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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

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

MAGYAR BAPTISTA
IMAHÁZ
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SZABADOK
2Mózes 14:1-14
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a nép iránt, és ezt mondták: Mit tettünk?! Elbocsátottuk Izráelt a szolgálatunkból!
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Lehullottak a kötelékeid, szabad
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nincs is többé dolgod a kísértõvel. Aztán
hamarosan rá kell jönnöd, hogy a nyomodban van és fenyeget pusztulással
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Meglepődtem.
volt
Az élet
gyötrelem, deÉnekeskönyv
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Fogadjuk
el
a
helyzetet,
és
az adott
ket megelőző „új világrend” mellett,
így
keretekben
tenni.
keres
helyet próbáljuk
magánakelviselhetõvé
a köztudatban
az
Hányan tengetik az
ma is
„euroázsia-gondolat”
is. életüket
Első hallásra
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
úgy
tűnik,
hogy két kontinenst érintő
Ígyvan
tengette
az életét Izráel
míg
el
ügyről
szó. Közelebbről,
hogy
Eunemkeleti
jött hozzá
Szabadító
és kikiternem
rópa
széléigaérne
a hatalmas
hozta ázsiai
õket a kontinens
szolgaság házából.
jedésű
földrajzi és így
történelmi folytonosságán is alapuló poMilyen
a mi Szabadítónk?
litikai
és gazdasági
hatás. Mivel 2Mózes
a keleteurópai
országoknak
némelyiké12:42-ben
találunk egycsak
különös
mondaben
totmutatkozik
Istenrõl. érdeklődés erre a sajátos
tervre
(inkább az
Európához
Virrasztott
Úr azon tartozóknak
az éjszakán,
vélik
ugyanis
magukat),
de a sokszínű
amikor
kihozta
õket Egyiptomból.
Ez az
ázsiai
országok
és gazdasági
éjszaka
az Úré kulturális
volt.
vitalitása
sem evangélium
mutat hajlandóságot
terü-a
Micsoda
van ebben
letileg
behatárolt
„programokra,”
mondatban?
Virrasztott
az Úr. feltéPedig
telezhető,
hogy nem
térség népeinek
Izráel õrizõje
nem aszunnyad
és nem
azalszik.
érdekéről
van
szó.
Mit jelent az, hogy virrasztott az
És azon
valóban,
az eurázsiaiságnak
törtéÚr
az éjszakán,
amikor kihozta
nete van, mégpedig az orosz intelligennépét Egyiptomból?
ciához
köthető. Száz évet kell visszaEmberileg
szólva – hogy
Isten az
mindent
menni
a történelemben,
orosz
félretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt
azon
kulturológus, Ny. Sz. Trubeckoj köré
az éjszakán.a szovjet
A szabadulás
csoportosuló,
hatalom minden
karmai
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
elől
Nyugatra menekülő
filozófusokkal,
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
teológusokkal, közgazdászokkal, irokísért végig.és
Hát
kicsoda ez a rabszolga,
dalmárokkal
publicistákkal
találkozkoszos,
nép, hogy
az Isten
zunk,
akikrongyos
megalkották
és fejlesztgetszemélyesen
gondoskodik
róluk,
és
ték
ezt az elméletet.
A vesztett
„orosz
mindent bánkódva,
félretéve figyel
világon”
úgy rájuk?
látták, hogy
évvel késõbb
ismét
egy 1500
„kontinens
óceánnal”
vanvirrasztott
dolguk,
aminek
történelmét
kul-a
az Isten„unikális”
a Gecsemáné
kertben,ésazon
túráját
az idegenek
értik,
és ezért
csütörtök
éjszakán,nem
azon
a pénteken,
nem
azonbecsülik.
a húsvét hajnalon, amikor a mi
Idáig, semmitörtént.
baj. Az emigrációban
szabadításunk
nosztalgiázók
gyakran
így gondolSõt, személyes
bizonyságom
van arkoznak.
Ezvelem
a rendkívül
termékenyazkör
ról, hogy
együtt virrasztott
Úr
azonban
„új evangéliumot”
28 évvelegy
ezelõtt
egy téli estén, kezdett
amikor
elrólam
hirdetni,
amihez ajórabtartó
talajnakbilincsei.
bizonyult
is lehulltak
az Első Világháború borzalmaiban
veszteglő
Európa.
Menekültekként
sem
Üldözött
szabadok,
gyõztes szabaazdok.
otthon
hatalmat
bitorló
vörösökkel
Elindultak tehát. Nem volt tevolt
bajuk, ők a megtörtént
tragédiáklekommunikáció.
Nem lehetett
mobilkal nem kívántak foglalkozni. Inkább
telefonon
rákérdezni
a
sor
elején,
hogy
programot hirdettek. Trubeckoj először
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
kikiáltotta a latin-germán kultúra csődmilliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
jét (a világháború és a forradalmak után
öregek,
juhok,
szekerek,
nem
kellett
sokatbarmok,
erőlködnie
ezen), végemajd
láthatatlana konvoj.
A Veres rendelkező
tenger partfelvázolva
saját kultúrával
ján tábort
vernek, megpihennek.
Egynépek
keveredésével
járó veszélyeket,
szer csak felröppen
a hír,
az egyiptomi
csapásnak
minősítette
a nem
európai
sereg közeledik.
Kitör
a pánikvaló
a tábornépeknek
az európai
kultúrába
beban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
kapcsolódását.
A„Keleti
nép elõbb
segítségért kiált
Istenhez,
áttekintésnek”
nevezték
azt
pedig neki esik
Mózesnek: ami
Mit
a aztán
történetfilozófiai
koncepciót,
aztettél
oroszhoz
vezető
velünk,
miértidentitást
hoztál kia Kijevi
minket

2015.
június
3. oldal

Rusztól
távol, 2Mózes
valahol a14:
sztyeppék
möEgyiptomból?
10, 11. Jobb
gött
vélte
fellelni.
Ott,
ahol
a
Dzsingiszlett volna szolgaként meghalni Egyipkán
féle államiság
is virágzott
a maga
tomban.
Kiderül, hogy
van a népnek
szigorúan
hatalmi
hite, de méghierarchikus
nagyon gyenge
az a hit.rendHa
szerével.
Ahol
kétféle tisztelik
személyiségtípus
jól mennek
a dolgok,
az Urat,
alakult
ki: aütméltósággal
(a pánivezede ha balul
ki valami, élő
máris
tő réteg) és a szolgalelkű („akiknél az
kolnak jólét
és bûnbakot
keresnek.
Ki volt a
anyagi
és a biztonság
magasabbra
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
értékelődik, mint a becsület és a mélMellesleg,
sok keresztyén
tart ezen
a
tóság”).
Természetesen,
a mongol
állaszinten
a
hitéletében.
miság pravoszlávosodása üdvözlendő
Ekkor volt
Mózesnek
eszébe Míg
jut Isten
folyamat
a szemükben.
a kán
ígérete. 2Mózes
6-8.
Isten megígérte,
passzívan
eltűrte,6:sőt
támogatta
a különhogy vallásokat,
megszabadítja
õket nemzeti
az egyiptoböző
az orosz
eszme
a bizánci
fordulva
vette
miak
kezébõl,tradíciókhoz
és beviszi népét
az ígéret
fel
mai sajátosságait.
földjére.
Akkor tehát, nem kell félni a
Miután
az eurázsiaiság
jelen
veszedelemtõl,
mert ezeszményét,
csak egy
és
mögöttes
történetét
felvázoltuk,
rövid epizód a nép életében.
Nem eztéra
jünk
visszafolytatást
a céltudatosság
kérdésére!
vég, Isten
ígért. Most
az a
Az ’eurázsista projekt” Oroszország
dolgunk, hogy erõsen
ráálljunkmegvaIsten
berendezkedését
volt hivatott
szavára. aÍgykommunista
bátorítja Mózes
a népet:
Ne
lósítani
rezsim
bukását
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
követően – írja P.P. Aprisko, „Az orosz
hogyan szabadít
megc. ma
az Úr bennefilozófia
története”
könyvében.
Egy
teket! 2Mózes 14:
14.
„ideokratikus”
és 13,
„démotikus”
állam
Mózes
okosabb,
mint a nép,követcsak
lenne
ez, nem
„amely
organikusan
kezik
az eurázsiai
népek
kultúrájából,
hisz Istenben,
és a hit
beszédét
mondja
amelyeknek
lelkében szabadoknak.
közös, egybehangtovább az üldözött
Ha
zó
ritmus
hallatszik,
lehetővé
e néIsten
az aki,
akkor teljesíti
az Õ téve
beszédét.
pek
számára
a kölcsönös megértésnek
Ebben
hitt Mózes.
olyan
fokát
és
a testvéri
Ha azt kérdezte
volnaegyüttműködés
valaki Mózesolyan formáit, amilyeneket nehéz lenne
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megvalósítaniuk Európa vagymegígért?
Ázsia néErre Mózes
csak azt válaszolhatta volna,
peivel
közösen.”
hogy:
tudom. Ha
valaki
azt kérIgen,Nem
jól olvastuk,
és baj,
ha nem
értdezteEzvolna:
Mózes,áramlat,
monddami
megegyre
nejük.
az eszmei
künk, hogyan
szabadít ésmeg
Isten
erősebben
„fúj keletről.”
a magyar
fülnek
semebbõl
idegen
már, a helyzetbõl?
céljában tabennünket
a lehetetlen
gadja
amitazta nevében
sejtet. volna,
PontoMózesazt,
csak
válaszolhatta
san
olyan,
az „arab
hogy:
Nemmint
tudom!
Egyettavasz,”
azonbanvagy
tuaz
„újAzvilágrend.”
Hol
a rend?
dok!
Úr harcol Tavasz?
értetek, és
a lehetetMi
leszisEurópából
és Ázsiából,
haÚr.
a molenbõl
ki tud vezetni,
mert Õ az
dern
Dzsingisz-kán
„egybehangzó
ritEz a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komussal” elveri rajta a port?
molyan
azt, amitazIsten
mond, ha
Miért veszem
erről szólni
Evangéliumi
annak mindenMert
ellentmondani
is.
Hírnökben?
egy ilyenlátszik
világban
Nem tudom,
hogyan
szabadít
meg,
csak
élünk.
Mi ennél
valóban
jobbat
várunk.
várok rá
és hiszek
benne,
és amit
nekem
Ennél
csodásan
jobbat
készít
Isten
azokmond,akiknek
megteszem.
A többi nem
pedige az
Õ
nak,
az identitása
földhöz
kötött.Útat nyitni a tengeren, leféfeladata.
Novák
József homályt
kezni a harcikocsik
kerekét,
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr ÁHÍTAT
feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod
Hit által élhetsz
szabadon,
“Ezért ael.gyermekért
imádkoztam,
és
az
teljesítette
kérésemet,
amivel hozbárÚR
mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
zá
folyamodtam.mert
Ezért
is, kérégyõzelmesen,
azmost
Úr én
hadakozik
semnek
érted. megfelelően, felajánlom őt az
Úrnak.
Legyen egész
az ÚRnak
A tengerparton
a életére
halál kapujában
ajánlva!
És
ott
imádták
az
URat.
Akkor
álltak, Isten pedig megnyitotta számukígy
imádkozott
Anna:
Örömöt
szerzett
ra az élet kapuját, és õk átléptek a haszívemnek az ÚR, felemelte arcomat az
lálból az
életbe. 1,27-2,1).
ÚR…”
(1Sámuel
Ezt a korábban
lépést te seahalogasd!
Mint
gyermektelen nő
fájdalmát, most a kicsiny
Sámuel
Lukács
Jánosszüle-

inek,
Elkánának Baptista
és Annának
a kapcsoMagyarországi
Egyház
latát
is
szokatlanul
közelről
mutatja
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet be
a4100
történetíró.
A nemrég
„lelkeu.mélyéig
Berettyóújfalu,
Eötvös
2.
elkeseredve könyörgő” (1:10) feleség fowww.baptista.hu/berettyoujfalu
gadalmát olyan tiszteletben tartja a férj,
hogy a részletekben is támogatja Annát
Kedvesteljesítésében.
Testvéreink Az
Jézus
Krisz-igeesküje
idézett
tusban!
szakasz első két mondatában négyszer
Amerikai
Baptista
isKedves
felbukkanó
szótőMagyar
művészien
felidézi
Szövetség!
a már „elválasztott” kisfiú nevének a
jelentését(„az
Úrtól kértem
őt”), hogy
és azt a
„Nem igazságtalan
az Isten,
hit-környezetet,
amely a leendő prófétát
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és a
a szülői házban
Válaszként
szeretetrõl,
melyet körülölelte.
tanúsítottatok
az Õ
vettiránt,
gyermekét
„kérésének megfelelőneve
amikor- szolgáltatok
és szolen” -aajánlja
fel az édesanya
az Úrnak. A
gáltok
szenteknek.”
(Zsid 6:10)
hálában fellelhető örömöt nem apasztja,
hanem
megsokszorozza
a ránk
kötelességKöszönjük,
hogy gondoltak
netudat
(„örvendez szívem az Úrban”…
héz
helyzetünkben.
Imaházunk augusztus
végi leomlása
és a
„örülhetek
szabadításodnak”
– 2:1);
lebontása
után
va-fohívő szülők
az jó
Uratreménységgel
imádva teljesítik
gyunk
afelõl, hogy Isten megsegít bengadalmukat.
nünket
egy„ószövetségi
új és szép Magnificat”,
hajlékot építeni
Ez az
csakistentiszteletek
céljára,
az
neveszól,
dicsõúgy, mint Mária éneke Õ
arról
hogy
ségére.
A munkálatokat
jövõ
tavasszal
a kilátástalan
helyzetet
a szabadulásé
kezdjük
meg,
addig
a nem Isten
várt Mindenterveváltja fel,
mert
az imádott
zéssel
és
azmeghallja
engedélyek
beszerzésével
ható,
aki
legkisebb
teremtméfoglalkozunk.
nye
könyörgését
is.
Tervünk
és szándékunk
végrehajA
4-5
éves
Sámuel
az „Úr
szolgája
tására fogjuk fordítani a kedves
testvérek
lett számunkra
Éli főpap felügyelete
(2:11) –
által
eljuttatottalatt”
összeget:
folytatódik
majd dollárt.
a történet. E roppant
$5,000,
azaz ötezer
tanulságos, ókori elbeszélést olvasva a
Ezúton is szülő
megköszönve
testvéreink
keresztyén
csodálkozik
és kérdez:
segítségét,
kérjük továbbra
is a minket
és
lám, a nazireusi
életre szánt
kisfiú maga
azisÚrra
figyelõ
imádságaikat!
Minden
az Úrnak szentelte egész életét! Hoszolgálatukra
Istenünk áldását
kívánjuk.
gyan szeretgethetem
saját gyermekemet
hasonló
Testvéridöntésre?
szeretettel a Berettyóújfalui
Igen,Gyülekezet
megkérdezi
tőlünk ez a történet,
Baptista
nevében:
hogy mi kinek neveljük gyermekeinket,
Papp
Dániel A
lelkipásztor
akiket az Úrtól
kaptunk?
sikerre hívó
Szatmári
István gondnok
„mi leszel, ha
nagy leszel?”ek nehogy
Tibor
holmi, időlegesLisztes
szerepek
felépresbiter
röpítsék a
körülöttünk felcseperedő életeket! Sá===========================
muel életútját nyomon követve is hamar
rádöbbenünk,
hogy
még a Kijelentés
VÁRJ
MÉG!
Sátránál sürgők-forgók sem mind az Úr
JózsuéBelőle,
3:16 (2Móz
14,21-22)
szolgái.
a rámai
kisfiúból mégis Isten embere lett, hála a személyes
a víz.
döntésekre felkészítő Megállt
és az Úr
iránti
Minthogyha
óriásiindításkéz
engedelmességre
nevelő szülői
volna föl, és
nak. Gyermeküket tartotta
érintő döntéseiket
Anna imádságát átjárta a bizonyosság,
megállt,
hogy Sámuelt az Úrtól
kapták,gyûlt,
akit ők
s rakásra
Istennek neveltek. Minden és feszült,
mindenki
az Övé; mi hullám
is, meghullámra
a gyermekeink
hõkölt. is.
Hívő szülőnek lenni azt jelenti,
hogy
Megállt
erre a hitre gyámolítjuk gyermekeinket
egy percre,
is a rendelkezésünkre
időben.
Ez a
amíg álló
a túlsó
partra
nevelés célja. Íme, a legtermészetesebb,
át nem értünk.
szent hivatás, amiért Anna keservesen
sírva küzdött, amit Várj
engedelmesen
teljemég Uram!
sített, majd fogadalmát hálás örömmel
Kezed ne vedd el!
teljesítve megkoronázott.
Még mindig itt vagyok,
Köszönjük
meg gyermekeinket
az Úrmég mindig
itt vagyunk sokan.
nak!
Herjeczki
Géza
(1977)
Novák
József

2010.június
szeptember
2015.

ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
CLEVELAND
folytatás az 1. oldalról

HATÁRKŐHÖZ ÉRKEZÉS

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
Gyülekezetünk
újból egy és
határkőhöz
van
húsosfazék, fokhagyma
uborka, és
érkezett.
Dr.
Pintér
Zoltán
a tisztességes temetéshez valólelkipászjogukat is
tor
testvérünktől
családjától
megtarthatták.
Azés
életkedves
egy merõ
kinlódás,
köszöntünk el március havának utolsó
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
előtti vasárnapján! Lelkipásztorunk,
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
immár majdnem 15 évi hűséges, de
többre. Fogadjuk el a helyzetet,
és az adott
megpróbáltatásokkal
terhelt szolgálata
keretekben
próbáljuk elviselhetõvé
tenni.
után
megbizonyosodott
afelől, hogy
itHányan
tengetik
az
életüket
ma is
teni szolgálata befejeződött.
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
Az Úr
Jézus misszióparancsát telÍgy hallgathattuk
tengette az életét
míg el
jesítve
igei Izráel
magvetését,
nem jött
hozzá
a Szabadító
ki nem
láttuk
annak
szárba
szökkenőésgyümölhozta
õket a bemerítést.
szolgaság házából.
csét:
számos
Láttuk példás
kitartását fizikai fájdalmak, erőtlenség,
veszteség
Láttuk elhordozó
Milyenközepette.
a mi Szabadítónk?
2Mózes
szeretetét,
viharos
támadások
12:42-benvalamint
találunk egy
különös
mondaalatt
tanúsított hosszútűrését.
tot Istenrõl.
Meglepetésként
nekiéjszakán,
és csaVirrasztott az szántunk
Úr azon az
ládjának
egy párõket
csekély
ajándékotEz
emamikor kihozta
Egyiptomból.
az
léktárgyul,
melyeket
kértük,
fogadja
el
éjszaka az Úré volt.
szeretettel
Micsodagyülekezetünktől.
evangélium van Megtért
ebben a
ésmondatban?
általa bemerített
testvéreink
Virrasztott
az Úr.fénykéPedig
peiről
egy képrámára
Izráelösszeállítottunk
õrizõje nem szunnyad
és nem
valót,
habár
nagy részét
ugyan
nem látalszik.
Mit jelent
az, hogy
virrasztott
az
juk
itt az
a gyülekezetünkben,
nem
Úrmár
azon
éjszakán, amikor de
kihozta
vesztek el, hanem amerikai gyülekezenépét találtak
Egyiptomból?
tekben
otthonra.
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,
hogytestvér
velem bemeríti
együtt virrasztott
az Úr
Pintér
Boda Nikit
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
Mai utolsó
szolgálatának
megkororólam
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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 nemifjúsági
értünk.
A fényképek a chicagói

evangélizációs hétvégén készültek,
május 30-31-én.
Várj még Uram!

Kezed ne vedd el!
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
Magyarországi Baptista Egyház
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
ÉSZAK-AMERIKAI
MAGYAR BAPTISTA
SZÖVETSÉG

lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
108. KÖZGYŰLÉS
-- 2015.
július
5.
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
hite, de még nagyon gyenge
az a hit.
Ha 3 -www.baptista.hu/berettyoujfalu
van húsosfazék, fokhagyma
és uborka,
jól mennek
dolgok,Ontario,
tisztelik azKanada
Urat,
A közgyűlés
helye:ésRáma
Tábor,aRama,
– Tel: (705)326-6965
a tisztességes temetéshez való jogukat is de ha balul üt ki valami, máris pániKedves Testvéreink Jézus Kriszszövetség
tisztségviselői:
Herjeczki
Géza elnök,
Szabó
megtarthatták.AAz
élet egy merõ
kinlódás, dr.
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
Ki István
volt a alelnök,
tusban! Püsök Dániel titkár,
Balla
Zsigmond
Kulcsár Sándor tiszteletbeli
elnök. Amerikai Magyar Baptista
reménytelenség és halál. De hát ezis
jobb,
hibás,pénztáros,
hogy ide jutottunk?
Kedves
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a Szövetség!
ÉLŐ
ÉS NÖVEKVŐ
/ ALIVE AND GROWING CONGREGATIONS
többre.
Fogadjuk
el a helyzetet, ésGYÜLEKEZETEK
az adott szinten a hitéletében.
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
TÁRGYREND
Hányan tengetik az életüket ma is ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
hogy megszabadítja õket az egyipto- neve iránt, amikor szolgáltatok és szolDÉLUTÁN
Így tengette az
életét Izráel– míg
el miak
Péntek
júLius
3.kezébõl, és beviszi népét az ígéret SZOMBAT
gáltok a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
hozta
õket a szolgaság
Bizottsági
ülések házából.
3.00ezLelkipásztor
- elnök:
Kulcsár Sándor
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránk nejelen veszedelemtõl, mert
csak egy Szövetség
héz
helyzetünkben.
rövid epizód a nép életében.
Nem
ez a
3.00 - 4.00 Végrehajtó Bizottság
4.00 Női
Konferencia
- elnök: Torma Irénke
Imaházunk augusztus végi leomlása és
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes vég, Isten folytatást ígért. Most az a
4.00
5.00
Misszió
és
Jótékonysági
Bizottság
Férfi
Konferencia
- elnök:
utánDr.jóSzenohradszki
reménységgelJános
va12:42-ben találunk egy különös monda- dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten lebontása
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít ben6.00 vacsora / regisztrálás
tot Istenrõl.
6.00
vacsora
szavára. Így bátorítja Mózes
a népet:
Ne
Virrasztott az Úr azon az éjszakán, féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok nünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõIstentisztelet
estje
amikor7.00
kihozta
õket Egyiptomból. Ez- aazNőszövetség
Istentisztelet
ségére.
A munkálatokat jövõ tavasszal
hogyan szabadít meg ma az Úr benne-7.00
éjszaka az Úré volt.
kezdjük meg, addig a nem várt terveteket! 2Mózes 14: 13, 14.
A
szolgálatokat
Torma
Irénke,
a
Nőszövetség
Micsoda evangélium van ebben a
szolgálatok
- vezeti
Dániel beszerzésével
és azPüsök
engedélyek
Mózes nem okosabb, Ifjúsági
mint a nép,
csak zéssel
vezeti az Úr. Pedig
mondatban?elnöke
Virrasztott
foglalkozunk.
Igehirdetés:
Ajándékaikat
használó
tagok
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
Izráel
õrizõje
nem szunnyad
nemkonferencia
A 108.
Közgyűlés
és az 55. és
tábori
Tervünk és szándékunk végrehajtovább az üldözött szabadoknak.
Ha tására
(Rm 12,1-17)
- Herjeczki
Géza a kedves testvérek
alszik. Mitmegnyitása
jelent az, hogy
fogjuk fordítani
- dr.virrasztott
HerjeczkiazGéza elnök
az Õ beszédét. által számunkra eljuttatott összeget:
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta Isten az aki, akkor teljesíti
Tábortűz, közös éneklés
Ebben
hitt Mózes.
$5,000, azaz ötezer dollárt.
népét
IgeiEgyiptomból?
szolgálat: Kegyességet eredményező
istentiszteletek
Ha
azt
kérdezte
volna
valaki MózesEmberileg
szólva
–
Isten
mindent
(ApCsel 2,41-47) - dr. Gergely István
Ezúton is megköszönve testvéreink
félretett és csak az Õ népére figyelt azon tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
segítségét, kérjük
továbbra is5.a minket és
VASÁRNAP
– JÚLIUS
9.00 Tábortűz,
éneklés minden Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
az éjszakán.
A szabadulás
valaki
azt kér- szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Reggeli
mozzanatát személyesen felügyelte, hogy: Nem tudom. Ha 8.00
meg
ne- Mozgalmas imaórák (ApCsel 4,29-31)
minden pillanatot figyelõ tekintetével dezte volna: Mózes, mondd
10.00 Imaóra:
– júLius
4. hogyan szabadít
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
künk,
meg Isten
kísért végig. HátSzombat
kicsoda ez a rabszolga,
- dr. Pintér Zoltán
ésGyülekezet
Novák József
Baptista
nevében:
koszos, rongyos nép, hogy az Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
8.00 – 8.50 gondoskodik
reggeli
személyesen
róluk, és Mózes csak azt válaszolhatta
volna,
11.00 istentisztelet
Papp Dániel lelkipásztor
mindent
figyel énekel
rájuk?
8.50félretéve
A közgyűlés
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuSzatmári István gondnok
Igehirdetés:
Egységet munkáló vezetők
4,1-16)
1500
késõbb
ismét
virrasztott teljes
Lisztes(Ef
Tibor
presbiter
dok! Az Úr harcol értetek,
és a lehetet9.00évvel
Áhítat:
Hittel
és Szentlélekkel
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ -azHuli
Sándor
(vendég
lp.)
Úr.
szolgálattevők
6,1-7) - Lukács János
===========================
csütörtök éjszakán,
azon a(ApCsel
pénteken,
Ez a bibliai hit. HinniAazt
jelenti,díjas
ko- Kulcsár Sándor lp. köszöntése
Kornya
A tárgyrend
ismertetése
azon9.30
a húsvét
hajnalon,
amikor a és
mielfogadása
molyan veszem azt, amit Isten mond,
ha Géza MABAVISZ
- Herjeczki
alelnök
VÁRJ MÉG!
szabadításunk
történt.
9.40 Elnöki
jelentés – Herjeczki Géza
annak minden ellentmondani látszik is.
Józsué
3:16
(2Móz
14,21-22)
Tisztségviselők
beiktatása
(ApCsel
13,1-3)
Sõt,
személyes
bizonyságom
van
arNem tudom, hogyan szabadít meg, csak
10.00 Titkári jelentés – Püsök Dániel
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr várok rá és hiszek benne, és amit
- Kulcsár
nekem Sándor tiszteletbeli elnök
10.20ezelõtt
A közgyűlés
Megállt a víz.
28 évvel
egy téliénekel
estén, amikor mond, megteszem. A többi pedig az Õ
Úrvacsora - Megelevenítő úrvacsorázás
(1Koróriási
11,23-32)
10.30
Misszióa és
Jótékonysági
jelentése
Minthogyha
kéz
rólam
is lehulltak
rabtartó
bilincsei. Bizottság
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefétartotta
volna
föl,
a
szövetség
új
elnöke
és
a
helyi
lelkipásztor
- Szabó István
Üldözött szabadok, gyõztes szaba- kezni a harcikocsik kerekét, homályt
megállt,
A pénztáros
Balla bocsátani
Zsigmond az egyiptomiakra...
mind a
1.00 EBÉD
dok.10.50
Elindultak
tehát. jelentése
Nem volt– tes rakásra gyûlt,
11.10 Költségvetés
a 2015/16
évre Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
lekommunikáció.
Nem lehetett
mobilfeszült,
6.30HitVACSORA
szabadítást kegyelembõl.
által fotelefonon
rákérdezni
a
sor
elején,
hogy
hullám hullámra hõkölt.
11.20 A közgyűlés énekel
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
hátul11.25
minden
rendben van-e.Hírnök
Közel két
Megállt
Az Evangéliumi
és a Baráti
Kör
ugyanakkor
milliós nép, asszonyok, gyermekek, bár mindig üldözötten, de
egy percre,
7.30
ISTENTISZTELET
a
Férfiszövetség
estje
jelentése
– Herjeczki
Béla
gyõzelmesen,
mert az Úr hadakozik
öregek, juhok,
barmok,
szekerek,Géza
vége-és Fűr
amíg a túlsó partra
A szolgálatokat Dr. Szenohradszki János,
11.45 Választás
láthatatlan
konvoj. A Veres tenger part- érted.
át nem értünk.
A
tengerparton
a
halál
kapujában
ján 12.10
tábort Határozatok
vernek, megpihennek.
Egya
Férfiszövetség
elnöke
vezeti
ismertetése
Isten pedig megnyitotta
számuk-sorában: Veress Imre (vendég
szer12.20
csak felröppen
a hír,Megemlékezés
az egyiptomi azálltak,
Várj még
A szolgálatok
lp.) Uram!
Záró áhítat:
elhunytakról
sereg közeledik. Kitör a pánik a tábor- ra az élet kapuját, és õk átléptek a haKezed ne vedd el!
voltál
a kevesen
(Mt 25,21) -lálból
Kulcsár
Sándor
ban. Elõl aHű
tenger,
mögöttük
az ellenség.
az életbe.
Még mindig itt vagyok,
Igehirdetés: Missziói kihívások felvállalása
A nép
elõbb
segítségért
kiált
Istenhez,
még
mindig
itt vagyunk
1.00 – 2.00 EBÉD
(vendégsokan.
lp.)
Ezt a lépést te se halogasd! (ApCsel 16,1-10) - dr. Vass Gergely
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
Herjeczki Géza (1977)
Lukács János
tettél velünk, miért hoztál ki minket
folytatás az 1. oldalról
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2Mózes 14: 10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
A vision
of hopeEgyiptomból?
for jamaica

folytatás az 1. oldalról
In March, I was given the amazing
Az élet gyötrelem,
de to
azért
van mit
enni,
opportunity
to travel
Frome,
Jamaivan
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
ca for a week with a group of students
a tisztességes
temetéshez való
jogukat is
from
the Fellowship
of Christian
megtarthatták.atAz
élet egy
merõ
kinlódás,
Optometrists
Ohio
State
University.
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
We went to assist the optometrists
at
mint
a semmi, és úgy
sincs Center
kilátás ennél
the
Gamertsfelder
Mission
with
többre. Fogadjuk
el a helyzetet,
és az adott
post-operative
cataract
and glaucoma
keretekben próbáljuk
examinations
as wellelviselhetõvé
as generaltenni.
eye
Hányan
tengetik
életüket
ma is
exams.
We also
had theaz
chance
to spend
a
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
day
doing
vision screenings at a primary
school,
weaz
checked
the vision
Így where
tengette
életét Izráel
míg of
el
children
four
and five, and
nem jöttages
hozzá
a Szabadító
és kispent
nem
some
time withházából.
them, pouring
hoztaquality
õket a szolgaság
love into their lives. Our goal was to
helpMilyen
those ina mi
need
and serve the2Mózes
Lord.
Szabadítónk?
We
never
could
have
imagined
that
the
12:42-ben találunk egy különös mondavery
people we went to serve would help
tot Istenrõl.
us and
teach us az
about
Virrasztott
Úr Christ’s
azon azlove.
éjszakán,
This
was
my
very
first
mission Ez
trip,
amikor kihozta õket Egyiptomból.
az
soéjszaka
I did not
know
what
to
expect.
I
had
az Úré volt.
heard
so many
stories from
Micsoda
evangélium
van different
ebben a
people about how much the experience
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
changed their lives, so I was anxious to
Izráel
õrizõje
nem
nem
see
how God
would
useszunnyad
the trip to és
change
alszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
az
mine. He did not hesitate a moment and
Úr azon
éjszakán,
amikor
kihozta
opened
my az
eyes
to truth even
on the
first
népét
day.
OnEgyiptomból?
the first night that we arrived,
Emberileg
szólvawith
– Isten
we had devotions
two mindent
of the
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.
optometrists
as wellbizonyságom
as a pastor who
Sõt, személyes
vanwas
arthere
to
pray
with
the
patients
ról, hogy velem együtt virrasztottbefore
az Úr
their
surgeries
andegy
follow
exams
and
28 évvel
ezelõtt
téli up
estén,
amikor
lead
them
in
worship
before
starting
the
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
day. I did not know everybody in our
group,
and as we
went around
in aszabacircle
Üldözött
szabadok,
gyõztes
and shared our stories, I began to realize
dok.
tehát.
Nem religious
volt tethat
notElindultak
everyone had
the same
lekommunikáció.
Nem
lehetett
background as me. Some peoplemobilwere
telefononsome
rákérdezni
a sor elején,
hogy
catholic,
protestant,
and some
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
weren’t believers but went on the trip
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
simply to serve others. God was using
öregek,
juhok,tobarmok,
végethat
first night
teach meszekerek,
that no matter
láthatatlan
konvoj.
Veres tenger
partwhere
people
comeA from,
no matter
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egywhat religion they claim to belong to, He
szerthe
csak
felröppen
a hír, anyone’s
az egyiptomi
has
ability
to change
life
sereg
Kitörpurposes.
a pánik aWith
táborand
useközeledik.
them for His
a
ban. Elõl a new
tenger,
mögöttük az
ellenség.
completely
perspective,
I was
able
nép my
elõbb
segítségért
kiált
toAtake
eyes
off others
andIstenhez,
fix my
aztán
neki allowing
esik Mózesnek:
Mit
eyes
onpedig
the Lord,
Him to use
me
and velünk,
change me
through
thekiprocess.
tettél
miért
hoztál
minket

lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban.
Kiderül,
a népnek
The next
day, hogy
some van
people
began
hite,
de
még
nagyon
gyenge
az
hit. Haof
working in the clinic while a agroup
jól travelled
mennek atodolgok,
tisztelik
az Infant
Urat,
us
Savannah
La Mar
de ha balul
ki valami,
máris When
pániSchool
to doütvision
screenings.
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
volt a
we
arrived
at the school,
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hibás,
hogy
ide
jutottunk?
were so excited to see us. We conducted
keresztyén
a
theMellesleg,
screenings,sok
and
then had tart
the ezen
chance
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
to
go outside
and meg
playma
with
hogyan
szabadít
azthe
Úr children
bennebefore
their parents
picked
teket! 2Mózes
14: 13,
14. them up after
school.
I was
blown
away
by
Mózes
nemcompletely
okosabb, mint
a nép,
csak
their
capacity
to
love,
despite
the
fact
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
that
we were
completeszabadoknak.
strangers to them.
tovább
az üldözött
Ha
A
lot az
theaki,
children
in Jamaica
from
Isten
akkor teljesíti
az Õcome
beszédét.
broken families where marriage isn’t
Ebben hitt Mózes.
commonplace,
and their brothers and
Ha azt
volna
valaki Mózessisters
maykérdezte
each have
a different
father.
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
These children crave to be megígért?
loved, yet
Errenot
Mózes
csakitazt
válaszolhatta
volna,in
do
receive
from
their families
hogy:cases.
Nem It
tudom.
Ha valaki
azt kérmost
was such
a blessing
and
dezte volna:
Mózes,
mondd
meg neprivilege
to be
able to
love them
and
künk,time
hogyan
szabadít
megusing
Isten
spend
with them.
God was
us
to
pour loveebbõl
into athe
lives of helyzetbõl?
the children
bennünket
lehetetlen
in
wayscsak
we azt
couldn’t
have imagined.
Mózes
válaszolhatta
volna,
Before
we left
the school,
I remember
hogy: Nem
tudom!
Egyet azonban
tuadok!
littleAzgirl
up értetek,
to me and
Úr ran
harcol
és a wrapped
lehetether
arms
around
my legs
in aÕgiant
hug,
lenbõl
is ki
tud vezetni,
mert
az Úr.
holding
on
for
several
seconds.
Her
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, kochildlike love reminded me of the love
molyan
azt, amit
ha
that
Godveszem
has called
us toIsten
havemond,
for Him
annak
látszik is.
and
forminden
others: ellentmondani
love that isn’t defined
by
Nem tudom,orhogyan
szabadít but
meg,simply
csak
conditions
expectations,
várokunconditionally
rá és hiszek benne,
amit nekem
loves
andéscompletely.
mond,
megteszem.
többi
pedig
az Õ
I spent
the rest ofAthe
week
working
feladata.
Útattalking
nyitni toa patients,
tengeren,testing
leféin
the clinic,
their
and sitting
in on the
exams
keznivision,
a harcikocsik
kerekét,
homályt
with
the optometrists.
We started
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind off
a
each
day
with
a
devotional
and
praise
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez
a
and
worshipkegyelembõl.
with the patients.
szabadítást
Hit általMost
fopatients
up as soon
as the
gadhatodwould
el. Hitshow
által élhetsz
szabadon,
clinic
opened
at
8:30
and
would
wait
for
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
hours before being seen. Yet they did
gyõzelmesen,
az Úrbut
hadakozik
not
complain ormert
grumble,
patiently
érted.
waited for their turn, grateful for a chance
A tengerparton
halál
to receive
eye care. Iawas
ablekapujában
to see the
álltak,cataracts
Isten pedig
számukworst
thatmegnyitotta
I will probably
ever
ra az
élet
kapuját,
és õk átléptek
a hasee
and
listen
to countless
conversations
lálból az
életbe.
about
how
a patient with glaucoma
would
never
their vision. I saw
Ezt a lépéstregain
te se halogasd!
people who were blind and regained
their sight after having
their
cataract
Lukács
János

removed.
I saw miracles
tragedies,
Magyarországi
Baptistaand
Egyház
but
at
the
end
of
the
day,
the
greatest
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
thing
that
I
saw
was
hope.
The
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u.greatest
2.
example
I saw was a patient who had
www.baptista.hu/berettyoujfalu
lost vision in both of his eyes as well as
both of his legs. He came in after having
Kedves
Jézus and
Kriszone
of hisTestvéreink
cataracts removed
could
tusban!
see 20/20 after having been completely
Kedves
Baptistathe
blind.
HeAmerikai
could notMagyar
stop praising
Szövetség!
Lord for regaining his sight, and despite
all
of hisigazságtalan
hardships, heazwas
radiant
with
„Nem
Isten,
hogy
joy and hopeful
for his future. és
Before
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
a
leaving themelyet
examtanúsítottatok
room, he wasaztelling
szeretetrõl,
Õ
us iránt,
about amikor
how grateful
he éswas
neve
szolgáltatok
szol-and
begana szenteknek.”
singing hymns.
that moment,
gáltok
(ZsidIn6:10)
I realized how seemingly insignificant
my
struggleshogy
are compared
thatneman,
Köszönjük,
gondoltak to
ránk
and
yet he had more joy in that moment
héz
helyzetünkben.
Imaházunk
végianleomlása
és
than
I often augusztus
have during
entire week.
lebontása
után jó lesson,
reménységgel
va-me
It was a powerful
and taught
gyunk
afelõl,and
hogy
megsegít
ben-the
that hope
joyIsten
comes
only from
nünket
új és and
szépHe
hajlékot
építeniand
Lord. egy
He gives
takes away,
istentiszteletek
az and
Õ neve
dicsõwe must be céljára,
thankful
praise
Him
ségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
regardless
of our circumstances.
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter
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I cameVÁRJ
away from
Jamaica having
MÉG!
learned
many
lessons.
God taught
Józsuéso3:16
(2Móz
14,21-22)
me about compassion, hope, and grace.
I could see His power Megállt
at work athrough
víz.
the doctors He called to serve the
Minthogyha
óriási
kéz
Jamaican population as well as through
tartotta
volna
föl,
the patients whose lives He changed
megállt,that
forever. The trip made me realize
s
rakásra
gyûlt, be
I’m not on this earth to serve myself,
feszült,live
a successful doctor, and hopefully
hullámra
a happy life.hullám
I’m here
for onehõkölt.
purpose:
to serve and glorify Jesus. Megállt
Anything
egy percre,
else that I do is meaningless.
I gained a
amígmotivation
a túlsó partra
new perspective and
to keep
át nem
értünk.
serving the Lord through
serving
others,
and I hope that I can pass it onto others.
Proverbs 29:18 states,
there is
Várj“Where
még Uram!
no vision, the people
perish.”
I believe
Kezed
ne vedd
el!
that this is notMég
onlymindig
an inspiration
for me
itt vagyok,
and allmég
other
optometrists
in our
pursuit
mindig
itt vagyunk
sokan.
to help people see better, but also a call
for Christians to
spread the
Good
News
Herjeczki
Géza
(1977)

2010.június
szeptember
2015.

toÜLDÖZÖTT
everyone, sharing
hope and grace so
SZABADOK
that none may perish.
folytatás
oldalról in allowing me
God wasazso1.gracious
toAzparticipate
in this
trip through
the
élet gyötrelem,
de azért
van mit enni,
funding
and
generosity
of
His
people,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
including
the temetéshez
Hungarianvaló
Convention,
a tisztességes
jogukat is
through it's Missionary Fund. I am so
megtarthatták.
Az
élet
egy
merõ
incredibly grateful for their kinlódás,
support
reménytelenség
és halál.
De each
hát ezis
and
continue to be
amazed
dayjobb,
by
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
God's faithfulness in providing forennél
His
többre.toFogadjuk
el a helyzetet,
people
accomplish
His work.és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Tünde
Veresma is
Hányan tengetik az
életüket
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
HAPPY
FATHERS'
nem
jött hozzá
a SzabadítóDAY!
és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.

Parents' Number One
MilyenAssignment
a mi Szabadítónk? 2Mózes
Max Lucado
12:42-benby
találunk
egy különös monda-

tot
Istenrõl.22:6 says, “Direct your
Proverbs
Virrasztott
az right
Úr azon
éjszakán,
children onto the
path,azand
when
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
they are older, they will not leave it.”
éjszaka az Úré volt.
Straight
teeth,
straight As,
or ebben
straighta
Micsoda
evangélium
van
posture
cannotVirrasztott
hold a candle
mondatban?
az compared
Úr. Pedig
toIzráel
placing
a child
on the straight
õrizõje
nem szunnyad
és nem
spiritual
path.
The
highest
privilege
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott
az
and
have asamikor
a parent
is to
Úr purpose
azon azyou
éjszakán,
kihozta
lead
your
child in the way of Christ. The
népét
Egyiptomból?
towering
questions
for Christian
parents
Emberileg szólva
– Isten mindent
are
these:
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
Doéjszakán.
my kids know
Christ?  
az
A szabadulás
minden
Have they tasted
His gracefelügyelte,
and found
mozzanatát
személyesen
comfort
His cross?figyelõ tekintetével
mindenatpillanatot
Do
they
know
death
defeated
kísért végig.
Háttheir
kicsoda
ez aisrabszolga,
and
their hearts
arenép,
empowered?
koszos,
rongyos
hogy az Isten
személyesen
gondoskodik
és
Parents, assignment
numberróluk,
one is
mindent félretéve
figyel
rájuk?
discipleship.
Help your
child
walk in the
késõbb
virrasztott
way 1500
of theévvel
Master.
Whatismét
a phenomenal
az Isten isa yours!
Gecsemáné
kertben,
azon
privilege
Imagine
the joy
youa
csütörtök
éjszakán,
azonbefore
a pénteken,
will
feel when
you stand
Christ,
azon a by
húsvét
a mi
flanked
yourhajnalon,
wife andamikor
children—
szabadításunk
when
your childtörtént.
says,
Sõt, személyes bizonyságom van ar“Thanks, Dad. Thanks for telling me
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
about Christ.”
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
From Dad Time
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. MISSIONARY
Elindultak tehát. Fund
Nem volt telekommunikáció.
lehetett mobilThe purpose: Nem
supporting
the
telefonon
rákérdezni
elején,
hogy
missionary
initiativesa sor
of our
young
people.
Donations
thisKözel
fundkét
hátul
minden
rendbenfrom
van-e.
will be nép,
allocated
by the Missionary
milliós
asszonyok,
gyermekek,
and
Benevolence
Board
at végeits
öregek, juhok, barmok,
szekerek,
mid-year konvoj.
meetings.
The tenger
written
láthatatlan
A Veres
partapplications
addressed
to the MBB
ján
tábort vernek,
megpihennek.
Egyshould state the goals and the
szer
csak felröppen
a hír, aztrip,
egyiptomi
duration
of the mission
and
sereg
közeledik.
a pánik
a táborshould
include aKitör
letter
of support
ban.
tenger,ofmögöttük
az ellenség.
fromElõl
theapastor
the applicant.
A nép
elõbb segítségért
Istenhez,
Contributions
can bekiált
mailed
to
aztán
pedig neki
esik on
Mózesnek:
the Treasurer
(address
page 2). Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

9. oldal
3. oldal

Kulcsár
sándor
díjat
kapott
Egyiptomból? 2Mózes
14: 10,Kornya
11. Jobb
Magyarországi
Baptista Egyház
folytatás
1. oldalrólmeghalni Egyiplett volnaazszolgaként
tomban.
Kiderül,
van acsúcsai
népnek
A Magura magasbahogy
szökkenő
és
hite,
de
még
nagyon
gyenge
az
a
hit. Ha
az abból kinyúló dombok által meghatájól mennek
a dolgok, emlékként
tisztelik azkísérte
Urat,
rozott
táj maradandó
végig
de ha életét,
balul hisz
üt kiezeknek
valami,erdőit,
máris mezőit
pániszámtalanszor
bejárta
gyermekkorában
kolnak és bûnbakot
keresnek.
Ki volt a
és
korahogy
ifjúságában.
hibás,
ide jutottunk?
Szülőfalujának
baptista
Mellesleg, soknépes
keresztyén
tartgyülekeezen a
zetében
érte
utol
Isten
megtérésre
szólító
szinten a hitéletében.
hívása, aminek 1959-ben engedett. A koEkkor
Mózesnek
eszébe
jut Isten
rabelei
Romániában
akkor
az ateista
komígérete. 2Mózes
6-8. Isten
megígérte,
munizmus
lelket6:szorító
időszaka
tomhogy amikor
megszabadítja
õket az
egyiptobolt,
nem részesült
elismerésben
miak
kezébõl,
és beviszi
népét
az ígéret
az
a fiatal,
aki ilyen
döntésre
jutott.
A hívők
gyülekezetére
nagynem
politikai
földjére.
Akkor tehát,
kell nyomás
félni a
és
üldözés
nehezedett mert
a hitélet
jelen
veszedelemtõl,
ez elsorvaszcsak egy
tása
és
kiirtása
céljából.
Az
állami
hatósárövid epizód a nép életében. Nem
ez a
gok beavatkoztak a gyülekezetek életébe,
vég,
Isten
folytatást
ígért.
Most
az
a
ezért a bemerítéseket is ritkán és nehezen
dolgunk, hogyÍgy
erõsen
ráálljunkhogy
Isten
engedélyezték.
történhetett,
az
szavára.
Így Sándornak
bátorítja Mózes
népet:
Ne
ifjú
Kulcsár
is kétaévet
kellett
várnia
megtérése
őszen tiféljetek!
Álljatokután,
helyt,míg
és 1961
meglátjátok
tokban
hogyanbemerítkezhetett.
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: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
Megtérésekor
ígéretet
tett azonban
az Úrnak:tu-el
hogy:
Nem tudom!
Egyet
fogja mondani, hogy van bűnbocsánat és
dok! Az Úr
harcol
értetek, és Lelkipásza lehetetüdvösség
Jézus
Krisztusban.
lenbõl
is
ki
tud
vezetni,
mert
Õ
Úr.legtora biztatására ismerte fel, hogyazezt
Ez a úgy
bibliai
hit. Hinni
azt is
jelenti,
koinkább
teheti,
ha maga
lelkipászmolyan
azt, amit
Isten
mond,
tor
lesz. veszem
Isten hívását
látta
meg
ebbenhaa
felismerésben,
ezért 1961-benlátszik
elkezdte
annak minden ellentmondani
is.
tanulmányait
a Bukaresti
Baptista
TeNem tudom, hogyan
szabadít
meg, csak
ológiai
bevárok ráSzemináriumban.
és hiszek benne, és1965-ben
amit nekem
fejezte tanulmányait és ennek az évnek
mond, megteszem.
pedig
az Õ
augusztusában
meg Ais többi
kezdte
lelkipászfeladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
tori szolgálatát Szilágyperecsenbenleféés a
kezni a Rajonhoz
harcikocsik
kerekét,
homályt
Somlyói
tartozó
további
nyolc
bocsátani
az egyiptomiakra...
a
magyar
baptista
gyülekezetben, mind
úgymint
Szilágysomlyó,
Varsolc,ÕSzilágynagyfalú,
Szabadító Úr feladata.
viszi véghez a
Bagos,
Valkó,kegyelembõl.
Borzás, Zovány,
szabadítást
HitSarmaság,
által foIlosva
magyar
gyülekezeteiben.
gadhatod
el. Hitbaptista
által élhetsz
szabadon,
Lelkipásztorrá avatása 1966 októberében
bár mindig
valósult
meg.üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
Szilágysági kezdő szolgálata nem volt
érted.
hosszú, de könnyű sem. Szolgálata röA tengerparton
kapujában
vidsége
azonban nema ahalál
tapasztalatlanság
álltak, Isten
számukhibáiból,
sempedig
pedigmegnyitotta
a körzet nagyságából
ra az élethanem
kapuját,
és õk átléptek
a haadódott,
a kommunista
hatóságokkal
való
következménye volt.
lálból
az konfliktus
életbe.
1966-ban az állami hatóságok azzal váEzt ameg
lépést
se halogasd!
doltak
egyteperecseni
testvért, hogy
„klerikális tevékenységet
folytat”.
Lukács JánosEz azt

Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2. néljelentette
valójában, hogy
engedély
www.baptista.hu/berettyoujfalu
kül
prédikált a gyülekezetekben. Ugyanis
a hívők elleni üldözés egyik megnyilvánulása
volt,
hogy csak lelkipásztoroknak
Kedves
Testvéreink
Jézus Kriszvolt szabad igét hirdetni saját gyülekezetusban!
tén
kívül, Amerikai
de nekik isMagyar
csak akkor,
ha erre
Kedves
Baptista
államilag engedélyezve voltak. Az emSzövetség!
lített bevádolt testvérnek lett jogvédője
Kulcsár
Sándor egészenaza Isten,
bukaresti
Leg„Nem igazságtalan
hogy
felsőbb Bíróságig.
Végül is a testvért
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és afelmentették,melyet
de hatósági
nyomásra,azemiatt
szeretetrõl,
tanúsítottatok
Õ
az ügy
miatt
Kulcsár
Sándornakés1967-ben
neve
iránt,
amikor
szolgáltatok
szolel kellett
hagynia a Szilágyságot.
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10) Ekkor a
nagybányai gyülekezetnek és körzetének
pásztorlását
vállalta
el. Ugyanebben
Köszönjük, hogy
gondoltak
ránk ne- az
évben
feleségül vette a szilágysomlyói
héz
helyzetünkben.
Kulcsár
Anna
Máriát,végi
aki leomlása
hűséges és
társa
Imaházunk
augusztus
és segítőjeután
lett ajólelki
munkában. Az
idők
lebontása
reménységgel
vafolyamán
négy
gyermekük
született:
Sángyunk
afelõl,
hogy
Isten megsegít
bendor, Attila,
és Zsolt.
nünket
egy újErika
és szép
hajlékot építeni
A nagybányai
körzetben,
amihez
Nagyistentiszteletek
céljára,
az Õ neve
dicsõbánya Amellett
még Koltó,
ségére.
munkálatokat
jövõ Felsőbánya,
tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Dániel lelkipásztor
A Kornya Papp
emlékplakett
két oldala

István gondnok
Avasújváros Szatmári
és Kőszegremete
is tartozLisztes
Tibor
tak, szintén a hatóságok
általpresbiter
elüldözött
lelkipásztor, Budai Lajos szolgálatát foly===========================
tatta nagy szeretettel és odaadással 1976ig. Ekkor a brassói gyülekezet hívta meg
VÁRJ MÉG!
lelkipásztorának,
ahol 1982-ig szolgált.
Józsué
(2Móztartozó
14,21-22)
Brassóban3:16
és a hozzá
Pürkerecen
és Krizbán megismerte közelebbről a székely népet is. Szolgálatának
hat a
éve
alatt
Megállt
víz.
a hatóságok csak
ideiglenesóriási
letelepedéMinthogyha
kéz
si engedélyt adtak neki
a városba,
azt is
tartotta
volna föl,
sok huzavona után. Brassóimegállt,
szolgálata
ideje alatt Kulcsár Sándor beiratkozott a
s rakásra
gyûlt,
Kolozsvári Egyetemi Fokú
Egységes
Profeszült,
testáns Teológiai Intézetbe, ahol teológiai oklevelet hullám
szerzetthullámra
1980-ban.hõkölt.
Tanulási
Megállt
szándékát így indokolta Kulcsár
Sándor:
percre,
A lelki ébredést is magyaregy
politikai
mozamíg
a
túlsó
partra
galomnak bélyegezte a román kommuniznemlelkipásztor
értünk.
mus, ami természetesenáttöbb
és lelki munkás több évi börtönbüntetésémég Uram!
hez vezetett. Egyre Várj
nyilvánvalóbbá
vált,
hogy a magyaroknak
összenekell
fogniuk,
Kezed
vedd
el!
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MABAVISZ találkozó a Vajdaságban
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telefonon rákérdezni a sor elején, hogy szabadítást kegyelembõl. Hit által fohátul minden rendben van-e. Közel két gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
milliós nép, asszonyok, gyermekek, bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
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A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
Ezt a lépést te se halogasd!
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
Lukács János
tettél velünk, miért hoztál ki minket
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Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
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Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)

Szentségre nevelő eszköz
Életem (61)

"Mózes leírta azon a napon ezt az
éneket, és megtanította rá Izráel fiait."
5Móz 31,22.
"Most pedig írjátok le ezt az éneket!
Tanítsd meg rá Izráel fiait, add a szájukba, mert ez az ének lesz a TANÚM
Izráel fiaival szemben... De amikor rászakad a sok baj és nyomorúság, akkor
ez az ÉNEK, amely nem megy feledésbe
utódainál sem, TANÚSKODNI fog ellene." 5Móz 31,19-21.
Különös, egyedi indokkal írat Isten Mózessel éneket. Miért teszi ezt?
Nem akarom feltenni ezt a kérdést, de
az nagyon itt van, nem lehet elkerülni.
Tanító és nevelő szándékkal teszi ezt,
Ő, aki legjobban tudja, hogy énekelve
jobban fog az agy, és erősen társulva az
érzelemmel, egy életen át megmarad a
fontos tudni való. Közben Istent dicsőítő, magasztaló ének, mert Isten tetteit
írja meg és teszi felejthetetlenné. Nem
szabad elfelejteni Isten tetteit - sem akkor, sem most! Viszont nem titkolja a
Mindenható, ez is szeretetből van, hogy
ez az ének tanúskodni fog Izráel fiaival
szemben. Nem lehet majd letagadni,
vagyis azt mondani, hogy nem tudtam,
nem mondták, nekem nem tanították.
Hányan és hányan tettek és tesznek
bizonyságot, hogy egy-egy ének, vagy
annak csak egy sora, egy bibliai igazság, hozta vissza őket Istenhez, és a hívők közösségébe.
Mert ahogy tudnom kell, hogy Isten
Egyiptomból hívta ki Izráel fiait, hogy a
pusztában népet neveljen magának, úgy
a hívők közössége sem egy tömeg, mely
külső nyomásra áll elő, hanem KÖZÖSSÉG, mely önkéntes csatlakozókból áll.
Lelkünknek abból a szükségéből, hogy
azokkal legyek együtt, akik ugyan azt
élték át, az Isteni kihívás, kiválasztás
hitbeli elfogadása által, amit én. Ez pedig az 1Kor 2,9. Ez pedig -szerintemösszejöveteleink fő értéke.
Isten jelenléte nélkül az istentisztelet kontradiktatorikus. Mert az Egyház
OPUS DEI, a Krisztus műve, melyben
Ő maga működik. Ott - olvastam erről
-, ahol a csoport önmagát dicsőíti, valójában nem dicsőít senkit és semmit,
mert semmi lelkit nem képes előállítani.
A csoport(osulás) nem ok a dicsőítésre,
mert semmi sem fog történni, ha nincs
jelen a LOGOS, akire az egész világ
vár!
A mi baptista liturgiánk több részből
áll: ima, igehirdetés, ének és áldozat. A
2015. június

KISHEGYESI KÖSZÖNTÉS
Ünneplő gyülekezet, kedves jelenlévők! Öröm és hála van a szívemben,
hogy ma, 2015. május 16-án a kishegyesi
baptista imaház megnyitóján itt együtt
lehetünk. Dicsőség Istennek, akinek
elhatározásából és áldásával ez megtörténhet.
Boldogság tölti el szívemet és átérzem, mint minden hittestvérünk is a
részek egységét a teológiától való függésük teszi. Így az ének-zene is a teológiával összhangban kell szolgálja, mint
a többi rész is, a SZENTSÉGRE VALÓ
NEVELÉS magasztos szolgálatát. A
teológiának interveniálnia kell az énekzenénél a szentséget illetően! (1Sám 2,23)
Ha azt kérdezem, hogy mely ének
felel meg a Biblia követelményének, a
teológiának nincs válasza. Vagy, ahogy
A. Vidáković muzikológusnál olvastam
(szabadkai volt), mint egyedüli mércét
ÍZLÉSÜKET hozzák fel. Tetszik vagy
nem tetszik. Mintha nem ismernénk
Isten akaratát az ének-zene területén.
Viszont az a kérdés, hogy megtettünk-e
mindent, hogy megtudjuk? Igaz, Isten
akaratát nem lehet pausál, átalányban
megtudni, hanem minden területen külön-külön. Ehhez pedig több időt kell
Istennel tölteni és megkapni a krisztusi
értelmet. Ef 5,17-19. Így válik majd az
éneklés is a szentségre való nevelés eszközévé. Ehhez pedig Krisztus-ismerő,
érte harcoló, hitben kipróbált ének-zene
vezetőkre van szükség. Ahogy, például
Dr. Almási Kornél testvér az egyszerű
énekeket, zeneileg átköltve, új köntösbe
öltöztetve, a szimfonikusokkal előadva,
kielégítette szép iránti igényünket.
Nagyajtai Eszter

helyi lelki testvéreim örömét. Hiszen
mennyei édes Atyánknak terve van velünk; gyönyörűség felismerni és látván
látni az Ő folyamatos alkotó munkáját.
Bevonni, alkalmazni kíván minket is,
kiket kiválasztott, „hogy dicsőségének
magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. Őbenne
pedig titeket is, miután hallottátok az
igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett
pecsétjével, a megígért Szentlélekkel,
örökségünk zálogával, hogy megváltsa
tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.” (Ef 1,12-14)
Tehát a feladat adott, meghatározott.
Magam is emlékszem és a lelki mérföldkőnél vissza tekintek, látom, hogy
az ő irgalmas szerető szívéből áradt,
áradt és ömlött a szeretet, a megmentő
kegyelem – így van ez ma is: kihívja az
övéit a világból és beépíti az ő földi gyülekezeteibe – így a szülőfalumba is.
- Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.” (Jn 3,16)
A mi feladatunk megélni, tovább vinni az evangéliumot, a jó hírt, az örömüzenetet.
Ehhez kívánok a testvéreknek jó
egészséget, kitartást, hűséget és hig�gyétek el - „az Úrban való öröm erőt ad
nektek” (Neh 8,10). Isten gazdag áldását
kívánom életetekre a gyülekezet életére,
növekedésére is.
Kedves jelenlévők, kik még nem döntöttetek Jézus Krisztus mellett, figyeljetek és halljátok meg az Ő szavát: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek
országa” (Mt 4,17). Igyekezni kell, míg
tart a kegyelem; hívni, menteni – szeretteinket is, hogy senki el ne vesszen!
Király Margit
a pacséri baptista gyülekezet tagja

