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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. által számunkra eljuttatott
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Ebben hitt Mózes.
$5,000, azaz
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Mészáros
testvértől,
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a megdöbbentő
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figyelõ imádságaikat!
Minden
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amíg
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futja.kívánjuk.
Legyen álszolgálatukra
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áldását
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dezte volna: Mózes, mondd meg nejavára Kamillát.
Őt pedig aa tiszteletünk
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Berettyóújfalui
künk, hogyan szabadít meg Isten
szönetünk
Herjeczki Géza
Baptistailleti.
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bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna, Mindnyájunkat Papp
Dánielértlelkipásztor
váratlanul
Füredi Kahogy: Nem tudom! Egyet azonban tuSzatmári István
gondnok
milla testvérnő elköltözése.
Örvendtünk,
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hogy egészségi
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===========================
még vissza mehet szolgálati helyére. Az Úr
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komásképp döntött. Fájdalommal ugyan, de
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VÁRJ
megnyugvással
vesszükMÉG!
tudomásul az Úrhoz
annak minden ellentmondani látszik is.
Józsué
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(2Móz
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való költözésének hírét.
Emlékét,
példamutató
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
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őrizzük
szívünkben.
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Megállt
a
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és
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mond, megteszem. A többi pedig az Õ
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kéz
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volna
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Gergely István
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megállt,
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
s rakásraaz
gyûlt,
Úrhoz
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a Füredi Kamilla külmisszionáriusfeszült,
költözött. Testvérnőnk a magyarországi és az
szabadítást kegyelembõl. Hit által fohullámbaptista
hullámra
hõkölt.
észak-amerikai magyar
misszió
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gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
Megállt
képviselőjeként több évtizedet töltött Afrikábár mindig üldözötten, de ugyanakkor
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ban, Sierra Leonéban, ahol teológiai
oktatói,
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amíg a túlsószolgálatot
partra
evangelizációs és gyülekezetépítő
érted.
át nem értünk.
végzett. A Sierra Leone-i Baptista
Szövetség
A tengerparton a halál kapujában
nagy tisztelettel és elismeréssel tekint Kamilla
álltak, Isten pedig megnyitotta számukmég Uram!
testvérnő életére és egész Várj
munkásságára.
ra az élet kapuját, és õk átléptek a ha- Mennyei Atyánk vigasztalását
Kezed kívánjuk
ne vedd ael!
gyálálból az életbe.
Még mindig
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azértittis,vagyunk
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Ezt a lépést te se halogasd!
vérnőnk szolgálatának legyen áldott folytatása.
A Magyarországi Baptista
Egyház
Herjeczki
Géza Elnöksége
(1977)
Lukács János
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AÜLDÖZÖTT
KRISZTUS KÖZPONTÚ
SZAVAI ÉS
CSELEKEDETEI
Egyiptomból?
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Izráel azokat
míg el
daskodások,
hogyazhaéletét
beengedjük
nem jött hozzá
a Szabadító
és ki nem
lelkünkbe,
mi is szerfölött
megkeseredhozta õket
a szolgaság
házából.
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enszemélyesen
gondoskodik
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A legraSzabadító
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A Férfiszövetség
estje
Magyarországi
Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Magyarországról érkező vendégként
4100érdeklődéssel
Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.
nagy
vártam,
hogy
milyen
www.baptista.hu/berettyoujfalu
lesz/milyen üzenetet ad a Férfiszövetség
esti programja.
Kedves Testvéreink Jézus KriszA szombat este a “Gyülekezeti énektusban!
zenei
megnevezéssel
került az
Kedvesest”
Amerikai
Magyar Baptista
Észak-Amerikai Magyar Baptista SzöSzövetség!
vetség 109. Közgyűlésének záró esti
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a ti cselekedeteitekrõl
és a a
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elnöke
végezte. az Õ
neveSzabó
iránt,testvér
amikorbevezetőjében
szolgáltatok ésörömmel
szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
hallottam amikor arról szólt, hogy nagy
és maradandó értékeink vannak a “Hit
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehangjai”
című énekes könyvünkben.
héz
helyzetünkben.
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énekek
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korújszelleme
szerint ezek
nem
nünket
és szép hajlékot
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eljuttatott
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énekek értékeit,
amiösszeget:
igen jól si$5,000,
került!azaz
A ötezer
három dollárt.
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rólam is lehulltak
rabtartófelé.
bilincsei.
személyes
elvárása aönmaga
Miután elénekeltük a ,,Csak KriszÜldözött
szabatusban
kaptamszabadok,
reményt”gyõztes
című éneket,
dok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
tekövetkezett Lukács János lelkipásztor
lekommunikáció.
Nem
lehetett és
mobilszolgálata:
Kegyelem,
békesség...
rentelefonon rákérdezni
a sor elején,
hogy
deznivalók
címmel - szolgálatát
a követhátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
kező hónapban itt is olvashatjuk.
milliós
nép, asszonyok,
gyermekek,
A Nőszövetség
istentisztelete
haöregek, juhok,a barmok,
szekerek,
végegyományosan
konferencia
első estjén
láthatatlan
konvoj.
A Veres
tenger partszokott
lenni.
Szinte
természetesnek
vesszük
ha ezen
a kezdő
istentiszteleten
ján tábort
vernek,
megpihennek.
Egykisebb
létszámú
hallgatóság
jelen,
szer csak
felröppen
a hír, az van
egyiptomi
hiszen
érkeznek
a testvérek,
sereg aznap
közeledik.
Kitörmeg
a pánik
a táborsokan
nagya tenger,
távolságokról.
Mégis
ez alban. Elõl
mögöttük
az ellenség.
kalommal
többsegítségért
vezető testvér
örömA nép elõbb
kiált Istenhez,
mel
jegyezte
„a kápolnában
aztán
pedig meg,
neki hogy
esik Mózesnek:
Mit
teltház
volt
péntek
este.”...
egyre
tettél velünk, miért hoztálés kiez minket

9. oldal
3. oldal

daily.
It was a much
betterEgyház
world when
TO THE2Mózes
HUNGARIAN
Egyiptomból?
14: 10, 11. Jobb
Magyarországi
Baptista
I
was
growing
up.
I
think
you
can say
lett BAPTIST
volna szolgaként
meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
CONVENTION
the same. Today women are not safe
tomban.
Kiderül,
hogy
van
a
népnek
4100
Berettyóújfalu,
u. 2.
My special greetings to you all!
in
many
places. TheyEötvös
are frightened.
hite,
de még
nagyon
gyenge
az a hit.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
I am
all alone
sitting
quietly
in Ha
my They
need to be aware of others around
jól mennek
dolgok,
tisztelik
living
room.a No
human
beingazis Urat,
here. them. In our world, there are people with
de ha balul
ki written
valami, in
máris
Kedves Testvéreink
Jézus problems,
KriszHowever,
as üt
it is
the pániBible, emotional
problems, spiritual
kolnak
és bûnbakot
Ki volt
a tusban!
God
is here
with me.keresnek.
He promised
to be
physical problems, financial problems,
be
withhogy
me always.
How comforting this and
othersAmerikai
too. YouMagyar
name it,
we have
hibás,
ide jutottunk?
Kedves
Baptista
is. Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a Szövetség!
it! Nevertheless, God wants us to reach
During
my quiet moments, I often out to them with Christian love taking
szinten
a hitéletében.
„Nemmessage
igazságtalan
az and
Isten,
hogy
think
about
past eventseszébe
I enjoyed
God's
to them,
offer
help.
Ekkor Mózesnek
jut during
Isten elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl és a
my
lifetime.
Of
course,
this
includes
Be
a
help
mate.
ígérete.
2Mózes
6:
6-8.
Isten
megígérte,
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
the Hungarian Baptist
hogy megszabadítja
õket az egyipto- neve iránt, amikor szolgáltatok és szolConvention
and the
miak kezébõl,Convention
és beviszi népét az ígéret gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Women's
földjére. Akkor
nem kell félni a
especially
whentehát,
I pick
Köszönjük, hogy gondoltak ránk neup
copy of the
jelenmy
veszedelemtõl,
mert ez csak egy
héz
helyzetünkben.
Gospel
Messenger.
It
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
Imaházunk
augusztus végi leomlása és
was,
and
still
is,
a
very
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
lebontása után jó reménységgel vaimportant part of my
dolgunk,
hogy erõsen
life.
The precious
timesráálljunk Isten gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benszavára.
Így bátorítja
Mózes a népet: Ne nünket egy új és szép hajlékot építeni
spent
together
was a real
féljetek!
Álljatok
helyt,
és meglátjátok istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõblessing to me.
hogyan
meg ma
I haveszabadít
been unable
to az Úr benne- ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
attend
convention
kezdjük meg, addig a nem várt terveteket! 2Mózes
14: 13,the
14.
pastMózes
few nem
yearsokosabb,
becausemint a nép, csak zéssel és az engedélyek beszerzésével
of
is
hiszdistance,
Istenben, Florida
és a hit beszédét
mondja foglalkozunk.
too far from Rama, and
Tervünk és szándékunk végrehajtovább
az üldözött
Ha tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
my
advanced
age. I szabadoknak.
am
Isten
az aki,
akkorbe
teljesíti
so
sorry
I cannot
with az Õ beszédét. által számunkra eljuttatott összeget:
Hungarian ladies
of the
Bay
Bethesda Church:
Ebben
hitt
Mózes.
you this year also but be
$5,000,
azazPalm
ötezer
dollárt.
Kish, Jolan Selpal, Janka Biro, Kato Biro
assured
you will
be valaki Ethel
Ha aztthat
kérdezte
volna
MózesEzúton
is ladies,
megköszönve
in
thoughts
andIsten,
prayers.
My dear
don't betestvéreink
too busy in
tõl:my
Mikor
teljesíti
amit megígért? segítségét,
kérjük
továbbra
is a minket
Some
of
you
don't
know
me.
I
am
a
Past
your
own
world.
Look
around
andésfind
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, az Úrra figyelõ imádságaikat!
Minden
President
of tudom.
the Women's
Convention
the persons crying for help and attention.
hogy:
aztPetre,
kér- szolgálatukra
and
theNem
daughter
of Ha
Mrs.valaki
Gabriel
Offer them Istenünk
a helpingáldását
hand. kívánjuk.
Don't forget
dezte
volna:
Mózes,
mondd
meg
newho was a Past President also. Both of us our precious children, little ones and
Testvéri szeretettel
Berettyóújfalui
künk, hogyan
szabadít
meg
Isten
enjoyed
serving our
Lord with
Christian
teenagers
they need aa lot
of help in this
Baptista
Gyülekezet
nevében:
bennünket
ebbõl
a
lehetetlen
helyzetbõl?
women from member churches through mixed world. Also the hospitalized and
its
meetings
outreach.
the house bound
Sometimes a
Mózes
csakand
aztmission
válaszolhatta
volna,
Papp elderly.
Dániel lelkipásztor
When
Godtudom!
createdEgyet
woman
(Eve) tuHe phone call, aSzatmári
kind word,
a prayer
is all
hogy:
Nem
azonban
István
gondnok
created
woman
be a helpmate
for that is needed Lisztes
to show
youpresbiter
care and
Tibor
dok! AzaÚr
harcol to
értetek,
és a lehetetAdam.
wasvezetni,
created to Õ
help
Adam lift their spirits. Many of you do that,
lenbõl isShe
kiand
tud
az Úr.
whenever
wherevermert
needed.
Times ===========================
continue this service I am sure it is
Eznot
a bibliai
hit. ItHinni
jelenti,
kohave
changed.
is theazt
same
today.
appreciated.
molyan
azt,Women's
amit IstenConvention
mond, ha
In theveszem
past, our
We areVÁRJ
thankfulMÉG!
for the aid given to
annak
ellentmondani
is.
was
a minden
time Christian
womenlátszik
from our
many in the past years, but I believe the
Józsué
3:16 (2Móz
churches
took
time out
to meditate
on need
is greater
today.14,21-22)
Reach out, the
Nem tudom,
hogyan
szabadít
meg, csak
the
scriptures,
pray
together,
fellowship
blessing will be two-fold.
várok
rá és hiszek
benne,
és amit
nekem
Megállt
a víz.
with
one
another and
ways
Do whatever you can
to build
God's
mond,
megteszem.
A seek
többinew
pedig
az Õto
better serve and praise God. Our women Kingdom hereMinthogyha
on earth. óriási
God kéz
needs
feladata.
Útat were
nyitniaware
a tengeren,
lefédid
that. They
of the needs
devoted workers. Do
whatever
tartotta
volnayou
föl,can
kezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
of others. With limited resources helped as a worker. God gave eachmegállt,
one of us
bocsátani
az load
egyiptomiakra...
lift
the heavy
of others. mind a
a special talent. If you
can't gyûlt,
serve as
s rakásra
Szabadító
Úr feladata.
Õ viszi
véghez
a
When God
created the
world,
it was
an officer in the women's convention
feszült,
aszabadítást
perfect world
until sin crept
in. What
or a spiritual
leader,
you canhõkölt.
support
kegyelembõl.
Hit által
fohullám
hullámra
agadhatod
mess it is
and it
is getting
worse missions financially. If you can't do
el.now
Hit által
élhetsz
szabadon,
Megállt
either of those mentioned, you
certainly
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
egy
percre,
can do this - PRAY! Pray and
pray for
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
amíg
túlsó partrathethe Lord's work in
the aConvention,
inkább
érted. igaz volt a többi alkalomra is a Women's Convention,át nem
yourértünk.
church,
hétvégén.
A tengerparton a halál kapujában
family and many others. God answers,
Kívánom
mindannyiunk
számára, but in His own time.Várj
He wants
everyone
álltak,
Isten pedig
megnyitotta számukmég Uram!
hogy
amit
a
konferencián
átvettünk
és to remain faithful Kezed
workersnetovedd
buildel!His
ra az élet kapuját, és õk átléptek a hahallottunk,
azt tudjuk megtenni és meg- Kingdom on Még
earth.mindig
You will
receive a
lálból az életbe.
itt vagyok,
élni a hétköznapokban.
special
blessing.
God
bless yousokan.
all.
még
mindig
itt
vagyunk
Ezt abékessége
lépést te se
halogasd!
Isten
kísérje
életünket!
With Christian Love,
Ethel Petre
Kish, Kish
Lukács Erzsike nőszövetségi
elnök
Herjeczki
GézaErnőné
(1977)
Lukács János

2010.
10.
oldalszeptember

Toronto
Youth
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
Conference
Spring 2016
folytatás az 1. oldalról
TheéletYouth
conference
for mit
Spring
Az
gyötrelem,
de azért van
enni,
2016
hosted by
the FirstésHungarian
van was
húsosfazék,
fokhagyma
uborka, és
Baptist
Church
in Toronto,
Ontario.is
a tisztességes
temetéshez
való jogukat
On
Friday night,
Daniel
megtarthatták.
Az Pastor
élet egy Pusok
merõ kinlódás,
started
off by explaining
that
theme
reménytelenség
és halál. De
hátthe
ezis
jobb,
“mint
Selfless
Living
in
a
#Selfie
World
was
a semmi, és úgy sincs kilátás”ennél
chosen
because
these
days,
everyone
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
iskeretekben
primarilypróbáljuk
concerned
with theirtenni.
own
elviselhetõvé
gainHányan
in life and
their
image
in
the
social
tengetik az életüket ma is
setting. Daniel shared with us that our
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
savior Jesus Christ came selflessly
Így tengette
életét
Izráelhumans.
míg el
in order
to saveazus,
selfish
nem jött hozzá
a Szabadító
nem
Moreover,
we learned
that és
a ki
selfish
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
attitude will destroy our relationships,
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,
rongyostonép,
hogy
az Isten
but
that choosing
follow
the example
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
of Christ, a selfless heart allows our
mindent félretéve
figyeland
rájuk?
relationships
to flourish
grow.
1500 évvel
késõbb
ismétJani
virrasztott
Saturday
evening,
Pastor
Csoke
az Isten
a Gecsemáné
kertben,
from
Ajax,
spoke to the
youth azon
abouta
csütörtök
a pénteken,
the
sacrificeéjszakán,
required azon
in order
to live
a azon
selfless
life. Pastor
Janiamikor
mentioned
a húsvét
hajnalon,
a mi
that
“You don’ttörtént.
need a reason to help
szabadításunk
people”.
This is made
clear invanthat
Sõt, személyes
bizonyságom
arChrist
calls
us együtt
to help
others azand
ról, hogy
velem
virrasztott
Úr
willingly
them
even amikor
if we
28 évvel put
ezelõtt
egyfirst,
téli estén,
won’t
anythingaout
of thatbilincsei.
situation.
rólamgain
is lehulltak
rabtartó
Ultimately, all our selfless acts should
be for
the glory
of God and
not because
Üldözött
szabadok,
gyõztes
szabawe
want
someone
to
repay
us volt
for our
dok. Elindultak tehát. Nem
teselflessness.
Therefore,
living
lekommunikáció.
Nem selfless
lehetett mobilistelefonon
not restricted
to those
are hogy
easy
rákérdezni
a sorthat
elején,
tohátul
serveminden
and love,
but
also
includes
rendben van-e. Közelour
két
“enemies”, such as a rude co-worker or a
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
classmate that acts arrogantly.
öregek,
barmok,
szekerek,
végeSundayjuhok,
morning,
Pastor
Steve Bakai
láthatatlan
konvoj.
tenger
partused
the phrase
“LessAisVeres
More!”,
to show
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egythat selfless living is about being selfless
hír, az
egyiptomi
inszer
the csak
littlefelröppen
things of adaily
life,
and not
sereg
közeledik.
pánik a táborjust
about
makingKitör
gianta sacrifices
that
ban. Elõlcan
a tenger,
mögöttük
ellenség.
everyone
see. Finally,
theazonly
way
népout
elõbb
segítségért
kiált
toAlive
a selfless
life is to
giveIstenhez,
control
aztán
neki
esikwho
Mózesnek:
Mit
over
ourpedig
lives to
Christ,
is the guide
tettél
velünk,
miért
ki minket
and
helper
that sees
all hoztál
of our struggles.

2016. július-augusztus
3. oldal

During the weekend,
the10,youth
also
Egyiptomból?
2Mózes 14:
11. Jobb
spent
time
together
on
trampolines
lett volna szolgaként meghalni Egyipat
Vaughn
SkyZone
tomban.
Kiderül,
hogy and
van aexploring
népnek
downtown
Toronto
where
wea hit.
toured
hite, de még nagyon gyenge az
Ha
the
CN
tower
and
the
close-by
Ripley’s
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
Aquarium as well as having the
de ha balul to
üt ki
valami,
opportunity
play
Beachmáris
volleypániball
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki volt a
and soccer on the Toronto Island.
hibás, hogy ide jutottunk?
Viktoria Weisz
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten
a hitéletében.
Selfless
living. This was the
Ekkor Mózesnek
jut Istenat
meaningful
topic thateszébe
was explored
this
years
spring 6:
youth
in Toígérete.
2Mózes
6-8.conference
Isten megígérte,
ronto,
Canada. As weõket
arrived
into land
hogy megszabadítja
az egyiptoof
loonies
and és
toonies,
wereazquickly
miak
kezébõl,
bevisziwe
népét
ígéret
emerged
into
the
selfless
acts
of the
First
földjére.
Akkor
tehát,
nem
kell
félni
a
Hungarian Baptist Church in Toronjelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
to. The demonstration of selfless living
rövidshown
epizódalla throughout
nép életében.
ez a
was
theNem
weekend
vég, Isten all
folytatást
ígért. Most
az a
throughout
the outstanding
Hungarian
meals
and hogy
the astonishing
hospitality
dolgunk,
erõsen ráálljunk
Istenof
all
the hosts.
However,
whata népet:
was most
szavára.
Így bátorítja
Mózes
Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: this
Mózes,
monddwas
megbeing
nemeaningful
weekend,
künk,
hogyan ofszabadít
meg
Istenin
in
the presence
the newest
church
the
North American
Hungarian
Baptist
bennünket
ebbõl a lehetetlen
helyzetbõl?
Convention.
having had volna,
a new
Mózes csak Not
azt válaszolhatta
church
building
for asEgyet
far asazonban
I can recall,
hogy: Nem
tudom!
tubeing
at Úr
the harcol
new church
dok! Az
értetek,was
és aamazing.
lehetetWalking
the
sanctuary,
weÚr.
were
lenbõl is kiinto
tudby
vezetni,
mert
az
overwhelmed
the size
of Õthe
church
a bibliai
hit. Hinni
aztand
jelenti,
andEzhow
wonderful
it was
willkobe.
molyan
azt,complete
amit Istenatmond,
ha
The
areaveszem
that was
the time
annakwhere
minden
was
ourellentmondani
services werelátszik
held is.
on
Friday,
Saturday,
and
Sunday.
Here
Nem tudom,
hogyan
szabadít
meg,
csakis
where
I was
introduced
várok rá
és hiszek
benne,toéswhat
amittouched
nekem
me
the megteszem.
most on Friday
nightpedig
in theazidea
mond,
A többi
Õ
of
selflessÚtat
living.
As aReverend
feladata.
nyitni
tengeren, Pusok
leféDaniel preached, he emphasized the
kezni idea
a harcikocsik
kerekét,
homályt
main
of an altruistic
christian
life
bocsátani
az
egyiptomiakra...
mind he
a
through 2nd Corinthians 5:15, “And
Szabadító
Úrthat
feladata.
viszilive
véghez
a
died
for all,
thoseÕwho
should
szabadítást
kegyelembõl.
Hitbut
által
fono
longer live
for themselves
for him
who
died for
them
andélhetsz
was raised
agagadhatod
el. Hit
által
szabadon,
in.”
This self-denying
“Less
bár .mindig
üldözötten,life
de means,
ugyanakkor
of
me and moremert
of You”.
case, the
gyõzelmesen,
az In
Úrthis
hadakozik
You
means
our
Lord
and
Savior
Jesus
érted.
Christ. By denying ourselves just like
A did
tengerparton
a halál
Jesus
on the cross,
we arekapujában
ultimately
álltak,
Isten
pedig
megnyitotta
bringing glory to the Kingdomszámukof God.
ra az
kapuját,
és õkpeople
átléptek
haAs
weélet
deny
ourselves,
willa seek
lálból az through
életbe. us and can therefor see
example
theEzt
lighta lépést
of Godteinseus.
However, you can
halogasd!
also mean anyone that you encounter in
life. If you regularlyLukács
put others
Jánosbefore

you,
they will see
a special
something
Magyarországi
Baptista
Egyház
in
you.
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
What
is that special Eötvös
something?
4100
Berettyóújfalu,
u. 2. That
iswww.baptista.hu/berettyoujfalu
the love and joy of God within you.
This idea of selflessness was especially
noted
by me
in the fact Jézus
that theKriszToronto
Kedves
Testvéreink
Church
allowed
the
first
service
of their
tusban!
new
church
to be held
by theBaptista
Youth of
Kedves
Amerikai
Magyar
the Convention, the future. This was
Szövetség!
especially meaningful to me because
igazságtalan
az Isten,
hogy of
it„Nem
showed
that the older
members
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
the Convention
truly recognizeés athat
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
their
is hope
in our Hungarian
Baptist
segítségét,
kérjük továbbra
isfuture
a minket
Congregations.
As
the
ofésour
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
Convention Istenünk
comes áldását
closer, kívánjuk.
we as the
szolgálatukra
youth are committed to continuing
what
we szeretettel
grew up in.
I personally see
Testvéri
a Berettyóújfalui
it
ever
important
to
not
only grow our
Baptista Gyülekezet nevében:
community as a cultural group, but
lelkipásztor
mainly as a Papp
groupDániel
of God’s
children.
Szatmári
gondnok
No matter what
comesIstván
our way,
we seek
Tibor
presbiter
to bring glory Lisztes
to Lord’s
Name
in our
English-Hungarian
Baptist
communities
===========================
whether it be through the new mission
projects we have in the Youth or through
MÉG!
our everyVÁRJ
day lives.
This weekend in ToJózsué
3:16
(2Móz
14,21-22)
ronto was very impactful
in my life for
finding a compassion-led life based on
God’s teaching.
Megállt a víz.
Minthogyha
óriási Jr.
kéz
Zsigmond Balla

tartotta volna föl,
megállt,
MISSIONARY
Fund
s rakásra
gyûlt,
feszült,
The purpose: supporting
the
hullámra
missionaryhullám
initiatives
of ourhõkölt.
young
people. Donations from this
fund
Megállt
will be allocated by theegy
Missionary
percre,
and Benevolence
at its
amíg aBoard
túlsó partra
mid-year meetings.át The
written
nem értünk.
applications addressed to the MBB
should state the goals and the
Várj mégtrip,
Uram!
duration of the mission
and
el!
should include aKezed
letterne
ofvedd
support
Mégofmindig
itt vagyok,
from the pastor
the applicant.
még mindig ittcan
vagyunk
sokan.
Contributions
be mailed
to
the Treasurer (address on page 2).
Herjeczki Géza (1977)

2010.július-augusztus
szeptember
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van
húsosfazék, fokhagyma
és uborka, és
VACATION
BIBLE SCHOOL
a tisztességes temetéshez való jogukat is
I had the privilege
Florimegtarthatták.
Az életof
egygoing
merõ to
kinlódás,
dareménytelenség
for the secondésyear
a hát
rowezis
to jobb,
help
halál.inDe
the
Kulcsar
family
withsincs
VBS.
Last year,
mint
a semmi,
és úgy
kilátás
ennél
only
myFogadjuk
sisters and
I were able
go
többre.
el a helyzetet,
és aztoadott
help
out, with
our mom
so it wastenni.
such
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
a blessing
year to
members
Hányanthis
tengetik
az have
életüket
ma is
ofezzel
the youth
join
us.
This
year's
theme
a rabszolga-gondolkodással?
was ÍgySubmerged
tengette az and
életét the
Izráelchildren
míg el
learned
bible
stories
such as the
of
nem jött
hozzá
a Szabadító
ésstory
ki nem
Zacchaeus, the woman at the well, and
hoztastories
õket a that
szolgaság
házából.
other
showed
the kids who
Jesus was.
Milyen
a misingle
Szabadítónk?
2Mózes
Almost
every
kid from last
year
12:42-ben
találunk
egy különös
came
back this
year and
brought mondafriends
Istenrõl.
sotot
they
multiplied! It was amazing to see
Virrasztott
az Úr
azoninaz
éjszakán,
how much they've
grown
a year,
and
amikor
õket Egyiptomból.
Ez az
that
they kihozta
remembered
us! It was such
a
éjszaka to
azbe
Úré
volt.
blessing
able
to get close to a tenMicsoda
evangélium
ebben a
year-old
girl who
had suchvan
a curiosity
tomondatban?
know who Virrasztott
Jesus is. She
me
az asked
Úr. Pedig
questions
throughout
the weekés such
Izráel õrizõje
nem szunnyad
nem
asalszik.
“WhyMit
does
Godaz,allow
things to
jelent
hogybad
virrasztott
az
happen?”,
“What
is heaven
like?”,
and
Úr azon az
éjszakán,
amikor
kihozta
“How
I get to heaven?” This girl is
népétdo
Egyiptomból?
the oldest
of three
and I watched
help
Emberileg
szólva
– Isten her
mindent
her
little
sister
understand
who
Jesus
is
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
asazwell.
I watched
her get fed with
the
éjszakán.
A szabadulás
minden
word
and feedszemélyesen
her siblings as
well. A
mozzanatát
felügyelte,
few
days
ago
I
heard
from
Atti
that
their
minden pillanatot figyelõ tekintetével
mother has accepted Christ! I am going
Hát kicsoda
a rabszolga,
tokísért
keepvégig.
their family
in myez
prayers
and I
koszos,
rongyos
nép,
hogy
az Isten
urge you to as well!
személyesen
gondoskodik
és
Another blessing
was to beróluk,
able to
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
spend time with each other during
késõbb
virrasztott
VBS1500
withévvel
the kids,
but ismét
also after
VBS,
a Gecsemáné
kertben,
asazweIsten
prepared
for the next
day. azon
It wasa
csütörtök
éjszakán,
azontoaserve
pénteken,
truly
amazing
to be able
God
azon a húsvét
amikorNikki,
a mi
alongside
Robi, hajnalon,
Laura, Pisti,
szabadításunk
történt.
Gabor,
Viki, Laura,
Kriszti, Rebi, and of
Sõt,Atti
személyes
arcourse
and Ibi. bizonyságom
I not only gotvan
closer
toról,
them,
we were
to growazand
hogybut
velem
együttable
virrasztott
Úr
experience
the love
Jesus
28 évvel ezelõtt
egyand
téligrace
estén,ofamikor
side
by side
that week.
The conversations
rólam
is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
we had were spiritually restoring and so
encouraging.
had a great
team
and
Üldözött We
szabadok,
gyõztes
szabahopefully
we do it again
dok. Elindultak
tehát. next
Nemyear,
voltwith
teanlekommunikáció.
even bigger team!Nem lehetett mobilI would like
to thank
everyone
who
telefonon
rákérdezni
a sor
elején, hogy
supported
us, and
everyone
came
hátul minden
rendben
van-e.who
Közel
két
tomilliós
Floridanép,
to serve!
I would
also like
asszonyok,
gyermekek,
toöregek,
give a juhok,
big thank
you szekerek,
to the Kulcsar
barmok,
végefamily
in Florida!
you
for your
láthatatlan
konvoj.Thank
A Veres
tenger
partgenerous
Thank you Egyfor
ján táborthospitality!
vernek, megpihennek.
your
work
you're
doing
in
Florida,
we
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
saw
that
week
how
much
you
mean
to
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborthe
inmögöttük
Florida, azand
what
ban.community
Elõl a tenger,
ellenség.
great
work
yousegítségért
have started
there.
We're
A nép
elõbb
kiált
Istenhez,
praying for you!
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
Katherine
Kulcsarki minket
tettél velünk,
miért hoztál

oldal
3.11.
oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
This
VBS
week inmeghalni
Florida was
the
lett
volna
szolgaként
Egyipfirst
VBSKiderül,
week I’ve
tomban.
hogyever
vanparticipated
a népnek
in.
enjoyed
working
with Kati,
Kriszhite,I de
még nagyon
gyenge
az a hit.
Ha
ti,
Rebi,
Laura,
Viki,
Pisti,
Gabor,
and
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
the Kulcsar family every day. When I
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!
helyt,ités
meglátjátok
say
work,Álljatok
I don’t mean
like
a job, but I
hogyan
szabadít
meg
ma
az
Úr bennemean it like accomplishing a task,
God’s
teket! 2Mózes
14:was
13, such
14. a blessing to
work.
The week
meMózes
because
helped me
how
nemitokosabb,
mintrealize
a nép, csak
important
it is to
out to kids.
I love
hisz Istenben,
és reach
a hit beszédét
mondja
to
be around
with kidsszabadoknak.
and spending time
tovább
az üldözött
Ha
with
I didn’t
think
much
about
Isten them
az aki,but
akkor
teljesíti
az Õ
beszédét.
spreading
gospel to them before this
Ebben hitt the
Mózes.
week.
I
would
think
that valaki
they would
be
Ha azt kérdezte
volna
Mózestoo young to understand or that they
tõl: Mikor
Isten,
megígért?
were
only teljesíti
interested
in amit
playing
games
Erre
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
and doing certain activities, not hearing
hogy:
Nem
tudom.
valaki
azt kérthe
word
of God.
BoyHa
was
I wrong.
Sure
dezte
Mózes,
mondd
meg newe
hadvolna:
activities
for the
kids during
the
künk,
szabadít
meg
Isten
day,
buthogyan
what I realized
is how
much
the
kids
liked ebbõl
to hear
about Jesus.
It was
bennünket
a lehetetlen
helyzetbõl?
amazing
for me.
Mózes csak
azt válaszolhatta volna,
ThereNem
would
be Egyet
timesazonban
where tuwe
hogy:
tudom!
allowed
kids
dok! Az Úrtheharcol
értetek, és a lehetetto
ask
lenbõl
is ki questions
tud vezetni, mert Õ az Úr.
andEz athey
bibliai would
hit. Hinni azt jelenti, kohave
veryamit Isten mond, ha
molyan some
veszem azt,
interesting
and
annak minden
ellentmondani látszik is.
deep
questions.
Nem tudom, hogyan
Sometimes
they szabadít meg, csak
várok
rá
és
hiszek
benne, és amit nekem
caught me off guard.
mond,
megteszem.
It made me realizeA többi pedig az Õ
feladata.
Útat at
nyitni
to
be ready
all a tengeren, lefékezni aand
harcikocsik
times
with all kerekét, homályt
people
it
bocsátani when
az egyiptomiakra...
mind a
comes
SzabadítótoÚr talking
feladata. Õ viszi véghez a
about
the kegyelembõl.
love of
szabadítást
Hit által foJesus.
gadhatodThis
el. Hitweek
által élhetsz szabadon,
totally
changed
at de ugyanakkor
bár mindig
üldözötten,
how I should spread
gyõzelmesen,
mert az Úr hadakozik
the
gospel. God’s
érted.
word is for everyone no matter age,
A race,
tengerparton
halál kapujában
size,
gender, ora history.
The story
álltak,
Isten pedig
megnyitotta
számukin
the Bible
that comes
to mind,
which
ra aazstory
élet kapuját,
és õk
átléptek
a hais
we talked
about
during
the
lálból az
életbe.
week,
was
where Jesus had the young
children
come te
to sehim
(Mark 10:13-16).
Ezt a lépést
halogasd!
The disciples rebuked them. Maybe
they were thinking Lukács
the same
way as
János

IMagyarországi
was before I was
helping
during the
Baptista
Egyház
week.
But
then
Jesus
told
them
to let
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
the
kids
come
and
that
the
Kingdom
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. of
God belongs to those who are like these
www.baptista.hu/berettyoujfalu
children.
BAM! What an eye opener.
The things I took back with me from
Kedves Testvéreink
Jézus
Kriszthat week in
Florida
were
tusban!
great memories and an
Kedves Amerikai
Magyar
experience
that Baptista
can’t be
Szövetség! replaced with anything in
this world.azI still
remember
„Nem igazságtalan
Isten,
hogy
the
glow
in
the
children’s
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl
és a
eyes and
the energy
they
szeretetrõl, melyet
tanúsítottatok
az Õ
had whenever
neve iránt, amikor
szolgáltatokwe
és greeted
szolthem in
the6:10)
morning or
gáltok a szenteknek.”
(Zsid
talked about Jesus. During
week,
the helpers
made
Köszönjük,the
hogy
gondoltak
ránk nesome personal connections
héz helyzetünkben.
the kids,
Imaházunkwith
augusztus
végi including
leomlása ésme.
lebontása után
jó reménységgel
va-we
I know
that this means
gyunk afelõl, have
hogytoIsten
megsegít
go back
again.bennünket egy új és
szép hajlékot
I personally
feelépíteni
like this
istentiszteletek
céljára, az Õevent.
neve dicsõcan’t be a one-and-done
I believe
ségére.
munkálatokat
that I Agot
to continuejövõ
thistavasszal
work that
kezdjük
meg,
nem várt
God has
putaddig
in mya heart,
the tervework to
zéssel
és out
az the
engedélyek
spread
gospel tobeszerzésével
all nations and
foglalkozunk.
people. I’d like to thank everyone who
Tervünk
és and
szándékunk
végrehajprayed
for us
for this week.
We plan
tására
fogjuk
fordítani
a
kedves
to bring more youth in thetestvérek
future. So
által
számunkra
eljuttatott
összeget:
continue
supporting
us in prayer.
Thank
$5,000,
azaz
ötezer
dollárt.
you and God bless.
Ezúton is megköszönve
Robi Juhasz testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra
figyelõ
Recently,
I'veimádságaikat!
been prayingMinden
with an
szolgálatukra
open heart Istenünk
for God áldását
to use kívánjuk.
me in ways
that would bring glory to his name and
Testvéri
a Berettyóújfalui
that
wouldszeretettel
accomplish
his will. Over the
Baptista
Gyülekezet
nevében:
past 6 months, I have begun to see that a
heart of love, Papp
sacrifice
andlelkipásztor
service where
Dániel
we put othersSzatmári
before ourselves,
and God
István gondnok
Lisztes Tibor presbiter
===========================

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó partra
át to
nem
értünk.
first is the most pleasing
him.
When the opportunity of helping the
Várjtheir
még Uram!
Kulcsar Family with
Vacation
Kezed came
ne vedd
Bible School in Sarasota
up,el!
it fit
itt vagyok,
perfectly intoMég
my mindig
busy schedule,
so I
itt vagyunk
knew még
that mindig
was where
I had to sokan.
be. With
some prayer and encouragement I set
Géza
(1977) the
out on this trip,Herjeczki
which has
changed

2010.
12.
oldalszeptember

way
I view God's work
in a child's heart.
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
As I spent time each day with some
az 1. oldalról
offolytatás
the children,
I saw their hunger for
knowledge
about
which
I didn't
Az élet gyötrelem,God,
de azért
van mit
enni,
expect
to
see.
They
were
open,
friendly
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
and
very honest
in prayervaló
when
we satis
a tisztességes
temetéshez
jogukat
down with each of them individually.
megtarthatták.
Az élet
egy attention,
merõ kinlódás,
All
of this brought
to my
that
reménytelenség
és
halál.
De
jobb,
God is actively working in hát
theezis
lives
of
mint a semmi,
és úgy
sincsthe
kilátás
ennél
children
and that
sharing
word
of
többre.
el a helyzetet,
az adott
God
andFogadjuk
forgiveness
of sinsésthrough
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
Christ
with those
under
10, is sometimes
Hányan
tengetik
az
életüket
is
more effective than sharing the ma
same
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
message
with adults.
Így tengette
életéthas
Izráel
mígme
el
Personally,
thisazweek
taught
nemtojött
hozzá
a Szabadító
ki nem
how
serve
others
selflessly,ésand
has
hozta õket
szolgaság
házából.
equipped
mea with
eyes to
see the needs
of others. I pray that I will be molded
through
thisaexperience
and others
like
Milyen
mi Szabadítónk?
2Mózes
it,12:42-ben
to becometalálunk
more like
Jesus.
egy különös mondatot Istenrõl. Viktoria Weisz
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
During the Toronto Youth Conference
inéjszaka
May, azI Úré
wasvolt.
presented with an
Micsoda to
evangélium
ebbentoa
opportunity
travel tovan
Florida
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
participate in the VBS that wouldPedig
take
Izráel
õrizõje
nem szunnyad
és nem
place
there,
so I decided
that I wanted
to
Mit in
jelent
az, work
hogy and
virrasztott
az
bealszik.
involved
God's
help out
amikor
kihozta
inÚr
anyazon
way az
thatéjszakán,
I could. As
days went
by
népét
and
the Egyiptomból?
week of VBS got closer, I prayed
Emberileg
szólva
Istenutilize
mindent
for our
group that
God –would
us
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 us
lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
and
bring
out from
our comfort
zones
in efforts of completing the mission of
Üldözött
szabaexpanding
theszabadok,
Kingdom gyõztes
of Heaven
by
dok. Elindultak
tehát.
voltThe
tedrawing
more people
closerNem
to Him.
lekommunikáció.
Nem lehetett
mobilmagnitude
of this mission
really hit
me
telefonon
sor elején,
when
I wasrákérdezni
sitting byamyself
withhogy
my
hátul minden
rendben
van-e.
Közel the
két
thoughts
at O'Hare
Airport,
reading
milliós laid
nép,out
asszonyok,
gyermekek,
scripture
for the VBS
week.
öregek,
juhok,the
barmok,
végeThroughout
week,szekerek,
we tried
to
láthatatlan
A Veresthe
tenger
explain
to thekonvoj.
kids attending
VBSpartthe
ján tábort
vernek,
concept
of who
Jesusmegpihennek.
is and what HeEgydid
szer csak
felröppen
a hír,
az egyiptomi
while
He was
on Earth
through
the use
közeledik.
Kitör
a pánik
a táborofsereg
songs
and crafts,
while
submerging
ban.
Elõl adeeper
tenger, into
mögöttük
az ellenség.
and
diving
the word
of God
nép elõbb
segítségért
Istenhez,
byAtaking
a story
from thekiált
Gospel
each
aztán
neki we
esiktook
Mózesnek:
day.
Thepedig
first day,
the storyMit
of
when
sawmiért
Zacchaeus
tettélJesus
velünk,
hoztáltokiindicate
minket

2016. július-augusztus
3. oldal

that
Jesus knows
who we
are.Jobb
The
Egyiptomból?
2Mózes
14:really
10, 11.
second
day,
we
had
the
story
of
when
lett volna szolgaként meghalni EgyipJesus
sawKiderül,
the woman
at the
as we
tomban.
hogy
van well,
a népnek
used
this
story
to
teach
the
kids
hite, de még nagyon gyenge az a hit. that
Ha
Jesus
knowsa our
worth.
The next
day,
jól mennek
dolgok,
tisztelik
az Urat,
we went over the story of when Jesus
de ha
balul üt ki
valami, máris
pánisaw
Nicodemus
to illustrate
the idea
that
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
Jesus knows we need a savior. The fourth
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
day, we learned about the story of when
Mellesleg,
keresztyén
ezen a
Jesus
saw a sok
blind
man to tart
emphasize
szinten
a hitéletében.
how
Jesus
knows our purpose. On the
Mózesnek
jutstory
Istenof
lastEkkor
day, we
concludedeszébe
with the
ígérete.
2Mózes
6: 6-8.
Isten megígérte,
when
Jesus
saw the
children,
as we used
hogystory
megszabadítja
õket az
this
to demonstrate
theegyiptoconcept
of
how
Jesus loves
us and
accepts
us.
miak
kezébõl,
és beviszi
népét
az ígéret
All
in all,
this tehát,
VBS nem
weekkell
wasfélni
truly
földjére.
Akkor
a
outstanding
with unforgettable
jelen veszedelemtõl,
mert ez csakgroup
egy
discussions,
and experiences
rövid epizód lessons,
a nép életében.
Nem ez a
that
only
brought
me
closer
God.az a
vég, Isten folytatást ígért. to
Most
With a multitude of memorable
dolgunk, locked
hogy erõsen
Isten
moments
away inráálljunk
my heart,
the
szavára.
Így bátorítja
Mózes
a népet:
Ne
one
memory
that really
stood
out from
féljetek!
helyt,happened
és meglátjátok
that
weekÁlljatok
had to have
on the
hogyan
szabadít
meg
ma
az Úrover
bennelast day of VBS. After going
the
teket! 2Mózes
14:the
13,day,
14. another one of
biblical
story for
theMózes
leaders,
who
happened
nem
okosabb,
minttoa be
nép,Gabor,
csak
and
took six boys,
who
were the
oldest
hisz IIstenben,
és a hit
beszédét
mondja
out
of theazgroup,
asideszabadoknak.
in a separate room
tovább
üldözött
Ha
to
discuss
theteljesíti
story of
children
Isten
az aki,what
akkor
az the
Õ beszédét.
coming
to Mózes.
Jesus means to themselves
Ebben hitt
personally.
Duringvolna
the valaki
conversation,
Ha azt kérdezte
MózesI had the opportunity to share my
tõl: Mikor teljesíti testimony
Isten, amitofmegígért?
how I got
Erre Mózes csak azt
válaszolhatta
saved
and camevolna,
to the
hogy: Nem tudom.
Ha valakithat
azt Jesus
kérrealization
dezte volna: Mózes,
mondd
meg neknows
me personally,
künk, hogyan szabadít
megforIsten
accepts me
who
am, andhelyzetbõl?
loves me
bennünket ebbõl a Ilehetetlen
After
Mózes csak azt unconditionally.
válaszolhatta volna,
this,
Gabor
went ontu-to
hogy: Nem tudom!
Egyet
azonban
dok! Az Úr harcolexplain
értetek,the
és concept
a lehetet-of
salvation
to
theÚr.
boys
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az
and
shared
that
by
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, kobelieving in Jesus and
molyan veszem azt,
amit Isten
knowing
Hemond,
died ha
for
annak minden ellentmondani
us, we gainlátszik
accessis.to
Nem tudom, hogyan
meg,tocsak
theszabadít
Father and
the
várok rá és hiszek gift
benne,
és
amit
nekem
of eternal life.
We
mond, megteszem.then
A többi
az Õof
had apedig
moment
prayer,
confessed
that we
are
feladata.where
Útat we
nyitni
a tengeren,
lefésinners
are in a desperate
for a
kezni aand
harcikocsik
kerekét, need
homályt
perfect
Savior
Jesus, who is the mind
way, the
bocsátani
az egyiptomiakra...
a
truth,
the
life,
and
is
the
one
that
died for
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez
a
us,
while wekegyelembõl.
were still sinners.
With foour
szabadítást
Hit által
eyes still shut, Gabor asked our group
gadhatod
el. Hitand
által
élhetsz prayed
szabadon,
who
genuinely
honestly
this
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
prayer, and Glory be to God that all six
gyõzelmesen,
mert
azaside
Úr hadakozik
of
these boys we
took
had raised
érted.hand declaring their faith in God.
their
A tengerparton
halál I kapujában
Later
in the samea day,
remember
álltak, Isten
pedig
megnyitotta
being
at the
beach,
floatingszámukon the
ra az élet
hawater,
andkapuját,
looking és
upõk
at átléptek
the sky, awhile
lálból az életbe. about the entire VBS
contemplating
week.
recallte se
having
a feeling of
Ezt aI lépést
halogasd!
satisfaction of what was accomplished
during the VBS. JustLukács
knowing
that God
János

had
been with us
each day,
watching
Magyarországi
Baptista
Egyház
over
us,
helping
us,
and
guiding
us as
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
leaders
to
take
part
in
this
mission
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. of
drawing
more people closer to Him.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Whatever God wanted to do through
this VBS, I felt like His will and plan
Kedves
Testvéreink Jézus Kriszhad
been done.
tusban!
With all that being said, I hope God
Kedves
Amerikai
Magyar
Baptista
can
continue
to "lead
me in
the way
Szövetség!
everlasting" and God willing, bring me
back
Florida next az
year
for hogy
another
„Nemto igazságtalan
Isten,
VBS, so I can
with my és
efforts
elfeledkezzék
a ti continue
cselekedeteitekrõl
a
of expanding
the Kingdom
of Heaven.
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok
és szolPisti Szabo
gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Idén júliusban
a kiváltságban
Köszönjük,
hogy abban
gondoltak
ránk nevolt
részem,
hogy
7
társammal
együtt
héz helyzetünkben.
Venice,
Floridában
tölthettem
egy
Imaházunk augusztus végi leomlása ésfantasztikus után
hetet,jó ahol
a Nyitott vaBiblia
lebontása
reménységgel
Gyülekezettel
szolgálva
egy
Vakációs
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benBibliaegy
Hetet
helybeliépíteni
magyar
nünket
új tartottunk
és szép hajlékot
gyermekeknek.
A hét
istentiszteletek
céljára,
az során
Õ nevekülönböző
dicsõzenés,Atáncos
játékokonjövõ
keresztül,
kézségére.
munkálatokat
tavasszal
műves meg,
foglalkozásokkal
Biblia
törtékezdjük
addig a nemésvárt
tervezéssel
az engedélyek
beszerzésével
netekésfelolvasásával,
illetve
átbeszéléséfoglalkozunk.
vel tudtuk az evangéliumot elmondani.
Tervünk
és szándékunk
végrehajFantasztikus
élmény volt,
ahogy a
tására
fogjuk fordítani
a kedvesezt
testvérek
gyermekekkel
tölthettük
az időt,
által
számunkra
eljuttatott
összeget:tőamely
során rengeteget
tanulhattunk
$5,000,
azaza lelkületről,
ötezer dollárt.
lük arról
amelyet az Igében
olvashatunk,
„Legyetek olyanok,
mint a
Ezúton is megköszönve
testvéreink
gyermekek...”
18:3).isMinden
segítségét,
kérjük(Mt
továbbra
a minketegyes
és
dal és Bibliai
törtéaztánc,
Úrraminden
figyelõegyes
imádságaikat!
Minden
net meséléskor
a gyermekek
rohantak,
szolgálatukra
Istenünk
áldását kívánjuk.
hogy leülhessenek és elkezdhessük a
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
foglalkozásokat.
Arra
vágytak, hogy
Baptista
nevében:
több ésGyülekezet
több történetet
hallhassanak a
Bibliából. Papp Dániel lelkipásztor
A kedvencSzatmári
napjaimIstván
csütörtök
és péngondnok
tek voltak, mertLisztes
több segítő
javaslatára,
Tibor presbiter
az idősebb fiúkat Szabó Pistivel elvittük
===========================
külön kiscsoportos beszélgetésre. Pénteken a csoportos beszélgetés idejére a
kapcsolatunk
a srácokkal
VÁRJ
MÉG!megerősödött,
s egy
korábbi
következméJózsué
3:16 beszélgetés
(2Móz 14,21-22)
nyeképp az egyik fiatal (Ádi) megkért,
hogy megnézhetnénk-e
közösen
Megállt
a víz.azt
a videót, amitMinthogyha
velem látottóriási
a héten.
kéz Ez
a kis videó egy projekt volt, amit egy
tartotta volna
föl,
nagyon kedves barátommal
készítetmegállt,
tünk, azzal a céllal, hogy az evangérakásra gyûlt,
lium üzenetét összes foglaljuk
néhány
feszült,
percben és egy átfogó képet adhassunk
hullám
hõkölt.
azoknak, akik
még hullámra
nem ismerik
Istent.
Megállt
Ahogy elkezdtük a videót, a fiúk hihepercre,
tetlen csendben követtékegy
figyelemmel,
amígvideónk
a túlsó elmondja,
partra
ahogy az animációs
át nem értünk.
hogyan állhat helyre Istennel
való kapcsolatunk. Amikor befejeztük, a fiúknak
Várj még
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sok kérdése volt, amelyeket
igyekeztünk
KezedAmikor
ne vedd el!
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vagyok,
tek kifogyni aMég
kérdésekből,
a fiúkat
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csukják
be a szemüket
még
mindig
itt vagyunk
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azt. Akkor hangosan
imádkoztam
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megtérő
imádságot,SZABADOK
s megkértem őket,
ÜLDÖZÖTT
hogy aki elmondta velem magában ezt
az 1.
azfolytatás
imádságot,
azoldalról
emelje fel a kezét. Isten
kegyelméből
mind
fiatalvan
felemelte
a
Az élet gyötrelem, ade6azért
mit enni,
kezét,
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velünk
befogadták
az
Úr
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
Jézust a szívükbe és kérték Istent, hogy
tisztességesamelyre
temetéshez
való jogukat
a akapcsolat,
teremtve
lettünkis
megtarthatták.
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élet
egy
merõ
kinlódás,
elkezdhessen újra épülni.
reménytelenség
halál. De
hát ezis előtt
jobb,
Nem sokkal aés cikk
megírása
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semmi,
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kilátás
ennél
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el a helyzetet,
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fiú,
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beszélgetés
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Hányan tengetik
az életüket
maélis
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a rabszolga-gondolkodással?
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nül aÍgy
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hoz Isten
jött akarja
hozzá aŐtSzabadító
és ki nem
ésnem
követni
mindenben.
Azértõket
imádkozom,
mások is
hozta
a szolgasághogy
házából.
megismerhessék ezt a fantasztikus élményt,
amelyet
idén nyáron2Mózes
megMilyen
a mi mi
Szabadítónk?
tapasztaltunk
a
Kulcsár
családdal
és
12:42-ben találunk egy különös mondaa tot
segítőkkel,
Istenrõl. ahogyan láthattuk Istent
munkálkodni
HiVirrasztotta gyermekek
az Úr azon életében.
az éjszakán,
szem,
hogy
ez
csak
a
kezdet
volt
a
Nyiamikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
tott
BibliaazGyülekezet
éjszaka
Úré volt. számára, és még
fogunk
látni evangélium
megtérő és van
bemerítkező
Micsoda
ebben a
gyermekeket
és
felnőtteket
mondatban? Virrasztott az aÚr.floridai
Pedig
magyarság köreiben.
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
Kukucska
Gábor az
alszik. Mit jelent az,
hogy virrasztott
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
Vakációs
Biblia Hét - 2016
népét
Egyiptomból?
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szólvaGyülekezet
– Isten mindent
Nyitott Biblia
félretett
és csakközött
az Õ népére
azon
Június 20-26
immárfigyelt
harmadjáraaztartottuk
meg A
a Vakációs
Biblia
Hetet
éjszakán.
szabadulás
minden
(VBH)
a Nyitott
Biblia Gyülekezet
szermozzanatát
személyesen
felügyelte,
vezésében,
itt a napsütéses
nyuminden pillanatot
figyelõFlorida
tekintetével
gati
partján.
A
gyermekek
nagy
lelkesekísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
déssel
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a különböző
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rongyos
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érkezett fiatalokat, akik jelenlétükkel
személyesen
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róluk,
és
és segítségükkel meggazdagították és
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
felejthetetlenné tették az egész hetet,
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késõbb
mindenki
számára.
Bárismét
nemvirrasztott
tudtuk,
az Isten
a Gecsemáné
kertben, azon aa
hogy
milyen
segítségre számíthatunk
csütörtök
azon a pénteken,
VBH
alatt, éjszakán,
hittel elindultunk,
és imameghallgatásként
jött a hír amikor
Dr. Kulcsár
azon a húsvét hajnalon,
a mi
Zsolt
által, hogy
a különböző Magyar
szabadításunk
történt.
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Gyülekezetek
fiataljai segíteSõt, személyes
bizonyságom
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a VBH
Különösen
ról, nekünk
hogy velem
együttalatt.
virrasztott
az Úr
nagy
segítség
voltegyszámunkra
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ezelõtt
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amikor
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a rólam
fiatalok
Kukucska
Gábor, aki ugyancsak kulcs ember volt
Üldözött szabadok,
gyõztes szabaés munkájával
és lelkesedésével
óriáElindultak
tehát. hét
Nem
volt
tesidok.
segítség
volt az egész
alatt.
Igazi
lekommunikáció.
lehetett
lelki
munkatársakkáNem
lettünk
velükmobila hét
folyamán.
jóvoltából,
nagyszerű
telefonon Isten
rákérdezni
a sor elején,
hogy
hetet
együtt van-e.
úgy azokkal
a
hátultöltöttünk
minden rendben
Közel két
gyermekekkel,
akik a korábbi
években
milliós nép, asszonyok,
gyermekek,
résztvettek
már abarmok,
VBH-en,
mint azokkal
öregek, juhok,
szekerek,
végeis,láthatatlan
akik ebben
az évben
tapasztalták
meg
konvoj.
A Veres
tenger partelőször ezt a nagyszerű élményt.
ján
tábort ebben
vernek,azmegpihennek.
Célunk,
évben is az Egyvolt,
szer
csak
felröppen
a
hír, az kialakulegyiptomi
hogy a gyermekek szívében
sereg
Kitör a pánik
táborjon
egyközeledik.
radikális szeretet
Jézusafelé,
és
ban. Elõl
a tenger,
mögöttük
az ellenség.
Isten
Igéje,
a Biblia
felé. Minden
ezt a
A nép
elõbb és
segítségért
Istenhez,
célt
szolgálta,
örömmelkiált
tapasztaltuk,
hogy
ez a szeaztánnapról
pedignapra
neki fokozódott
esik Mózesnek:
Mit
retet.
tettél velünk, miért hoztál ki minket

oldal
3.13.
oldal

A hetünk témája:
volt,
Egyiptomból?
2Mózes"Submerged"
14: 10, 11. Jobb
ami
azt
jelenti,
hogy
"alámerülve."
Minlett volna szolgaként meghalni Egyipden
nap Kiderül,
üzenete hogy
arra biztatott,
hogy
tomban.
van a népnek
mint kincskereső búvárok, merüljünk
hite, demélyebbre
még nagyon
gyenge az aéshit.találHa
egyre
a Bibliában,
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
junk rá arra a kincsre, az örök életre,
de ha balul
üt kitalálhatunk
valami, máris
amelyet
Jézusban
meg.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
A hetünk
mottója:ígért.
JézusMost
lát! Jézus
vég,
Isten folytatást
az a
ismer!
Jézus
megment!
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
A hetünk igeverse: Zsoltárok 139:23szavára.
bátorítjameg,
Mózes
a népet:viláNe
24
volt: Így
"Vizsgálj
Istenem,
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
gítsd át szívem! Próbálj meg, és vizshogyan
szabadít
meg ma az Nézd
Úr bennegáld
meg
gondolataimat!
meg,
teket! 2Mózes
13, 14.
van-e
bennem14:
gonosz
szándék! Vezess
engem
az nem
örökokosabb,
élet ösvényén!"
Mózes
mint a nép, csak
Minden
napnak
az beszédét
aktivitásai
alátáhisz
Istenben,
és a hit
mondja
masztották
a
nap
témáját,
valamint
az
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
egész hét üzenetét. A bibliai történetek,
Isten
az
aki,
akkor
teljesíti
az
Õ
beszédét.
a kézimunkák, a játékok, az uzsonnázás,
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
a csoportos beszélgetések, a videó üzebocsátani
az egyiptomiakra...
mind a
netek,
a meleg
ebéd és még a misszionáSzabadító
Úr feladata.
Õ viszi
véghez a
riusok
történetei
is mind
arra hangolták
Hitkutatni
által foaszabadítást
szíveinket,kegyelembõl.
hogy érdemes
és
keresni
aki Ötszabadon,
megtalálgadhatodJézust,
el. Hit mert
által élhetsz
ja,
a legnagyobb
kincsre
bukkan rá,
báraz
mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
amely
az embermert
életét
és
gyõzelmesen,
az csodálatosan
Úr hadakozik
radikálisan
átformálja.
A
gyermekek
jóérted.
kedvétől és kacajától hangos lett újból a
A tengerparton
kapujában
Magyar
Ház terme aés halál
udvara
ebben az
álltak, is.
Isten pedig megnyitotta számukévben
raAz
az első
élet nap
kapuját,
és õk átléptek
harábukkantunk
arra,ahogy
lálból az
életbe. tudja hogy én ki vaJézus
valóban
gyok!
Zákeus
19:1-10), mi
Ezt Mint
a lépést
te se (Lukács
halogasd!
is észrevettük, hogy Isten mindent tud
rólunk. Tudja a nevünket,
a hátterünket,
Lukács
János

aMagyarországi
jót, és mindazt aBaptista
rosszat is,
amit eddig
Egyház
elkövettünk,
de
mégis
szeret
és elfogad
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
bennünket, úgy ahogy vagyunk. Ha be4100 Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2. akhívjuk
Őt családunkba,
házunkba,
www.baptista.hu/berettyoujfalu
kor
megment, és az Ő segítségével egy
új életet tudunk kezdeni, és mindenki
Kedves
Testvéreink él,Jézus
aki
csak körülöttünk
meg Kriszfogja tatusban!
pasztalni, hogy Jézussal megváltozik az
életünk.
Kedves Amerikai Magyar Baptista
A második nap egy kicsit mélyebbre
Szövetség!
merültünk a Biblia tanulmányozásában
igazságtalan
az Isten,
hogy
és„Nem
megláttuk,
hogy Jézus
tudja az
értéelfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és a
kemet! A Samaritánus
asszony történeszeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az Õ
tén keresztül
(János
4:1-42) megláttuk,
neve
iránt,
amikor
szolgáltatok
és
szolhogy bár az emberek sokszor különcgáltok
(Zsid 6:10)embereket,
ködvea szenteknek.”
kezelnek bizonyos
attól függően, hogy valakinek milyen
Köszönjük,
gondoltak
ránk mindig
nemúltja
vagy hogy
háttere
van, Jézus
héz
helyzetünkben.
többet lát bennünk, mint az emberek,
Imaházunk
augusztus
végi
leomlása
és
értékel
bennünket
- úgy
ahogy
vagyunk.
lebontása
utánhogy
jó reménységgel
Azt akarja,
felismerjük Őtvamint
gyunk
afelõl, hogy
Isten megsegít
benMegváltónkat!
Amikor
ez megtörténik,
nünket
egy új és
szép hajlékot és
építeni
a mi életünk
is megváltozik,
másokistentiszteletek
céljára,
az Õ
neve
nak is elmondjuk
majd,
hogy
mitdicsõtett veségére.
A munkálatokat jövõ tavasszal
lünk Jézus.
kezdjük
meg, addig
a nem
várt terve-törA harmadik
napon,
a Nikodémus
zéssel
és keresztül
az engedélyek
ténetén
(János beszerzésével
31:21; 19:38-42)
foglalkozunk.
rájöttünk arra, hogy Jézus tudja, hogy
Tervünk
és szándékunk
végrehajnekem
szükségem
van egy
Megváltására
a kedves
tóra!fogjuk
Mintfordítani
Nikodémus,
hatestvérek
elkezdjük
által
számunkra
eljuttatott
keresni
Jézust, akkor
Jézusösszeget:
megjelenik
$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:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter
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VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
nekünk, válaszol kérdéseinkre,
megmarakásra
gyûlt,kérgyarázza számunkra saz
élet nehéz
déseit, és rámutat arra, hogy az
életünk
feszült,
legnagyobb hullám
kérdésére,
az örökhõkölt.
életre, Ő
hullámra
a megoldás. Jézus örül, amikor
kérdéseMegállt
inkkel megkeressük Őt. egy percre,
A negyedik nap,
a vak
ember
megamíg
a túlsó
partra
gyógyításának a történetéből (János 9)
át
nem
értünk.
megtanultuk, hogy, Jézus tudja az életem célját! Néha úgy tűnik, hogy élemég úgy
Uram!
tünknek nincs céljaVárj
és nem
éljük
Kezed
vedd el!
életünket sem, mint
akikne
tudjuk,
hogy
Még
mindig
itt vagyok,
miért is élünk.
Miután
a vak
ember találkozott
és vagyunk
csodálatos
módon
mégJézussal,
mindig itt
sokan.
meggyógyult, rájött arra, hogy életével,
bizonyságtevésével
és mindennel
amit
Herjeczki
Géza (1977)

2010.
14.
oldalszeptember

csak
tesz, Istent fogja
dicsőíteni. Hitt és
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
engedelmeskedett
Jézusnak,
és az éleaz 1. oldalról
tefolytatás
megváltozott.
Ezután már felismerte
élete célját és élete Istent dicsérte minAz élet
gyötrelem,
de azért
van mit enni,
denki
számára.
Amint
mélyebbre
mevan
húsosfazék,
fokhagyma
és uborka, és
rültünk a Biblia tanulmányozásában,
a tisztességes
valócsodálatos
jogukat is
rájöttünk
arra, temetéshez
hogy milyen
megtarthatták.
Az élet egy merõ kinlódás,
dolog
Jézussal találkozni!
reménytelenség
halál.kicsit
De hát
ezis jobb,
Az ötödik nap,ésegy
mélyebbre
merülve,
búvárkodásunk
rámint a semmi,
és úgy sincs közben
kilátás ennél
bukkantunk
arra, elhogy
Jézus és
szeret
és
többre. Fogadjuk
a helyzetet,
az adott
elfogad
engem!
A bibliai
történetben
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.a
szülők
Jézushoz
hozták
gyermekeket,
Hányan
tengetik
az aéletüket
ma is
hogy
megáldja
őket
(Márk
10:13-16),
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
de a tanítványok azt gondolták, hogy a
Így tengette
életét
Izráel míg
el
gyermekek
nem az
olyan
fontosak
Jézusnemmint
jött hozzá
a Szabadító
ki nem
nak,
a felnőttek.
Jézusésszámára
hozta õket
a szolgaság
házából. értékes
azonban
mindenki
egyformán
– a gyermek, a fiatal és az idős is. Sőt!
IstenMilyen
országát
úgySzabadítónk?
kell befogadni,
mint
a mi
2Mózes
amilyen
örömmel
gyer12:42-ben
találunkésegyőszintén
különös amondamekek
teszik azt. Tehát Jézus szereti a
tot Istenrõl.
gyermekeket,
a felnőttek
is taVirrasztottésazmég
Úr azon
az éjszakán,
nulhatnak
valamit
a
gyermekektől!
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
A szombati napot a segítőkkel
éjszaka az Úré
volt.
Sarasotában
töltöttük.
A hosszú heti
Micsodaamelyet
evangélium
munkáért,
értünkvan
és ebben
a gyer-a
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
mekekért olyan példásan végeztek,Pedig
háIzráel
õrizõje
nem szigeten
szunnyadtalálható
és nem
lánk
jeléül,
a Lido
alszik. Mitfák
jelent
az, hogyközötti
virrasztott
az
"Mangove
alagútjai"
kayak
túrával
töltöttük.
Nagyon
jó voltkihozta
látni,
Úr azon
az éjszakán,
amikor
hogy
különböző városokból vanépétbár
Egyiptomból?
gyunk,
mint Isten
gyermekei,
tudunk
Emberileg
szólva
– Isten mindent
egymással
együtt
munkálkodni,
együtt
félretett és csak az Õ népére figyelt
azon
örülni
és együtt A
szórakozni
is. minden
az
éjszakán.
szabadulás
A befejező napot ebben az évben vamozzanatát
személyesen
felügyelte,
sárnap
tartottuk
meg. A gyermekek
a
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
vasárnapi istentisztelet keretén belül mukísértbe
végig.
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
tatták
a szülőknek,
nagyszülőknek
és
rongyos
nép,ahogy
az Isten
a koszos,
rokonoknak
azt, amit
hét folyamán
tanultak.
A fiatalok
által vezetett
dicsőszemélyesen
gondoskodik
róluk,
és
ítőmindent
énekekfélretéve
és a rövidített
figyelprédikáció
rájuk? után
elénekeltük
a magyar
az angol
éne1500 évvel
késõbbésismét
virrasztott
keket,
amelyeket
megtanultunk,
a mu-a
az Isten
a Gecsemáné
kertben, azon
togatásokkal
együtt, óriási
Ezt
csütörtök éjszakán,
azon sikerrel!
a pénteken,
követően mindenkit meghívtunk egy
azon avendégségre,
húsvét hajnalon,
amikor
a mi
szeretet
és együtt
töltöttük
szabadításunk
történt.
az egész délutánt. Nem maradt ki ebben
Sõt, személyes
bizonyságom
van araz évben
sem a felfújható
ugrálóház/
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
csúszda és vattacukor. Sőt, kiegészítet28az
évvel
ezelõttpattogatott
egy téli estén,
amikor
tük
ünneplést
kukoricával
ésrólam
fagyival
is.
is lehulltak
a rabtartó bilincsei.
A szívem tele van hálával azért, mert
Üldözött
szabadok,
gyõztes
ezalatt
a hét alatt
több gyermek
is szabaeldöndok. hogy
Elindultak
voltCétetötte,
Jézust tehát.
akarja Nem
követni.
lekommunikáció.
Nem héten
lehetett
mobillunk
valóra vált! Egész
hangzott
aztelefonon
Evangélium,
a Jézusról
hír,
rákérdezni
a sor szóló
elején,jóhogy
éshátul
a szívekben
befogadást
talált.
Újból
minden rendben
van-e.
Közel
két
ésmilliós
újból hálát
Istennek gyermekek,
azért, hogy
nép,adok
asszonyok,
családommal
együtt
eszközök
lehetünk
öregek, juhok,
barmok,
szekerek,
végemi
is az Evangélium
terjesztésében,
láthatatlan
konvoj. A Veres
tenger partitt Florida csodálatos nyugati partján,
ján tábort vernek,
megpihennek.
EgyVenice-ban.
Ugyanakkor
hálás vagyok
szer
csak
felröppen
a
hír,
az
egyiptomi
azért a nyolc fiatalért is, aki eljött -New
seregChicago,
közeledik.Detroit,
Kitör a pánik
a táborYork,
Cleveland
és
ban. Elõl a tenger,
ellenség.
Torontóból,
hogy mögöttük
segítsen az
nekünk
a
A nép
elõbb
segítségért
Istenhez,
VBH
alatt,
vállalva
anyagikiált
áldozatot
is,
s aztán
a családi
kirándulás
inkábbMit
a
pedig
neki esikhelyett
Mózesnek:
szolgálatot.
Láttam
szetettél velünk,
miértbennük,
hoztál hogy
ki minket

2016. július-augusztus
3. oldal

retik
Jézust, szeretik
gyermekeket
és
Egyiptomból?
2Mózesa14:
10, 11. Jobb
szeretnek
szolgálni!
Hálásan
köszönöm
lett volna szolgaként meghalni Egyipatomban.
testvéreim (Zsolt,hogy
Sándor
Erika)
és
vanésais,
népnek
családjaikKiderül,
anyagi támogatását
amivel
hite, de méganagyon
gyenge azMindenek
a hit. Ha
támogatták
VBH költségeit.
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az Urat,
felett pedig hálás vagyok Istennek
azért,
de haSzent
balulLelke
üt ki ma
valami,
máris közötpánimert
is dolgozik
kolnakmaésisbûnbakot
keresnek. Ki
volt a
tünk,
hívja az embereket,
gyermekeket
megtérésre
és az Ő szolgálatába.
hibás,ahogy
ide jutottunk?
Legyen
az Övésok
minden
dicsőség!
Mellesleg,
keresztyén
tart ezen a
szinten a hitéletében. Kulcsár Attila
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja
õket az egyiptoÁHÍTAT
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
„Senki Akkor
sem szolgálhat
két kell
úrnak,
mert
földjére.
tehát, nem
félni
a
vagy
egyiket gyűlöli,
másikat
jelen az
veszedelemtõl,
mert és
ez acsak
egy
szereti,
vagy aaznép
egyikhez
ragaszkodik,
rövid epizód
életében.
Nem ez a
svég,
a másikat
megveti:
nem
szolgálhattok
Isten folytatást ígért. Most az a
Istennek
a mammonnak.”
Máté Isten
6,24
dolgunk,éshogy
erõsen ráálljunk
A „mammon” jelentését Jézus tanítászavára.
Így bátorítja
Mózes
a népet:
Ne
sára
figyelve
közelítsük
meg!
A Hegyi
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
Beszédnek ebben a szakaszában (Máté
hogyan szabadít
meg ma aztanulnak
Úr benne6:19-34)
a Gondviselésről
az
teket!
2Mózes
14:
13,
14.
Úr hallgatói. Mennyei Atyánk ismeri a
Mózes nem okosabb,
mint a hogy
nép, csak
szükségeinket.
Tudja rólunk,
hajhisz Istenben,
és aaz
hitaggodalmaskodásbeszédét mondja
lamosak
vagyunk
ra.
A Gondviselés
emberközeli
tovább
az üldözöttérthető,
szabadoknak.
Ha
példáival
telitűzdelte
a környezetünket,
Isten az aki,
akkor teljesíti
az Õ beszédét.
hogy
gyönyörködve felismerEbbenazokban
hitt Mózes.
jükHa
a szándékait
a hatalmát.
A gyöazt kérdezteésvolna
valaki Mózesnyörködésre
kész
értelem
alázatos
és
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
tanítható. Így mutat új célokat Jézus
Erreakaratunkat;
Mózes csak azt
az
ígyválaszolhatta
világosítja volna,
fel az
hogy:
Nem
tudom.
Ha
valaki azt
kérértelmünket, hogy készséggel
átadjuk
dezte volna:
mondd („keressémeg nemagunkat
az Mózes,
Ő uralmának
künk,
hogyan
Isten
tek
először
az ő szabadít
országát ésmeg
igazságát”
ebbõl a azt
lehetetlen
helyzetbõl?
–bennünket
33.v.). Kijelenti
is, hogy
lehetetlen
egymással
ellenkező
elvárásoknak
megMózes csak
azt válaszolhatta
volna,
felelni,
illetve
ugyanolyan
kötődéssel
hogy: Nem
tudom!
Egyet azonban
tulennünk
dok! Az azokhoz.
Úr harcol értetek, és a lehetetA „mammon
szolgálata”
azazemlítetlenbõl
is ki tud vezetni,
mert Õ
Úr.
teknek
ellentmond.
Az
Istenbe
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti,vetett
kobizalom
hiánya rossz
látáshoz
és helytemolyan veszem
azt, amit
Isten mond,
ha
len értékítélethez vezet. „Ahol a kincsed
annak
minden
ellentmondani
látszik
is.
van, ott lesz a szíved is” (21.v.).
Nem
tudom, hogyan
szabadít
meg, csak
A „mammon”
arám
szó; egyesek
az
várok rá és hiszek
és amit tulajdonekem
“ámen”-nel
közösbenne,
eredetűnek
mond, megteszem.
A többipéldázatában
pedig az Õ
nítják.
A „Hamis sáfár”
feladata.jelzővel
Útat nyitni
a tengeren,
lefénegatív
használja
Jézus, ott
ellentéte
“igazi” értéknek
(„Ha
tehát a
kezni aazharcikocsik
kerekét,
homályt
hamis
mammonon
nem voltatok
hűek,
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind
a
ki
bízza
rátok
az
igazit”
Luk
16,11).
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
“Gazdagság”,
“gazdagodás”,
“pénz”
szabadítást kegyelembõl.
Hit által
folehet
a jelentése,
és élhetsz
mindig szabadon,
a szöveggadhatod
el. Hit által
környezet
el, hogy
illetbár mindigárulja
üldözötten,
de negatív,
ugyanakkor
ve pozitív értelemben kell vennünk. A
gyõzelmesen, 3:9
mertszerint
az Úr– például
hadakozik
Példabeszédek
- az
érted.
Urat tiszteljük a mammonnal, míg máhalál kapujában
suttAa tengerparton
nyerészkedés aeszköze
(Jer 6,13).
álltak,
Isten pedigSzentírásban
megnyitotta számukAz
újszövetségi
négyszer
ra az élet
kapuját, és õk
átléptek példáa hafordul
elő (háromszor
az említett
zatban,
lálból azilletve
életbe.a Hegyi Beszédből idézett mondatban).
a lépést
te se halogasd!
AEzt
sáfár
értékekkel
foglalkozik, mégpedig a megbízója szándéka
szerint. A
Lukács János

jóMagyarországi
sáfár helyesen Baptista
bánik a ráEgyház
bízottakkal.
Értékbeli,
de
minőségi
különbség
is leBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
het
a
sáfárságunkra
adott
dolgok
között,
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
ám szolgálatunkkal – Jézus tanítása szewww.baptista.hu/berettyoujfalu
rint
– Istennek fogunk „elszámolni.”
Anyagi javainkkal úgy bánjunk tehát,
Kedves
Testvéreink
Jézusaz Kriszhogy
abban
is kifejeződjön
Úr iránti
tusban!
szeretetünk és készségünk az Ő szolgáKedves
Amerikai
Magyar
Baptista
latára!
Mindig
voltak,
akik abban
a hieSzövetség!
delemben éltek, hogy a gazdagság, vagy
a„Nem
szegénység
Isten jó az
tetszésének,
vagy
igazságtalan
Isten, hogy
ítéletének
a
jelei.
Helyesebb
úgy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és gona
dolkodni melyet
ezekről tanúsítottatok
a pillanatnyiazanyagi
szeretetrõl,
Õ
állapotokról,
hogyszolgáltatok
nem ezek definiálják
neve
iránt, amikor
és szolaz embert.
Próbás(Zsid
helyzet
gáltok
a szenteknek.”
6:10)mindkettő,
amikben az Úr gondviselésébe vetett hitünkről
vallunk.
Szentírásránk
arraneneveKöszönjük,
hogyAgondoltak
li helyzetünkben.
a hívőt, hogy szorgalmas, becsületes
héz
munkával
hozzá
boldoImaházunkjáruljon
augusztus
végi mások
leomlása
és
lebontása
jó reménységgel
vagulásáhozután
is, sáfárságát
Isten-szolgálagyunk
hogy Isten megsegít bentakéntafelõl,
megélve.
nünket
új és szép hajlékot
Mi egy
az “anyagiasság”?
Nem építeni
„csak” a
istentiszteletek
céljára,
az Õ neve dicsõpénz szerelme,
de figyelmetlen
hitetlenségére.
jövõa gondoskodó
tavasszal
ségünkAismunkálatokat
a világban, ahol
kezdjük
meg, addiglehetnénk.
a nem várt terveIsten szolgálatára
zéssel és az engedélyek beszerzésével
Valljuk meg a Krisztus-követésünket
foglalkozunk.
meghiúsító
és térjünk
Tervünk ésanyagiasságot,
szándékunk végrehajmeg fogjuk
belőle!fordítani a kedves testvérek
tására
Novák József
által számunkra eljuttatott
összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
Az igazság
koronája
segítségét, kérjük
továbbra
is a minket és
2Tim
4,6–8
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra
Istenünk Pál
áldását
kívánjuk.
Utolsó levelében
minden
bizonytalankodás nélkül ír arról a jutalomról,
Testvéri
szeretettel amit
a Berettyóújfalui
arról
a dicsőségről,
az Úr, az igaz
Baptista
Gyülekezet
nevében:
bíró készít
és ad majd
neki. Ez az igazi
üdvbizonyosság!
nemlelkipásztor
a „teljesítméPappBár
Dániel
nye” alapjánSzatmári
kapja és István
várja agondnok
koronát, a
jutalom és az elvégzett
szolgálata,
élete
Lisztes Tibor presbiter
szoros összefüggésben vannak egymással. Megharcoltam... elvégeztem... meg===========================
tartottam – Krisztussal, Krisztusban és
KrisztusVÁRJ
által. AkiMÉG!
itt úgy véli, hogy Pál
arról beszél, hogy kiérdemelte az üdvösJózsué
3:16 (2Móz
séget,
az félreérti
ezt az14,21-22)
igét, s nem érti
Pál apostol egyik legfontosabb tanítását,
Megállt a(„...nem
víz.
a kegyelemből való üdvösséget
cselekedetekért,
hogy senkióriási
se dicsekedMinthogyha
kéz
jék” – Ef 2,8–9). tartotta volna föl,
Pál az igazság koronáját nemcsak
a samegállt,
ját fején látja, hanemsmindazokén,
akik
rakásra gyûlt,
várva várják az ő megjelenését;
sőt,
feszült,
nemcsak várják azt, hanem az
evangéhullám
hullámra
hõkölt.
lium hirdetőiként
másokat
is meghívnak
Megállt
az ő országába.
egy percre,
A héten a koronákról olvastunk,
gona túlsóután
partra
dolkodtunk. Az őamíg
koronája
a mienk, pontosabban a saját
a legát koronánk
nem értünk.
fontosabb. Hamarosan odaérünk, ahol a
koronákat osztják. „Hallod-e
a neVárj mégmajd
Uram!
ved?” S tudod-e, hogy
úgy
lesz,
ahogy
Kezed ne vedd el!
énekelni szoktuk:
„azután
Még mindig
itt megkapom
vagyok,
csillagos koronám angyalok és a sok
még
mindig
itt
vagyunk
sokan.
szent előtt.”
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Jézus, a gyermekbarát ...
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Boldogok 1
"Boldogok a lelki szegények, mert
övéké a mennyek országa." Mt 5,3.
Nem az, hogy élek, hanem miért?
Dosztojevszkij
A boldogságot úgy élem meg, mint a
gyermek, aki ártatlanságában tejesen a
szüleire hagyatkozik. A gyermek mihelyt megszületik teljes figyelmet igényel. Nem lehet otthagyni, elhagyni,
hanyagolni, mert nem marad életben.
Viszont egy csecsemő, egy gyermek
váltja ki belőlünk legjobban a szeretetet.
Az elhagyott, az árva pedig a szánalmat. Ilyen az ember Isten nélkül: lelki
szegény, árva, mert nélkülözi a legtisztább, a legszentebb szeretetet. Az ember
nem is tudja mi a szeretet, míg meg nem
ismeri Isten szeretetét. A legnagyobb
emberi szeretet is csak árnyéka Isten
szeretetének.
Amikor az Úr Jézus megszólítja
Zákeust, és ő megérti, hogy lelki vágya
teljesül, mindenét szétosztja mint egy
gyermek, és Jézus kijelenti: "Ma lett
üdvössége e háznak, mert ő is Ábrahám
fia." Lk 19,9. Hiszen Ábrahám is elhagyott mindent, szegény lett, és elindult
az engedelmesség útján, és megörökölte az ígéreteket: "Mert várja vala az
alapokkal bíró várost, melynek építője
és alkotója az Isten." Zsid 11,10. Maga
Isten biztosította, hogy bár előfordul
egy anyával: "És ha elfelejtkeznének is
ezek: én terólad el nem felejtkezem." Ézs
49,15.
Ahogy a gyermek nem tud magáról
gondoskodni, mert gyenge és védtelen,
az ember sem tudja magát boldogítani. Vannak boldogító eszközök, mint
mondjuk a cigaretta, melynek füstje boldogság érzetet kelt. Nem régen mondta
nekem egy gyülekezetünkbe látogató,
hogy ő szereti a cigarettát; igen, mondtam, boldogít, csak mindég több és több
kell belőle, és önpusztító. Manapság elárasztanak a boldogító eszközök, módozatok kínálatával, hogy hogyan tudjuk
megvédeni magunkat a gonosztól, a
rossztól. Az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy boldogok azok, akik megértik,
hogy lehetetlen! Mikor ezt megértjük,
érezzük lelki szegénységünket, hogy
nem tudjuk magunkat boldogítani, pedig nagyon kell a boldogság.
Azt állítják ennek tudói, hogy az emberi elme a mérleg, mely le tudja mérni, felismerni, hogy mi a jó, és mi nem.
Csakhogy a mérleg nem tudja önmagát
mérni! A gazdag ifjú lemérte magát,
de azt is, hogy boldogságához Jézus,
a Mester jóváhagyása is jó lenne. De
amikor találkozott az IGAZSÁGGAL,
az pedig maga Jézus, boldogtalan lett.
2016. július-augusztus

Inkább az az igazság, hogy elménk az
a KAPU, melyen beléphet az igazság,
hogy Nála nélkül semmit sem cselekedhetünk! Ő nem tör be, hanem kopog, és
bebocsájtást kért, hogy elmondja BOLDOGÍTÓ tervét életünkre. Ebben van
a mi szegénységünk, hogy mi nem ismerhetjük meg Istent, csak ha ő kijelenti
magát nekünk, mert "Nem abban van
a szeretet, hogy mi szerettük az Istent,
hanem, hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a
mi bűneinkért." 1Ján 4,10. Az Úr Jézus
mondja Filepnek: Aki lát engem látja az
Atyát.
Az Úr Jézus földi életében megélte
ezt a gyermeki bizalmat Mennyei Atyja iránt. Nagyon figyelt, hogy pontosan
teljesítse Atyja akaratát.
Ha sikerül is elérni e földi boldogságot - vannak ilyenek -, mégis, senki sem
kerülheti el a halált, és ezzel a kárhozatot. Még mint kicsi lányka hallottam,
hogyan felelt apa a vele beszélő ember
kérdésére: Mi lesz, Ajtai úr, ha nem úgy
lesz, ahogy maga hiszi? Ha nem lesz hitem szerint, felelt apám, én nem veszítek
semmit, de ha úgy lesz, ahogy hiszem,
maga sokat veszít; elveszt mindent, és
kárhozatra jut, ez pedig az Isten nélküli
élet, a végtelen örök szenvedés, a pokol!
A földi születésünket nem határozhatjuk meg, se azt, hogy mikor, se azt, hogy
hová szülessünk. Nem választhatjuk
meg szüleinket. Bejövünk ebbe az életbe egy kis kapun, nagy élni-akarással,
nem tudva róla semmit! De íme, Krisztus Urunk szélesre tárja a meny kapuját, és felkínálja a bejutás lehetőségét a
mennyei királyságba. Bárki, aki belátta,
szegénységét, az boldogan kiállt fel János apostollal együtt: "Lássátok milyen
szeretetet adott nekünk az Atya, hogy
Isten fiainak neveztetünk! A világ azért
nem ismer minket, mert nem ismerte
meg Őt." 1Ján 3,1.

Úr Jézus a hegyen ül, tanítványai, és
sok ember körében, és tanít. Azt mondja, hogy boldogok, mert tanulhatnak.
Szívük, elméjük megtelik az Ige világosságával, hogy az Ő országa valós;
van és eljövendő. Ehhez kell az Ő szelídsége, az Ő alázata, az Ő igája, mely
könnyű és gyönyörűséges. Így tudunk
boldogok lenni és maradni.
"Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm." A bárány nem alkalmas önálló életre. A nyájat mindig a nyugodt,
boldog élet példájának tartjuk. De ez a
nyugalom csak azért lehetséges, mert
velük van a pásztor. A pásztor véd a
farkastól, hidegtől, melegtől, a mérgező növényektől, az elkóborlástól. Ez a
zsoltár az élet út: kezdődik a biztos törődéssel, folytatódik a halál völgyén át,
és megérkezik az Úr házába. Nekem a
zsoltár első sora sokat segített, amikor
úgy éreztem, hogy ez meg az hiányzik.
Mert ha így van, akkor nem az Úr az
én pásztorom. Egy leány megkérdezte lelkipásztorától, hogy hogy tudhatja
meg, ki az élete igazi párja? Gondold el,
mondta a lelkész, hogy hosszú sivatagi
útra mentek. Elég társaság lesz ő neked,
vagy kell még valaki?
Jézus Krisztus elégséges a boldogságomhoz, vagy kell még valaki és valami? Hosszú hívőségem idején boldogságom mindég abban volt: "Minden,
minden nékem Jézus", és átjöttünk,
együtt, a halál völgyén is, amely csak
árnyéka az igazinak, és megéltem, hogy
asztalt terített nékem az én ellenségeim
szeme láttára, és csordultig van a poharam, és az Úr házában lakozom már
most.
"Mert ismeritek a mi Urunk Jézus
Krisztus jótéteményét, hogy gazdag lévén szegénnyé lett érettetek, hogy ti az
Ő szegénysége által meggazdagodjatok." 2Kor 8,9.
Nagyajtai Eszter

