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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

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

ÁLDOZZÁL
AZ14:1-14
ISTENNEK!
ÜLDÖZÖTTHÁLÁVAL
SZABADOK
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Hálaadással a Halál
Árnyékának Völgyéből
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a szegénységkünk,
hogyan
ből adok-e
neki.szabadít
Mi akkormeg
az a Isten
„teljes
valóság,” ebbõl
ami csak
Istenrehelyzetbõl?
és rám tarbennünket
a lehetetlen
tozik, amit
előtt kell tartanom
inMózes
csakszem
azt válaszolhatta
volna,
kább, Nem
mint tudom!
az adományom
valós, vagy
hogy:
Egyet azonban
tuviszonylagos
mértékét?
dok!
Az Úr harcol
értetek, és a lehetetÉn
azt
értettem
meg
ebből
törtélenbõl is ki tud vezetni,
mert
Õ azaÚr.
netből,
hogy
jól
teszem,
ha
az
Úr
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, Jézus
kofigyelmével számolva hozok áldozatot.
molyan
veszem
azt,
amit
Isten
mond,
ha
Nem az számít, hogy mások mit gonannak
minden
ellentmondani
látszik
is.
dolnak,
csak az
Ő véleménye,
egyedül.
Nem
tudom,
hogyan
meg, csak
Ő látott
tegnap
is, szabadít
meg azelőtt,
tudja
várok
és hiszek
benne, és
amit
nekem
rólam,ráhogy
hol jártam,
mit
tettem,
homond,
megteszem. Aaztöbbi
pedig az Õ
gyan viszonyultam
ő „kicsinyeihez.”
Ismeri a szándékaimat,
terveimet,
még
feladata.
Útat nyitni a atengeren,
leféazt is atudja
rólam, hogy
mifélehomályt
nyugdíkezni
harcikocsik
kerekét,
jas életre az
készülök.
Hogy álmodozom,
bocsátani
egyiptomiakra...
mind a
vagy
tervezek
–
vele,
nélküle?
Szabadító Úr feladata. vagy
Õ viszi
véghezHaa
rácsolok, vagy
gyűjtök? Benne
bízom,
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által
fovagy a képességeimben, akár a szorgalgadhatod
által
élhetsz szabadon,
mamban el.
is? Hit
Ismer
„tegnapról,”
és most,
bár
mindig
üldözötten,
amint sokakkal együtt de
én ugyanakkor
is ott vagyok
gyõzelmesen,
az Úr lát,
hadakozik
a „perselynél”mert
– feltekint,
és mond
érted.
valamit. Rólam. Az áldozatomat értéketengerparton
halál kapujában
li. AMegmér.
Fontos atudnom,
hogy miért
álltak,
megnyitotta
semmiIsten
nálapedig
az, ami
sokaknakszámuk’sok,’ és
„mindenkiénél
több”
csak
rahogyan
az életlehet
kapuját,
és õk átléptek
a hakét fillér
is?
lálból
az életbe.
Könyörögjünk, hogy az Úr mércéjéEzt
a lépést te
se halogasd!
nek
megfelelő
legye
az adakozásunk!
NovákJános
József
Lukács

HÁLAADÓ
ZSOLTÁR
Magyarországi
Baptista
Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Atyám!
– köszönöm a fényt!
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös u. 2.
Swww.baptista.hu/berettyoujfalu
a fények Fényét: áldott Fiadat.
Köszönöm szememet, hogy látok
és szívemet, hogy látlak – látva Őt.
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Köszönöm a szorgos nappaloknak
Kedves keserű-édes,
Amerikai Magyar
kemény,
emésztőBaptista
robotját
Szövetség!
s az éjszakákat, amikor Te folytatod
csendben,
amit én elkezdtem
nappal.
„Nem igazságtalan
az Isten,
hogy
S
te
elkezded
bennem
és
körülöttem,
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
amit majdmelyet
új nappal
folytatnom az
nekem
szeretetrõl,
tanúsítottatok
Õ
neve kell.
iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok
a szenteknek.”
Köszönöm
az Időt. (Zsid 6:10)
A Múltat, melyben ott maradtam,
hogybölcsen
gondoltak
ránkisneaKöszönjük,
Jelent, melybe
engem
héz helyzetünkben.
beleszerkesztettél
augusztus
végi leomlása
és
sImaházunk
a Jövőt, melyben
kitartó
kegyelmed
lebontása
folytánután jó reménységgel vagyunk
afelõl,
hogy
Isten kihagyott
megsegít helyet.
benott látom
még
a nekem
nünket
egy új és
széptávolabbi
hajlékot sejthető
építeni
És köszönöm
a még
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõjövendőt,
hol Idő nem lesz
ségére.
A munkálatokat
jövõtöbbé,
tavasszal
csupán
Te
meg
én.
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel
és az aengedélyek
beszerzésével
Köszönöm
bűneimet, amelyek
földre
foglalkozunk.
kényszerítettek
Tervünk és szándékunk végrehajTéged,
égi fordítani
Szerelmem,
Megváltóm...
tására
fogjuk
a kedves
testvérek
Másképp
hogyaneljuttatott
lehettél volna
enyém?!
által
számunkra
összeget:
Veled
boldog
vagyok
kimondhatatlanul,
$5,000, azaz ötezer dollárt.
s néha azért vétkezem csupán,
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
hogy
Benned
leljek enyhülést
vétkemre.
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
a kesernyés
próbákMinden
prését
azKöszönöm
Úrra figyelõ
imádságaikat!
s a kő-súlyúIstenünk
búsító bánatokat,
szolgálatukra
áldását kívánjuk.
melyek alatt kicsordul életemből
aTestvéri
gyermeki
ragaszkodás
mézízű mustja,
szeretettel
a Berettyóújfalui
S kihull
lelkembőlnevében:
Baptista
Gyülekezet
a hitetlenség szennyes törkölye.
Papp Dániel lelkipásztor
Istvántegnap
gondnok
Köszönöm aSzatmári
vakot, akinek
este
Lisztes
Tibor presbiter
rongyos sapkájába
ejthettem
egy
forintot,
===========================
és köszönöm, hogy megáldottad ajkam
vigasz-forint szavakkal, amelyeket
VÁRJ
odaadnom
vakok MÉG!
3:16 (2Móz 14,21-22)
ésJózsué
lelki nyomorékoknak
- hivatásom,
halálosan komoly, nagy kötelesség.
Megállt a víz.
Köszönöm a karmos embereket,
Minthogyha
óriási kéz
hűtlen barátokat és hű ellenségeimet,
tartotta volna
föl,
kik kusza ábrákat karmolnak
naponta
megállt,
arcomra, szívemre.
s rakásra
gyûlt,
Tudom: ujjuk hegye nagyon
sokszor
a Te szent akaratod eszköze, feszült,
hullám
hullámra
hogy kiformáld
velük
rajtam hõkölt.
Megállt
arcodnak egy-egy drága finom
vonását,
míglem kiábrázolódik egy percre,
amíg
a bennem.
túlsó partra
Krisztus hatalmas
lénye
át nem értünk.
És köszönöm a szavak faragva
formálható oltárköveit,
Várj még Uram!
melyekből most is oltárt
Kezedemelhettem,
ne vedd el!
hogy hódolattal
megáldozzam
rajta
Még
mindig
itt vagyok,
- jóillattétel áldozataként –
még
mindig
itt vagyunk sokan.
Atyám,
Neked,
a szívemet.
Gerzsenyi
Sándor
Herjeczki
Géza
(1977)
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ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
„Az Úr törvénye
tökéletes,
folytatás az 1. oldalról
felüdíti a lelket.” (Zsolt 19,8.)

Az
élet gyötrelem,
de azért
mit enni,
Néhány
éve divatos
lett avan
vallásokat
vankalap
húsosfazék,
fokhagyma
és uborka,
és
egy
alá venni.
Egyesek
minket
temetéshez való
jogukat
isa tisztességes
a „fundamentalisták”
közé
sorol-is
megtarthatták.
élet egy
merõ kinlódás,
nak.
Sebaj, nemAzrossz
társaság
ez! Úgy
reménytelenség
és
halál.
De
hát ezis jobb,
okoskodnak, akik gúnyt űznének
veminthogy
a semmi,
úgy sincs
kilátás
ennél
lünk,
a 21.és
század
elején
egy ókori
többre. Fogadjuk
el asőt
helyzetet,
és az adott
könyvre
hivatkozni,
még másoknak
próbáljukaz
elviselhetõvé
tenni.
iskeretekben
ilyesmit ajánlani,
bizony „fundaHányan
tengetik
az
életüket
ma is
mentalizmus.”
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
Mit tehet ilyenkor az ember? Vessen
Így alapot,
tengettemert
az életét
Izráel míg
el
máshol
a házszámát
elírnem
jött hozzávagy
a Szabadító
és ki nem
ták
a firkászok,
inkább várjon
egy
hozta Ez
õketutóbbi
a szolgaság
házából.
kicsit?
több jót
ígér. Ha már
a fundamentalista terroristát ugyanők
Milyen a mi Szabadítónk?
2Mózes
szabadságharcosnak
is hívják, miért
ne
12:42-ben
különös
indulna
jóratalálunk
a tolluk egy
irántunk
is, mondanem?
tot
Istenrõl.
Meg
aztán, ha meggondoljuk, tényVirrasztott
az Úr vagyunk.
azon az éjszakán,
leg fundamentalisták
A Bibamikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
lia segítségével próbáljuk megérteni
a
éjszaka
az
Úré
volt.
világot. Ez a könyv folyton arra buzdít
Micsodahogy
evangélium
ebben a
bennünket,
figyeljünk,van
kutassunk,
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
járjunk utána a dolgoknak. A teremtettIzráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
ség minden része az Alkotóra utal.nem
A
alszik. Mit
jelenthogy
az, hogy
virrasztott
az
Bibliából
tudjuk,
a tudás
nem elÚr azon
az éjszakán,
lensége
a hitnek.
A hit is amikor
egyfajtakihozta
tudás.
népét
Egyiptomból?
Az ismeretszerzés nem megy hit nélkül.
Emberileg
szólvaegyiket
– Isten
mindent
A Biblia
nem isteníti
sem
– sem
félretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt
azon
a hitet („az ördögök is hisznek”), sem
a
az éjszakán.
A szabadulás
minden
tudást.
Bölcsességre
nevel, aminek
kezmozzanatát
személyesen
felügyelte,
dete
az Úrnak félelme
(Péld 1:7).
minden pillanatot figyelõ tekintetével
A 19.végig.
zsoltár
szerint,
Isten
kísért
Háttanítása
kicsoda ez
a rabszolga,
gondoskodott
arról,nép,
hogyhogy
az ember
ne
koszos, rongyos
az Isten
maradjon
kétségben
az Ő léteróluk,
felől. A
személyesen
gondoskodik
és
teremtett
világ azfigyel
Alkotó
nagyságát
mindent félretéve
rájuk?
hirdeti
– évvel
nem szóval,
sem beszéddel,
1500
késõbb ismét
virrasztott
deaz Isten
akaratának
pontos kertben,
teljesítésével.
a Gecsemáné
azon a
Törvényszerűségeket
veszünk
észre
csütörtök éjszakán, azon
a pénteken,
a azon
világban,
amiket
előző amikor
tudásunkkal
a húsvét
hajnalon,
a mi
végigtapogatunk.
A szabályosságokat
szabadításunk történt.
megjegyezzük,
és azok
ismeretében
Sõt, személyes
bizonyságom
vanmár
ara ról,
várható
leírjuk. Több
hogy jelenségeket
velem együtt isvirrasztott
az Úr
tudásunkkal
sem lettünk
terem28 évvel ezelõtt
egy téli urai
estén,a amikor
tettségnek
–
tanítja
a
Biblia
-,
mert
már a
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Teremtésben Isten munkájának a megértésére
alkotottszabadok,
Isten-képmások
Üldözött
gyõztesvoltunk.
szabaAdok.
„földElindultak
művelése,”tehát.
a szántástól
a laboNem volt
teratóriumi
munkáig, Nem
mind lehetett
megbízásunk,
lekommunikáció.
mobilIstentől.
A rákérdezni
megismerhető
tehát
a
telefonon
a sorvilág
elején,
hogy
Kijelentés
része.
Istenrőlvan-e.
tanít,Közel
és amíg
hátul minden
rendben
két
taníthatók
vagyunk,
a Kijelentéssel
éltemilliós nép,
asszonyok,
gyermekek,
tett
emberek
maradunk.
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeAzt hogy konvoj.
„éltet,” A
a Veres
Kijelentés
láthatatlan
tengermásik
partrészéből
megtapasztalhatja
bárki. Ez
a
ján tábort
vernek, megpihennek.
Egymásik
„világ”
az Isten
Szava,
a Biblia.
szer csak
felröppen
a hír,
az egyiptomi
Fontos,
mert az előzőhöz,
az „általános
sereg közeledik.
Kitör a pánik
a táborkijelentéshez”
is ezmögöttük
vezet. Azzal
kezdőban. Elõl a tenger,
az ellenség.
dik,
hogy
a valóság
minden
köA nép
elõbb
segítségért
kiáltrésze,
Istenhez,
zelben
távolban,
akárMózesnek:
parányi vagy
aztán és
pedig
neki esik
Mit
óriási,
ugyanannak
a Személyes
tettél mind
velünk,
miért hoztál
ki minket

2014. november
3. oldal

Istennek
a műve.
A Biblia
Isten
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10,
11.alapoJobb
sabb
megismerésére
bátorít.
Kapcsolatlett volna szolgaként meghalni Egyipra
hív. Kiderül, hogy van a népnek
tomban.
A 19.
zsoltár
arra is
emlékeztet,
hite,
de még
nagyon
gyenge
az a hit.hogy
Ha
„az
Úr törvénye
felüdíti
a lelket”
(8.v.).
jól mennek
a dolgok,
tisztelik
az Urat,
A
életre
kapást
jede „felüdít”
ha balul szó
üt kiolyan
valami,
máris
pánilent,
amit
az vált ki,
hogy „maga
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
Ki voltfelé
a
fordítja”
Isten
emberi lelket. Az Igéhibás, hogy
ideazjutottunk?
nekMellesleg,
ez a hatása
egy törvényszerűség
sokiskeresztyén
tart ezen a
–szinten
csakúgy,
mint az, hogy a víz mindig az
a hitéletében.
alacsonyabb
pont felé eszébe
folyik. Isten
SzaEkkor Mózesnek
jut Isten
vát
akkor
„halljuk,”
amikor
Szentírást
ígérete.
2Mózes
6: 6-8.
Isten amegígérte,
ilyen
Bibliáhogy várakozással
megszabadítjaolvassuk.
õket az Aegyiptoban
ismeretet,
a Kijelentést
nem
miakközölt
kezébõl,
és beviszi
népét az ígéret
helyettesíti
semmi
más.
Isten
döntött
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
ezekről
így.
jelen veszedelemtõl,
mert ez csak egy
Tessék
kipróbálni!
Lelki Nem
egészsérövid epizód
a nép életében.
ez a
günkre
lesz,
ha
reggel
keresünk
vég, Isten folytatást ígért. Most azegy
a
csendes
megnyílunk
dolgunk,helyet,
hogyahol
erõsen
ráálljunka Biblia
Isten
üzenetének.
Olvassunk
belőle
egy rövid
szavára. Így bátorítja
Mózes
a népet:
Ne
szakaszt,
és
gondolkozzunk
el
rajta! Foféljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
galmazzuk
meg meg
magunknak
a jelentőhogyan szabadít
ma az Úr
benneségét,
és
igyekezzünk
megjegyezni
azt!
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
Kérdezhetjük is a Szentírást, például
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
úgy, hogy mi köze annak, amit olvastam
hisz
Istenben, és a hit A
beszédét
az élethelyzetemhez?
Hangramondja
figyelő
tovább
az
üldözött
szabadoknak.
Ha
lélek él, és már éledezéseiben csodálatos
Isten az aki, akkor
teljesíti
Õ beszédét.
folyamatokra
rezdül
- a az
gyógyuláséra,
hitt Mózes.
aEbben
megbocsájtottságéra,
szabadulásra és
Ha
azt
kérdezte volna valaki Mózesnövekedésre…
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Adjunk hálát Isten mindennél értékeErre Mózes
csak azt válaszolhatta volna,
sebb
igéjéért!
hogy: Nem tudom. Ha
valaki
azt kérNovák
József
dezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
„Szabad ebbõl
mindenkinek
az Isten
házábennünket
a lehetetlen
helyzetbõl?
ba ajándékot vinni. Egyebek vigyeMózes csak azt válaszolhatta volna,
nek aranyat, ezüstöt, drágaköveket,
hogy:
tudom!
azonban
tuén aztNem
viszem,
amit Egyet
vihetek,
tudniillik
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetmagyar nyelven az egész Bibliát.”
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Károli Gáspár
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden
ellentmondani látszik is.
ELENGEDÉS
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
Félelemmel
szorítottam
a kezét.
várok
rá és hiszek
benne, és amit
nekemA
szekuritáté
felé mentünk,
mond, megteszem.
A többimert
pedigmegint
az Õ
hívatták.
most
sem afélt.
Utasításokat
feladata. Ő
Útat
nyitni
tengeren,
leféadott:
nem jönnék
ki negyed
egykezni „Ha
a harcikocsik
kerekét,
homályt
kor,
itt
van
ez
a
telefonszám,
fel
kell
bocsátani az egyiptomiakra... mindhíva
ni utcai telefonról, és csak elmondod a
Szabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
neved. Ez elég.” A rendőrség kapujából
szabadítástédesapám
kegyelembõl.
általalakfokövettem
lassanHit
eltűnő
gadhatod
Hit által élhetsztűnő
szabadon,
ját.
Elmúltel.
a végtelenségnek
negyed
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
óra, de én nem mozdultam. Nem tudtam
gyõzelmesen,
mert az Úr
hadakozik
őt
elengedni. Imádkozva
sóhajtottam
Istenhez:
érted. „Vissza kell jönnie... nem lehet,
hogy
most, amikor
már akapujában
szabadsáA pont
tengerparton
a halál
got
ígéri
a forradalom!
Kérlek,számukIstenem,
álltak,
Isten
pedig megnyitotta
csak
még
most
az
egyszer,
utoljára!”
És
ra az élet kapuját, és õk átléptek a hanemsokára
megláttam meggyötört, de
lálból az életbe.
rám mosolygó arcát. Köszönöm, Uram!
Ezt a lépést te se halogasd!
Édesapám tanított a lemondásra gyerekkoromban is. Imaházat
Lukácsépített
János a kö-

zösségünk
éppen,Baptista
amikor egyszer
Magyarországi
Egyház a városban
sétálva
csokoládét
kértem tőle.
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Nem!
mondta
határozottan.
Legyen
a
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u.
2.
csokirészed
az imaházépítésre való adawww.baptista.hu/berettyoujfalu
kozásod, amíg az felépül. Nem is vásároltunk addig semmi édességet a családKedves
Kriszdal.
ÖrömTestvéreink
volt nekem isJézus
az imaházunk
tusban!
megnyitó ünnepélyén, hogy néhány
Kedvesfelajánlhattam
Amerikai Magyar
Baptista
„téglát”
az Úrnak.
Szövetség!
Majd lemondtam a tovább tanulásról,
igazságtalan
az gyönyörű
Isten, hogycsaés„Nem
kaptam
helyébe egy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
ládot és segítőtársi
szolgálatot aazgyüleszeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
Õ
kezetben
a
férjem
oldalán.
Majd
eljött a
neve iránt, amikor szolgáltatok
és szoltovábbtanulás
ideje(Zsid
is. De
ezután Isten
gáltok
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lelkivolna: Mózes, mondd meg nepásztor.hogyan
Ez a tanítás
több szempontból
künk,
szabadít
meg Isten
is nagyon gyakorlatinak bizonyult. Az
bennünket
ebbõl
a
lehetetlen
igetanulmányozás mint lelkihelyzetbõl?
gyakorlat,
Mózes
csak azt válaszolhatta
volna,
vagy egyszerűen
az hogy, hogyan
kell
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
olvasnunk a Bibliát, és merítenünk tuabdok!
Az Úrnapra,
harcol egy
értetek,
a lehetetból napról
igenéselhanyagolt
lenbõl
is kiviszont
tud vezetni,
mert Õvitathatataz Úr.
témakör;
fontossága
lan.Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, ko“A teljes
Írás Istentől
és haszmolyan
veszem
azt, amitihletett,
Isten mond,
ha
nos
a
tanításra,
a
feddésre,
a
megjobannak minden ellentmondani látszik is.
bításra,
az igazságban
való meg,
nevelésre,
Nem
tudom,
hogyan szabadít
csak
hogy tökéletes,
várok
rá és hiszekminden
benne, jó
és cselekedetre
amit nekem
felkészített
legyen Isten
embere.”
mond,
megteszem.
A többi
pedig (2Tim
az Õ
3:16-17)
feladata. Útat nyitni a tengeren, leféTény az, hogy amit tanulmányozunk,
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János

Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100kezd
Berettyóújfalu,
u. 2. Fonazzá
átformálódniEötvös
az életünk.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
tos,
emelte ki Steiner József lelkipásztor, hogy amikor olvassuk Isten igéjét
Kedves
Testvéreink
Jézus Kriszakkor
alkalmazzuk
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Divina”
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Kedves négy
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módszer
szakaszban
meg,
melyek: olvasás, elmélkedés, ima, szánSzövetség!
dékolás
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„Nem igazságtalan
az Azért
Isten, érdemes
hogy
így
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és a
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az Õ
retünket
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egyésfelszínes
neve
iránt, amikor
szolgáltatok
szolpróbálkozással
mely
megelégszik
pici
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid
6:10)
igerészekkel, napi olvasandó áhítatokkal.
Az ige hogy
tanulmányozása
az nenem a
Köszönjük,
gondoltak ránk
szöveg
átfutása.
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helyzetünkben.
A reggeli tanítást
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végi leomlása
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és neki
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munkálatokatkövetve,
jövõ tavasszal
tokban,
utaztunk
kezdjük
addig
a nem
várt tervea városmeg,
északi
részéről
a tópart
mentén
zéssel
az engedélyek
beszerzésével
nyúlóésLake
Shore Drive-on
egészen a
foglalkozunk.
planetáriumig. Míg kint a felhőtlen égTervünk
és meleg
szándékunk
bolt
és a nap
sugaraivégrehajsegítették a
tására
fogjuk
fordítani
a
kedves testvérek
jókedvünket, a planetáriumban
az egész
által
számunkra
eljuttatott
összeget:
emberi
történelem
csillagászati
kutatá$5,000,
ötezer dollárt.
sai, ésazaz
megörökített
asztrológiai jelenségei
kötötték
le a figyelmünket.
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
Visszaérve
kirándulásból
az és
imasegítségét,
kérjükatovábbra
is a minket
azházhoz,
Úrra figyelõ
imádságaikat!
Minden
vacsora
után a szombat
esti alszolgálatukra
Istenünk
áldását angolul
kívánjuk.
kalomra került
sor; ezúttal
szólt
Isten üzenete. Steiner József lelkipászTestvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
tor
felvázolta
mit jelent
Isten nagyköBaptista
veténekGyülekezet
lenni; Őt nevében:
hirdetni és képviselni
mindenütt ahol
járunk,
minden
helyzetPapp
Dániel
lelkipásztor
ben, mindenki
előtt. AIstván
szombat
este egy
Szatmári
gondnok
evangélizációs Lisztes
alkalom
volt,presbiter
aminek a
Tibor
végén előre hívásra is sor került Isten
===========================
dicsőítése alatt.
Vasárnap reggel a konferencia záró
MÉG!
alkalma,VÁRJ
kis csúszással,
tíz óra harminc
Józsué
3:16
(2Móz
14,21-22)egészen
perckor kezdődött belenyúlva
a délutáni órákba; értékes órák voltak
Megállt
a víz.
ezek. Mintegy 160 fő gyűlt
össze
a Chikéz
cagói BaptistaMinthogyha
imaházban óriási
ahol együtt
magasztaltuk Istentartotta
nevét és
hallgattuk
volna
föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó partra
át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)
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tanítását.
Sokak meglepetésére
ÜLDÖZÖTT
SZABADOKgyermek bemutatásra is sor került: Gerstner
folytatás
az 1.Korry
oldalról
Jonatán
Máté,
és Réka második
gyermekére
mondott
áldást
Az élet gyötrelem, de azért
vanazmitegész
enni,
gyülekezet.
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
A gyermekbemutatást követően előre meghirdetett
tartottunk,
Milyen a micél-gyűjtést
Szabadítónk?
2Mózes
melyet
teljes
értékében
Füredi
12:42-ben találunk egy különösKamilla
mondaSierra
Leone-i missziómunkájának tátot Istenrõl.
mogatására
szántunk.
Ez az
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az adomány
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Steiner
József
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testvérnő
okmondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
tóber 20-án jelzett vissza, hogy az adoIzráelmegkapták,
õrizõje nem
szunnyad éskerült
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és szétosztásra
alszik.
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az
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Úr azongyülekezeti
az éjszakán,
amikor
kihozta
baptista
tagok
és hozzátarnépét között.
Egyiptomból?
tozóik
Emberileg
– Isten
mindent
A “Szemben szólva
az árral”
témakör
az
félretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt
“egyszerűség, mint lelki gyakorlat”azon
taaz éjszakán.
A szabadulás
nításával
teljesedett
be vasárnap minden
délben.
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
Míg Steiner József lelkipásztor
beszélt,
minden apillanatot
tekintetével
aközben
Szentlélekfigyelõ
fedte fel
előttünk
kísértavégig.
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
ennek
szó-szerint
“egyszerű”
üzenetkoszos,
rongyos Kortárs
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az Isten
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a mélységét.
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róluk,tele
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minden
amitrájuk?
megtehetsz,
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és aztán
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emberi azon
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az Isten a szórakozásra,
Gecsemáné kertben,
megkaparintására.
csütörtök éjszakán,Hirtelen
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pénteken,
fáradt
kiüresedett
élet, valóság
azon és
a húsvét
hajnalon,
amikor avesz
mi
körül.
Az egyszerűség
szabadításunk
történt. gyakorlásának a
módja:
először Isten OrszáSõt,“Keressétek
személyes bizonyságom
van argát
és minden
egyéb virrasztott
megadatik az
nékról,–hogy
velem együtt
Úr
tek”
(Mátéezelõtt
6:33). egy
Ha téli
beleveted
magad
28 évvel
estén, amikor
Isten
Országának
hangoztatrólam
is lehulltakérdekeibe,
a rabtartó bilincsei.
ta Steiner Józsi, akkor Isten a te dolgaidra visel
gondot.
Továbbágyõztes
gyakorlati
léÜldözött
szabadok,
szabapésekre
lett
ez
az
üzenet
is
lebontva,
és
dok. Elindultak tehát. Nem volt teígy
tényleg
kézzel
fogható
lett
az,
hogy
lekommunikáció. Nem lehetett mobilmilyen az egyszerű élet és hogyan szatelefonon
rákérdezni
a sor elején,
badít
fel arra,
hogy minden
zavaróhogy
téhátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
nyező ellenére mely észrevétlenül
sodor
milliósaznép,
gyermekek,
minket
árralasszonyok,
együtt, tudjunk
Istenre
öregek,és
juhok,
barmok,
szekerek,
figyelni
benne
elmélyedni.
Csakvégeígy
láthatatlan
A Veres
partlehet
az árralkonvoj.
szemben
olyan tenger
emberekké
ján tábort
vernek,
megpihennek.
Egyválni,
akikből
élő folyamok
áramlanak
szer csak
mások
felé.felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban.
Elõl a szerint
tenger, mögöttük
az ellenség.
Személy
nekem ennek
az ifA néptalálkozónak
elõbb segítségért
kiált része
Istenhez,
júsági
a tartalmi
jelentett
alkalmas
aztán sokat.
pedig Úgy
neki gondolom,
esik Mózesnek:
Mit
arról
és azon
reflektálnunk,
tettélbeszélnünk
velünk, miért
hoztál
ki minket
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hogy
mi okozza2Mózes
ezt a felszínességet
ami
Egyiptomból?
14: 10, 11. Jobb
jelen
van
életünkben;
még
fontosabb
lett volna szolgaként meghalni Egyipaz,
hogyan
szállhatunk
a saját
tomban.
Kiderül,
hogy szembe
van a népnek
felszínességeinkkel.
Steiner
József
hite, de még nagyon gyenge az a hit.nem
Ha
csak
nagyszerű
előadásokkal
jól mennek
a dolgok,
tisztelik azsegített
Urat,
de ha balul üt ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
nekünk
e kérdések
hanem
Ha azt
kérdezte tisztázásában,
volna valaki Mózesrendelkezésünkre állított egy letölthető
tõl: Mikor
teljesíti
Isten, amit megígért?
anyagot
amely
megtalálható
az AmeriErre
Mózes
csak
azt
volna,
kai Magyar Baptistaválaszolhatta
Fiatalok facebook
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kéroldalán.
dezte volna: Mózes, Lukács
mondd Anita
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
Last minden
month, ellentmondani
myself and the
rest is.
of
annak
látszik
the “amerikai magyar baptista ifusag”
Nem tudom,
hogyan
szabadít
meg,Youth
csak
visited
Chicago
for the
2014 Fall
várok
rá
és
hiszek
benne,
és
amit
nekem
Conference. The topic for the weekend
mond,
többi pedig
az Õ
led
by megteszem.
Pastor JozsefASteiner
was going
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
against the flow. One of the main leféideas
keznistuck
a harcikocsik
homályt
that
to me over kerekét,
the weekend
was
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind a
based
on Matthew
16:25, "For whoever
wants
to save
their lifeÕwill
it, but
Szabadító
Úr feladata.
viszilose
véghez
a
whoever
loses
their life forHit
meáltal
will find
szabadítást
kegyelembõl.
foit."
It is evident
our élhetsz
societyszabadon,
today that
gadhatod
el. Hitináltal
people
expect
us to follow
the cultural
bár mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
standards
we have
with the
gyõzelmesen,
mert and
az Úr"gohadakozik
flow". However, going with the flow will
érted.lead to death because we are not
only
A tengerparton
halál kapujában
devoting
our time toa things
that honor
álltak,
IstenGod.
pedigIfmegnyitotta
számukand
glorify
we, however,
choose
ra go
az against
élet kapuját,
és õk
átléptek
a hato
the flow
with
the Cross
on
lálból
az életbe.
our
back,
we will enjoy eternal life with
ourEzt
Lord
Jesus te
Christ.
a lépést
se halogasd!
Another main idea that stuck to me
this weekend was the
idea János
on how we
Lukács

would
go againstBaptista
the flow.Egyház
During the
Magyarországi
Rama
Tabor
this
Summer,
I
learned
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezetthat
reading
the Bible wasEötvös
one of u.the2. most
4100 Berettyóújfalu,
important ways to grow my relationship
www.baptista.hu/berettyoujfalu
with
God. As I read and read the Bible
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk neevery
night before I went to bed, I just
héz
helyzetünkben.
seemed
to glance
overvégi
the leomlása
words asésif it
Imaházunk
augusztus
lebontása
után jó reménységgel
vahad no significance.
What the message
gyunk
afelõl, taught
hogy Isten
megsegít
ben-true
in Chicago
me was
what the
nünket
egy új és
hajlékot építeni
importance
andszép
significance
behind
istentiszteletek
céljára,
Õ neve
God's word is.
If weazjust
takedicsõan extségére.
munkálatokat
jövõ Bibles
tavasszal
ra fewA minutes
with our
open
kezdjük
meg,foraddig
nem várt terve-our
and read
true aunderstanding,
zéssel
és az engedélyek
beszerzésével
relationship
with God can
truly prosper.
foglalkozunk.
Overall, I had an amazing experience
inTervünk
Chicagoés
andszándékunk
I would likevégrehajto thank all
tására
fogjuk
fordítani
a kedves testvérek
that could make it happen!
általIt számunkra
eljuttatott
was a pleasure
for meösszeget:
to be with
$5,000,
azaz
ötezer
dollárt.
my fellow Hungarians in Chicago and
learning
more
about the Word
of God
Ezúton is
megköszönve
testvéreink
and praising
thetovábbra
Lord. Also,
had a great
segítségét,
kérjük
is a Iminket
és
aztime
Úrrasightseeing
figyelõ imádságaikat!
in the city andMinden
enjoying
szolgálatukra
what it had Istenünk
to offer. áldását kívánjuk.
Zsigmond Balla Jr.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter
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MÉG!
What VÁRJ
a conference!
It was once againJózsué
another3:16
amazing
weekend
that went
(2Móz
14,21-22)
by fast… again. I enjoyed the activities
and fun we had in Chicago
top of
Megálltona víz.
having great Minthogyha
messages during
service.
óriási kéz
Jozsef Steiner wastartotta
the main
volnaspeaker
föl,
for the conference. The theme
for this
megállt,
conference was “Going
against
s rakásra
gyûlt,the
Flow” and it was an excellent one.
There
feszült,
was also a main quote that was stressed
hullám
multiple times
and hullámra
it was “Ithõkölt.
is never
too late to become the personMegállt
you could
become-the person you egy
are percre,
intended/
amíg
a
túlsó
partra
dreamed to be- by your heavenly
father.
nem
értünk.
There was so much át
that
was
spoken
about the theme, but if I had to choose
Várj be
még
Uram!
my favorite part it would
when
Jozsef
Kezed
ne veddit el!
was explaining how
important
is to
Még
itt example
vagyok, of
read the Bible.
Hemindig
gave an
még mindig
vagyunk
how many
people itt
have
asked sokan.
him why
they can’t get something out of the Bible
Herjeczki
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when they read
it. I myself
been
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MÚLT,
Magyarországi
Baptista Egyház
JELEN, Baptista Gyülekezet
lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui
Kiderül,
hogy van
4100JÖVŐ
Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
atomban.
shout out
to the hosts.
A lotaofnépnek
people
hite, de
nagyon
gyengewhich
az a hit.
Ha
www.baptista.hu/berettyoujfalu
lived
farmég
from
the church
meant
Baptista
jól mennek
dolgok, time
tisztelik
az Urat,
needing
to asacrifice
to wake
up
de ha balul
üt ki
valami,Thank
márisyou
pániearlier
and gas
to drive.
for Kalendárium
Kedves Testvéreink Jézus Kriszyour
and
loving Ki
hearts.
kolnakhospitality
és bûnbakot
keresnek.
volt aI tusban!
2015
was
blessed
to be
in the Szabo family’s
hibás,
hogy ide
jutottunk?
Kedves Amerikai Magyar Baptista
house
and for that
I say thanktart
youezen
again.
Szívesen adjuk
Mellesleg,
sok keresztyén
a Szövetség!
Iszinten
wouldaalso
like to thank the dicsoités hírül, hogy baphitéletében.
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
csapat
for Mózesnek
the wonderful
singing
and tista
kalendáriuEkkor
eszébe
jut Isten
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl és a
songs
they
sang.
I
really
felt
like
the
munk 2015-ben
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok az Õ
songs
really
set
the
stage
for
the
gospel.
is megjelenik.
Természetes
törekvésünk,
hogy megszabadítja õket az egyipto- neve
iránt, amikor
szolgáltatok
és szolhogy a évkönyvünk
továbbra
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret gáltok
szenteknek.” (Zsid
6:10) is őrizze
meg a kalendáriumok ősi jellegzetes műföldjére. Akkor tehát, nem kell félni a
faját,
vagyis, hogy
hogy gondoltak
változatos,ránk
egész
Köszönjük,
ne-évre
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
szóló
olvasnivalót
kínáljon
az
érdeklőhéz
helyzetünkben.
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
Imaházunk
augusztus
végihíranyagon
leomlása és túl
dőknek.
Lapjain
a gazdag
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
lebontása
után jó
reménységgel va-irolelki
írásokat,
bizonyságtételeket,
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten gyunk afelõl, hogy Isten megsegít bendalmi értékű verseket, sőt szakszerűen
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne nünket
új és szép hajlékot
építeni
megírtegy
ismeretterjesztő
írásokat
is talál
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõaz érdeklődő olvasó. A szerkesztő fontos
hogyan szabadít meg ma az Úr benne- ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
szempontja,
hogy mindezek
kezdjük
meg, addig
a nem vártmegfelelő
terveteket! 2Mózes 14: 13, 14.
arányban
legyenek
a
kiadvány
lapjain és
és az engedélyek
beszerzésével
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak zéssel
minden írás, minden szó összhangban
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja foglalkozunk.
legyen
a Szentírás
szellemiségével.
Arra
Tervünk
és szándékunk
végrehajtovább az üldözött szabadoknak. Ha tására
törekszünk,
hogy a szerzők
felkészült
fogjuk fordítani
a kedvesjól
testvérek
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. által
cikkírók
legyenek,
és főként
az adott
számunkra
eljuttatott
összeget:
Ebben hitt Mózes.
$5,000,
ötezer dollárt.
témák azaz
jó ismerői.
Szándékunk, hogy a
Ha azt kérdezte volna valaki Mózesbaptista
amely
egyházunk
Ezúton kalendárium,
is megköszönve
testvéreink
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? segítségét,
legrégebben,
1892-ben
kiadvákérjük
továbbraalapított
is a minket
és
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, aznya
haladjon
a
korral,
vegye
figyelemÚrra figyelõ imádságaikat! Minden
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér- szolgálatukra
be az újabb Istenünk
igényeket,
de folyamatosan
áldását
kívánjuk.
dezte volna: Mózes, mondd meg neálljon ellen az igénytelenségnek, amely
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
deformálhatja
évszázados
baptista sajkünk, hogyan szabadít meg Isten
A
big thank
youa to
the Chicago
youth Baptista
nevében:
tónkat.Gyülekezet
A „Múlt, jelen,
jövő” színes kébennünket
ebbõl
lehetetlen
helyzetbõl?
and church for another amazing youth peivel, változatos oldalaival kívánatos
Mózes csakI hope
azt válaszolhatta
volna,
Papp Dániel lelkipásztor
conference.
to be in the next
one,
olvasmány lehet
az új esztendőben
is.
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tuSzatmári
István gondnok
if it’s God’s will.
Lisztes
Tibor
presbiter
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetHogy mit találhat benne a kedves olThe next thing on the to-meet list
lenbõl
ki tud vezetni,
mert Õ azI Úr.
is
the isColorado
conference.
invite ===========================
vasó? Társadalmunk aktuális kérdését
Ez a bibliai
hit. Hinni
azt jelenti,
koeveryone
to come
and keep
in contact
vizsgálja négy fiatal lelkipásztor „Szewith
us veszem
about who
is coming.
In order
molyan
azt, amit
Isten mond,
ha
génység VÁRJ
és gazdagság
a Biblia szerint”
MÉG!
to
prepare
for ellentmondani
an awesome látszik
week, is.
we címmel. Olvashatunk
annak
minden
a baptisták 110 év(2Móz 14,21-22)
need
and helpmeg,
fromcsak
you. velJózsué
ezelőtti3:16
elismeréséről,
egy szentföldi
Nem communication
tudom, hogyan szabadít
Thank
you
and
God
bless
you
all.
utazás tapasztalatairól, és arról is, mivárok rá és hiszek benne, és amit nekem
a víz.re(See more
picturesAon
facebook.)
ként készül Wittenberg Megállt
városa Luther
mond,
megteszem.
többi
pedig az Õ
Minthogyha
óriási
Robert
Juhasz
formációjának 500. évfordulójára,kéz
vagy
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefévolna föl,
hogyan formálódotttartotta
a gyülekezeti
énekkezni a harcikocsik kerekét, homályt
megállt,
lés Mózes énekétől az általunk
is haszbocsátani
az egyiptomiakra...
mind a
MISSIONARY
Fund
s
rakásra
gyûlt,
nált
evangéliumi
énekek
megjelenéséig.
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
feszült,
The purpose: supporting the
szabadítást
foKinek íródott
a baptista
kalendárium?
hullám
hullámra
hõkölt.
missionarykegyelembõl.
initiatives of Hit
our által
young
gadhatod
Hit által élhetsz
szabadon,
Tulajdonképpen mindenki számára,
people. el.
Donations
from this
fund
Megálltakit
bárwill
mindig
üldözötten,
deMissionary
ugyanakkor
érdekel baptista sorsunk, egy
biblikus
gonbe allocated
by the
percre,
and Benevolence
at its
dolkodásunk, és amíg
a reformáció
koráig
gyõzelmesen,
mert azBoard
Úr hadakozik
a túlsó partra
mid-year meetings. The written
visszanyúló történelmünk.
érted.
át nem értünk.
applications
addressed
to the
MBB
A tengerparton
a halál
kapujában
Marosi Nagy Lajos szerkesztő
should
state
the
goals
and
the
álltak,
Isten of
pedig
számukVárj mégára:1250
Uram! Ft
A kiadvány
duration
themegnyitotta
mission trip,
and
ra should
az élet include
kapuját, aésletter
õk átléptek
a haKezed ne vedd el!
of support
Az Áhítat 2015
a Baptista
Kalendálálból
életbe.
Mégésmindig
itt vagyok,
fromazthe
pastor of the applicant.
riumotmég
együttes
megvásárolása
esetén az
mindig
itt
vagyunk
sokan.
Contributions
can
be
mailed
to
Ezt a lépést te se halogasd!
ár 2100 forint. Ne feledkezzünk meg a
the Treasurer (address on page 2).
postaköltségről,Herjeczki
ami külföldre
sok.
Géza elég
(1977)
Lukács János

Egyiptomból?
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
AGAINST
THE FLOW - YOUTH
CONFERENCE

folytatás az 1. oldalról
in these situations before too. Jozsef
Az élet gyötrelem,
de azért
vanthe
mitBible
enni,
explained
how we should
read
van húsosfazék,
fokhagyma
és uborka,
és
multiple
times and
in big chunks.
While
a tisztességes
temetéshez
való
jogukat
reading
the Bible,
we should
read
it withis
first
a basic understanding
of what’s
bemegtarthatták.
Az élet egy merõ
kinlódás,
ing
read. Read it slowly,
reménytelenség
és halál.wondering
De hát eziswhat
jobb,
ismint
happening
Sometimes
here
is
a semmi,here.
és úgy
sincs kilátás
ennél
where
messed up.
would beésso
többre.I Fogadjuk
el aIhelyzetet,
azbusy
adott
with
life that
when elviselhetõvé
I did try reading
keretekben
próbáljuk
tenni.
the Bible,
I would
read
fast andma
off isI
Hányan
tengetik
azitéletüket
go.
Now,
I
would
still
get
some
general
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
Deák
Feri képei
mondatban?
Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
Négy végig.
gyülekezet
szolgáló
kísért
Hát kicsoda
ez csoportja
a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
message from what I would read, but not
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
the
spiritual growing
kind, where
I could
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
go deep in my relationship with God.
évvel
késõbb
ismét
virrasztott
Next,1500
study
(look
it over
many
times)
az Isten
a Gecsemáné
azontoa
what
you read
and allowkertben,
God’s word
csütörtök
éjszakán,
azon a the
pénteken,
impact
on the
soul. Reading
Bible
hajnalon,
amikor
a mi
isazon
one aofhúsvét
the ways
you have
spiritual
szabadításunk
történt.
discipline
because
whatever you study,
személyes
bizonyságom
arthat Sõt,
is what
you become.
If youvan
study
ról, hogy velem
együtt virrasztott
Úr
engineering
or doctor
material, azyou
28 eventually
évvel ezelõtt
egy téli
estén,
amikor
will
become
that
person.
It’s
like
thatiswith
anything
you study.
That
rólam
lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
is why it is important to study God’s
holyÜldözött
word. Plus,
it is the most
important
szabadok,
gyõztes
szababook
it is not
onlyNem
human
dok.because
Elindultak
tehát.
volttext.
teItlekommunikáció.
was written by humans,
but inspired
Nem lehetett
mobilbytelefonon
God. Any
question ayou
in hogy
life,
rákérdezni
sor have
elején,
the
Bible
has an
answervan-e.
for it.Közel
You can
hátul
minden
rendben
két
never
go wrong
with reading
the Bible
milliós
nép, asszonyok,
gyermekek,
and
praying.
öregek,
juhok, barmok, szekerek, végeThere
werekonvoj.
so much
things
láthatatlan
A more
Veresgood
tenger
partJozsef said, but I must keep this short.
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
EgyThe weekend couldn’t have gone this
szerifcsak
felröppen
a hír,
az egyiptomi
well
it wasn’t
for the
energy
we got
seregtheközeledik.
Kitörlike
a pánik
táborfrom
food. I would
to saya thank
ban.for
Elõl
mögöttük
az out
ellenség.
you
alla tenger,
those who
helped
with
A nép
elõbb
segítségért
kiált Istenhez,
the
meals,
from
the cookers
to those
aztán pedig
esikThank
Mózesnek:
Mit
preparing
the neki
tables.
you. And
miérta hoztál
ki minket
I tettél
wouldvelünk,
like to give
huge thanks
and

2010.
10.
oldalszeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról WalTZ
Az élet gyötrelem, de azértMária
van mit enni,

van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
1920.
a tisztességes temetéshez való
jogukat is
szeptkinlódás,
10
megtarthatták. Az élet egy merõ
reménytelenség és halál. De hát–ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
2014.
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
szept 28
keretekben próbáljuk elviselhetõvé
tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
Waltz,a rabszolga-gondolkodással?
szül. Banka Mária Soltvadezzel
kerten
(Magyarország)
született,
1920.
Így tengette az életét
Izráel míg
el
szeptemberében,
(baptista)
szülők
nem jött hozzá ahívő
Szabadító
és ki
nem
második
gyermekeként.
Édesapja Banhozta õket
a szolgaság házából.
ka Antal az első világháborúban, 1925ben, 42 évesen meghalt.
Milyen a13miévig
Szabadítónk?
2Mózes
Édesanyja
egyedül nevelte
há12:42-ben
találunk
egy
különös
mondarom gyermekét, majd hozzá ment
férje
tot Istenrõl.Banka Ferenchez, aki nem
testvéréhez,
az Úr azonlett,
az hanem
éjszakán,
csakVirrasztott
hűséges segítőtársa
a
amikor kihozta
õket Egyiptomból.
gyermekeket
is nagyon
szerette. Ez az
éjszaka
az Úré
volt. de 1943-ban a csaVarrónőnek
tanult,
van ebben
ládi Micsoda
malmot isevangélium
ő vezette. A háború
sorána
az menekülő
Úr. Pedig
azmondatban?
országból ésVirrasztott
Budapestről
Izráel õrizõje nem
szunnyad Németés nem
német-ajkúakhoz
csatlakozva
országba
szökött.
Otthogy
ismerkedett
meg
alszik. Mit
jelent az,
virrasztott
az
Waltz
Bélával,
akivel 1945.
szeptembeÚr azon
az éjszakán,
amikor
kihozta
rében
kötött. Nem sokkal aznépétházasságot
Egyiptomból?
utánEmberileg
úgy döntöttek,
hogy
szólva
– hazaköltöznek
Isten mindent
Magyarországra
–
mint
a tékozló
fiú,azon
abfélretett és csak az Õ népére
figyelt
ban
reményben,Ahogy
otthon jobb
lesz.
az aéjszakán.
szabadulás
minden
De
ott időközben
minden megváltozott
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
a minden
kommunista
uralom
alatt. 1946
végén
pillanatot figyelõ
tekintetével
kislányuk
született.
Nehéz
körülmények
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
között
éltek.
„Ekkornép,
kezdtük
koszos,
rongyos
hogysegítségül
az Isten
hívni az Úrnak nevét. Meghallgatott és
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
elvezetett egy külvárosi gyülekezetbe,
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
ahol 1947 nov. 17-én alámerítkeztünk.
1500az
évvel
ismétmindketten
virrasztott
Átadtuk
Úr késõbb
vezetésére
Isten a Gecsemáné
kertben,
azazéletünket.
Azóta folyton
áld...”azon
1955a
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
májusában fiuk született. 1956-ban, a
azon a húsvét
amikor
a mi
forradalom
után, hajnalon,
sok veszély
közepette,
szabadításunk
történt.
Ausztrián
át végül
Kanadába menekülszemélyes
van artek. Sõt,
Torontóban
és bizonyságom
a Ráma táborban
a
ról, hogy velem
együtt virrasztott
az Úr
gyülekezeti
szolgálatokba
is bekapcso28 évvel
ezelõtt
egy téli estén,
amikor
lódtak.
1987
szeptemberében
a nyugatkanadai
majd onrólam isKelownába
lehulltak aköltöztek,
rabtartó bilincsei.
nan 1996-ban Kaliforniába. Három éve
lányaÜldözött
családi körében
élt férjével
szabadok,
gyõztesegyütt.
szabaAdok.
hazahívó
szó nemsokkal
94. születésElindultak
tehát. Nem
volt tenapja
után, váratlanul
érte,
de nem
fellekommunikáció.
Nem
lehetett
mobilkészületlenül.
Emlékétamegőrizzük.
telefonon rákérdezni
sor elején, hogy
Két gyermeket,
5 unokát
és 7Közel
dédunohátul
minden rendben
van-e.
két
kát
kaptak
69
éves
házasságuk
során.
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
(Életrajzát
egybarmok,
általa 11szekerek,
évvel ezelőtt
öregek,
juhok,
végeírtláthatatlan
kézirat alapján
készítettük.)
konvoj.
A Veres tenger partA gyászistentiszteletre
október 11-én
ján
tábort vernek, megpihennek.
Egykerült
sor az
alhambrai
gyülekezetben.
szer csak
felröppen
a hír,
az egyiptomi
Az
istentiszteletet
a helyi
lelkipásztor,
sereg
közeledik. Kitör
a pánik
a táborNovák
József
testvérmögöttük
vezette, az
Waltz
testban. Elõl
a tenger,
ellenség.
vérnő
is ő mondta
el, Istenhez,
angolul.
A népéletrajzát
elõbb segítségért
kiált
Életére
emlékeztek:
gyermekei
(Wentz
aztán pedig
neki esik
Mózesnek:
Mit
Krisztina
és
Bill
Waltz),
veje
(George
tettél velünk, miért hoztál ki minket

2014. november
3. oldal

Wentz)
és egyik
(Andrea
Egyiptomból?
2Mózesunokája
14: 10, 11.
Jobb
Wentz).
Kardos
Márta
szólót
lett volna szolgaként meghalni énekelt.
EgyipAz
igét Herjeczki
Géza van
detroiti
lp. hirtomban.
Kiderül, hogy
a népnek
dette
a
84.
Zsoltár
alapján.
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
emlékistentisztelet
utáni az
szeretetjólAz
mennek
a dolgok, tisztelik
Urat,
vendégségre
a
gyülekezet
étkezőjében
de ha balul üt ki valami, máris pánikerült sor.
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás,
hogy
jutottunk?
Részlet
azide
igehirdetésből:
Mellesleg,
sok
keresztyén
tart ezen
a
Boldog az az ember,
aki benned
bízik
szinten
a
hitéletében.
(84. Zsoltár)
Ekkor
jut ember.
Isten
„Az
Úr Mózesnek
házában éleszébe
a boldog
ígérete.
2Mózes
6-8. Isten
De
hogyan
kerül6:ebbe
az Úrmegígérte,
alhambrai
hogy megszabadítja
õket az egyiptoházába
a detroiti lelkipásztor,
kérdezhetnénk,
s azt is:
hogy kerül
ideazaígéret
Waltz
miak kezébõl,
és beviszi
népét
és
Wentz Akkor
család?tehát,
Nem olyan
nehéz
a váföldjére.
nem kell
félni
a
lasz.
Mária Vadkerten
született,
jelen Banka
veszedelemtõl,
mert ez csak
egy
ahol
én apám
is felnevelkedett.
rövidazepizód
a nép
életében. NemNagyez a
mamám
és
Mária
apja
testvérek
vég, Isten folytatástnéni
ígért.
Most
az a
voltak.
Ezhogy
elég lenne
arra,
hogy most
itt
dolgunk,
erõsen
ráálljunk
Isten
találkozzunk? Nem biztos. A rokoni szászavára.
bátorítja
Mózes
a népet:
Ne
laknál
is Így
erősebb
az Úr
háza iránti
szereféljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
tet. Hallottátok Waltz testvérnő élettörhogyan szabadít
megmegtérése
ma az Úr előtt
benneténetében,
hogy már
ott
teket!az2Mózes
14: 13,
volt
imaházban,
ott14.
nőtt föl a gyüleMózes nem
okosabb,iskolában,
mint a nép,ahogy
csak
kezetben,
a vasárnapi
hiszazIstenben,
hit beszédét
pl.
én apámésis.a Még
meg se mondja
tért, de
szerette
az Úr
házát. szabadoknak.
De nem csak Vadtovább az
üldözött
Ha
kerten,
később
a ráIsten az aki,
akkorTorontóban,
teljesíti az Õmeg
beszédét.
mai
kápolnában
Ebben
hitt Mózes.is „otthonos volt” Béla
bácsi
és kérdezte
Mária néni.
Ha azt
volnaNemsokminden
valaki Mózestörtént
a
táborban
és a amit
torontói
gyületõl: Mikor teljesíti Isten,
megígért?
kezetben, amiben nem lett volna benne
Erre
Mózes csak
aztmeg
válaszolhatta
volna,
az
ő szívük,
kezük,
szavuk. Később
hogy:
Nem
tudom.
Ha
valaki
azt
Kelownába költöztek, s ott is az Úr kérháza
dezte forgolódtak
volna: Mózes,
mondd meg anekörül
- pontosabban
kikünk,
hogyan
szabadít
Isten
csi
magyar
gyülekezet
körülmeg
– annyira,
bennünket
ebbõl aazután,
lehetetlen
helyzetbõl?
hogy
nemsokkal
hogy
elmentek,
Mózes csak
azt válaszolhatta
volna,is
torontói
gyülekezetünkből
két család
elköltözött
(Ma istu-él
hogy: Nemutánuk
tudom!Kelownába.
Egyet azonban
ott
dok!a gyülekezet.)
Az Úr harcol értetek, és a lehetetMostispedig
lenbõl
ki tudAlhambrában,
vezetni, mert ÕazazÚr
Úr.egy
másik
magyar
baptista
templomában
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, kohangzik
a vigasztalás
igéje
azmond,
Urat kömolyan veszem
azt, amit
Isten
ha
vető kiterjedt család felé. Boldogok,
annak
minden
ellentmondani
látszik
is.
akik szeretik az Úr házát...
Nem
tudom,
hogyan szabadít
meg, csak
Majd
így folytatódik
a zsoltár:
„szívárokésrátestem
és hiszek
benne,
amit
nekem
vem
ujjong
az és
élő
Istennek...
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
Õ
ó, Seregek URa, én királyom és énazIstefeladata.
Útat nyitni
a tengeren,
lefénem.”
A boldog
ember
nemcsak az
Úr
kezni szereti,
a harcikocsik
kerekét,
házát
hanem inkább
azt,homályt
Akié ez
abocsátani
ház, vagyis
magát az Urat. Úgy
kapaz egyiptomiakra...
mind
a
csolódik
Úrfeladata.
házához,Õhogy
SzabadítóazÚr
viszi személyevéghez a
sen
kötődik az
Úrhoz. NemHit
a falak
elszabadítást
kegyelembõl.
általazfosődlegesek
bár által
az sem
volt mindegy
az
gadhatod el.– Hit
élhetsz
szabadon,
őbár
számukra,
hanem az élő
A zsolmindig üldözötten,
de Isten.
ugyanakkor
táríró
Kórah mai
így
gyõzelmesen,
mertunokái
az Úrvalahogy
hadakozik
fogalmaznának: ó seregek Ura, én Kiráérted. és én Megváltóm, Jézus Krisztulyom
A Boldog
tengerparton
a halálakikapujában
som.
az az ember,
nem csak
Isten pedig
megnyitotta
számukaálltak,
templomot
szereti,
hanem annak
urát
az élet kapuját,
és õkvan
átléptek
ha-raszemélyes
kapcsolata
az élő aIstenlálból
az életbe.Jézus Krisztussal. Waltz
nel,
mégpedig
testvérnő
ilyen te
boldog
ember volt.”
Ezt a lépést
se halogasd!
Szeretettel emlékezünk rá.
Herjeczki
Géza
Lukács János
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Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Örömünkre
szolgál, Eötvös
hogy ismét
4100
Berettyóújfalu,
u. 2. megjelenhet
az egyéni és közösségi bibliawww.baptista.hu/berettyoujfalu
tanulmányozást segítő kiadványunk
Áhítat
2015
címmel.
Kedves
Testvéreink
Jézus KriszA
kiadvány
már harmadik éve új szertusban!
kesztési
elgondolással
készül.
Ebben
Kedves Amerikai
Magyar
Baptista
az
évben
folytattuk
a
finomhangolást,
Szövetség!
amely során figyelembe vettük az ol„Nemvisszajelzéseket
igazságtalan azis.Isten,
vasói
Ennekhogy
egyik
elfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
és a
eredménye,ahogy
a tematika igyekszik
szeretetrõl,
melyetéstanúsítottatok
az Õ
az ószövetségi
újszövetségi textusoneve
amikor
szolgáltatok
és juttatni,
szolkat iránt,
egyenlő
arányban
szószékre
gáltok
a szenteknek.”
6:10) elemek
a napi
témák köré(Zsid
szerveződő
pedig még inkább igyekeznek egymásKöszönjük,
hogy gondoltak ránk nesal
harmonizálni.
héz helyzetünkben.
Foly t atImaházunk
augusztus végi leomlása és
va
az eddigi
lebontása
után jó reménységgel vakoncepciót,
gyunk
afelõl, hogy
Isten megsegít ben2015-ben
a
nünket
új és szép hajlékot építeni
János egyszeistentiszteletek
rinti evangé-céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
lium meg,
kerüladdig a nem várt tervekezdjük
sorra
az
zéssel és azelső
engedélyek beszerzésével
neg yedévfoglalkozunk.
ben.
Ezt köTervünk
és szándékunk végrehajvetően,
tására fogjukegy
fordítani a kedves testvérek
vagyszámunkra
több eljuttatott összeget:
által
héten azaz
átívelő
$5,000,
ötezer dollárt.
témák adják
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
meg
a napi
igék olvasásának
menetét –
segítségét,
továbbra
is a minketaktuaés
egyházi, kérjük
történelmi
és kulturális
azlitásokhoz
Úrra figyelõ
imádságaikat!
Minden
igazodva.
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.ViIlyen többek
között
az Egyházak
lágtanácsának „Ökumenikus vízhálóTestvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
zat”
projektje
által
meghatározott
Baptistanevű
Gyülekezet
nevében:
hét hetes „vizes” sorozat. Egy másik,
PappJonathan
Dániel lelkipásztor
öthetes sorozatot
Lamb: TetőSzatmári
István gondnok
től talpig című
könyvének
gerince alLisztes Tibor
presbiter
kotja, Jakab levelének
gyakorlati
etikájával foglal-kozva. Az ősszel esedékes
===========================
„Teremtés hete” sorozatot az „Ararát”
Teremtésvédelmi Munka-csoport és a
MÉG!
MEÖT VÁRJ
Szociáletikai
Bizottsága által
Józsuékészített
3:16 (2Móz
14,21-22)anyagát
közösen
munkafüzet
felhasználva szerkesztettük.
Képi illusztrációk isMegállt
gazdagítják
a víz. az
Áhítat oldalait,Minthogyha
a baptista fenntartású
óriási kéz iskolákban tanuló diákok
pályázatot
nyert
tartotta
volna föl,
rajzaiból válogatva. Az igehely-megjelömegállt,
léseknél használt pro-testáns
újfordítású
s rakásra
gyûlt,
Biblia versbeosztásának „károlis”
megfeszült,
felelőit egy hullám
összefoglalásban
hullámra talál-hatja
hõkölt.
az Áhítat olvasója.
Megállt
Szeretettel ajánljuk hivatalos
baptista
egy
percre,
kiadványunkat fiataloknak és
idősebamíg
túlsó partra
beknek, hívőknek
és a
keresőknek
egynem értünk.
aránt, mert mindenkiát találhat
benne
rászabott ösvényt, amely a Szentíráshoz
Várj még Uram!
vezeti.
Kezed Várady
ne veddEndre
el!
Még
mindig itt vagyok,
az Áhítat-bizottság
elnöke
még mindigAitt
vagyunkára:1250
sokan. Ft
kiadvány

Megrendeléséről
infó aGéza
2. oldalon.
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Egyiptomból? 2Mózes
14: 10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT
MÉG
EGYSZABADOK
HAZALÁTOGATÁSOM
ERDÉLYBE
lett volna szolgaként meghalni Egyip-

folytatás az 1. oldalról
Nagyváradon
teológiai
évfoNagyon vágytam arra, hogy még
tomban.
Kiderül,a három
hogy van
a népnek
Bodor
Sándor,
Veres
Teodor
egyszer
hazalátogassak
A lyamtárs,
Az élet gyötrelem,
de azértErdélybe.
van mit enni,
hite, de még
nagyon
gyenge
az a hit.
Ha
és feleségeink,
mély
kínálkozó
alkalmat
a Hargita
Kereszvan húsosfazék,
fokhagyma
és uborka,
és és
jólKulcsár
mennekSándor
a dolgok,
tisztelik az Urat,
emlékeztünk
a máris
lelkipásztori
tyén
Táborbantemetéshez
augusztus
közöttis alázattal
a tisztességes
való5-8
jogukat
de ha balul
üt ki valami,
pániszolgálatban
eltelt
49
évre.
Könnyek
megrendezett
Magyar
Baptista
Lelkimegtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, kolnak és bûnbakot keresnek. Ki voltköa
zött adtunk hálát Isten megmentő szerepásztorok
Világtalálkozója
szövetreménytelenség
és halál. Deadta,
hát ezis
jobb, tetéért,
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
a szent szolgálatra való elhíváségünk jelentős anyagi támogatásával.
mint akivitelezése
semmi, és úgy
sincs
kilátás
Mellesleg,
sok megtartó
keresztyénkegyelméért
tart ezen a
a mindeddig
Ennek
még
sem
volt ennél
egy- sért,
többre.
Fogadjuk
el
a
helyzetet,
és
az
adott
szinten
a
hitéletében.
szerű. Feleségemmel mindent mérle- és hűséges gondviseléséért.
keretekben
próbáljukelhatároztuk,
elviselhetõvé tenni.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
gelve
és imádkozva
hogy
Nagybányára
vezetett
Hányan
tengetik
az életüket
ma is ígérete.
2Mózes 6:és6-8.Koltóra
Isten megígérte,
ha az Úr akarja és élünk,
megragadjuk
utunk.
A
lelkipásztori
szolgálatot
Jáezzel
a rabszolga-gondolkodással?
hogy megszabadítja õket az egyiptoezt
az alkalmat,
mely idő alatt ellátoga- nos
Csaba
lelkipásztor
végzi.
Az
első
tengette
azgyülekezeteibe,
életét Izráel míg
el miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
tunkÍgy
a négy
körzet
ahol
három gyermekünk (Sándor, Attila és
nem jött hozzá
Szabadító melyek:
és ki nem
1965-1986
között aszolgáltam,
1. Erika)
földjére.Nagybányán
Akkor tehát,született.
nem kell Nagyon
félni a
hozta õket a szolgaság
házából.
Szilágyperecsen
1965-1967,
2. Nagybá- sok
jelenésveszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
kedves lelki élmény köt össze
nya 1967-1976, 3. Brassó 1976-1982, és minket.
rövid epizód
a nép életében.
ez a
Feledhetetlen
marad Nem
számunkMilyen a 1982-1986.
mi Szabadítónk?
2Mózes
4. Kolozsvár
Mindez
folyó ra
vég,
Isten folytatást
ígért.
Mostamit
az aa
a testvéri
találkozás
áldása,
egy különös
mondaév12:42-ben
július 12.találunk
és augusztus
12. között
az gyülekezetben
dolgunk, hogyéserõsen
ráálljunkmost
Istenis
a családokban
Úrtotsegítségével
Istenrõl. megtörtént.
átéltünk.
Imaházvásárlás
szavára. Így bátorítja
Mózes
a népet: Ne
Virrasztott az Úr azon az éjszakán, féljetek! Álljatok
és lelkipásztor-lakás
épíhelyt, és meglátjátok
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az hogyan szabadít
tése
is gazdagítja
pásztomeg
ma az Úr benneéjszaka az Úré volt.
ri munkámat,
teket! 2Mózes 14:
13, 14. amely egyMicsoda evangélium van ebben a
ben
az óhazai
21 évből
Mózes nem okosabb,
mint a nép,
csak
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
a leghosszabb szolgálati
hisz
Istenben,
és
a
hit
beszédét
mondja
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
hely volt.
szabadoknak. Ha
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az tovább az üldözött
Brassóban
teljesíti az Õ augusztus
beszédét.
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta Isten az aki, akkor
3-án volt alkalmam igeEbben
hitt
Mózes.
népét Egyiptomból?
hirdetéssel
szolgálni.
Ha azt kérdezte
volna valaki
Mózes-A
Emberileg szólva – Isten mindent
gyülekezet fiatal lelkiIsten, amit
félretett és csak az Õ népére figyelt azon tõl: Mikor teljesíti
pásztora
Deákmegígért?
Zsolt. A
azt
válaszolhatta
az éjszakán. A szabadulás minden Erre Mózes csak
sok szép emlékhezvolna,
tartoHa valaki
aztfiúnk,
kérmozzanatát személyesen felügyelte, hogy: Nem tudom.
zik, hogy
kisebbik
megBrasneminden pillanatot figyelõ tekintetével dezte volna: Mózes,
Zsolt, ittmondd
született.
szabadít
Isten
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, künk, hogyansóból
jártam meg
fel Kolozskoszos, rongyos nép, hogy az Isten bennünket ebbõl
a lehetetlen
várra
- négy helyzetbõl?
éven át -, a
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
Protestáns
Teológiára,
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
A család egy része Perecsenben
ahol 1980-ban
diplomát
mindent félretéve figyel rájuk?
hogy: Nem tudom!
Egyet azonban
tuszereztem.
Nagy
változások
történtek
1500
évvel
késõbb
ismét
virrasztott
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetUtunk Nagyváradra vezetett, ott élő az évek során. Jó volt elbeszélgetni, több
az Istenrokonainkhoz.
a Gecsemáné Kulcsár
kertben, Imre
azon -a lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
kedves
családban
együtt
és bátorícsütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
a bibliai
hit.imádkozni,
Hinni azt jelenti,
koIbolya nővérem fia - segítségével utaz- taniEzegymást
a
hűséges
hívő
életre.
azon
a
húsvét
hajnalon,
amikor
a
mi
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
tunk Budapestről Váradra. Egy jó kis
Kiss Lehel lelkipásztor testvérrel
szabadításunk
történt. Gyulavárit, ahol
kerülővel
útba ejtettük
annak minden
ellentmondani
látszik
is.
Brassóból
indultunk
a Hargita
TáborSõt,
személyes
bizonyságom
van
arfeleségem húgát és családját látogat- ba,
Nema tudom,
hogyan
szabadít
meg, csak
Magyar
Baptista
Lelkipásztorok
ról,meg.
hogy velem
az Úr várok rá és hiszek benne, és amit nekem
tuk
Estére,együtt
egy virrasztott
kicsit fáradtan,
Világtalálkozójára, amely augusztus
évvel ezelõtt megérkeztünk
egy téli estén, amikor
de28bajmentesen,
Nagy- 5-8
mond,
megteszem.
többi pedig
az Õ
között
történt. AAjelenlevők
nagyobb
rólam is ahol
lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
váradra,
örömmel
adtunk
hálát része
feladata.
Útat nyitniésa feleségeikből
tengeren, lefélelkipásztorok
álIstennek oltalmáért és a találkozásért. lott.
kezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
A
Találkozót
Baptista
VilágszövetÜldözött szabadok,
gyõztes
szabaFáradalmaink
enyhülésével,
az első
kö- ségünk rendezte a helyi szövetség szerdok. Elindultak
Nem
volt
te- bocsátani az egyiptomiakra... mind a
zösségi
alkalmunk tehát.
a váradi
Roma
Bapvezésében.
Azfeladata.
Úr gazdagon
megáldotta.
Szabadító Úr
Õ viszi
véghez a
lekommunikáció.
mobil- Sok
tista
GyülekezetbenNem
volt. lehetett
A gyermekhét
kedves kegyelembõl.
élményben részesített,
szabadítást
Hit
által míg
fozáróalkalma
volt, amelyen
több, mint
telefonon rákérdezni
a sor elején,
hogy Pál, János és Péter apostol életét
és írágadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
130
magyarul
gyerek
hátul
minden beszélő
rendbenroma
van-e.
Közelvett
két sait tanulmányoztuk, hogy tanítható és
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
részt.
Nagy
élmény
volt számunkra
is tanítani
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
képes mert
lelkipásztorok
legyünk.
gyõzelmesen,
az Úr hadakozik
köszönteni
őket,
együtt
örülni
velük.
öregek, juhok, barmok, szekerek, vége- Reménységünk,
hogy testvéreink észre
érted. venni szolgálatainkban, hogy taláthatatlan
konvoj. Amunkálkodnak
Veres tenger partNagyon lelkesen
az fogják
A tengerparton
a halál
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyúj és szép imaházban, lelkipásztoruk nultunk
valamit ebből
ezen akapujában
konferenálltak, Isten pedig megnyitotta számukszer csak
felröppen
a hír, az
Krajca
testvér
vezetésével.
A egyiptomi
belvárosi cián.
raAaz Hargita
élet kapuját,
és õk sorra
átléptek
a ha-a
sereg közeledik.
a pánik aéstáborgyülekezetben
egyKitör
menyegzőn
egy
Táborban
került
ban. Elõl
a tenger, mögöttük
ellenség.
lálból az életbe.
másik
istentiszteleten
vettemazrészt,
él- MABAVISZ
elnöki tisztének átadására,
A népa elõbb
segítségért
kiáltDr.Istenhez,
vezve
testvérek,
valamint
Simon amint
az alapszabály
előírja. TestvéEztazt
a lépést
te se halogasd!
József
Dr. Giorgiov
lelkipászaztánéspedig
neki esikAdrián
Mózesnek:
Mit reink engem kértek fel ennek a szolgátor
testvérek
szeretetét.
Herjeczki
Lukács
János Géza
tettél
velünk,
miért hoztál ki minket latnak levezetésére. Dr.

oldal
3.11.
oldal
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Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!IMÁDKOZZUNK
„Nem igazságtalan
az Isten, hogy
EGYMÁSÉRT
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
A Magyar
Világszövetszeretetrõl,
melyetBaptisták
tanúsítottatok
az Õ
ségébe
magyar
baptista és
szövetség
neve
iránt,hat
amikor
szolgáltatok
szoltartozik.
Aki szeret(Zsid
messzebbre
gáltok
a szenteknek.”
6:10) látni a
közvetlen környezeténél - az Evangéliumi
Hírnökhogy
olvasói
bizonyára
Köszönjük,
gondoltak
ránkilyenek
nehéz
helyzetünkben.
- és
imádkozni is kész távolban élő testImaházunk
augusztus
leomlása
és a
véreiért,
annak
azt végi
ajánljuk,
hogy
lebontása
jó reménységgel
vakövetkezőután
sorrend
szerint tegye azt.
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket
egy úja ésmagyarországi
szép hajlékot építeni
Hétfőn
baptista
istentiszteletek
Õ nevevezetőiért,
dicsõtestvérekért céljára,
és az az
egyház
ségére.
A munkálatokat
tavasszal
Papp János
elnökért ésjövõ
munkatársaiért.
kezdjük meg, addig a nem várt terveKedden
a Romániában
élő magyar
zéssel
és az engedélyek
beszerzésével
baptista testvérekért és a szövetség
foglalkozunk.
vezetőiért,
dr.szándékunk
Simon Józsefvégrehajelnökért és
Tervünk és
munkatársaiért.
tására
fogjuk fordítani a kedves testvérek
általSzerdán
számunkraazeljuttatott
összeget:
Észak-Amerikában
$5,000, azaz ötezer dollárt.
és Ausztráliában élő magyar baptista
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Az úr kicsinyei
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"Amikor megtettétek ezeket akárcsak
eggyel is a legkisebb atyámfiai közül,
velem tettétek meg." Mt.25,40.
Jenő testvér akkor tért meg, és felesége Veronka is, amikor mi Bajmokra költöztünk. Ahogy szokták mondani: "neki
kevesebb adatott." De amikor megtért
tudta, és mi is, hogy ő és Veronka is az
Úr gyermekei.
Nagyon egyszerű körülmények között
éltek. Jenő egy jómódú hívő család fia
volt. Szülei komoly hívők voltak. Több
gyermekük közül csak Jolán lányuk tért
meg fiatal korában (de megesett és kimaradt a gyülekezetből). Most pedig,
már idősebb korában, Jenő és György
fiuk felesége, Liza testvérnő tért meg.
Jenő testvér abból élt, amit a romos
háza igen jó-földű, nagy kertjében termelt. Főleg jó minőségű magot készített:
bab, uborka, tök, fokhagyma, és egyebek. Ezeket árulta a piacon. Amikor
hívő lett, a magok mellett mindég volt
egy-egy Biblia és néhány traktátus, melyeket osztogatott. Nem volt ajánlatos
ezt akkor így, nyilvánosan tenni, de ő
ezt nem fogta fel, és gyermeki egyszerűséggel, és csodás derűvel tette. Ősszel
pedig elkezdte gyűjteni a szenet. A vasútállomás közelében a sínek mellett. Az
állomáshoz közeledve fékezett a tehervonat, és ami szén kiesett a vagonból,
azt Jenő összeszedte. Közben arra is figyelt, hogy kihasználva a mozdony lassítását, egy hosszú nádra feltűzzön egy
traktátust, és odanyújtsa a mozdonyvezetőnek. Erre nem tanította senki, ezt ő
találta ki.
Mikor idősebb lett, és mind betegebb,
megnehezült az amúgy is nehéz élete.
Veronka eltörte a kezét és segítségre
szorult, melyet Jenő nem tudott neki
megadni. Veronkát ekkor elvitte lánya
a szomszéd faluba, ahol családjával élt.
Jenő testvér magára maradt. Mi már
nem laktunk ott. Időnként látogattam
a még meglevő tagokat, és így tudtam
meg, hogy a falu elhelyezte Jenő testvért
a szabadkai gerontológiára.
Ő nem tudott minket értesíteni, úgy
el volt veszve. Viszont mi megkerestük
és látogattuk. Kimondhatatlanul örült.
Voltak furcsa dolgai, de könnyű volt őt
feddeni, inteni. Sírva kért bocsánatot, és
ígérte, hogy nem teszi többé. Hálás voltam az Úrnak e megoldásért, hogy gondozás alatt van. Kértem a diakónus testvért, hogy vigyen be neki úrvacsorát,
de nem volt hajlandó. Azt mondta, hogy
2014. november

nem ismeri. De apa és mi is ismerjük,
érveltem, de hiába. Így amikor meghalt
Jenő testvér, nem volt aki eltemesse.
Itt Szabadkán az egyik temetőben van
a szegények, hontalanok, névtelenek
temetőhelye, mondta nekem a gerontológia vezetőnője. Kivitték az egyszerű
koporsót a halottasházba. Koradélután
volt, és igen hideg. Háború volt, és nem
volt benzinje sem az otthonnak, sem nekünk, hogy Jenőt a falujába vigyék és a
családja sírboltjába temessék.
Engem indított a Lélek, és azt mondtam Márta húgomnak: velem jössz és elvégezzük a temetést. Azt mondta, hogy
szívesen. Eljöttek Jenő rokonai. Voltak
vagy tizenöten. Énekeltünk. Imádkoztam. Igét olvastam és beszéltem; hogyha e koporsó egy híres embert takarna,
sokan volnánk most itt, de Kollár Jenő
egy volt a kicsinyek közül, és mégis ő a
legnagyobb, mert ő Isten gyermeke Jézus Krisztus kegyelméből. Énekeltünk
és kikísértük a koporsót a szegények
sorába kiásott sírgödörhöz. "Elvettetik
romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; elvettetik gyalázatban,
feltámasztatik dicsőségben; elvettetik
erőtlenségben, feltámasztatik erőben;
Elvettetik érzéki test; feltámasztatik lelki test." (1Kor 15,42-43) – olvastam, és
lebocsájtották a koporsót.
Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy
felismertük, és megtettük ezt a szolgálatot. Megbecsülve az életet, az embert,
a testvéremet az Úrban. A temetés igéi
nem a halotthoz, hanem az élőkhöz szóltak. Tudván, hogy kinek élet illata az,
életre, és kinek halál illata, halálra.
Nagyajtai Eszter
A szerző írásai az interneten is elérhetők: http://nagyajtai-eszter.webnode.hu

delemmel, de ugyanakkor győzelemmel
is koronázva.
Kolozsvárra érkeztünk ugyanaz nap,
ahol aratási istentiszteleten szolgáltam
alkalmi igehirdetéssel. A gyülekezet
pásztora Dr. Kis Juhász Vilmos lelkipásztor. Máté Miklós ny. lelkipásztor
vezette az ünnepi alkalmat. Meglepő
volt a telt imaház, a figyelmes igehallgatók, a szépen szolgáló énekkar, zenés
szolgálatok, költemények és bizonyságtevések. Nyilván a régi ismerősök közül
sokan már az Úrnál vannak, de a sok új
személy között bőven voltak ismerősök.
Az előző szolgálati helyeken több gyülekezet képezte a körzetet. Ez volt az
egyedüli hely az óhazában, ahol csak a
kolozsvári gyülekezet lelkipásztora voltam.
A többszörös igeszolgálat, a mégtöbb
családlátogatás, utazás és beszélgetés
mindkettőnk fizikai-szellemi képességeit igénybe vette. Utunk Magyarországon vezetett át, és Érd városban
apatársunknál és családjában töltöttünk
még egy napot. Minden alkalom fontos
és hasznos volt. Urunk segítségével bajmentesen érkeztünk vissza New Yorkba.
Nyári szabadságunkból egy hetet
töltöttünk Floridában, Attila fiúnknál.
Venice-ben kétszer is találkoztam ott élő
magyarokkal, és szolgáltam Isten igéjének hirdetésével, melyen közel 50 hallgató vett részt. Attila igyekszik végezni
a baptista úttörő lelki-munkát, nem kicsi
áldozat árán, megragadva az alkalmakat
ott élő magyar népünk üdvét munkálva.
New Yorkból szeptember 11-én kerültünk vissza Kelowna BC-be, amely 2012
őszétől szolgálatunk helye. Már aggódó
szeretettel vártak itteni testvéreink.
Kulcsár Sándor, Kelowna

