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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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Õ
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A PROTESTÁNS
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
REFORMÁCIÓ
ELTERJEDÉSE
folytatás az 1. oldalról
MAGYARORSZÁGON
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,

van
húsosfazék,magyarországi
fokhagyma és uborka,
és
A reformáció
terjedéa tisztességes temetéshez való jogukat is
sének legeredményesebb eszköze a prémegtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
dikáció volt. A vidéket járó vándorpréreménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
dikátorok magyarul hirdették az igét, de
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
a könyvnyomtatást is szolgálatba állítottöbbre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
ták. Az 1600-as évek végére a proteskeretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
táns vallásúak már a lakosság mintegy
Hányan tengetik az életüket ma is
80 százalékát tették ki. A reformáció
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
magyarországi terjedése, nagyon marÍgy tengette az életét Izráel míg el
kánsan, bizonyos személyekhez is kötőnem jött hozzá a Szabadító és ki nem
dött, főleg 1526 után. Ezek a személyek
hozta õket a szolgaság házából.
külföldi egyetemeken végzett, tapasztalt
igehirdetők voltak. A “Mohácsi vész”
Milyen
Szabadítónk?
(1526)
névena mi
ismertté
vált török2Mózes
elleni
12:42-ben
találunk
egy
mondacsatavesztést a katolikus különös
egyház romlott
tot Istenrõl.
hitélete
miatt való isteni büntetésként
Virrasztott értelmezték.
az Úr azon az
(teodiceaként)
Azéjszakán,
ország
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
vallási, erkölcsi állapota előkészítette
a
éjszaka
az
Úré
volt.
talajt a reformátorok vigasztaló igehirMicsoda
evangélium
vanmagvetés
ebben a
detései
által az
evangéliumi
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
számára. Reformátoraink, Dévai Bíró
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
Mátyás, Szegedi Kis István, Sztárai Mialszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
hály, Ozorai Imre méltó magyar képviÚr azon az éjszakán, amikor kihozta
selői voltak a nyugati mozgalmak legnanépét Egyiptomból?
gyobb tanítóinak.
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
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.
Közöttük is kiemelkedő volt Méliusz
Juhász
Péter, szabadok,
Debrecen püspöke.
A reÜldözött
gyõztes szabaformátorok
munkássága
megdok. Elindultak
tehát. nyomán
Nem volt
tenőtt
a buzgó, szolgálatkész
főurak
és
lekommunikáció.
Nem lehetett
mobilpatrónusok
száma is. Méliuszék
telefonon rákérdezni
a sor elején,úttörő
hogy
munkája
máig rendben
élő gyümölcsöt
hozott:
hátul minden
van-e. Közel
két
Debrecenben
környékéngyermekek,
“meghomilliós nép, és
asszonyok,
nosodott”
a reformáció
helvét iránya.
öregek, juhok,
barmok, szekerek,
végeMiután
1561-ben
Huszár
Gáltenger
felvidéki
láthatatlan
konvoj.
A Veres
partreformátor
szállította
a nyomdáját,
ján tábort oda
vernek,
megpihennek.
Egya szer
tudóscsak
püspök
hitvallási
egyháfelröppen
a hír,iratait,
az egyiptomi
zisereg
rendtartását
és Kitör
számos
más egyházi
közeledik.
a pánik
a táborművét
márahelyben
nyomtathatták
ki. A
ban. Elõl
tenger, mögöttük
az ellenség.
debreceni
egyházi
élet a zürichi
mintát
A nép elõbb
segítségért
kiált Istenhez,
követte.
Az istentisztelet
középpontja
aztán pedig
neki esik Mózesnek:
Mit
a tettél
nép nyelvén
Ige lett.
velünk,hirdetett
miért hoztál
ki Abban
minket

2013.
3. október
oldal

is
követték a helvét
hogy
Egyiptomból?
2Mózesreformációt,
14: 10, 11. Jobb
alett
közrend,
a
társadalmi
élet,
az
iskola
volna szolgaként meghalni Egyipés
a jogrendszer,
a nép
és lelki
tomban.
Kiderül,sőt
hogy
vantesti
a népnek
egészsége
iránt
is nagy
érdeklődést
és
hite, de még
nagyon
gyenge
az a hit. Ha
segítőkészséget
tanúsítottak.
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
Magyarországi
Református
deAha
balul üt ki valami,
márisEgyház
pánimegerősödésének
kolnak és bûnbakotfolyamatát
keresnek. nagymérKi volt a
tékben
támogatta
a korszak legnagyobb
hibás, hogy
ide jutottunk?
szellemi
teljesítménye,
a teljes
Biblia
Mellesleg, sok keresztyén
tart ezen
a
(Óés
Újszövetség)
magyar
nyelvre
szinten a hitéletében.
valóEkkor
lefordítása.
Károli
Gáspár
gönci
Mózesnek
eszébe
jut Isten
lelkipásztor
munkatársaival
pártfogói
ígérete. 2Mózes
6: 6-8. Istenés
megígérte,
segítségével,
elkészítette
hogy megszabadítja
õketésazVizsolyban
egyiptokinyomtatta
az
első
magyar
telmiak kezébõl, és beviszi népétnyelvű
az ígéret
jes
Szentírást
(1590).
A
Vizsolyi
Biblia
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
és mellette a legnagyobb magyar zsoljelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
táros költő, Szenczi Molnár Albert marövidnyelvre
epizód fordított
a nép életében.
Nem ezma
a
gyar
genfi zsoltárai
vég,
Isten
folytatást
ígért.
Most
az
is megbecsült helyet foglalnak el - mégaa
dolgunk,gyülekezeti
hogy erõsen
ráálljunk
Isten
baptista
életben
is.
szavára. Így bátorítja Novák
Mózes József
a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes
14: 13, 14.
A FORDÍTÓ
Mózes
nem
okosabb,
mint a nép, csak
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megígért?
Virágmaggal eget-földet bevethet,
Erre
Mózes
csak
azt
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feladata.
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kezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
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bocsátani
azküzd:
egyiptomiakra...
mind
a
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az őt,
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Jézus
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Az újjászületés
Magyarországi
Baptista Egyház
Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet
titokzatossága
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Eötvös u. 2. nem
Az Berettyóújfalu,
újjászületés titokzatossága
www.baptista.hu/berettyoujfalu
olyan, amit ember előidézhet! Sokkal
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tartozik!
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a ti cselekedeteitekrõl
és a
Amikor a felkelő
Nap sugarai eloszlatják
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meggyújtani
gyertyát!
héz helyzetünkben.
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senki
sem
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de
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egyszerű,
hogy mindazok,
akik
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de ismeghatározni
Ezúton
megköszönve egyikük
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hisznek
az Úr
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
Jézus Krisztusban
(hittelkívánjuk.
elfogadva,
szolgálatukra
Istenünk áldását
amit Ő mond), Istentől születnek. Ami
titokzatos,
az a Szentlélek
működése,
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
Baptista
nevében:
AkinekGyülekezet
cselekvését,
mint a szél zúgását,
nem tudjuk felfogni!
Ha hiszel,
akkor Te
Papp Dániel
lelkipásztor
is érezted a titkot!
Ha bízol
Szatmári
IstvánKrisztusban,
gondnok
akkor a Tiéd aLisztes
titok! Mindazt,
amit az
Tibor presbiter
újjászületés jelent, és mindazt, amit a
===========================
Lélek munkája jelent, már magáénak
mondhatja mindenki, aki hitt az Úr
VÁRJ MÉG!
Jézus Krisztusban
– és Benne egyedül!
Csakis
Őbenne!
Józsué
3:16 (2Móz 14,21-22)
C. H. Spurgeon
Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
REJTVÉNY MEGFEJTÉS
megállt,
s rakásra gyûlt,
A július-augusztusi számunkban
feszült,közölt rejtvény
megfejtése,
az
elrejtett
hullám hullámra hõkölt.
Spurgeon idézet:
Megállt
egy percre,
„A SZERETET A HŰSÉG
CSONTamíg a túlsóÜTŐERE,
partra
VELŐJE, A JÁMBORSÁG
nem értünk.
A LELKIERŐ IZMA,átÚGYSZÓLVÁN,
MAGA AZ ÉLET.”
Várj még Uram!
Köszönjük a megfejtéseket!
Kezed ne vedd el!
Jó megoldást
Helen,
Mégküldtek:
mindig Mezei
itt vagyok,
Jégermég
Pál, mindig
Hufnágel
Petrik
ÁdámittZsolt,
vagyunk
sokan.
né, Jámbor Ferencné és a debreceni lapozgatók.
Herjeczki Géza (1977)

2010.október
szeptember
2013.

„SZÜNTELEN
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

5. oldal
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
IMÁDKOZZATOK!”

folytatás az 1. oldalról
„Szüntelen imádkozzatok!” - olvassuk
Thessalonika
5:17-ben.
Mitenni,
jeAzaz
élet1 gyötrelem,
de azért
van mit
lent
ez?
Azt,
hogy
napjaink
legnagyobb
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
részét
imában töltsük;
hogyvaló
órákjogukat
hosszatis
a tisztességes
temetéshez
legyünk
a térdeinken;
azt, hogy
tamegtarthatták.
Az életvagy
egy merõ
kinlódás,
nuljunk
meg kívülről
néhány
nyomtatott
reménytelenség
és halál.
De hát
ezis jobb,
imát
éjjel-napmintésa azokat
semmi, ismételgessük
és úgy sincs kilátás
ennél
pal
egész
életünkön
át?
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
Nem gondolom.
Szerintem
ez az
ige
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
nemHányan
ilyesmiretengetik
utal. Mondok
egy példát:
az életüket
ma is
A miavárosunkban
van egy olyan auezzel
rabszolga-gondolkodással?
tóbuszjárat,
amely
kizárólag
járókerettel
Így tengette az életét Izráel
míg el
gyaloglókat,
gyengéket,
betegeket,
nem jött hozzá
a Szabadító
és ki nyonem
morékokat
időseket
szállít. Mivel
hozta õketvagy
a szolgaság
házából.
elég idős vagyok és járókeret segítségével gyalogolok,
is van jegyem
rá.
Milyen a minekem
Szabadítónk?
2Mózes
Elég
olcsó,
s
ráadásul
házhoz
jönnek.
A
12:42-ben találunk egy különös mondaházunk
előtt vesznek fel és ugyanoda
tot Istenrõl.
hoznak
vissza. az Úr azon az éjszakán,
Virrasztott
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
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
Egyszer
egyHát
új orvoshoz
menkísért
végig.
kicsoda ezkellett
a rabszolga,
nem,
s ez az
autóbuszjárat
vitt oda.
Előkoszos,
rongyos
nép, hogy
az Isten
reszemélyesen
megbeszéltük,
hogy mikorróluk,
jönnek
gondoskodik
és
értem
a házunkhoz,
hogy elvigyenek,
és
mindent
félretéve figyel
rájuk?
mikor
az orvosi
rendelőhöz,
haza1500
évvel késõbb
isméthogy
virrasztott
hozzanak.
órát számítottunk
az or-a
az Isten aKét
Gecsemáné
kertben, azon
vosi
rendelőben
való elfoglaltságaimra,
csütörtök
éjszakán,
azon a pénteken,
beleszámítva
a jelentkezést,
várakozást,
azon a húsvét
hajnalon, amikor
a mi
ésszabadításunk
a kezelési időt.
Csakhogy
nagyon hatörtént.
mar Sõt,
készszemélyes
lettem s abizonyságom
két órából legalább
van armásfél
óra velem
még hátra
Ezért elharól, hogy
együttvolt.
virrasztott
az Úr
tároztam,
busz,amikor
addig
28 évvel hogy
ezelõttamíg
egy jön
téli aestén,
elmegyek
sétálni. aArabtartó
környékbilincsei.
ismeretrólam is lehulltak
len volt előttem, de elindultam. Bal kéz
irányba
mentem,
azzal a hittel,
hogy
így
Üldözött
szabadok,
gyõztes
szabakönnyen
visszatalálok.
Minden
dok. Elindultak
tehát.
Nem rendben
volt teislekommunikáció.
volt, amíg egyenesen
haladtam.
De
Nem lehetett
mobilegyszer
csak
vége voltaaz
utcájátelefonon
rákérdezni
sororvos
elején,
hogy
nak,
csak két
megoldás
álltKözel
előttem:
hátulésminden
rendben
van-e.
két
visszafordulni
befordulni
egy mámilliós nép, vagy
asszonyok,
gyermekek,
sik
utcába,
s ottbarmok,
tovább szekerek,
haladni. Miért
öregek,
juhok,
végeneláthatatlan
fordulhatnák
be, hisz
olyan
sok időm
konvoj.
A Veres
tenger
partvan
nem megyek
túl messzire,
jánmég!
tábortHavernek,
megpihennek.
Egyakkor
visszatalálok.
s
szer csak
felröppen aÍgy
hír,gondoltam,
az egyiptomi
befordultam.
AztánKitör
jó néhány
perc
múlsereg közeledik.
a pánik
a táborvaban.
a karórámra
néztem,
s észrevettem,
Elõl a tenger,
mögöttük
az ellenség.
hogy
márelõbb
túl sok
időt elpazaroltam.
Erre
A nép
segítségért
kiált Istenhez,
gyorsan
visszafordultam,
s egyben maaztán pedig
neki esik Mózesnek:
Mit
gamban
azonnalmiért
imádkozni
tettél velünk,
hoztál kezdtem.
ki minket

lett volna szolgaként meghalni EgyipAzért
könyörögtem,
hogyvan
Isten
bocsástomban.
Kiderül, hogy
a népnek
sa
meg
ésasegítsen
hite,
defigyelmetlenségemet,
még nagyon gyenge az
hit. Ha
olyan
gyorsan
haladni,tisztelik
hogy neazkéssem
jól mennek
a dolgok,
Urat,
le
deazhaautóbuszomat.
balul üt ki valami, máris pániCsakhogy
annyirakeresnek.
siettem, Ki
hogy
kolnak
és bûnbakot
volt az
a
említett
saroknál
elfelejtettem befordulhibás, hogy
ide jutottunk?
ni az
orvosomsok
utcájába.
Annak
útnak
Mellesleg,
keresztyén
tartazezen
a
aszinten
másikavégéig
menve,
ott
kerestem
az
hitéletében.
orvosi
rendelőt;
de persze
nemjut
találtam.
Ekkor
Mózesnek
eszébe
Isten
Ekkor
észre,
hogy
mitmegígérte,
csináltam.
ígérete.vettem
2Mózes
6: 6-8.
Isten
Visszafordulva
a helyes
mahogy megszabadítja
õketirányba,
az egyiptogamban
újból
az
Úrhoz
kiáltottam.
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
Arra kértem Őt, hogy valahogy segítsen
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
ki a bajból, mert ha lekésem a buszt, akjelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
kor nincs hogy hazamennem! „Uram,
rövid epizód
a nép
ez a
segíts!
Add, hogy
neéletében.
maradjakNem
le a buszvég,
Isten
folytatást
ígért.
Most
az
a
ról!” - esedeztem ismételten. Aztán,
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
mikor eljutottam az említett sarokhoz,
szavára.
Így bátorítja
a népet: Ne
most
befordultam.
DeMózes
alig mentem
két
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
lépést, s ránézve az órámra, láttam, hogy
hogyan
meg ma
Úr bennemár
le isszabadít
járt az időm.
Erreazhirtelen
előteket!
2Mózes
14:
13,
14.
re, meg hátranéztem, abban a reményokosabb,
mint aanép,
csakS
ben,Mózes
hogynem
valahol
meglátom
buszt.
hisz Istenben,
a hitamely
beszédét
mondja
meg
is láttam és
egyet,
ugyanolyan
továbbvolt,
az mint
üldözött
szabadoknak.
Ha
színű
az enyém
s megakadt
az aki,
akkor
teljesíti az Õ„Talán
beszédét.
aIsten
sarok
előtti
forgalomban.
épEbben
pen
ez hitt
az Mózes.
én buszom” - gondoltam, s
Ha azthangtalanul
kérdezte volnafelsóhajtottam,
valaki Mózesmegint
mondván:
„Uram!Isten,
Istenem!
tégy
tõl: Mikor teljesíti
amitKérlek
megígért?
csodát!
Add,csak
hogy
felveErre Mózes
aztvalamiképpen
válaszolhatta volna,
gyen
sofőr,tudom.
ha ez azHa
én valaki
buszom!”
hogy:a Nem
azt Majd
kérgyorsan
„odaszaladtam”
a busz
elé,neés
dezte volna:
Mózes, mondd
meg
akünk,
jobb hogyan
kezemet szabadít
feltartva meg
hangtalanul
Isten
kérleltem
sofőrnőt,
hogy legyen
szíves
bennünketaebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
kinyitni
az ajtót.
ő - látva volna,
a járóMózes csak
azt Erre
válaszolhatta
keretemet
fogadott,
kinyitvatuaz
hogy: Nem- szót
tudom!
Egyet sazonban
ajtót
barátságosan
megkérdezte,
hogy
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetmit
kívánok?
lenbõl
is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
- Ez
Szeretném
hogy
kit készül
a bibliai megtudni,
hit. Hinni azt
jelenti,
kolegközelebb
felvenni?
kérdeztem.
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
- Egyminden
Irma nevű
hölgyet” - válaszolt.
annak
ellentmondani
látszik is.
- Én vagyok az - mondtam.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
- Akkor gyorsan szálljon fel! - kiáltott
és hiszek
benne,
és amit nekem
avárok
nagyrázajban.
Aztán
felsegített,
felvitte
mond,
megteszem.
A
többi
pedig aazforÕ
a járókeretemet, s mivel addigra
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
lefégalom kitisztult, elindult az én otthokeznifelé
a -harcikocsik
kerekét,
homályt
nom
holott elég sokan
voltak
rajta,
bocsátani
az
egyiptomiakra...
a
akikhez előbb mehetett volna. mind
Én meg
Szabadító Úr
feladata.
véghez
a
magamban
hálát
adtamÕazviszi
Úrnak,
hogy
szabadítástfelelt
kegyelembõl.
Hitésáltal
focsodásan
az imáimra,
megolgadhatod
el. Hit által élhetsz szabadon,
dotta
problémámat!
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen,
mert az
Úr hadakozik
Isten beavatkozása
nélkül
azt elképérted. is nehéz lett volna, hogy amikor
zelni
A tengerparton
a halál
kapujában
én felelőtlenül
elmentem
messzire
sétálálltak,
Isten pedig megnyitotta
számukni,
és eltévedtem,
akkor az autóbuszom
épp
érjen arra
ra azakkor
élet kapuját,
és aõkbizonyos
átléptek saroka hara,
amikor
én odaértem. Valamint azt,
lálból
az életbe.
hogy - a forgalom miatt - kénytelen leEzt a lépést te se halogasd!
gyen megállni, és egy helyben maradni,
amíg én eléje értem.Lukács
Aztán János
azt, hogy a

sofőr
egy ismeretlen
személy
intésére Magyarországi
Baptista
Egyház
az
ajtót
kinyitva
megkérdezze
tőlem,
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
hogy
mit
akarok.
S
közben
kitudódjon,
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
hogy
ő épp engem keres majd a beforwww.baptista.hu/berettyoujfalu
dulás után. S hajlandó legyen engem ott
felvenni,
az nem Jézus
is volt egy
hivaKedves holott
Testvéreink
Krisztalos
megállóhely.
Azaz,
minden
egyes
tusban!
mozzanat
egy csodaMagyar
volt, s az
is, hogy
Kedves Amerikai
Baptista
az események úgy pörögtek, mintha úgy
Szövetség!
lettek volna előre tervezve, amint vég„Nem igazságtalan
az Isten,
hogy
bementek.
Dehát Istennek
van hatalma
elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
és a
arra, hogy akármilyen csodát megszerszeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
azlegyen
Õ
vezzen
és
megtegyen!
Áldott
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolérte az
Ő szent neve!
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
Viszont - hogy
amikor
bajba ránk
kerültem
Köszönjük,
gondoltak
ne- eszembe
sem
jutott
volna
azonnal
imádhéz helyzetünkben.
kozni,
ha
nem
lettem
volna
hozzászokImaházunk augusztus végi leomlása és
va állandó,
kapcsolatbanvaállni
lebontása
utánnyílt
jó reménységgel
Istennel,
és
bármiért
azonnal
hozzágyunk afelõl, hogy Isten megsegít benfordulni.
Helyébe
nünket
egy új
és szépide-oda
hajlékotkapkodtam
építeni
istentiszteletek
céljára,
az Õ neve dicsõvolna, és saját,
hirtelen-támadt
ötleteim
ségére.
A próbáltam
munkálatokat
jövõ
tavasszalkealapján
volna
megoldást
kezdjük
meg, addig
a nem
várt terveresni. Illetve,
ha nem
tanultam
volna
zéssel
azrégebben
engedélyek
beszerzésével
meg és
már
a „szüntelen”
való
foglalkozunk.
ima titkát, akkor sehogy sem tudtam
Tervünk és szándékunk végrehajvolna
hazakerülni.
szerintem
tására
fogjuk
fordítani a Ugyanis
kedves testvérek
a „szüntelen”
ima nemösszeget:
más, mint
által
számunkravaló
eljuttatott
állandó,
$5,000,
azazfolyamatos,
ötezer dollárt.nyílt kapcsolatban állni Istennel; ennélfogva Őhozzá
is megköszönve
testvéreink
-Ezúton
napjaink
folyamán - bármikor
nyisegítségét,
kérjük
továbbra
is
a
minket
és
tott
ajtóra
találhatunk.
Vele
a
rendaz Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szeres napiIstenünk
imakamránkon
kívül is
szolgálatukra
áldását kívánjuk.
gyakran beszélgethetünk, hálát adhatunk;
és dicsőíthetjük
Testvéri imádhatjuk
szeretettel a Berettyóújfalui
Őt, vagy
kérhetünk
tőle valamit. ÖröBaptista
Gyülekezet
nevében:
münket és bánatunkat is megoszthatPapp Dániel lelkipásztor
juk vele - azaz
bármivel
ŐhozSzatmári
Istvánlehet
gondnok
zá fordulni. ŐLisztes
pedig Tibor
megajándékozhat
presbiter
bennünket egy aggodalommentes élet===========================
tel; mert minden gondunkat és örömünket, kérésünket és hálánkat Őreá vetjük,
VÁRJ
MÉG!
aki egyedül
képes
arra, hogy bármit
megoldjon.
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
„Szüntelen imádkozzatok”
javaMegállt a-víz.
solja Isten szava,
a
Biblia.
Hogyan
Minthogyha óriási kéz tehetjük meg ezt? tartotta volna föl,
Úgy, hogy állandó, nyitottmegállt,
kapcsolatban állunk Istenünkkel,
annyira,
hogy
s rakásra gyûlt,
bármikor beszélhetünk vele mindarról,
feszült,
ami épp a szívünkön
van. Mire
Ő meg
hullám hullámra
hõkölt.
folyamatosan vezethet, irányíthat,
Megállt és
megáldhat minket.
egy percre,
amíg a túlsó
Vegyük hát komolyan
a partra
biztatást:
át nem értünk.
„Szüntelen imádkozzatok!”
Akkor
Isten megáldhat bennünket egy imamég Uram!
meghallgatásokbanVárj
gazdag
ima és
Kezed
ne vedd
el!
hitélettel! Mi meg
örömmel
dicsőítMég nevét.
mindigÁmen.
itt vagyok,
hetjük érte szent
még mindig itt vagyunk sokan.
+ Mátrainé, Fülöp Irma +
Hesperia,
CA., 2013.
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb

Magyarországi Baptista Egyház

HÁZASOK
KONFER ENCIÁJA,
R ÁMA,meghalni
AUGUSZTUS
30 - SZEPTEMBER
lett volna szolgaként
Egyip- Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet 2
folytatás az 1. oldalról
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
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
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite,
de még nagyon gyenge
az a hit.
Ha
HÁZASNAK
LENNI
JÓ!
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
az augusztus
végi
deSzívesen
ha balulkészültem
üt ki valami,
máris pániHázasok
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Ki volt
a
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Azt szerettem volhibás, hogy
ide jutottunk?
na megosztani
a jelenlévőkkel,
hogy
Mellesleg, sok
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ezenmia
vel
harmincegynehány
szinten
a hitéletében. év tapasztalata,
tanulmányaim,
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szolEkkor Mózesnek
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gálat
sem
avatott6:„szakemberré,”
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6-8. Isten megígérte,
együtt
veszem a házastársi
hogy megszabadítja
õket az kapcsolat
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Isteneste
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mást;
és szolgálni
készülünk
mindazzal,
féljetek!
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Mózes.
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Ha
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kérdezte
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valaki
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tõl:
Mikor
teljesíti
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Erre Mózes
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amit már
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tudom.
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és
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helyzetbõl?
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este és volna,
szomMózes csakvolt.
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válaszolhatta
baton
a Rómaiakhoz
írt levéltu-8.
hogy: reggel
Nem tudom!
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fejezetéből
fontos
igazságot
vettünk
dok! Az Úr5-5
harcol
értetek,
és a lehetetszámba
a
hívő
házastársról,
magunkról
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
és a kedvesünkről (aki Jézus Krisztusa bibliai
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szabadít
csak
és
így,
örököstárs).
fejezetmeg,
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nekem
szakaszában
azt mutatja
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mond, megteszem.
A többi pedig
az Õ
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élő ember
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Útat nyitni a is
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harcikocsik kerekét,
homályt
pedig
azt aaztanulságot
szűrtük le,
hogy
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egyiptomiakra...
mind
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betöltéséért
és
Isten
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghezpaa
rancsának
szabadítást engedelmeskedni
kegyelembõl. Hit teremtetáltal fotünk
eggyé.
gadhatod
el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
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mert az Úr
hadakozik
van
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érted.
Családi képeimet bemutatva mondtam
tengerparton aéletünknek
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el A
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Isten pedig
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Minden
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János
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Köszönjük, hogy gondoltak ránk ne„Apróbb” témák is terítékre kerülhéz helyzetünkben.
tek.
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például,
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és főleg,
hogy
gyunk
afelõl,
hogy Isten
megsegít
benhajba egy
ne kapjunk.
Dr.hajlékot
László Dániel
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A vasárnap délelőtti igehirdetésben
(Ef 5,18-25) a bűnével magába fordult
ember („incurvatus
in se” – Luther) felVÁRJ MÉG!
állásáról
bizonyságot,
ami csak
Józsué tettem
3:16 (2Móz
14,21-22)
a Szentlélek által lehetséges, és aminek
legszebb és ma is legérthetőbb
Megállt kifejezéa víz.
se a hívők házasélete.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna
föl,
Rámában konferenciázni
azt is jelenti,
megállt,
hogy mindenféle jókat eszünk, nagyos rakásra
gyûlt,
kat sétálunk, időt felejtve
beszélgetünk,
feszült,
kirándulunk (csodálatos hajóútra menhullám
hullámra
hõkölt.
tünk vasárnap
délután!),
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Megállt
és pihenünk is egy keveset. A Házasok
egy percre,
konferenciáján az én dolgom
könnyű
amígakik
a túlsó
partraelővolt azokéhoz képest,
mindezt
át nem értünk.
készítették, és áldozatosan
szolgáltak
nekünk. Köszönöm Für Béla testvérnek,
Várj még Uram!
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a húsz házaspár így? Bizonnyal, míg
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket
szolgaság házából.
felejtem,
a anyugdíjasok
körében majd
visszatérünk rá, úgy húsz év múlva, jó?
Milyen
a mihűségesek
Szabadítónk?
2Mózes
Addig
legyünk
az Úrhoz
és
12:42-ben találunk
egy különös
mondaegymáshoz!
Vigyázzunk
magunkra!
tot Istenrõl.
Novák József
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka
volt. lenni augusztus
Jó volt az
újraÚré
Rámában
Micsoda
evangélium
van ebben a
utolsó
hétvégén,
a házasok találkozóján.
mondatban?
Virrasztott
az
Úr. Pedig
Én személyesen új reményt nyerhettem
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
a jövő generációra nézve is, hiszés
jó nem
volt
alszik.azt
Mita jelent
az, hogy
virrasztott
az
hallani
hittel teljes
kijelentését
NoÚr testvérünknek,
azon az éjszakán,
kihozta
vák
hogyamikor
a Szentlélek
népét
Egyiptomból?
nem
fogja
megengedni, hogy a családi
Emberilegmég
szólva
– Isten
mindent
kapcsolatok
jobban
szétessenek.
félretett
és csak azhogy
Õ népére
figyeltévek
azon
Az
a tapasztalat,
az utóbbi
az éjszakán.
A az
szabadulás
minden
során
egyre több
elválás, ezért
sokak
véleményeszemélyesen
szerint a világfelügyelte,
már csak
mozzanatát
rosszabb
rosszabbfigyelõ
lesz. Mi
azonban
minden és
pillanatot
tekintetével
vegyük
észre aHát
jó kicsoda
folyamatokat
is, és lekísért végig.
ez a rabszolga,
gyen
jó reménységünk,
jövőben
koszos,
rongyos nép, mert
hogya az
Isten
sokkal
nagyobbgondoskodik
jelentősége lesz
a csaszemélyesen
róluk,
és
ládnak!
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel
késõbb
virrasztott
Annak
ellenére,
hogyismét
a társadalom
az Istenesik
a Gecsemáné
kertben,
azonaza
gyorsan
szét, ne adjuk
fel azokat
elveket,
szabályokat,
eddig is
csütörtök
éjszakán,amelyeket
azon a pénteken,
fontosnak
láttunk,hajnalon,
hisz a Szentlélek
azon a húsvét
amikor aesemi
dezik
érettünk, történt.
erőt kapunk, segítséget
szabadításunk
kapunk,
amikor képtelenek
vagyunk
a
Sõt, személyes
bizonyságom
van arlegjobbat
engedelmesról, hogy tenni
velem (például
együtt virrasztott
az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

7. oldal
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az 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
kedni
egymásnak - Efézus
5:21).
jelen veszedelemtõl,
mert ez
csak egy
rövid
epizódáhítat
a népfontosságát
életében. Nem
a
A családi
is ideezsorolhatjuk.
időt Most
rá minden
vég, Isten Szakítsunk
folytatást ígért.
az a
nap,
mert hogy
megéri!
Jó volt
felújítani
azt
dolgunk,
erõsen
ráálljunk
Isten
aszavára.
tudatot,
ha az
Úrrala népet:
jó a kapÍgyhogy
bátorítja
Mózes
Ne
csolatom,
akkor ahelyt,
házastársammal
is jó
féljetek! Álljatok
és meglátjátok
kapcsolatom
van.
A
testvéri
közösség
hogyan szabadít meg ma az Úr benne-is
nagyon
fontos,14:
amikor
beszélgetünk az
teket! 2Mózes
13, 14.
Úr dolgairól, és dicséretekben lelki éneMózes
nem okosabb,
mint
a nép, csak
keket
mondunk
az Úrnak;
ilyenkor
kaphisz
Istenben,
és
a
hit
beszédét
mondja
juk az erőt és az örömöt. Az öröm
által
az üldözött igazság
szabadoknak.
atovább
lélek teljességében
születik,Haés
Isten
az képesek
aki, akkorleszünk
teljesítimegállni
az Õ beszédét.
ez
által
a saját
Ebben hitt Mózes.
helyünkön,
ott, ahova Isten állított.
Ha azt kérdezte
volna arról
valaki is,
MózesTudomást
vehettünk
hogy
tõl: Mikor teljesíti
megígért?
napjainkban
egyreIsten,
többamit
- még
a hívő
testvériség
- a depressziós
beErre Mózes között
csak aztisválaszolhatta
volna,
tegség,
sőt mi
több, már
a gyerekkorban
hogy: Nem
tudom.
Ha valaki
azt kéris
jelentkezik
ez az állapot.
dezte
volna: Mózes,
monddGyógyszer
meg nenem
elég
a
gyógyuláshoz,
hanemIsten
lelki
künk, hogyan szabadít meg
gondozásra
van ailyen
esetekben
szükbennünket ebbõl
lehetetlen
helyzetbõl?
ség.
Kérjünk
az Úrtól
bölcsességet
és
Mózes
csak azt
válaszolhatta
volna,
erőt, segíteni lelkileg az ilyen beteghogy: Nem
tudom!
Egyet azonban
ségben
levőkön.
Szükséges,
hogy aztuÚr
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
lehetetkészítsen fel mindannyiunkata az
ilyen
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
segítségre.
Ez engedjük,
a bibliai hit.hogy
Hinni
jelenti,
koHa
a azt
Lélek
vezetése
molyan
veszemŐazt,
amit Isten
mond,(Rm
ha
alatt
legyünk,
esedezik
érettünk
annak minden
ellentmondani látszik
is.
8:26).
Általa diadalmaskodunk
is (Rm
Nem tudom,
hogyanaszabadít
meg, csak
8:37),
és eljutunk
megingathatatlan
kapcsolatra
(Rm 8:38-39).
várok rá és hiszek
benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János

Értékeljük a házasságunkat!
Vegyük
Magyarországi
Baptista Egyház
nagyon
komolyan,
hisz
Isten
alkotta
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
azt,
és
vigyázzunk
arra,
ami
Istené!
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
Legyen Jézus Krisztus a legfontosabb
www.baptista.hu/berettyoujfalu
az
életünkben, akkor minden a rendjén
fog haladni. Ünnepeljük meg a házasKedves
Testvéreink
Jézus
Kriszsági
évfordulóinkat
is; jó
és szép
dolog
tusban!
ezt tenni, ha tehetjük. Kívánom, hogy
Kedves Amerikai
Baptista
mindenki
házasságaMagyar
erősödjön
és diaSzövetség!
dalmaskodjon!
Juhász
„Nem igazságtalan
az Anna
Isten, Zsófia
hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt,Hálaadónapi
amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)

céladakozás:

Torontói
imaház
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránk nehéz helyzetünkben.
Szeretettelaugusztus
emlékeztetem
gyülekezeImaházunk
végi leomlása
és
teink testvériségét,
hogy szövetségünk
lebontása
után jó reménységgel
vagyunk
hogy Istenúgy
megsegít
bennyáriafelõl,
közgyűlésén
határoztunk,
nünket
új éshálaadónapon
szép hajlékot aépíteni
hogy egy
az idei
torontói
istentiszteletek
céljára,építkezésére,
az Õ neve dicsõgyülekezet nagy
az új
ségére.
A építésére
munkálatokat
jövõ tavasszal
imaház
gyűjtünk.
Az amerikezdjük
meg, hálaadónap
addig a nemazvárt
kai nemzeti
idéntervenovemzéssel
és azesik.
engedélyek
beszerzésével
ber 28-ra
Az előtte,
vagy az utána
foglalkozunk.
következő
vasárnapon,
vagyvégrehaja gyülekeTervünk és
szándékunk
zet
által
kijelölt
napon
tegyük
a hálaadó
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
oltárra azt az összeget, amit erre a célra
Papp Dániel szerint
lelkipásztor
szívünk és lehetőségeink
odaadSzatmári István gondnok
hatunk. Az összegyűjtött
pénzadományt
Lisztes Tibor presbiter
a szövetségi pénztárosunknak küldjük,
===========================
aki azt továbbítani fogja Torontóba.
Ugyanezt az adakozási rendet ajánljuk olvasóinknak
is, akik bár nem maVÁRJ MÉG!
gyar
gyülekezetbe
járnak,
de figyelemJózsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
mel kísérik az amerikai magyar baptista
missziót és támogatják Megállt
is azt. a víz.

Minthogyha óriási kéz
Mint ismeretes, tartotta
torontóivolna
testvéreink
föl,
eladták a Falkirk Streeti imaházukat és
megállt,
egy új imaházat építenek. Az alapkős rakásra gyûlt,
letételre ez év április 28-án került sor,
feszült,
amiről beszámolót is olvashattunk lahullám hullámra hõkölt.
punk júniusi számában.
Megállt
Az építkezéssel kapcsolatos hivatalos
egy percre,
engedélyek megszerzése hosszú időbe
amíg a túlsó partra
telt, de végül is minden akadály elháát nem értünk.
rult, és az építkezés megindulhat. „Segítsük Siont építni!” A torontóiak Siona
Várj még Uram!
legyen egy kicsit a miénk is! Ha a teherKezed ne vedd el!
ből magunkra veszünk egy keveset, az
Még mindig itt vagyok,
örömből is fogunk részesülni!
még mindig itt vagyunk sokan.
dr. Herjeczki Géza
az ÉAMBSz
elnöke
Herjeczki
Géza (1977)
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Egyiptomból? 2Mózes
14: 10, 11. Jobb
Struggle
with
lett volna szolgaként meghalni Egyipfolytatás az 1. oldalról
Compassion and
tomban. Merit
Kiderül, hogy van a népnek

Az
gyötrelem,
de azért
enni,
If élet
you're
anything
like van
me,mit
you’ve
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
wrestled with the connection between
a tisztességes
való jogukat
compassion
andtemetéshez
merit. Perhaps
you feelis
megtarthatták.
Azthe
életvictims
egy merõofkinlódás,
sympathy
toward
natural
reménytelenség
és halál.
De hát
jobb,
disasters,
yet have
no pity
forezis
friends
mintare
a semmi,
és úgy
kilátás debt.
ennél
who
drowning
in sincs
credit-card
többre.
és az
adott
You
findFogadjuk
it easierel atohelyzetet,
pray for
people
who
are suffering
cancer, tenni.
than
keretekben
próbáljukfrom
elviselhetõvé
for Hányan
lifelong tengetik
smokers azstruggling
with
életüket ma
is
emphysema.
Maybe your heart is moved
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
by orphans,
but az
hardened
towardmíg
proÍgy tengette
életét Izráel
el
choice
activists.
were myésthoughts
nem jött
hozzáThese
a Szabadító
ki nem
before
lefta for
Africa,házából.
as I struggled
hozta Iõket
szolgaság
with distributing the little compassion
that Milyen
I had in amy
miheart.
Szabadítónk? 2Mózes
2012,
I stepped
off
On
December
4th egy
12:42-ben találunk
különös
mondathe plane to set out on one of the greatest
tot Istenrõl.of my life. I was about
adventures
Virrasztott
az Úronazon
az éjszakán,
to spend
8 months
a hospital
ship
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
az
docked off the West coast of Africa.EzMy
éjszakawas
az Úré
volt.
position
in the
dental clinic working
Micsoda
evangélium
van from
ebbenalla
alongside
dentists
and surgeons
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
over the world, helping out in anyPedig
way
Izráel
õrizõjeAfter
nem about
szunnyad
és nem
that
I could.
2 weeks
in
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
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
Africa, you find that it’s really hard to
az
Gecsemáné
azon a
wantIsten
to doagood
when thekertben,
people around
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
you don’t appreciate what you do, feel
azon a to
húsvét
a mi
entitled
yourhajnalon,
services,amikor
and treat
szabadításunk
történt.
each other poorly. Your first thoughts
Sõt, személyes
bizonyságom
arare “why
should I help
you? Youvan
don’t
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
deserve this from me.” You find that
28 évvelout
ezelõtt
téli estén,
amikor
reaching
to theegy
patients
on the
ship
is lehulltak
rabtartó
bilincsei.
isrólam
the easy
part. aWhat
people
don’t
realize is that the second you step off of
Üldözött
gyõztesthat
szabathe ship,
you szabadok,
enter the society
put
dok.onElindultak
tehát.become
Nem volt
them
the ship. You
part teof
the
society that gaveNem
themlehetett
their sickness
lekommunikáció.
mobiland
then shunned
thema away.
It’s really
telefonon
rákérdezni
sor elején,
hogy
hard
love a society
that.Közel
And it’s
hátultominden
rendbenlike
van-e.
két
really
hardnép,
to do
God's workgyermekek,
when you
milliós
asszonyok,
are
struggling
love theszekerek,
people. végeöregek,
juhok,tobarmok,
láthatatlan
Veres
tenger with
partIn the 8 konvoj.
months Athat
I spent
Mercy
Shipsvernek,
in Guinea,
West Africa,
ján tábort
megpihennek.
Egy-I
saw,
and gained
many
things. I
szerlearned,
csak felröppen
a hír,
az egyiptomi
had
theközeledik.
privilege ofKitör
serving
withapeople
sereg
a pánik
táborinban.
different
from all
over the
Elõl a professions
tenger, mögöttük
az ellenség.
world.
crewmates
were
made
up of
A nép My
elõbb
segítségért
kiált
Istenhez,
400
people
from
23+
different
countries,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
and
some
of them
I know
tettél
velünk,
miért
hoztálwill
ki remain
minket

thought
was worthy
of his Egyház
miracles. He
Magyarországi
Baptista
healed,
cured,
and
resurrected
the dead,
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
the
blind,
paralytics,
lepers,
prostitutes,
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
and others. They were all considered
www.baptista.hu/berettyoujfalu
unworthy.
What makes Jesus' kindness
so amazing is that He doesn't play it
Kedves
Kriszsafe.
He Testvéreink
doesn't pour Jézus
healing
mercy
tusban!
on the more reputable folks and just
Kedves Amerikai
sprinkle
it on the Magyar
reckless.Baptista
So many
Szövetség!
times I’ve compared myself to others,
almost
if I was trying
distract
God
„Nem as
igazságtalan
az to
Isten,
hogy
from
noticing
my
mistakes
by
pointing
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
out those melyet
of others
and saying az
"well
szeretetrõl,
tanúsítottatok
Õ at
least
I’m not...
fillszolgáltatok
in the blank".
would
neve
iránt,
amikor
és Itszolbe kinda
humorous(Zsid
if the
reality of it
gáltok
a szenteknek.”
6:10)
wasn't so sad. Our Savior's love is not limited
by ourhogy
relative
"deservedness".
Köszönjük,
gondoltak
ránk ne- He
is helyzetünkben.
deeply concerned for EVERY kind of
héz
sinner.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk
hogy way,
Isten megsegít
In afelõl,
the same
God hadbenbeen
nünket
egy új
szép hajlékot
teaching
meés how
to loveépíteni
people
istentiszteletek
céljára,
az Õ neve
throughout the
8 months
that dicsõI was in
ségére.
A As
munkálatokat
jövõ the
tavasszal
Africa.
time passed,
more I
kezdjük
addig
a nem
várt tervelookedmeg,
at the
people
around
me, the
zéssel
az engedélyek
moreésI saw
glimpses ofbeszerzésével
Jesus in their
foglalkozunk.
faces. And upon returning to the UniTervünk
szándékunk
végrehajted
States, és
I found
this to be
true when
tására
fogjuk
fordítani
a
kedves
testvérek
I looked at my fellow Americans.
After
által
eljuttatott
összeget:
all, számunkra
it is often hardest
to love
those that
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
are closest
to you
because you have
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.

hite, de még
nagyon
gyenge
az a hit.
Ha
life-long
friends.
I was
blessed
to have
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
met thousands of African patients as
de hacame
balul
üt ki valami,
máris
they
onboard
the ship for
the páni2,846
kolnak és bûnbakot
keresnek.procedures
Ki volt a
surgeries
and the 10,000+
hibás,
hogy ide
jutottunk?
and
services
that
we provided. I was
Mellesleg,
sok keresztyén
tart ezen a
honored
to have
had the opportunity
szinten
hitéletében.
to
visit athe
small primitive villages of
Africa
as Mózesnek
the peopleeszébe
openedjutup,Isten
and
Ekkor
showed
me everything:
their
way of
ígérete. 2Mózes
6: 6-8. Isten
megígérte,
cooking,
their way ofõket
collecting
food,
hogy megszabadítja
az egyiptotheir
grandparents/matriarchs,
miakrespected
kezébõl, és
beviszi népét az ígéret
their
waysAkkor
of catching
fish, their
way of
földjére.
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.
tie-dying cloth, and giving me insight
Ebben
hitt Muslim
Mózes. practices. But what
into
their
Ha
azt
kérdezte
MózesI believe to be myvolna
mostvalaki
valuable
gain
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
from the whole experience is this: I got
Erre
Mózes
csak azt válaszolhatta volna,
to
know
Jesus.
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte
megJesus
neNowvolna:
let me Mózes,
clarify: mondd
I’ve known
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
künk,
hogyansacrifice
szabadít
Isten
as
the ultimate
for meg
my sins
and
Ibennünket
have trusted
him
with my life
for quite Baptista Gyülekezet nevében:
ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
some
but I am not talking
Mózestime
csaknow…
azt válaszolhatta
volna,
Papp Dániel lelkipásztor
about
salvation.
am talking
hogy: Nem
tudom!I Egyet
azonbanabout
tuSzatmári István gondnok
Jesus,
thatértetek,
walked
earth
Lisztes Tibor presbiter
dok! AztheÚrman
harcol
és this
a lehetet2,000
years
ago.
Have
you
ever
stopped
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
===========================
to think
about hit.
what
he was
really like?
Ez a bibliai
Hinni
azt jelenti,
koWhat was his personality like when he
molyan veszem
azt, amitAfter
Istenall,
mond,
ha
unspoken
expectations.
interacted
with others?
he was
VÁRJ
MÉG!Through huannak
minden
ellentmondani
látszik
is.
man
eyes,3:16
I really
have 14,21-22)
no logical reason
human, he had to have had a personality.
Józsué
(2Móz
Nem
hogyan
szabadít
meg,day-in
csak
to love people. The only reason I have to
Or
dotudom,
you just
remind
yourself
várokday-out
rá és hiszek
amitpersonal
nekem
love them is simple because
Jesus
loves
and
that benne,
he is és
your
Megállt
a víz.
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
az Õ
them and wants them in heaven with
savior as if it were some worn-out mantHim. We loveMinthogyha
because Heóriási
first kéz
loved.
feladata. Útat nyitni a tengeren, leféra?
tartottafrom
volnamy
föl,trip
If
I
have
gained
anything
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
to West Africa it is this: Hemegállt,
taught me
There were
so many times mind
when aI
bocsátani
az egyiptomiakra...
s rakásra gyûlt,
not
to
question
the
correlation
between
walked
through
the
streets
of
Africa
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
feszült,
compassion and merit, because
really,
and
wondered
how peopleHit
could
so
szabadítást
kegyelembõl.
általbefohullám
hullámra
hõkölt.
there is none.
It was
WHILE
I WAS
cruel
to
each
other?
Or
how
can
we
be
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
Megállt
STILL A SINNER that Jesus
chose to
so
to üldözötten,
our own flaws?
My heart
bárblind
mindig
de ugyanakkor
egy
percre,
give
up
His
life
for
me.
was
saddened
by
the
injustice
around
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
amíg
a túlsó partra
me. I would think to myself: “Wait a
Christina
Nagy
érted.
át nem értünk.
second…
If I am getting so worked up
A and
tengerparton
halál
kapujában
here
now over athe
obvious,
what
MISSIONARY
Fund
álltak,itIsten
számukVárj még
Uram!
must
havepedig
beenmegnyitotta
like for Jesus
(the
ra azwho
élet was
kapuját,
és õk
átléptek
a haKezed ne vedd el!
one
perfect)
when
he walked
Contributions
be mailed
to our
lálból az us
életbe.
Mégcan
mindig
itt vagyok,
amongst
2,000 years ago?” But then
Treasurer,
Zsigmond
Balla,
még
mindig
itt
vagyunk
sokan.
I was
always
reminded
of
Jesus’
true
Ezt a lépést te se halogasd!
2563 Nixon Way, Fullerton, CA.
character and who he associated with.
Herjeczki Géza (1977)
Lukács
János
Jesus didn’t pick and
choose
who he
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás
az 1. oldalról
Zágoni
Ilonka
Az
élet gyötrelem, de azért van mit enni,

van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes
temetéshez való jogukat is
1919
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség
és halál. De hát ezis jobb,
mint2013
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
Zágoni
Ilonka
testvérnőt
2013 auguszezzel
a rabszolga-gondolkodással?
tus
23-án,
pénteken a kora esti órákban
Így korában
tengette érte
az életét
Izráelszó.
mígTeel
94 éves
a hazahívó
nem jött
hozzá a31-én
Szabadító
metése
augusztus
volt. és ki nem
hozta
õket a megelőző
szolgaság házából.
A temetést
este a ravatalozóban tartottunk emlék-istentiszteletet.
a mi
Szabadítónk?
2Mózes
AzMilyen
alkalom
valóban
az emlékezés
je12:42-ben
találunk
egy
különös
mondagyében telt. Ilonka testvérnő áldott
hívő
tot Istenrõl.
életére
és szolgálatára emlékeztek a csaVirrasztott
az Úr azon Felszólaltak,
az éjszakán,
ládtagok
és a gyülekezet.
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
Demeter András, Szabó Abigél, Lőrincz
éjszaka
az
Úré
volt.
Rózsika néni, és Torma Irénke testvérMicsoda
evangélium
van ebben
nő. A
nekrológot
Müller János
testvéra
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
olvasta fel. Erikát, nigériai missziós
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
nem
útján érte a nagymama halálhíre, ezért
alszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
az
gondolatait nővére, Abigél olvasta fel.
Úr
azon
az
éjszakán,
amikor
kihozta
Az igehirdetés szolgálatát Zeffer Béla
népét Egyiptomból?
testvér
végezte a Jelenések 14: 13. alapszólva
– Istenazmindent
ján. Emberileg
„És hallottam
egy hangot
égből,
félretett
és
csak
az
Õ
népére
azon
amely ezt mondta: 'Írd meg:figyelt
Boldogok
az
éjszakán.
A
szabadulás
minden
a halottak, akik az Úrban halnak meg,
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
mostantól
fogva.
Bizony, ezt
mondja
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
a Lélek, mert megnyugszanak fáradokísért végig.
Hát cselekedeteik
kicsoda ez a rabszolga,
zásaiktól,
mert
követik
koszos,
rongyos
nép, hogy az Isten
őket”.
személyesen gondoskodik róluk, és
Az est folyamán
néni kedvenc
mindent
félretéve Ilonka
figyel rájuk?
énekei
csendültek
fel
az
énekkar
és a fú1500 évvel késõbb ismét virrasztott
vósok
előadásában.
az Isten
a Gecsemáné kertben, azon a
Lukács János
testvérazon
záró agondolataicsütörtök
éjszakán,
pénteken,
val
fejeződött
be hajnalon,
a virrasztási
istentiszazon
a húsvét
amikor
a mi
telet.
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arMásnap
délelőttegyütt
a temetési
istentiszról,
hogy velem
virrasztott
az Úr
teleten
Dr.ezelõtt
Solomon
a Zágoni
28 évvel
egy Sidea,
téli estén,
amikor
házaspár
emlékezett
Ilonka
rólam is háziorvosa
lehulltak a rabtartó
bilincsei.
testvérnő csendes és hálás jellemére.
Szűcs
Anikó szabadok,
testvérnő mondott
egy
Üldözött
gyõztes el
szabaalkalmi
verset. Igéttehát.
hirdetett
Lukács
dok. Elindultak
Nem
volt Játenos
lelkipásztor a 2Korintus
5: 1.mobilalaplekommunikáció.
Nem lehetett
ján.
„Tudjuk
pedig, hogy
földi sátotelefonon
rákérdezni
a sorhaelején,
hogy
runk
van Istentől
készített
hátulösszeomlik,
minden rendben
van-e. Közel
két
hajlékunk,
nemasszonyok,
kézzel csinált,
hanem
milliós nép,
gyermekek,
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Mit radt, bár kevesen voltunk, és kevéssel
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VONATON
Életem (43)

Sokat vonatoztam. Rossz, régi vagonok, kopott kupék. Különösen hétfőn
volt sok utas: egyetemisták, tanárok,
újságírók, képviselők utaztak a tartományi székvárosba, Újvidékre, és sokan
Belgrádig. Kialakult egy csoport körülöttem, és esetenként egyikünk igyekezett kupét foglalni, hogy legyen ülőhelyünk arra a másfél órás útra. Ha maradt
egy hely, akkor közösen döntöttünk, kit
fogadunk be közénk.
Ekkor még javában épült a szocializmus. Kialakult egy rend azzal, hogy
mindenkinek meg volt a joga a tanuláshoz, a munkához, egészség és nyugdíj biztosításhoz, nyári szabadsághoz.
Szóval, a testvériség – egység, s ezzel
a biztonság, melyet örömmel fogadtak a tömegek. Mi pedig tudjuk, hogy
Isten nélkül nincs, és nem is lesz földi
mennyország. Nem is lett.
Elég gyakran adódott lehetőség jó
beszélgetésre. Szószék az egész világ.
Csak élni kell vele. Sokszor prédikáltam. Azt mondta valaki, hogy aki nem
prédikál az utcán, az nem méltó a szószékre sem! Ezt akkor a galamb szelídségével és a kígyó ravaszságával lehetett
tenni, ha Igét akartam vetni.
Egy alkalommal a magyar tanszék tanára egyre győzögette volt tanítványát,
hogy legyen csak következetes és kitartó az irodalom tanításában. Már akkor
sem szerettek a diákok olvasni. Nem is
egyszerű egy regényt végigolvasni valamiféle tanulságért. A tanár úrral már
megismerkedtem. Rákérdezett, mit és
hol tanítok. Láthatóan örült, hogy vitába szállhat velem, mikor megértette,
hogy hívő vagyok. Csodálkozott, hogy
ismerem az irodalmat, mert meg volt
győződve, hogy a hívők nem olvasnak
regényeket. Hát látja, én olvastam és
olvasok, mert különben hogyan tudnék
most magával ezekről érdemben beszélni? Viszont az a baj, hogy maga meg
a Bibliát nem ismeri, mert nem olvasta,
így egyoldalú a vitánk.
Nagy dohányos volt a tanár úr, és kiment a folyosóra füstölni. Kihasználtam
az időt, mert a tanár úrtól nem lehetett
szóhoz jutni, és a kis tanárnőhöz fordultam. Rámutattam az élet fonákjára, mely
nehezíti a gyerekek erkölcsi nevelését.
Az effajta szabadság, melybe belekerültünk, más szabadságokat is előhozott.
Például az a tizenéves el kell fogadja,
hogy ezután másik mamája vagy papája
lesz. Vagy egyszerűen szociális esetté
válik az alkoholizáló szülő(k) miatt,
és nevelőintézetbe kerül. Nézze, most
reggel megakadt a szemem a kioszk kis
hátsó ablakán két pucér fenekű pornó
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képen. Ez eddig nem volt! Mit csinál egy
tizenéves kislány ezzel a látvánnyal?!
Hova, lelke melyik zugába rejti?
Erre megszólal, az eddig újságot olvasó úriember, és mutató ujjával a kis
tanárnőre bök, mondván, hogy ez azért
van, mert nincs hittan az iskolában!
Kihez van szerencsém, kérdeztem.
Civilben volt és nem tudhattam. A
Szentgyörgy templom plébánosa. Akkor húzza vissza a kezét, fordultam felé
határozottan, mert három ujja visszamutat! Mit csináltunk ezer évig a hittannal? Ez, amire maga most mutogat, nem
Afrikában, hanem a keresztyén Európa
kellős közepén született.
- Maga kicsoda? - kérdezte.
- Az most nem fontos, mondtam csendesen.
- Jöjjön el a parókiára, szeretnék magával beszélni! Hát elmentem kétszer
is, de nem tudtam bejutni hozzá. Többé
nem kerestem. Szembe álltam egy nagy
intézménnyel, a történelmi egyházzal,
de nem éreztem magam elveszettnek
Krisztus követeként. Velünk mindég
többen vannak, mert velünk az Úr!
Most megint a hittant vesszük elő.
Tanítani lehet a Bibliát, de az Úr útjára
csak a megtért és újjászületett embert
lehet megtanítani. Ha jól emlékszem,
Udvarnoki testvértől tanultam, olvastam ezt a nagy igazságot. Cserepka
testvérnő írt hasonlót, mikor említette,
hogy Afrikában egy lányt vett fel házimunkára, de a lány csak utánozni tudott, utána csinálni, amit megmutatott
neki, önálló munkára nem volt képes.
A tanár úr visszajött a kupéba. Be is
fejeztem a mondanivalómat egy igével,
ami nagyon fontos mert az élő Ige hatalom! "A bölcsesség kezdete az Úr félelme." (Péld 9,10) A vonat befutott, és
mi igyekeztünk - ki-ki a maga feladata,
munkája felé.
Nagyajtai Eszter

A ribizli prédikál
Befőzéshez készülődtem. Meg szerettem volna tartani télire is valamit abból
a sok jóból, amivel Gondviselőnk a szép
nyári napokban megajándékozott.
A sikeres tartósítás érdekében az első
lépések egyike az, hogy megtisztítsuk a
gyümölcsöt, és eltávolítsuk azt, ami hibás, meg azt, ami nem odavaló.
Gyümölcsmosás közben már gyakran
felfigyeltem arra, hogy amikor a gyümölcs vízbe kerül – legyen az ribizli,
eper vagy szilva - milyen hamar meglátható és milyen könnyen észrevehető
benne a hibás. A víz hamar megmutatja.
Hamar kiderül, ha valamelyik más színű, barna, vagy „gyanúsan” puha – arról
nem is beszélve, hogy a gyümölcs közé
keveredett szemét – a levelek, száraz
ágak stb. – azonnal feljön a víz színére.
Isten néha minket is beleenged a próbák vizébe. Talán azért, hogy meglássa,
minálunk hol a hiba? Hogy megvizsgáljon, kiválogasson, mert minket is meg
szeretne tartani a jövőre?
Gondoljunk azonban arra, hogy a
vízben, amely megtisztít, ott van az Eltevő keze. És szemben a gyümölccsel
– Istennek legyen érte hála és dicsőség
– nekünk nem az az elkerülhetetlen sorsunk, hogy amelyik hibás, az már megy
is menthetetlenül kifelé. Isten keze megtartó kéz. És ha engedjük, hogy kézbe
vegyen bennünket, hibás gyümölcsöket,
akkor Ő meg tud újítani, hogy legyen jövőnk, és ne a hibás gyümölcsök sorsára
jussunk.
„Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak téged. Ha tűzben jársz, nem égsz
meg, és a láng meg nem perzsel téged.”
Ézsaiás 43,2)
Williams Alexanderné

