have to accept
it and
héz
behelyzetünkben.
faithful to it. Overall, the New York
Imaházunk
augusztus
leomlása és
Ifusagi
Talakozo
wasvégi
an amazing
time
lebontása
után sermons,
jó reménységgel
from the great
to the cityvatours
gyunk
hogyTower
Istenand
megsegít
benat theafelõl,
Freedom
the Rockefelnünket
egy újand
és to
szép
építeni
ler Center,
thehajlékot
fellowship
of our
istentiszteletek
Õ neve
great friends.céljára,
ThankazYou
very dicsõmuch to
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
everyone
in addig
New York
kezdjük
meg,
a nemwho
vártmade
terve-the
weekend
what
it
was,
an
astonishing
zéssel és az engedélyek beszerzésével
time.
foglalkozunk.
Zsigmond
Balla of Los
Angeles
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 figyelõMakeni,
imádságaikat!
Minden
November,
2013
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.

Thanksgiving Day: The 9th

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
in Sierra
Leone.
Baptista Gyülekezet
nevében:
Yes, I am still
Sierralelkipásztor
Leone. Some
PappinDániel
of you wondered
whatIstván
happened
to me
Szatmári
gondnok
because it has Lisztes
been a Tibor
long time
since I
presbiter
was able to write to you. Unfortunately,
===========================
the internet service broke down in the
town where I live (Makeni) and I had
very limited
possibilities
VÁRJ
MÉG! for internet
use.
Most 3:16
of the(2Móz
time, I14,21-22)
was only able to
Józsué
communicate thru Facebook on my mobile phone. However, ifMegállt
you areareading
víz.
this, it does mean
that
I
was
able tokéz
send
Minthogyha óriási
a letter to the editor.
tartotta volna föl,
In a few weeks it will be Thanksgiving
Day again. If it is the Lord’smegállt,
will that I
live to see that day, sitrakásra
will begyûlt,
the 9th
feszült,
from the time I return to Sierra
Leone
hullám
hõkölt.
for the second
time.hullámra
O, how can
I give
Megállt
thanks for all that He has done
for me?
egy percre,
The blessings are far more
numerous
a túlsó
partra
than what I couldamíg
mention
from
the last
át nem értünk.
year.
First and foremost, I just came back
Várj
mégpresent
Uram!for
from Freetown where
I was
Kezed ne
vedd
el!
the opening of a church
that
I helped
Mégtwenty-five
mindig itt vagyok,
establish about
years ago.
At that
I encouraged
elderly
mégtime,
mindig
itt vagyunkan
sokan.
pastor to build a small church on their
land which was
on a hill
because
Herjeczki
Géza
(1977) the

2010.
10.
oldalszeptember

wife
of the pastorSZABADOK
was sick and was
ÜLDÖZÖTT
unable to go down in to town for church
folytatás
az 1. “Pa,
oldalról
every
Sunday.
if we can build a
church
then de
Mommy
go
Az élethere,
gyötrelem,
azért vancould
mit enni,
tovan
church
every
day!”,
I
said.
When
I
húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
became
the
coordinator
of
the
BBI,
I
a tisztességes temetéshez való jogukat is
assigned a student to do field work in
megtarthatták.
Az élet
egy merõ
kinlódás,
that
area and start
a Bible
Fellowship.
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
Through the years, the small groupjobb,
has
mint atosemmi,
és úgy sincs
grown
a congregation
ofkilátás
more ennél
than
többre.
Fogadjuk
el old
a helyzetet,
és az adott
200
members.
The
dream became
a
keretekben
reality
and apróbáljuk
building elviselhetõvé
was built. 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 Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
The churchVirrasztott
building in az
Freetown
mondatban?
Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
Next, Mit
the jelent
BBI was
transformed
to az
a
alszik.
az, hogy
virrasztott
Theological
although
we
Úr azon azSeminary
éjszakán,and
amikor
kihozta
still
do Egyiptomból?
not have a building, we continue
népét
the work on five campuses with more
szólva I–am
Isten
thanEmberileg
sixty students.
onemindent
of the
félretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt
azon
“professors” of the BTS Makeni Camaz who
éjszakán.
A szabadulás
minden
pus
is still teaching
the books
of the
mozzanatát
Old
Testament.személyesen
I would like felügyelte,
to see that
minden
pillanatot
figyelõ would
tekintetével
every student who graduates
start
végig. in
Hátthe
kicsoda
ez a rabszolga,
a kísért
new church
near future.
koszos,
rongyos
hogycompleted
az Isten
Praise the
Lord, nép,
we have
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
and opened the Prince of Peace Baptist
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
Church school!
This project was
1500 évvel
ismét virrasztott
financed
by ankésõbb
American-Hungarian
az Isten
a Gecsemáné
kertben,
family
who
moved to the
New azon
Worlda
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
from Székely Land (Székelyföld), which
azonto abelong
húsvét
hajnalon, but
amikor
a mi
used
to Hungary,
was taken
szabadításunk
történt.
away
after the 1st
World War and was
argivenSõt,
to személyes
Romania. bizonyságom
In their birth van
place,
ról,family
hogy velem
együtt virrasztott
Úr
this
was persecuted
because az
they
28 évvel
ezelõttand
egy
téli estén,
were
Christians
because
theyamikor
spoke
Hungarian.
In America,
they bilincsei.
started as
rólam is lehulltak
a rabtartó
simple laborers, but the Lord motivated
szabadok,
gyõztes szabathemÜldözött
to help the
African children
above
their
dok.strength.
Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció.
mobilI am very thankfulNem
that lehetett
I still have
the
telefonon
rákérdezni
a sor elején,
hogy
small
groups
of Fulah people
who come
tohátul
me every
to read
theKözel
Bible.két
I
mindenweek
rendben
van-e.
am
very happy
to see how God’s
Word
milliós
nép, asszonyok,
gyermekek,
touches
I prayszekerek,
that it would
öregek,them
juhok,and
barmok,
végebring
changekonvoj.
in theirAhearts
lives
as
láthatatlan
Veresand
tenger
partwell.
ján tábort vernek, megpihennek. EgyI amcsak
also felröppen
thankful that
myaznon-Chrisszer
a hír,
egyiptomi
tian
neighbors
removed
extremely
sereg
közeledik.
Kitör a the
pánik
a táborloud
frommögöttük
my window.
I had
ban.speakers
Elõl a tenger,
az ellenség.
toApurchase
that were
yards
nép elõbbcables
segítségért
kiált 20
Istenhez,
long
in pedig
order to
move
loudspeakers
aztán
neki
esiktheMózesnek:
Mit
totettél
the other
sidemiért
of their
prayer
velünk,
hoztál
ki house.
minket
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Egyiptomból?
2Mózes
14: 10,közel
11. Jobb - DETROITI
MagyarországiBESZÉLGETÉS
Baptista Egyház
távol és
mégis
lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Dr.hogy
Kovács
József
testvérrel
tomban. Kiderül,
van a népnek
4100
Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Megkérdeztem Kovács testvértől,
látogatása
dr.
jólÉszak-Amerikai
mennek a dolgok,
tisztelik során
az Urat,
hogy került sor erre az utazásra, és miKovács József testvér és felesége Ágnes
de ha balul
ki valami,
máris pániKedves
Testvéreink
Jézusadódtak
Krisz- itt
lyen
szolgálati
lehetőségek
Detroitba
is üt
eljutott.
A reformáció
vakolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
tusban!
sárnapja volt éppen (október 27). Délszámára?
hibás,a hogy
ide jutottunk? délután pedig
Kedves
Baptista
előtt
gyülekezetünkkel,
Erre azAmerikai
utazásra Magyar
New York-i
gyüleMellesleg,
sok
keresztyén
tart
ezen
a
Szövetség!
az ünnepélyre érkezett református és
kezet meghívására került sor. Úgy érszinten a hitéletében.
pünkösdi
testvérekkel is találkoztak.
tem,
hogy
az Észak Amerikai
„Nem
igazságtalan
az Isten, Magyar
hogy
Ekkortestvér
Mózesnek
eszébe
jut Isten
Kovács
szolgált
mindkét
isten- elfeledkezzék
Baptista Szövetségben
minden ésévben
a ti cselekedeteitekrõl
a
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, szeretetrõl,
tiszteleten.
kétszer ifjúsági
szerveznek.
melyet találkozót
tanúsítottatok
az Õ
hogy
megszabadítja
õket
az egyiptoE látogatás
során volt
alkalmunk
átte- neve
A találkozókat
gyülekezetek
felváltiránt, amikoraszolgáltatok
és szolkinteni
szolgálatunk
többféle
területét.
va rendezik.
Az idén
az őszi
miak kezébõl,
és beviszi
népét az
ígéret gáltok
a szenteknek.”
(Zsid
6:10)találkozó a
Beszélgetéseink
egy részét
olvasóinkNew York-i gyülekezetben volt október
földjére. Akkor tehát,
nem kell
félni a
kal
megosztjuk. mert ez csak egy
11-13
között.hogy
Erre gondoltak
az ifjúságiránk
találkozóKöszönjük,
nejelenis veszedelemtõl,
ra
hívtak
meg
magyar
előadónak.
Az ifhéz
helyzetünkben.
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
Imaházunk
augusztus
végi
leomlása
és
júsági
találkozón
volt
egy
angol
előadó
vég, Istenitfolytatást
ígért.
azme
a
However,
is still loud
andMost
makes
lebontása
után
jó reménységgel
vais,
akivel
felváltva
és
időnket
megosztva
dolgunk, especially
hogy erõsenhearing
ráálljunk
afelõl, hogy
Isten megsegít
bennervous,
the Isten
loud gyunk
szolgáltunk.
Az ifjúsági
találkozó
előtt
szavára.
Így bátorítja
Mózes a népet: Ne nünket
egy új
és szép feleségemmel
hajlékot építeni
noises
early
in the morning.
egy héttel
érkeztünk
New
féljetek!
Álljatok helyt,
és meglátjátok
céljára,gyülekezetben
az Õ neve dicsõYork-ba. Az itteni
alkalI am especially
thankful
to the Lord istentiszteletek
munkálatokat
jövõ tavasszal
hogyan
szabadít
meg
ma
az Úr bennemunk Avolt
egy teljes vasárnapon
szolthat He gives me enough strength
to stay ségére.
meg, pedig
addig az
a nem
várt találkozó
terveteket!
14: 13,it14.
gálni, majd
ifjúsági
in
my 2Mózes
post, though
is not easy. The kezdjük
ésnapján.
az engedélyek beszerzésével
Mózes
nemrented
okosabb,
mintnoisy
a nép,which
csak zéssel
három
house
I have
is very
foglalkozunk.
Az ifjúsági találkozó után elutaztunk
hisz Istenben,
és atohitsleep
beszédét
makes
it difficult
moremondja
than a
Tervünk ésIttszándékunk
végrehajTorontóba.
lehetőségünk
volt részt
few
hours
night, not
only becauseHa
of tására
tovább
az atüldözött
szabadoknak.
fogjuk
fordítani
a
kedves
venni és szolgálni az októbertestvérek
20-án tarthe
group,
others által
Istenabove
az aki,mentioned
akkor teljesíti
az Õbut
beszédét.
eljuttatott
tott számunkra
bemerítésen
és hálaadó összeget:
napon, majd
as
well:hitt
clubs,
neighbors, and an ultra- $5,000,
Ebben
Mózes.
azaz ötezer dollárt.
egy
hétköznapi
imaórán
is
részt
tudtunk
charismatic
church.volna
Also,
the landlord
Ha azt kérdezte
valaki
Mózesvenni.
amerikai tartózkodásunk
EzútonÉszak
is megköszönve
testvéreink
raised
the
rent
again
and
unfortunately,
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? segítségét,
utolsó vasárnapján
pedig
a Detroit-i
kérjük továbbra
is a minket
és
it
is very
difficult
find a bettervolna,
place
Erre
Mózes
csak azttoválaszolhatta
azgyülekezetben
Úrra figyelõ imádságaikat!
Minden
volt alkalmunk
részt
at this time.
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér- szolgálatukra
Istenünk áldását kívánjuk.
venni és szolgálni.
Lastly,
I amMózes,
extremely
thankful
for
dezte
volna:
mondd
meg neMilyen szeretettel
benyomásod
volt az itt élő
your
continued
prayers
and
financial
Testvéri
a Berettyóújfalui
künk, hogyan szabadít meg Isten
amerikai
magyar
fiatalokkal
kapcsosupport.
I
ask
for
your
continued
Gyülekezet nevében:
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Baptista
latban?
support
for
the
future
as
well.
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
Dániel
lelkipásztor
Úgy látom,Papp
hogy
a fiatalok
szívesen
Thanksgiving
DayEgyet
is coming
and
hogy:
Nem tudom!
azonban
tu-I
Szatmári
gondnokjötvannak együtt.
Sokan István
igen messziről
wish
youÚr
allharcol
a Happy
Celebration
and a
presbiter
dok! Az
értetek,
és a lehetettek, és azoknak Lisztes
is, akik Tibor
közelebbről
jöttek
Blessed
Season.
Looking
back
több órát kellett autózniuk. Ha arra gonlenbõl is Holiday
ki tud vezetni,
mert
Õ az Úr.
===========================
to the
let us
rejoice
the things
dolunk, hogy egyesek egy évben kétszer
Ez past,
a bibliai
hit.
Hinnifor
aztalljelenti,
kothe
Lord
has
done
for
us
and
looking
to
is részt vesznek az ifjúsági találkozón,
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
the future, let us dedicate ourselves to
akkor ezVÁRJ
igen csakMÉG!
nagy anyagi áldozatot
annak
ellentmondani
látszik
the
trueminden
Light that
came to give
lightis.
to
Józsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
jelent,
az
utazás
fáradalmait
nem is száNem
tudom,
hogyan
szabadít
meg,
csak
the whole world.
mítva. Ennek alapján reménykedhetünk
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
abban, hogy a magyar Megállt
gyülekezetek
a víz.köPlease
follow myAnews
updates
mond,
megteszem.
többi and
pedig
az Õ
zössége
erős
maradhat
a
diaszpórában
Minthogyha óriási kéz
on Facebook. Also, if you would like
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VONATON
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Azon a reggelen a korai nemzetközi
gyorssal utaztam, a Bécs-BudapestSzófiai vonalon. Gyakran késett, de
ezúttal időre futott be. Kevés utas volt.
Beszálltam egy ütött-kopott kupéba.
Hamarosan egy jó megjelenésű férfi ült
be, több napilappal a kezében. Aktatáskáját letéve rögtön az újságokat kezdte
lapozni, majd az egyiket nekem kínálta
fel. Meglepődött, mikor azt mondtam,
hogy nem kérem. Csodálkozva, kérdő
tekintettel nézett rám.
- Már napok óta ezt nézzük és hallgatjuk - mondtam szomorúan.
- De mégis?
- Igen, tudom, Tito elnök, a nagy vezér meghalt. Ő az, aki mindent elintézett. Békét és jólétet teremtett. Legendájává vált a sikeres felszabadító partizán
háborúnak. Szembeszállt a hatalmas
hitleri megszálló sereggel! Most pedig nem tudjuk mi lesz? Karizmatikus
ember volt. Sztálinnal is szembeszállt,
hogy ő emberarcú szocializmust akar
építeni. Sikerült is elszakadnia a nagy
testvértől.
Nem tudtam, ki ez a negyven körüli
férfi. Gondoltam, hogy tanár lehet, mert
hétfőnként ő is Újvidékre utazott. Ekkor
még a galamb szelídségével és a kígyó
ravaszságával lehetett csak bizonyságot
tenni.
Összehajtotta az újságokat és Marx
tanainak sikeres megvalósításáról kezdett beszélni. Óvatosan válaszolgattam,
hogy igen jó az elképzelése, csak a megvalósítása nehéz. Elég szépen kialakult
a párbeszédünk, de egyszercsak azt kérdezte tőlem, hogy honnan vannak ezek
a gondolataim? Megérezte, hogy más
forrásból merítek.
- Tudja – mondtam - ismerek egy másik nagy gondolkodót, aki azt mondta,
hogy nem csak kenyérrel él az ember.
Az embernek nem csak teste, de lelke és
szelleme is van. Az embernek szeretetre, megértésre, bizalomra is szüksége
van, és ezek nem mindég az anyagiaktól
függnek. Maga is tudja, hogy a szeretetközösségben a kevés is elég tud lenni.
Ismeri Perl Buck regényeit? (Én szerbül
olvastam, magyarul még nem voltak
meg.) Az egyiknek az a címe, szabadon
fordítom, hogy Kenyér és Szeretet. A regény főhőse, aki valószínűleg az írónő
öccse volt, kiskorában sokat szenvedett
a családban kenyértelenség miatt. Elhatározta, hogy tanul és feltalálja, hogyan
lehetne elég kenyeret teremteni a világon? Nem tudta ezt a tudást megszerezni, csak gyomorfekélyt. Tudja, a kenyér
Istené, nincs az ember hatalmában!
- Honnan tudja ezt? - kérdezte újra.
- A nagy könyvből - mondtam határozottan. Magának van Bibliája?
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- Igen, van, díszkötésben. Egyetemista koromban vettem. De hogy lehet az,
hogy én ezt nem tudtam?
Úgy szíven szúrt ez a kérdése, mert
őszintén tette fel, mintegy magának, de
nekem is.
- Hát mert nem informálódott a másik
oldalon is, legalább valamiféle becsületből. Most még megteheti. Vegye le a
polcról a Bibliát és olvassa!
Leszálláshoz készülődtünk és ideadta
névjegyét, hogy még szeretne beszélgetni velem. Ekkor tudtam meg, bár ő
mondta is halkan, míg nyújtotta a kártyát, hogy éppen ezt tanítja. Kiderült,
hogy ő Dr. Acin, a nemzetközi ökonómia tanára.
Néhányszor találkoztunk, beszéltünk.
Olvasnivalót adtam neki. Visszahozta és azt mondta, hogy egyenlőre en�nyi. A vonatnál sokszor láttam, de nem
szólítottam meg. Tiszteletben tartottam
kérését. Mégis, pár évre rá, az esti vonatnál hazafelé megszólított, hogy leülhet-e mellém, kérdezni szeretne. Azt
kérdezte, hogy mit tudok mondani erre
a változásra?
Működött a peresztrojka. Leomlott a
berlini fal, és ezzel sok minden. Beszéltem neki arról, hogy Isten a történelem
Ura. Megengedi, hogy az emberek kipróbáljanak módokat, elképzeléseket, de
elvárja, hogy felmérve a károkat, hozzá
forduljanak, mert a bölcsesség kezdete
az Isten félelme.
- Tudja, az okos ember nem tudja felmérni, nem látja át gondolatai és tettei
következményeit. Ezeket a hívő ember
tudja, mert Isten megmondja neki. Az
istenhívő ember tetteit az örökkévalósággal méri, mert már most Isten országában él, amíg oda igyekszik. Isten
nélkül nem lehet mennyország a földön.
Mindenki, aki tudatosan Isten terve és
akarata ellen megy, nagy kárt szenved,
és sokszor ennek nyomán a népek és
nemzetek is.

Mikor egy alkalommal a piacon találkoztunk, örömmel üdvözölt és azt
mondta:
- Eszter, magát gyakran emlegetem
baráti körömben.
Hálát adtam az Úrnak. Bármikor elhaladok a toronyház előtt, ahol lakik
feleségével és két gyermekével, imádkozom értük.
"Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével." Lk 4,4.
Nagyajtai Eszter

Távol és mégis közel
folytatás az előző oldalról

összmagyar lelkipásztori találkozóra
hívjuk meg Erdélybe a magyar baptista lelkipásztorokat. A találkozásnak a
Hargita Tábor adhatna otthont 2014.
augusztus 5-8 között. Reméljük, hogy
sokan el tudnak jönni és áldásos alkalomban lesz részünk, akár csak 2009ben Félixfürdőn.
Otthoni szolgálati területedről is szeretnénk hallani valamit.
Isten kegyelméből sokrétű munkát
tudok végezni. Szinte minden vasárnap
igét hirdetek, az erdélyi szövetség főtitkáraként szolgálok, de időm legnagyobb
része az oktatási szolgálatban telik el.
Tanítok a Bukaresti Teológiai Intézetben, szövetségünk szemináriumában,
hétvégi bibliaiskolákban és egy ausztriai székhelyű nemzetközi teológiai
intézetben. Nagyon fontosnak találom
a lelkipásztorok felé irányuló bátorító
szolgálatot és a gyülekezeti szolgálattevők felkészítését, képzését. Jelenleg
ehhez a szolgálathoz is fordítok és írok
képzési anyagokat.
Köszönöm a beszélgetést! Olvasóink
nevében is áldást kívánok Kovács testvérék életére, szolgálatára. Szerk.

