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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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IV.
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estérõl-estére kolorádói táboro- tozott a fáraónak és szolgáinka indulata
sor 2017. június 30-július 2-ig.

1Korintus 10:11. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó
idõkben élünk.
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Herjeczki Éva testvérnőre maradt ez a
MÉG! köszönjük,
szolgálat.VÁRJ
Éva testvérnőnek
Józsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
hogy
elvállalta,
Urunk
kegyelmét és
áldását kívánjuk a feladatok elvégzésében.
Megállt a víz.
Ifjúsági szövetség:
Kulcsár
Zsolt
Minthogyha
óriási kéz
testvér vezetésével,tartotta
továbbra
is áldásos
volna
föl,
és hatékony az ifjúsági szövetség
megállt,működése. Nagyon pozitív
visszajelzéseket
s rakásra
gyûlt,
kaptunk a májusi, alhambraifeszült,
ifjúsági
találkozóról,hullám
ahol Kulcsár
Attila
testvér
hullámra
hõkölt.
szolgált. Köszönjük az alhambrai
gyüleMegállt
kezetnek az áldozatot, a jól
megszerveegy percre,
zett programokat, a szeretett különböző
amíg
a
túlsó
partra és
megnyilvánulásait, amellyel áldottá
át
nem
értünk.
emlékezetessé tették fiataljaink számára
a találkozót.
Várj még Uram!
A torontói imaházmegnyitás
miatt, elne vedd
el!
marad a rendszeresKezed
őszi ifjúsági
találkoMég York-ban
mindig ittegy
vagyok,
zó, azonban, New
rendhamég mindig
itt vagyunk
sokan.
gyó találkozót
szervezünk
középiskolás
és pályaválasztás előtt álló fiataloknak.
Herjeczkiaz
Géza
(1977) veBővebb információval
ifjúsági

4.2010.
oldal szeptember

zetők
szolgálnak majd.
A New York-i
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
gyülekezet nevében, szeretettel hívjuk
az 1. oldalról
ésfolytatás
várjuk fiataljainkat
erre a rendkívüli
alkalomra.
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
A tavaszi
ifjúsági
találkozót
detroiti
van
húsosfazék,
fokhagyma
és auborka,
és
testvérek
szervezik,
imádkozzunk
a ta-is
a tisztességes temetéshez való jogukat
vaszi találkozóért és azért, hogy fiatalmegtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
jaink minden alkalommal megtapaszreménytelenség
és halál.életet
De hátátformáló
ezis jobb,
talják
Isten közelségét,
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
erejét és áldását.
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben
próbáljuk elviselhetõvé tenni.
IV. Rendezvényeink
Hányan tengetik az életüket ma is
MaBaVit:
Egy szűk hónap múlva (auezzel
a rabszolga-gondolkodással?
gusztus
4-6)
„Valami
új született”
címÍgy tengette
az életét
Izráel míg
el
mel
veszia aSzabadító
MaBaVit és
4 Debrenemkezdetét
jött hozzá
ki nem
cenben,
örvendünk,
hogyházából.
Szövetségünk
hozta õket
a szolgaság
részéről szép számban jelentkeztek a
találkozóra. Az ez évi találkozó kisMilyen a mi
Szabadítónk?
sé történelmi
jellegű
lesz, mivel2Mózes
ott is
12:42-ben
találunk
egy
mondaemlékezünk az 500 éveskülönös
reformációra,
tot Istenrõl.
valamint
Kornya Mihály magyar bapaz Úr azon azhalálának
éjszakán,
tistaVirrasztott
úttörő misszionárius
amikor
kihozta õketAEgyiptomból.
Ez az
100.
évfordulójára.
konferenciának
4
az lesz:
Úré volt.
főéjszaka
alkalma
péntek este bemerítési
Micsoda evangélium
ebben a
istentisztelet,
szombat estevan
evangelizámondatban?
Virrasztott
az Úr.bemuPedig
ció,
szombat délelőtt
szövetségi
Izráel õrizõje
nem
szunnyad
és nem
tatkozások
illetve
szekciós
foglalkozáalszik.
Mit jelent délelőtti
az, hogy istentisztelet
virrasztott az
sok.
A vasárnap
Úrvacsorával
A MaBaVit
előtti
Úr azon az zárul.
éjszakán,
amikor 4kihozta
napokban
Ifjúsági Konferencia is lesz,
népét Egyiptomból?
aholEmberileg
több száz fiatal
találkozik
együtt
szólva
– Istenésmindent
szolgálják
Urat.
félretett ésazcsak
azAÕtalálkozókkal
népére figyelt kapazon
csolatos
részletes
információk minden
www.
az éjszakán.
A szabadulás
mabavit.hu
mozzanatát weboldalon
személyesen találhatóak.
felügyelte,
Amint
az
MJB
látni
minden pillanatotbeszámolójából
figyelõ tekintetével
fogjuk,
szövetségünk
8
ezer
dollárral
tákísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
mogatja
rendezvény
koszos,a rongyos
nép,megszervezését,
hogy az Isten
illetve
ugyan olyan
összeggel róluk,
a kisebb
személyesen
gondoskodik
és
szövetségekben
élő
testvéreink
mindent félretéve figyel rájuk? részvételét.
1500 évvel
késõbb ismét
Jubileumi
táborozás:
Jövővirrasztott
nyáron,
az
Isten
a
Gecsemáné
kertben,
azon
mivel 110 éves lesz szövetségünk,
csa-a
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
ládi hetet tervezünk a közgyűlést megazonhétre.
a húsvét
hajnalon,információkat
amikor a mi
előző
Részletesebb
szabadításunk
történt.
később közlünk, de már most bátorítunk
Sõt, személyes
bizonyságom
vanszaarmindenkit,
úgy tervezze
a jövő évi
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
bad napokat, hogy tudja megragadni ezt
évvel ezelõtt
egy télilehetőséget.
estén, amikor
az28ünnepi,
közösségépítő
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
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ság, (tagjai: Kulcsár Sándor, Herjeczki
öregek,
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Novák
József,
Püsök
Dániel, végeGerláthatatlan
A Veres
tengerhogy
partgely
István) konvoj.
amelynek
az a dolga,
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egymegvizsgálja, hol van szükség kiigaszer csak
felröppen
a hír, az
zításra
vagy
változtatásra.
Haegyiptomi
lesznek
sereg közeledik.
Kitör
a pánik
a tábormódosító
javaslatok,
azok
a szövetség
ban. Elõl
a tenger, (VB,
mögöttük
az illetve
ellenség.
vezető
bizottságai
MJB)
a
A nép elõbb
segítségért kiált
Istenhez,
közgyűlés
jóváhagyásával
lesznek
érvényesek.
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
Gergely
tettél velünk, Dr.
miért
hoztálIstván
ki minket

2017. július-augusztus
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
Néhány
fénykép a 110.
közgyűléssel
hogy
megszabadítja
õket
az egyiptotábori alkalmakról
miakkapcsolatos
kezébõl, és beviszi
népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
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
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János
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Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
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pontjára
szétszóródott
magyarazbaptisták.
A nép
elõbbfontosnak,
segítségérthogy
kiáltaIstenhez,
Ezért
tartjuk
tagszöaztán pedig
nekirendszeresen
esik Mózesnek:
Mit
vetségek
vezetői
találkozzanak,
megoszthassuk
tettél hogy
velünk,
miért hoztál egymással
ki minket

5. oldal
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?
örömeinket
éssok
gondjainkat,
Mellesleg,
keresztyénterveket
tart ezenkéa
szíthessünk
és együtt kérjük Isten áldását
szinten a hitéletében.
a magyar
misszióra.
Ekkor baptista
Mózesnek
eszébe jut Isten
A rendszeres
is fonígérete.
2Mózesinformációcserét
6: 6-8. Isten megígérte,
tosnak
látjuk.
Ezért
számolunk
be
laphogy megszabadítja
õket
az egyiptojainkban
– Békehírnök,
Szeretet,
Evanmiak kezébõl,
népét azaígéret
géliumi
Hírnökés–beviszi
rendszeresen
hazai
földjére.
Akkor
tehát,
nem
kell félni
a
és elszakított országrészekben
végzett
jelen veszedelemtõl,
mert ez csak
egy
missziómunka
eredményeiről,
gondjarövidfelhívásokat
epizód a népintézve
életében.
Nem megez a
iról,
egymás
segítésére.
Így próbálunk
segítséget
vég, Isten folytatást
ígért. Most
az a
nyújtani
szétszórtságban
élő, olykor
dolgunk, ahogy
erõsen ráálljunk
Isten
igen
nehéz
között
szavára.
Ígyanyagi
bátorítjakörülmények
Mózes a népet:
Ne
szolgáló
testvéreinknek.
Katasztróféljetek! Álljatok
helyt, és meglátjátok
fák esetén pedig, mint például a tiszai
hogyanaszabadít
ma aznemzetiségi
Úr benneárvíz,
délszlávmeg
háború,
teket!
2Mózes
14:
13,
14.
elnyomás, vallásszabadság megsértése
Mózes
nem okosabb,
mint a nép,kísércsak
esetén
különösen
is figyelemmel
hisz testvéreink
Istenben, éssorsát,
a hit beszédét
mondja
tük
és minden
más
az üldözöttésszabadoknak.
–tovább
szeretetszolgálati
közegyházi –Ha
jószolgálati
igyekszünk
Isten az aki, eszközeinkkel
akkor teljesíti az Õ
beszédét.
segíteni
Ebben hittegymást.
Mózes. Imaházépítés, mis�szióközpont-felújítás,
Ha azt kérdezte volnamissziómunkávalaki Mózessok
anyagiteljesíti
támogatása
is segíteni
tõl: Mikor
Isten,terén
amit megígért?
szeretnénk a jövőben, ahogyan ezt az
Erre Mózes
csak azt válaszolhatta
volna,
elmúlt
évtizedekben
is tettük. Sőt
arra
hogy:
Nem
tudom.
Ha
valaki
azt
kéris ígéretet tettünk, hogy a Lélek egysége
dezte volna:
Mózes, közöttünk,
mondd megszemnelegyen
meghatározó
künk,
hogyan
szabadítkezdeményező
meg Isten
ben
bármiféle
széthúzást
erővel.
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
A Magyar Baptisták II. Világtahogy: Nem az
tudom!
Egyet azonban
tulálkozóját
ezredforduló
történelmi
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetpillanatát megragadva a határon túl,
lenbõl is ki tud vezetni,
mertmeg
Õ az Úr.
Nagyváradra
hirdettük
2000.
Ez a bibliai
hit. Hinni
azt A
jelenti,
koaugusztus
11–13.
között.
Nagyvámolyan
veszem
azt, amit Isten mond,
ha
radi
Városi
Sportcsarnokban
mintegy
5000
sereglett
össze a háromnapos
annak fő
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
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
A tengerparton
a halálErdélyből
kapujában
konferenciára.
Nagyrészt
és
álltak, Isten pedig vettek
megnyitotta
Magyarországról
részt aszámuktalálkora azdeélet
kapuját,
és jöttek
õk átléptek
a hazón,
szép
számban
Felvidékről,
lálból az életbe.a Vajdaságból, AmerikáKárpátaljáról,
bólEzt
és aAusztráliából
is. A nagyváradi
lépést te se halogasd!
találkozó alaptémáját az „Egy az Úr,
egy a hit, egy a bemerítés”
újszövetséLukács János

giMagyarországi
ige határozta Baptista
meg. A sportcsarnoki
Egyház
rendezvénnyel
párhuzamosan
mintegy
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
ezer
magyar
baptista
fiatal
találkozott
a
4100 Berettyóújfalu,
u. 2.
Nagyváradi
ImmánuelEötvös
Baptista
Tempwww.baptista.hu/berettyoujfalu
lomban,
hogy külön is áttekintsék a fiatalabb generáció missziós kérdéseit.
Kedves
Testvéreink
A Magyar
BaptistákJézus
III. KriszVilágtatusban!
lálkozójára a magyar protestantizmus
Kedves Amerikai
Magyar Baptista
fellegvárában,
Debrecenben
került sor
Szövetség!
2006. augusztus 4–6. között. A város
legújabb
sportlétesítményében,
a 8000
„Nem igazságtalan
az Isten, hogy
ülőhelyes
Főnix
Csarnokban
ünnepelelfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
tünk együtt
a „Jézus
KrisztusazazÕ út,
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az
igazság
és
az
élet”
bibliai
üzenet
neve iránt, amikor szolgáltatok és
szol-fényében.
Ezzel párhuzamosan
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)a Kölcsey
Művészeti Központban, a debreceni
Nagytemplom
előtti
főtérenránk
és aneváros
Köszönjük, hogy
gondoltak
különböző
pontjain
tartottunk
énekes,
héz helyzetünkben.
zenés
evangelizáló
hívogató
Imaházunk
augusztusésvégi
leomlásaalkalés
makat. Ezzel
a magyar
lebontása
után párhuzamosan
jó reménységgel
vabaptista
fiatalok
héten
át együtt
kongyunk
afelõl,
hogyegy
Isten
megsegít
benferenciáztak
melletti
Dorcas
nünket
egy új aésDebrecen
szép hajlékot
építeni
Táborban. céljára, az Õ neve dicsõistentiszteletek
Ez aAváros
a reformáció
óta minségére.
munkálatokat
jövõkora
tavasszal
dig
fontos
szerepet
töltött
be
a
magyar
kezdjük meg, addig a nem várt tervekereszténység
megújulásában,
valamint
zéssel
és az engedélyek
beszerzésével
a nemzeti függetlenség kivívásában és
foglalkozunk.
ébren
tartásában.
A város végrehajföldrajzi elTervünk
és szándékunk
helyezkedése
is kedvezőnek
ígérkezett
tására
fogjuk fordítani
a kedves testvérek
arra,számunkra
hogy itt rendezzük
a magyar
által
eljuttatottmeg
összeget:
baptisták
hisz köze$5,000,
azaz világtalálkozóját,
ötezer dollárt.
lebb fekszik a szomszédos országok maEzúton isvidékeihez
megköszönve
testvéreink
gyarlakta
és baptista
népésegítségét,
kérjük
is a minket
hez. Ennek
volttovábbra
köszönhető,
hogy és
ezen
aza Úrra
figyelõ
imádságaikat! közel
Minden
debreceni
világtalálkozón
6500
szolgálatukra
Istenünk
kívánjuk.
magyar baptista
vettáldását
részt az
egész világról.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
TalánGyülekezet
ez a tapasztalat
indította a világBaptista
nevében:
szövetség vezetőit most ismét arra, hogy
lelkipásztor
a reformációPapp
500.Dániel
és Kornya
Mihály
Szatmári
István
gondnok
halálának 100.
jubileumi
évében
ismét
Lisztes
Tibor presbiter
Debrecen legyen
a Magyar
Baptisták
4. Világtalálkozójának a helyszíne.
===========================
Hisszük, hogy ezeken a világméretű
találkozásokon
VÁRJa Szentlélek
MÉG! egyesítő és
megújító erejét megtapasztalva a maJózsué 3:16 (2Móz
14,21-22)
gyar
baptisták még
odaszántabban
Megállta a víz.
fogják
Jézus
Krisztustól
Minthogyha
óriási kapott
kéz
nagy volna
missziópatartotta
föl,
rancsot megállt,
beteljesíteni:
„Nekemgyûlt,
adatott
s rakásra
minden feszült,
hatalom
mennyen hõkölt.
és földön.
hullám hullámra
MenjetekMegállt
el tehát,
tegyetek tanítván�egy percre,
nyá minden
népet,
amíg
a
túlsó
m e g k e r epartra
sztelve
át nem
őket
az értünk.
Atyának,
a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
Várj még Uram!
tanítva őket, hogy megtartsák
mindazt,
Kezed
ne vedd
el! én
amit én parancsoltam
nektek;
és íme,
mindig
itt vagyok,
veletek vagyokMég
minden
napon
a világ végezetéig.”
28,18–20)
még (Mt
mindig
itt vagyunk sokan.
Legyen mindezért Istené a dicsőség!
Herjeczki
Géza
(1977)
Dr.
Mészáros
Kálmán

6.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor
kihozta õket Egyiptomból.
Augusztus
4. péntekEz az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium
van aebben
Figyelemfelhívó
programok
város-a
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
központban 13:00 – 15:00
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Főnix
csarnok
Úr
azon
az éjszakán, amikor kihozta
15:00
Kapunyitás
népét Egyiptomból?
16.30–17:00
Fúvósok– Isten
szolgálata
a
Emberileg szólva
mindent
csarnok
előtt
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
18:00 Megnyitó
istentisztelet
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
bemerítéssel
minden pillanatot
figyelõ tekintetével
kísért
végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
Megnyitó
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
A kárpátaljai misszió
bemutatása
személyesen
gondoskodik
róluk, és
A
MABAVISZ-elnökség
köszöntése
mindent félretéve figyel rájuk?
és imája
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
Bemerítés
az
Isten a Gecsemáné kertben, azon a
Igehirdetéséjszakán,
– Papp János
csütörtök
azon a pénteken,
azon
a húsvét hajnalon,
amikor
mi
A bemerítkezettek
köszöntése
és akézszabadításunk
rátételes
ima történt.
Sõt,Misi
személyes
bizonyságom van arMező
zenés bizonyságtétele
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott az Úr
Záróének és áldás
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
Zenei szolgálattevő: Mike Sámuel
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.

20:30 szabadok,
Ráadásprogram
Üldözött
gyõztes szabaImaés dicsőítőest
dok. Elindultak
tehát. Nem volt tebizonyságtételekkel
lekommunikáció.
Nem lehetett mobilDicsőítésvezető:
Révész
telefonon
rákérdezni
a sorDániel
elején, hogy
Bizonyságtevők:
Kérivan-e.
József
(sikethátul
minden rendben
Közel
két
milliós Nagy
nép, Csaba
asszonyok,
gyermekek,
misszió),
(kárpátaljai
mis�öregek,
juhok,
barmok,
szekerek, végeszió),
Novák
Zsolt
(romamisszió)
láthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. EgyAugusztus
szer
csak felröppen5.a szombat
hír, az egyiptomi
sereg közeledik.
a pánik a táborFőnix Kitör
csarnok
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
program
ADélelőtti
nép elõbb
segítségért kiált Istenhez,
08:30-től
Erdélyi
szolgálataMit
aztán pedig neki fúvósok
esik Mózesnek:
Éneklés
és zászlók
tettél
velünk,
miértbevonulása
hoztál ki minket

2017. július-augusztus
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
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
Amerikai
misszió
– Dr.
hogyan
szabadít
megbemutatása
ma az Úr benneGergely
István
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
Posztumusz
Kornya-díj
átadása
Mózes nem okosabb,
mint a nép,
csak
Füredi
Kamilla
családjának
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
Erdélyiaz misszió
– Pardi
tovább
üldözöttbemutatása
szabadoknak.
Ha
Félix
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben
hittKornya-díj
Mózes.
2017-es
átadása
Ha azt kérdezte volna valaki MózesIgehirdetés – Dr. Simon József
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Záró
közös
ének
Erre
Mózes
csak
azt válaszolhatta volna,
hogy:
tudom. Ha Erdélyi
valaki azt
kérZeneiNem
szolgálattevők:
és amedeztemagyar
volna: testvérek
Mózes, mondd meg nerikai
künk, hogyan szabadít meg Isten
11:00
csarnok
és
bennünket
ebbõlFőnix
a lehetetlen
helyzetbõl?
egyetemi
előadók volna,
Mózes csak
azt válaszolhatta
Szekciók
hogy: Nem
tudom!csoportokban
Egyet azonban tudok!
Az
Úr
harcol
értetek,
a lehetet1. Lelkipásztor házaspárokéstalálkozója
lenbõl
is ki tud Mihály
vezetni,ésmert
Õ az Úr.
2. Kornya
gyülekezet
Ez a bibliai hit.
Hinni azt jelenti, koplántálás
molyan
veszem azt,–amit
Isten mond, ha
3. Reformáció
anabaptizmus
– habán
örökség látszik is.
annak minden
ellentmondani
4. hogyan
Baptistaszabadít
oktatásmeg, csak
Nem tudom,
Baptista
várok 5.
rá és
hiszek szociális
benne, ésmunka
amit nekem
6. Vállalkozók
és cégvezetők
fóruma
mond,
megteszem.
A többi pedig
az Õ
7. Világmisszió
Paul
Msizával és
feladata.
Útat nyitni
a tengeren,
leféTony Peckkel
kezni a harcikocsik
kerekét, homályt
8. Pályaválasztási
workshop
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind a
9.
Média
és
művészet
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
10. Közös
kincsünk a dicsőítés
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által fogadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
12:30 Ebéd
bárAzmindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
étkezés csak azok számára biztosígyõzelmesen,
mert az ezt
Úrtartalmazza.
hadakozik
tott,
akik regisztrációja
érted.
A Délutáni
tengerparton
a halálprogram
kapujában
fakultatív
álltak, Isten
pedig megnyitotta
számuk14:00-17:30
Offline terasz
ra az élet kapuját, és õk átléptek a haA szentendrei
lálból
az életbe. Offline Center, Baptista Rádió, erdélyi fúvósok, kiállítók,
Ezt a hagyományőrzők,
lépést te se halogasd!bemutatók,
bibliai

ugrálóvár, arcfestés, Lukács
játékok János
stb.

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk 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 dicsõVárosnéző
programok
ségére.
A munkálatokat
jövõelérhetőek
tavasszal a
délután
során.
Jelentkezni
a
regisztrácikezdjük meg, addig a nem várt
terveós pultnál
zéssel
és azszemélyesen
engedélyek lehet.
beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk
és szándékunk végrehaj17:00 Vacsora
tására
fogjuk
fordítani
a kedves
testvérek
Az étkezés
csak azok
számára
biztosíáltal számunkra eljuttatott összeget:
tott,
akik
regisztrációja
ezt
tartalmazza.
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton19:00
is megköszönve
testvéreink
Esti evangelizáció
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra
figyelõmisszió
imádságaikat!
Minden
Vajdasági
bemutatása
szolgálatukra
Istenünk áldását kívánjuk.
Bizonyságtételek

Igehirdetés
– Paula Msiza
Testvéri
szeretettel
Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Imaközösség és éneklés
Záró ének, Papp
áldásDániel lelkipásztor
Szatmári István
gondnok
Zenei szolgálattevő:
Mike Sámuel
Lisztes Tibor presbiter

21:15 Főnix csarnok
===========================
Offline terasz – beszélgető tér

VÁRJ MÉG!

Augusztus
6. vasárnap
Józsué
3:16 (2Móz
14,21-22)

Főnix csarnok
a víz.
9:00 Ünnepi záró Megállt
istentisztelet

Minthogyha óriási kéz
Felvidéki missziótartotta
bemutatása
volna föl,
Magyarországi misszió bemutatása
megállt,
s rakásra
gyûlt,
Meghívott vendégeink
köszöntései
feszült,
Igehirdetés – Paul Msiza
hullám hullámra hõkölt.
Anabaptista és baptista Megállt
elődeink
tanuságtétele
egy percre,
Úrvacsora
amíg a túlsó partra
MABAVIT-zárás át nem értünk.
Záró ének és áldás
Várj
még
Zenei szolgálattevő:
500
fősUram!
kórus és
Kezed
ne veddKornél
el!
szimfonikus zenekar
Dr. Almási
vezetésével Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
12:00 Ebéd
Herjeczki Géza (1977)

2010.július-augusztus
szeptember
2017.

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták.
élet egy merõ kinlódás,
Idén nyáron Az
a Magyarországi
Bapreménytelenség
és
halál.
De hát ezisDebjobb,
tista Ifjúsági Misszió
(MABIM)
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
recenbe hívja a fiatalokat július 31-től
többre. Fogadjuk
augusztus
6-ig. el a helyzetet, és az adott
keretekben
próbáljuk elviselhetõvé
Izgalmas találkozó
lesz ez, hisztenni.
hanHányan
tengetikrengeteg
az életüket
ma is
gulatos
kávéházzal,
kiegészítő
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
programmal,
nagyon mély és aktuális
tanításokkal
készülnek
szervezők.
Így tengette
az életét aIzráel
míg el
Minden
lesza ahhoz,
hogy
nem jöttadott
hozzá
Szabadító
és akitábor
nem
ideje
közösségi
élményben
hoztaalatt
õket igazi
a szolgaság
házából.
részesüljenek a résztvevők.
A Milyen
cím alapján
felmerül a kérdés:
Mi
a mi Szabadítónk?
2Mózes
az12:42-ben
az új, amitalálunk
meg fog
születni?
Néhány
egy különös
mondatipp, amelyeket természetesen
a jelenlétot majd
Istenrõl.
vők
kiegészíthetnek:
az új
Úrdöntések;
azon az új
éjszakán,
új Virrasztott
találkozások;
barátamikor
õketújEgyiptomból.
Ez új
az
ságok;
újkihozta
élmények;
elhatározások;
éjszaka az Úré volt.
életek.
Micsoda
evangélium
van ebben
Ízelítőül
néhány
téma, melyekről
szóa
mondatban?
az Úr.hitelesPedig
lesz
a héten: a Virrasztott
Biblia történelmi
sége;
Isten terve
emberrel;ésmik
a
Izráelmiõrizõje
nemazszunnyad
nem
megtérés,
Lélekben
járás
alszik. Mitújjászületés,
jelent az, hogy
virrasztott
az
gyümölcsei;
lesz aamikor
mennyország.
Úr azon azmilyen
éjszakán,
kihozta
Előadók:
Bacsó Benjámin, Szabó Lásznépét Egyiptomból?
ló, Milánkovics
Dana,– Isten
Sipos mindent
Márk,
Emberileg szólva
Tóth
Sándor,
Paul
Msiza.
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
A tábor utolsó napjaiban, hétvégén
az aéjszakán.
A szabadulás
lesz
MABAVIT,
ahol ötezren minden
fogjuk
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
Istent dicsőíteni a Főnix Csarnokban.
minden
pillanatotnefigyelõ
tekintetével
Ezt
semmiképpen
hagyd ki!
kísért végig. Hát
kicsoda
ez
a
Muzsjai-Lízik rabszolga,
Bence
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
NEMfélretéve
SZÉGYELLEM
mindent
figyel rájuk? AZ
1500
évvel késõbb ismét virrasztott
EVANGÉLIUMOT
az
Isten
a Gecsemáné
azon a
„Mert nem
szégyellemkertben,
az evangéliucsütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
mot, hiszen Isten ereje az, minden hívőazon
a húsvét hajnalon,
amikor a de
mi
nek
üdvösségére,
elsőként zsidónak,
szabadításunk
történt.
görögnek
is, mert
Isten a maga igazsáSõt, személyeskibizonyságom
argát nyilatkoztatja
benne hitbőlvan
hitbe,
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
ahogyan meg van írva: ‘Az igaz ember
28 évvel
egy téli
estén,
amikor
pedig
hitbőlezelõtt
fog élni.’”
– Róm
1,16-17
Ha nyílnak
tekinthető
a Rómaiakhoz
rólam
is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
írt levél, akkor ez a két mondat a nyíl hegye.Üldözött
A levél üzenetét
precízen
összegzi
szabadok,
gyõztes
szabaazdok.
író. Szétrepeszti
a vallásos
a hitetElindultak tehát.
Nemés volt
telen
ellenállás páncélzatát,
és utatmobiltör a
lekommunikáció.
Nem lehetett
már
kijelentett
igazságok
mai
jelentősételefonon
rákérdezni
a sor
elején,
hogy
gének
túl az
Újszövetséghátul felismerésén
minden rendben
van-e.
Közel két
ben
kínáltnép,
valóság
elfogadására.
Nem
milliós
asszonyok,
gyermekek,
győzködik,
de
mint
talán
sehol
másutt,
barmok,
szekerek,
végeittöregek,
mind juhok,
a három
fajtáját
használja
a
láthatatlan konvoj.
A Veres
tenger partmeggyőzésben
hasznos
bizonyítékokján(ahogy
tábort erről
vernek,
megpihennek.
Egynak
Arisztotelész
fogalmaszer
csak
felröppen
a
hír,
az
egyiptomi
zott a Rétorikában); elénk tárul a szónok
sereg közeledik.
a pánika ahallgatáborjelleme,
és a tárgyKitör
fontossága
ban. Elõl
a tenger,
mögöttük
az ellenség.
tóságra
tett
hatásában
ismerszik
meg.
A apostol
nép elõbb
segítségért
kiált végzi
Istenhez,
Pál
nem
szégyenkezve
az
aztán pedighirdetését
neki esik(1),Mózesnek:
Mit
evangélium
ami üdvözítő
hatással
van minden
(2),kimert
hitettél velünk,
miérthívőre
hoztál
minket

7. oldal
3. oldal

szen
Isten ereje2Mózes
(3).
Egyiptomból?
14: 10, 11. Jobb
Máshol
maga
is belátja,
hogy
más
lett volna szolgaként
meghalni
Egyipdolog
bátornak
és hogy
határozottnak
mutattomban.
Kiderül,
van a népnek
kozni
írásban,
és gyenge
ugyanígy
hite, deazmég
nagyon
az viselkeda hit. Ha
ni is. Akinek viszont jellemvonása a bájól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
azjelentő
Urat,
torság – amire a kettős tagadást
de
ha
balul
üt
ki
valami,
máris
páni„nem szégyellem” szófordulatban ismekolnak
és bûnbakot
Ki volt
a
rünk
– azt
igazolja a keresnek.
múltja és majd
jövő
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
is -- „Tanúm az Isten, akinek teljes lelMellesleg,
sok keresztyén
ezen a
kemmel
szolgálok…”
(9.v), tart
„…szívem
szinten akész
hitéletében.
szerint
vagyok az evangéliumot
hirdetni
is, akikeszébe
Rómában
vagyEkkornektek
Mózesnek
jut Isten
tok”
(5.v.).
Nem 6:
szégyelli
a megígérte,
rá is bízott
ígérete.
2Mózes
6-8. Isten
örömhírt,
mert már járatos
mindabban,
hogy megszabadítja
õket az
egyiptoamivel
mások aésbotrányosban,
vagy
épmiak kezébõl,
beviszi népét az
ígéret
pen
balgaságban
hívőt
illetik.
Tudja,
Róföldjére. Akkor tehát, nem kell félni a
mában sem lesz ez másként.
jelen
mert ez -csak
Az veszedelemtõl,
evangélium – folytatja
nem egy
egy
rövid
epizód
a
nép
életében.
Nem
ez a
tan, de még az “örömhírnél” is több!
vég, Isten
az a
Isten
ereje, folytatást
amiben „aígért.
magaMost
igazságát
dolgunk, hogyki.”
erõsen
ráálljunk
Isten
nyilatkoztatja
Mennyei
Atyánk
jellemét,
szándékát
szavára.mentő
Így bátorítja
Mózesjeleníti
a népet:meg,
Ne
mégpedig
üdvözítő
hatásában
ez az
féljetek! Álljatok
helyt,
és meglátjátok
erő.
Valószínű,
hogyma
soha,
semmiféle
hogyan
szabadít meg
az Úr
bennemegnyilvánulásunkban
teket! 2Mózes 14: 13, 14.nem vagyunk
képesek
adni önmagunknál.
Az
Mózestöbbet
nem okosabb,
a nép, csak
evangéliummal,
annak mint
a szolgálatában
hisz Istenben,
a hit beszédét mondja
élve
viszont és
a képességeink
határán
tovább túl
az vagyunk.
üldözött szabadoknak.
Ha
messze
Az a Más használ
Isten az aki, akinél
akkor teljesíti
az Õszállásunkbeszédét.
bennünket,
az „alább
Ebbenveszünk
hitt Mózes.
ban”
jó irányt minden hozott
kacatunkkal.
Isten volna
munkája
nem
a kéHa azt kérdezte
valaki
Mózespességeink
függvénye;
az Ajándékozó
tõl: Mikor teljesíti
Isten, amit
megígért?
Szentlélek
vállal minden
riErre Mózeskészséggel
csak azt válaszolhatta
volna,
zikót
velünk.
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérAz evangélium üdvösségre való - Isdezte
Mózes,Sokan
mondd
meg ne-a
ten
jól volna:
él az erejével.
kifacsarják
künk,
hogyan
szabadít
meg
Isten
lényegét, hogy toldozhassanak és foltozbennünket vele
ebbõlmindenféle
a lehetetlen helyzetbõl?
hassanak
természetes
Mózes vagy
csak panaszt.
azt válaszolhatta
volna,
hiányt,
A keresztyénség
hogy: Nem tudom!
Egyet
azonban
tulegsúlyosabb
vétségeit
követi
el az evangélium
Amikor
dok! Azszíneiben
Úr harcol ügyeskedve.
értetek, és a lehetetIsten
helyett
politikai
ésazhatalmi
lenbõlereje
is ki tud
vezetni,
mert Õ
Úr.
érdekek
éltetik,
amikor
a
kihasznált
hiEz a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koszékenység
kalmáraként
piacozik,
akmolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
kor Isten ereje híján van maga is.
annak
minden
ellentmondani
is.
Mi az
a kapcsolódási
pont,látszik
az a kaNem tudom,ami
hogyan
szabadít
meg,hatáscsak
paszkodó,
ennek
az isteni
várokbizonyos
rá és hiszek
benne, és amit
nekem
nak
értelemben
alanyává
és
mond, megteszem.
többi pedig
az Õ
tárgyává
is teszi azAembert?
„…hitből
hitbe,
ahogyan
meg van
előfeladata.
Útat nyitni
a írva…”.
tengeren,Azlefédeinkre
csak úgy utaltak
régen,
hogy
kezni a isharcikocsik
kerekét,
homályt
„azok
a hívők.”
Az Isten erejét befogadó
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind a
hit
ajtónyitás
arra
a világra,
Szabadító Úr feladata.
Õ visziamiben
véghezJéa
zus
akarata kegyelembõl.
szerint történnek
dolgok.
szabadítást
Hit aáltal
foA vallás mond Róla dolgokat, ha igazat
gadhatod
Hit által
élhetsz
szabadon,Ő
is,
az nemel.elég.
„Isten
országában”
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
uralkodik. A jelenléte mindent áthat.
gyõzelmesen,
mert tapasztalunk
az Úr hadakozik
Mindebből
annyit
meg,
érted.
amennyit
hitben elfogadunk. Ha hittel(!)
megvalljuk,
lesznek aakik
hittel
fogadják
A tengerparton
halál
kapujában
–álltak,
úgy ahogyan
Kornya
Mihályszámukis hitte,
Isten pedig
megnyitotta
hogy
a
hirdetett
evangélium
valakiket
ra az élet kapuját, és õk átléptek a hameggyőz
a hallgatóságból.
lálból az életbe.
Szégyelljük magunkat, amikor nem
Ezt a lépést
te se halogasd!
követjük
az apostoli
példát?
NovákJános
József
Lukács

Szilánkok
(4)
Magyarországi Baptista
Egyház

Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet
De hogy megtudjátok...
(Márk 2,10)
4100írástudók
Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2. LegAz
mindent
tudtak.
alábbis
így gondolták magukról. Azt is
www.baptista.hu/berettyoujfalu
jól tudták, hogy csak Isten bocsáthatja
meg
a bűnöket,
s hogyJézus
istenkáromlás,
Kedves
Testvéreink
Kriszha
valaki
emberfia
ilyen
jogot tulajdotusban!
nít
magának.
De aztMagyar
nem tudták
(honKedves
Amerikai
Baptista
nan is tudhatták volna?), elfogadni meg
Szövetség!
nem akarták, hogy ez a názáreti Jézus
„Nem
az Isten,
hogy
nem
egyigazságtalan
emberfia, hanem
az Emberfia,
elfeledkezzék
cselekedeteitekrõl
és a
a Messiás, aa tiközénk
érkezett Krisztus,
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az Õ a
akinek van
hatalma
megbocsátani
neve
iránt,
szolgáltatok és szolbűnt,
sőt,amikor
aki tulajdonképpen
éppen
gáltok
szenteknek.”
(Zsid 6:10)
azértajött,
hogy megtartsa
a bűnösöket,
kegyelmet szerezzen a bűnösöknek –
Köszönjük,
élete
árán is.hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
Olyan sok
mindent
tudtunk,
Imaházunk
augusztus
véginem
leomlása
és
amíg
Mesterünk
meg
nem
magyarázta
lebontása után jó reménységgel vanekünk!
(Vagy
lehet,
hogy
még
ma
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít ben- is
azt hisszük
s nekünk
aztán
mondnünket
egy újamit,
és szép
hajlékot
építeni
hat
bárki
bármit?)
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
Szilánkok
kezdjük
meg, addig(5)
a nem várt tervezéssel
és
az engedélyek
beszerzésével
De hogy
megtudjátok...
kelj föl, menj
foglalkozunk.
haza! (Mk 2,10-11) Először is megboTervünka ésbéna
szándékunk
végrehajcsátotta
ember bűneit.
Talán
tására
fogjuk
fordítani
a
kedves
testvérek
senki sem tudott arról, hogy
bűnei is
által
számunkra
eljuttatott(hacsak
összeget:
voltak
ennek a bénának
nem a
$5,000,
azaz
ötezer
dollárt.
mindent-tudó írástudók, akik bizonyára
úgy
vélték,
ha beteg, testvéreink
akkor bizony
Ezúton
is hogy
megköszönve
bűnös is).kérjük
A Mester
nemisleleplezi
segítségét,
továbbra
a minket aésbűmegbocsátja,
azneit,
Úrrahanem
figyelõ„csak”
imádságaikat!
Mindenfölszabadítja őt
azoktól.
Azután
(hála az
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.
ott okoskodó írástudóknak) Jézus megTestvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
magyarázza,
mi történik.
Prédikál. Az
Baptista
Gyülekezet
nevében:bűnöket megEmberfiának
van hatalma
bocsátani, mondja,
s úgy folytatja,
hogy
Papp Dániel
lelkipásztor
én vagyok ez
az Emberfia.
Persze, ezt
Szatmári
István gondnok
szóval nem mondhatja,
hiszen
azonnal
Lisztes Tibor
presbiter
megköveznék istenkáromlásért. Szavak
helyett cselekedetével bizonyítja, hogy
===========================
ő az Emberfia/Messiás/Krisztus. Hogy
megtudjátok...
fel! És felkelt, és
VÁRJkeljMÉG!
hazament a béna, ágyát a vállára vet(2Móz 14,21-22)
ve.Józsué
Érthető3:16
a prédikáció?
Vagyis nem a
gyógyulás volt a cél, hanem az „csak”
Megállt a víz.
a bűnbocsánat megtörténtének
igazoMinthogyha
óriási
kéz
lására szolgált.
Mert sokkal
fontosabb
tartotta
volnagyógyföl,
a bűnbocsánat, mint
a fizikális
ulás. Legalábbis az Úr Jézus
szerint.
megállt,
Aki – megszánta éss meggyógyította
rakásra gyûlt, a
betegeket, de már az első napokban
feszült,világossá tettehullám
tanítványai
számára,
hogy
hullámra
hõkölt.
nem a gyógyítás, hanem a prédikálás
Megállt(az
evangélium hirdetése) a főegy
feladata
(Mk
percre,
1,38).
amíg a túlsó partra
(Mi lett volna, ha fordított
át nemsorrendben
értünk.
tervezte volna Mesterünk ezt a kettős
csodát: jöjjön előszörVárj
a gyógyulás,
majd
még Uram!
azután a prédikációKezed
a bűnbocsánat
ne vedd el!fontosságáról? Pál
Lisztrában
Még
mindig ittkipróbálta,
vagyok, s
nem sikerült: ApCsel 14,8-20. Nekünk
még mindig itt vagyunk sokan.
sem fog.)

Herjeczki
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Herjeczki
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ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
DETROIT
folytatás az 1. oldalról

Megérkezett az új detroiti

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
lelkipásztor
van húsosfazék,
fokhagyma és uborka, és
Sándor, temetéshez
korábbi biharugrai
lelki-is
aHuli
tisztességes
való jogukat
pásztor,
június 1-jén
feleségével,
Valérimegtarthatták.
Az élet
egy merõ kinlódás,
ával
együtt megérkezett
reménytelenség
és halál. Detroitba.
De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok.
Elindultaktöbb,
tehát.
Nem
volt évteA gyülekezet
mint
másfél
lekommunikáció.
Nem
mobilvel
ezelőtt hívta meg
őt lehetett
a lelkipásztori
telefonon rákérdezni
sor elején,
hogy
szolgálatra.
A hivatalosaügyek
lassan,
de
hátulisminden
rendbenésvan-e.
Közel
végül
megoldódtak,
lehetővé
váltkét
a
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
kiutazás.
A gyülekezet
repülőtéren,
és a végeszolöregek,
juhok, abarmok,
szekerek,
gálati
lakásnál
vártaAőket
– közös
láthatatlan
konvoj.
Veres
tengerebédpartdel,
szolgálati
lakásmegpihennek.
udvarán rendezett
jánatábort
vernek,
Egyhálaadó
áhítattal,
énekléssel.
szer csak
felröppen
a hír, az egyiptomi
Vasárnap
délelőttKitör
egy kis
szolgálat-átsereg
közeledik.
a pánik
a táboradási
rendeztünk
ban. „ünnepet”
Elõl a tenger,
mögöttük gyülekezeaz ellenség.
tünk
számára.
Béla gyülekezetvezeA nép
elõbb Fűr
segítségért
kiált Istenhez,
tőaztán
testvér
imájával
köszöntő
szavaival
pedig
neki ésesik
Mózesnek:
Mit
kezdtünk.
Herjeczki
Géza
lelkipásztor
tettél velünk, miért hoztál ki minket

2017. július-augusztus
3. oldal

átadta
ezután 2Mózes
szolgálatát
testvérEgyiptomból?
14: Huli
10, 11.
Jobb
nek.
Ezekkel
a
szavakkal:
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban.
Kiderül,
hogy van
a népnek
Hálás vagyok
az Úrnak,
aki kiválasztott
hite,
de mégaki
nagyon
gyenge az
a hit. Ha
és
elhívott,
erőtlenségeim
ellenére
kegyelmében
hogy az elmúlt
42
jól mennekmegtartott,
a dolgok, tisztelik
az Urat,
év
erőtütadott
a lelkipásztori
szolde során
ha balul
ki valami,
máris pánigálatra
– az
utolsó 27-re
itt, közöttetek.
kolnak és
bûnbakot
keresnek.
Ki volt a
Örülök,
hogyide
aztjutottunk?
is megadta az Úr, hogy
hibás, hogy
csak tart
letehettem
Mellesleg, sok nem
keresztyén
ezen a
az
aktív
szolgálatot
a
szinten a hitéletében.
múlt
vasárnap,
hanem
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
is adhatom
azt a mai
ígérete. 2Mózes 6:át6-8.
Isten megígérte,
napon Huli Sándor
hogy megszabadítja
õket az egyiptolelkipásztor
testvérmiak kezébõl, és beviszi
népét
az ebbe
ígéreta
nek, akit
az Úr
földjére. Akkor tehát,
nem
kell
félni
a
missziómezőbe hívott
jelen veszedelemtõl,
mert ez csak
egy
el. Örömmel
tettem
az
rövid epizód a népÚréletében.
kezébe, sNem
mosteza ate
kezedbe,
vég, Isten folytatást
ígért.szolgatársam,
Most az a
az én szeretett
dolgunk, hogy erõsen
ráálljunkLincoln
Isten
Parki
testvéreimet,
szavára. Így bátorítja
Mózes
a népet: Nea
ami
féljetek! Álljatok gyülekezetemet,
helyt, és meglátjátok
most
már
-másfél
évi
hogyan szabadít meg ma az Úr bennevárakozás után - gyateket! 2Mózes 14: 13, 14.
korlatilag is a te szolMózes nem okosabb,
a nép, csak
gálati mint
helyed.
Áldja
hisz Istenben, és ameg
hit beszédét
mondja
az Úr gazdagon
tovább az üldözött
szabadoknak.
Ha
munkádat,
munkátoIsten az aki, akkor kat;
teljesítikívánom,
az Õ beszédét.
hogy
Ebben hitt Mózes.feleséged, Vali ugyanszolgatársad
Ha azt kérdezteolyan
volnajóvalaki
Mózesahogyan
netõl: Mikor teljesítilegyen,
Isten, amit
megígért?
kem
Éva volt! volna,
Ezután
Erre Mózes csak azt
válaszolhatta
rendszeresen
hogy: Nem tudom.
Ha valaki azt azért
kérfogok
imádkozni,
dezte volna: Mózes, mondd
meg hogy
neáldja meg az Úr a vezekünk, hogyan szabadít
meg
Isten
tésed alatt itt folytatóbennünket ebbõl a dó
lehetetlen
helyzetbõl?
missziómunkát!
Mózes csak azt válaszolhatta
Testvérem, azvolna,
imahogy: Nem tudom!
Egyet azonban
tuházunkat
már átadtam
dok! Az Úr harcolneked
értetek,
és a lehetettegnap,
most a
lenbõl is ki tud vezetni,
az Úr.ezebennemert
élő Õ
népet,
a azt
testvéreimet,
Ez a bibliai hit.ket
Hinni
jelenti, ko-a
gyülekezetet
is átadom
molyan veszem azt,
amit Isten mond,
ha
neked.
Viselj
gondot
annak minden ellentmondani látszik
is.
rájuk:
legeltesd
Úr
Nem tudom, hogyan
szabadít
meg,az
csak
itt
élő
nyáját,
népét!
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
Ezután
mond, megteszem. A
többi Huli
pedigSándor
az Õ
testvér
válaszolt leféa köfeladata. Útat nyitni
a tengeren,
szöntésekre.
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra...
a
Hálaadó ésmind
segítségkérő
Fűr testSzabadítóimádságban
Úr feladata.vezetett
Õ viszi véghez
a
vér,
amit azkegyelembõl.
Efézus 3,14-21-ben
szabadítást
Hit által lévő
foimádsággal
Herjeczki
és Huli
gadhatod el.folytatott
Hit által élhetsz
szabadon,
testvér.
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen,
mertután
az Úr
hadakozik
A virágcsokor
elmondta
Fűr
testvér,
érted. hogy a hivatalos beiktató istentiszteletre
a nyári szabadságok
után (a
A tengerparton
a halál kapujában
MABAVIT-ra
25-en
utazunk),
szeptemálltak, Isten pedig megnyitotta számukber
vasárnapján
kerül amajd
ra azharmadik
élet kapuját,
és õk átléptek
hasor.
lálból az életbe.
Az Evangéliumi Hírnök oldalain is IsEzt aáldását
lépést kívánjuk
te se halogasd!
tenünk
a lelkipásztor és
a gyülekezet életére!Lukács
(Máté) János

Magyarországi Baptista Egyház
BerettyóújfaluiRÁMA
Baptista Gyülekezet
4100ABerettyóújfalu,
Eötvös u. 2.
2017-es Gyermektábor
www.baptista.hu/berettyoujfalu

RAMA-ban, detroiti szemmel

Testvéreink
Jézus
AKedves
Középső
csoport
az Kriszötből
tusban!
A tábor hétfőjén tizennégy 7-9 éves
Kedves Amerikai
Baptista
gyermekkel
kezdtükMagyar
meg a foglalkozást.
Szövetség!
Volt közöttük olyan, aki még soha nem
vett
részt
keresztyén az
táborban.
A dél„Nem
igazságtalan
Isten, hogy
előtti foglalkozás
minden nap 10ésórától
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
a
12 óráig tartott,
délutáni alkalmak
szeretetrõl,
melyet atanúsítottatok
az Õ 14
neve
iránt,
amikor szolgáltatok és szolórától
kezdődtek.
gáltok
a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Történeteink:
Jézus elhívja Pétert Mt 4:18-22
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránk neJézus segít Péternek
Lk 5:1-11
hézJézus
helyzetünkben.
lecsendesíti a tengert Mt 8:23-27
Imaházunk
augusztus
végi
Jézus megmenti
Pétert
Mtleomlása
14:22-33és
lebontása
után jó hálót
reménységgel
va-haDélutánonként
készítettünk,
gyunk
afelõl,
hogy
Isten
megsegít
benlat és hajót hajtogattunk és szélforgót kénünket
egy új
szép hajlékot építeni
szítettünk
el és
a gyermekekkel.
Emellett
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõmindennap
sok
játékkal
igyekeztünk
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
emlékezetessé
tennia anem
napi várt
foglakozást.
kezdjük
meg, addig
terveA történeteket
két nyelven
hallgathatzéssel
és az engedélyek
beszerzésével
ták a gyermekek és az énekeket is így
foglalkozunk.
tanultuk.
Tervünk és szándékunk végrehajSzombaton
az estia záró
alkalomra
tására
fogjuk fordítani
kedves
testvérekkészültünk;
a gyermekek
nagyon
ügyesen
által
számunkra
eljuttatott
összeget:
beszámoltak
a héten
tanultakról.
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
A heti aranymondásunk “Jöjjetek énEzúton és
is én
megköszönve
testvéreink
hozzám
emberhalászokká
teszlek
segítségét,
továbbra
is a minket
és
titeket” kérjük
Mt 4:19.
Nekünk,
tanítóknak
azisÚrra
figyelõ
imádságaikat!
Minden
sokat jelentett ez az igevers. Főként
szolgálatukra
Istenünk áldásátajtaján
kívánjuk.
amikor a csoportszobánk
észrevettük
a
halászok
feliratot,
és
mellette
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
ugyanezt
az igeverset.
Baptista
Gyülekezet
nevében:
Hálásak vagyunk a jó időért, a jókedPapp Dániel lelkipásztor
vért, az ima-meghallgatásért,
a finom
Szatmári
István gondnok
ételekért, Isten
gondviseléséért,
és legLisztes
Tibor presbiterakifőképpen azokért
a gyermekekért,
ket Ő ránk bízott a héten. Hisszük, hogy
===========================
munkánk nem volt hiábavaló az Úrban.
Kovács
és Huli Valéria
VÁRJIrén
MÉG!

3:16csoportja
(2Móz 14,21-22)
A Józsué
Nagyok
Hálásak vagyunk Istennek,
Megállthogy
a víz.sok
tekintetben a legnagyobb
csoportot
adta
Minthogyha óriási kéz
nekünk a héten. Mitartotta
voltunkvolna
a legtöbben,
föl,
27-en, mi voltunk a “fiatalok”,
és a kormegállt,
különbség is nálunk slett
a
legnagyobb.
rakásra gyûlt,
14-20 éves fiúk és leányok alkották a
csoportunkat. A legfontosabbfeszült,
azonban,
hullámra
hogy ebben hullám
a körben
voltak hõkölt.
legtöbben
olyanok, akik már elfogadtákMegállt
az Úr Jéegy percre, alzust. Ez alapvetően meghatározta
amíg
a túlsó
partra érkalmaink légkörét.
Azzal
a vággyal
át nem
értünk.
keztünk, hogy akik még
e döntés
előtt
állnak, talán ezen a héten meghozhassák
Várj még Uram!
azt.
vedd el!
A tanítást BákaiKezed
Istvánnelelkipásztor
mindig itt vagyok,
végezte, míg aMég
csoport-foglalkozásokért,
áhítatokért
a detroiti
lelkipásztor
felelt.
még mindig
itt vagyunk
sokan.
A hét témájául a nyugalomnapot választottuk. Az volt
a célunk,
szemHerjeczki
Gézahogy
(1977)

2010.július-augusztus
szeptember
2017.

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az
Úré
volt. ez Isten ószövetléltessük,
mit
jelentett
evangélium
van ebben
ségi Micsoda
népének életében,
és hogyan
alakula
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
az újszövetségi hívők mindennapjaiban.
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
nem
Központi gondolatként szerepelt, hogy
alszik. Mit
jelent az, hogy
virrasztott az
mennyi
mindennek
kell ellenállnunk
Úr azon
azazéjszakán,
amikor
kihozta
ahhoz,
hogy
Úr napjának
szentségét
népét
Egyiptomból?
igazán élvezhessük. Ennek keretében a
Emberileg
szólva –kihívást
Isten mindent
fiatalok
az első áhítaton
kaptak,
félretett ésa csak
az Õ népére
figyelt
azon
miszerint
következő
vasárnap
reggel
az éjszakán.
A szabadulás
minden
nyolctól
este nyolcig
NEM kapcsolják
bemozzanatát
a telefonjukat
és egyéb ITfelügyelte,
eszközeszemélyesen
iket.
Arról,pillanatot
hogy ez kinek
sikeminden
figyelõhogyan
tekintetével
rült,
egyelőre
nincs
információnk,
de
kísért
végig. Hát
kicsoda
ez a rabszolga,
hogy
a hétrongyos
milyen gondolatokat
ébreszkoszos,
nép, hogy az
Isten
tett,
azt a következőkben
az egyik
fiatal
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
beszámolójából
láthatjuk:
mindent félretéve
figyel rájuk?
1500 évvel
ismét voltak
virrasztott
„Nagyon
szépkésõbb
alkalmaink
az
az gyermektáboron,
Isten a Gecsemáné
kertben,
azon a
idei
köztük
sok elgoncsütörtök tanítás
éjszakán,
azon a is.
pénteken,
dolkodtató
és játékok
Ezért
igazán
vagyok,
hogyamikor
ott maradazon ahálás
húsvét
hajnalon,
a mi
hattam,
és részttörtént.
vehettem a táborozászabadításunk
son. Sõt,
Szeretnék
személyesmegemlíteni
bizonyságomnéhány
van argondolatot,
ami együtt
engemvirrasztott
megragadott,
ról, hogy velem
az Úr
és28sokat
jelentett
a hétamikor
folyaévvel
ezelõttszámomra
egy téli estén,
mán.
Minden
reggela rabtartó
tornávalbilincsei.
kezdtük a
rólam
is lehulltak
napot, reggeliztünk, majd személyes és
csoportos
áhítattal
folytattuk
a foglalkoÜldözött
szabadok,
gyõztes
szabazást.
Az
egyik
nap
éppen
az
együtt
olvadok. Elindultak tehát. Nem volt
tesott
igeszakaszból
szólt
hozzám
az
Úr.
lekommunikáció. Nem lehetett mobilMégpedig
János ev. 14.
részéből,
ahol
telefonon arákérdezni
a sor
elején, hogy
Jézus azt mondta magáról, hogy Ő az
minden és
rendben
Közel
két
út,hátul
az igazság,
az élet.van-e.
Minden
egyes
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
versnél megálltunk, és lassan, figyelöregek,
juhok, barmok, szekerek,
végemesen
tanulmányoztuk,
mit is üzen
az
láthatatlan
konvoj.
A Veres
tenger
partírás.
Jézus azt
magyarázta
meg,
hogy
ne
ján tábort vernek,
Egykételkedjünk,
hanemmegpihennek.
higgyünk Őbenne,
szerha
csak
felröppen
a hír,egész
az egyiptomi
mert
benne
maradunk,
végig, a
sereg közeledik.
Kitör
a pánik a táborhelyünket
is elkészíti
a mennyben,
ahoElõl a tenger,
mögöttükvár.
az ellenség.
vában.
mindenkit
tárt karokkal
Ezt más
A nép elõbb
segítségért
kiált Istenhez,
szavakkal
is elmondta
a tanítványainak,
aztánbízzanak
pedig neki
esik
Mózesnek:
Mit
hogy
benne,
mert
csak Őáltala
juthatnak
az Atyához.
Az utat,
az
tettél velünk,
miért hoztál
ki ami
minket

9. oldal
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneitteni
életünket14:jelképezi,
teket! 2Mózes
13, 14. egyedül JézusMózes
kellene
vezesse,
demint
ez csak
nem
okosabb,
a nép,akkor
csak
lehetséges,
ha
teljesen
befogadjuk
Őt.
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
Ha
akarod,
hogy
elől,
hátul,
és
minden
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
oldalról
körülvéve
csak Őazvezéreljen
és
Isten az aki,
akkor teljesíti
Õ beszédét.
tanácsoljon, akkor biztos kezekben tudEbbenmagad,
hitt Mózes.
hatod
mert a Jópásztor mindenHa
azt
kérdezte
volna
valaki
hol megőriz.
Ez csak
attól
függ,Mózesmen�tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
nyire közel engeded Jézust a szívedhez,
Errehogy
Mózes
csak azteldöntötted,
válaszolhatta
volna,
és
őszintén
hogy
Őt
hogy: Nem
tudom.
Haéletedben.
valaki aztEgyekérakarod
követni
egész
dezte
volna: és
Mózes,
nedül
elesünk,
nincs mondd
más, akimeg
segíteni
tudna
heti fő téma
künk, nekünk.
hogyanAszabadít
megpedig
Istena
megszentelt
napról,
a “Sabbath”-ról
bennünket ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
szólt,
arról,azt
ahogyan
Isten nemzedékMózesés csak
válaszolhatta
volna,
ről
nemzedékre
vezette
sok tuenhogy:
Nem tudom!
Egyetnépét,
azonban
gedetlensége
ellenére
is.
Megtanultuk,
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetethogy a vasárnapunkat -amit mi a nyulenbõl is
ki tud vezetni,
mert
Õ az
Úr. algalom
napjának
tartunkIsten
azért
Ez
a
bibliai
hit.
Hinni
azt
jelenti,
kotta, hogy a hétköznapi életünkbőlkokimolyan veszemegy
azt,kicsit,
amit Isten
mond,
ha
kapcsolódjunk
és ezt
a napot
annakszenteljük,
minden ellentmondani
látszik
is.
neki
közelebb kerülve
hozzá.
Nem tudom,
hogyan
szabadít
meg, csak
Amellett,
hogy
ennek
a napnak
megszentelése
a Tízparancsolatvárok rá és benne
hiszek van
benne,
és amit nekem
ban,
ezmegteszem.
a legmegfelelőbb
nappedig
arra, az
hogy
mond,
A többi
Õ
az
Úr házában
töltsükaaztengeren,
időt, békésen,
feladata.
Útat nyitni
lefémegpihenve
a hétköznapi
dolgoktól.
Az
kezni a harcikocsik
kerekét,
homályt
új
technikáról
is
beszeltünk,
ami
felhívbocsátani az egyiptomiakra... mind a
ta
a figyelmemet,
hogyÕmennyire
le tudSzabadító
feladata.
viszi véghez
a
ja
foglalni Úr
a mostani
generációt,
sokszor
szabadítást
kegyelembõl.
Hit
által
forossz értelemben is; ez egyúttal hozzájágadhatod
el. Hit általésélhetsz
rulhat
az egymástól
Istentőlszabadon,
való eltábár
mindig
üldözötten,
ugyanakkor
volodáshoz. Úgy, ahogyde
Jézus
is kiállta
mertkísértésben
az Úr hadakozik
agyõzelmesen,
próbát, és a sok
ellenállt,
úgy
nekünk is tennünk kell, ahogy csak
érted.
lehetséges!
Álljunk aellent,
bízzunk
A tengerparton
halál és
kapujában
Jézusban,
mert
Ő
megsegít!"
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra Huli
az élet
kapuját,
és õk átléptek
a haSándor
és Erdőközi
Norbert
lálból
az során
életbe.80 gyermekkel foglalkoz(A hét
tak.Ezt
A hozzátartozókkal
együtt 130 körül
a lépést te se halogasd!
volt az ellátottak száma. Ha később befut
Lukács
János
még beszámoló, közölni
fogjuk.)

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk 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
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

===========================

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 nem értünk.
Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)

2010.
10.
oldalszeptember

7 Baptist distinctives
amid
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

folytatás az 1. oldalról
Reformation's
milieu (part 2)

Az élet gyötrelem,
van mit enni,
by Mark de
H.azért
Ballard
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
us, Baptist
is more
than is
a
aFor
tisztességes
temetéshez
való jogukat
traditional
title,Az
or élet
something
are in
megtarthatták.
egy merõwe
kinlódás,
name only. "Baptist" summarizes our
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
beliefs and connects us to a long heritage
semmi,
és úgy sincs
kilátás ennél
ofmint
bold,a New
Testament
believers.
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
There are próbáljuk
seven distinctive
reasons
keretekben
elviselhetõvé
tenni.I
am aHányan
Baptist and
intend
remain one.
tengetik
aztoéletüket
ma is
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
1. I am
a Baptist because I believe in
Így authority.
tengette az életét Izráel míg el
biblical
nem
jött
a Szabadító
és ki nem
2. I am ahozzá
Baptist
because I believe
in
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
believer's baptism.

3. Milyen
I am a Baptist
because I believe
in
a mi Szabadítónk?
2Mózes
a 12:42-ben
believer's találunk
church.egy különös mondatot
4. IIstenrõl.
am a Baptist because I believe in
Virrasztott az
Úr azon az éjszakán,
congregational
governance.
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez in
az
5. I am a Baptist because
I believe
éjszaka
az
Úré
volt.
the priesthood of the believer.
Micsoda evangélium van ebben a
Some have Virrasztott
misused az
thisÚr.Baptist
mondatban?
Pedig
distinctive.
It
does
not
mean ésevery
Izráel õrizõje nem szunnyad
nem
individual
has the
right to
alszik. MitChristian
jelent az, hogy
virrasztott
az
believe
anything
they wish.
For Baptists,
Úr azon
az éjszakán,
amikor
kihozta
allnépét
matters
of faith are under biblical
Egyiptomból?
authority.
Properly
the
Emberileg szólva understood,
– Isten mindent
priesthood of believers means that each
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
believer has direct access to the Father,
az éjszakán.
szabadulás
minden
through
Jesus, inAthe
power of the
Holy
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
Spirit. No believer needs a priest or
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
church
hierarchy
to gain
access
to God.
kísért
végig.
Hát
kicsoda
ez
a
Each believer is a priest; each rabszolga,
has direct
koszos,
nép, prayer
hogy az
access
to rongyos
God through
andIsten
His
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
Word. Baptists insist on the priesthood
félretéve
rájuk?
ofmindent
believers,
so I amfigyel
a Baptist.
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
6. Isten
I am aa Baptist
because
I believe
az
Gecsemáné
kertben,
azonina
the
security
of
believers.
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
Onceaahúsvét
personhajnalon,
is truly saved,
azon
amikorhe/she
a mi
isszabadításunk
eternally secure.
Baptists believe that
történt.
the Sõt,
Holyszemélyes
Spirit securely
seals van
every
bizonyságom
arjustified
believer
final
glorification.
ról, hogy
velem until
együtt
virrasztott
az Úr
A28
believer's
security
notestén,
based amikor
on his
évvel ezelõtt
egyistéli
ability
to
endure
faithfully
but
on
the
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Savior's enduring faithfulness. Baptists
affirm
the Biblical
doctrine
the
Üldözött
szabadok,
gyõztes of
szababeliever's
security,
so
I
am
a
Baptist.
dok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció.
lehetett
mobil7. I am a Baptist Nem
because
I believe
in
religious
telefononliberty.
rákérdezni a sor elején, hogy
hátul
rendben
két
Whileminden
Baptists
havevan-e.
beenKözel
known
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
for holding their doctrines firmly and
öregek, juhok,
barmok,
szekerek,onvégepassionately,
they
also insisted
the
láthatatlan
konvoj.
partrights
of others
to do A
theVeres
same.tenger
The news
tábort
vernek, megpihennek.
Egyofján
radio
personality
Hank Hanegraaff,
szer"Bible
csak felröppen
az egyiptomi
the
Answera hír,
Man,"
recently
sereg közeledik.
KitörOrthodoxy
a pánik a táborconverting
to Eastern
may
ban. surprised
Elõl a tenger,
mögöttük
az ellenség.
have
many
evangelicals,
but
A nép elõbb
segítségért
kiált
Baptists
support
his liberty
to Istenhez,
convert.
nekiwho
esikfirst
Mózesnek:
Itaztán
was pedig
Baptists
insisted Mit
on
religious
liberty miért
in Rhode
Island.
It was
tettél velünk,
hoztál
ki minket

2017. július-augusztus
3. oldal

Egyiptomból?
2Mózesthrough
14: 10, 11. Jobb Losing
Magyarországi
Baptista Egyház
Winning
- Matthew
16:24-25
lett volna szolgaként
meghalni
EgyipBerettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
Alhambra Youth Conference, 2017. May 27.
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
This
we gyenge
are continuing
our
hite,
demorning,
még nagyon
az a hit. Ha
www.baptista.hu/berettyoujfalu
look
at Matthew
16:24-25
that
jól mennek
a dolgok,
tisztelik
az states:
Urat,
“Then
Jesusüt told
his disciples,
“If
de ha balul
ki valami,
máris pániKedves Testvéreink Jézus Kriszanyone
would
comekeresnek.
after me,Kilet
him
kolnak és
bûnbakot
volt
a tusban!
deny
and
take up his cross and
hibás,himself
hogy ide
jutottunk?
Kedves Amerikai Magyar Baptista
follow
me.
For
whoever
would
Mellesleg, sok keresztyén
tartsave
ezenhis
a Szövetség!
life
willa lose
it, but whoever loses his
szinten
hitéletében.
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
life for my sake will find it."
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
Last night,
we dealt
with:
“COME
after szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
ígérete.
2Mózes
6: 6-8.
Isten
megígérte,
Jesus”
and “DENY self.”
we neve iránt, amikor szolgáltatok és szolhogy megszabadítja
õketYesterday,
az egyiptorealized
that we
need tonépét
START
doing gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
miak kezébõl,
és beviszi
az ígéret
“FOLLOW Jesus.” The main question
certain
need
STOP
földjére.things,
Akkor and
tehát,wenem
kelltofélni
a
I want all
of you
to giveránk
an answer
doing some other things in our lives, that
Köszönjük,
hogy
gondoltak
nejelen
veszedelemtõl,
mert ez csak
egy
to
before
the
weekend
remains
the same:
in
order
to start “Winning
through
héz
helyzetünkben.
rövid epizód
nép életében.
ez a
“Are
you a augusztus
fan of Jesus
Are you
Losing.”
We a need
to, startNem
trusting
Imaházunk
végi or
leomlása
és a
vég, Isten
folytatást
a
fully devoted
of Jesus?”vaJesus,
and doing
whatígért.
Jesus Most
wants az
us to
lebontása
után follower
jó reménységgel
dolgunk,
hogy
Isten
do.
We also
neederõsen
to stopráálljunk
doing what
we gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benszavára.
Ígyand
bátorítja
népet:
Ne nünket egy új és szép hajlékot építeni
feel
is right
what Mózes
we feelalike
doing,
knowing
that ourhelyt,
desires
often are in istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõféljetek! Álljatok
és meglátjátok
direct
with
God
to do. ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
hogyanconflict
szabadít
meg
madesires
az Úrus
benneteket!
2Mózes
14:
13,
14.
This morning we will look at what it kezdjük meg, addig a nem várt terveMózes
okosabb,
mint across”
nép, csak
means
to: nem
“TAKE
up your
and zéssel és az engedélyek beszerzésével
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtovább az üldözött szabadoknak. Ha tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
does iteljuttatott
mean toösszeget:
“Take up
Isten az aki,
akkor teljesíti
az Õtobeszédét.
Virginia
Baptists
who wrote
Thomas általWhat
számunkra
your
cross?”
Many
people
often use
Ebben
hitt
Mózes.
Jefferson insisting that the Constitution $5,000, azaz ötezer dollárt.
this phrase to describe a burden or a
Ha
azt
kérdezte
volna
valaki
Mózesof the United States provide religious difficulty
Ezúton isinmegköszönve
testvéreink
their lives, but
this is not
tõl: Mikor
teljesíti
Isten,
amitfor
megígért?
liberty
for all.
Baptists
stand
religious segítségét,
kérjük
továbbra
is a minket
the meaning
that
the Bible
has forésthis
Erre Mózes
válaszolhatta volna, azcharge.
liberty,
so I csak
am aazt
Baptist.
Úrra figyelõ
imádságaikat!
Minden
The meaning
of “Take
up your
hogy:
Nem
tudom.
valaki
azt kércross” is: BeIstenünk
ready toáldását
die! Inkívánjuk.
the time of
On Jan. 5, 1527,HaFelix
Manz
was szolgálatukra
dezte volna:
mondd
neJesus living on this earth, the Romans
executed
by Mózes,
drowning.
Hismeg
alleged
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
künk,
hogyan
szabadít
meg
Isten
lined
up the
roads with
people hanging
crime was three-fold. First, following Baptista
Gyülekezet
nevében:
bennünket
ebbõl
a
lehetetlen
helyzetbõl?
his conversion, he was re-baptized as on the cross for various deeds that the
Mózes
azt válaszolhatta
unacceptable
and worthy
Papp
Dániel lelkipásztor
an
adult.csak
Second,
he re-baptizedvolna,
others empire deemed
of
capital
punishment.
The
Romans
also
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tuSzatmári
István
gondnok
whom he led to Christ. Third, he refused
made
the
people
condemned
of
death
Lisztes
Tibor
presbiter
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetto have his infant children christened.
dying by crucifixion, carry their own
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
On the way to his death, Manz would ===========================
crosses. The picture of a person “Taking
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, konot be silenced. He sang praises to God up their cross” proclaimed to everyone
molyan
veszemtoazt,
Isten mond,
ha
MÉG!
and
preached
theamit
bystanders.
Upon
that the VÁRJ
person is
ready to die. The
annak
minden
ellentmondani
látszik
is.
person
is a3:16
dead(2Móz
man walking!
arriving at the Limmat River, Manz was
Józsué
14,21-22)
Nem tudom,
hogyan
szabadít meg,
csak
placed
in a boat,
immobilized
and tipped
Let
me
ask
you
a
question.
What are
várok
ráicy
és hiszek
és amit
into
the
water. benne,
Manz gave
hisnekem
life for you carrying? What is the
Megállt
a víz.
most
valuable
mond,
megteszem.
A többi
az Õ
the
convictions
for which
hepedig
had lived.
Minthogyha
óriási
kéz
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefétartotta volna föl,
Manz
was
one
of
our
Anabaptist
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
megállt,
forefathers.
lived and diedmind
for the
bocsátani azHeegyiptomiakra...
a
MISSIONARY
Fund
s rakásra
gyûlt,
Baptist
distinctives
of
biblical
authority,
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
feszült,
The purpose: supporting
the
believer's baptism and a believer's
szabadítást kegyelembõl. Hit által fohullámra
missionaryhullám
initiatives
of ourhõkölt.
young
church. Manz was one link in our
gadhatod
el. Hit
people. Donations from this
fund
Megállt
long
heritage
ofáltal
bold,élhetsz
New szabadon,
Testament
bár
mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
will be allocated by theegy
Missionary
percre,
believers. Following our
forefathers'
and Benevolence
at its
gyõzelmesen,
mert
az be
Úr ashamed
hadakozikto
amíg aBoard
túlsó partra
examples,
let us
never
mid-year meetings.át The
written
érted.
nem
értünk.
call ourselves Baptists.
applications addressed to the MBB
A tengerparton a halál kapujában
should state the goals and the
(Mark
H.
Ballard
is
the
founder
and
álltak, Isten pedig megnyitotta számukVárj mégtrip,
Uram!
duration of the mission
and
president
of
Northeastern
Baptist
Collra az élet kapuját, és õk átléptek a haKezed
neofvedd
el!
should
include
a
letter
support
ege
in
Bennington,
Vt.)
lálból az életbe.
Mégofmindig
itt vagyok,
from the pastor
the applicant.
Reprinted
from Baptist Press
még mindig ittcan
vagyunk
sokan.
Contributions
be mailed
to
Ezt a lépést
te se halogasd!
(www.baptistpress.com), news service
the Treasurer (address on page 2).
Herjeczki Géza (1977)
of the Southern Baptist
LukácsConvention.
János

2010.július-augusztus
szeptember
2017.

thing that you carry? Some say; It’s my
ÜLDÖZÖTT
iphone,
my car key,SZABADOK
my valet, my house
folytatás
az 1.
key or even
muoldalról
boat key. We often
reward
ourselves de
forazért
accomplishing
Az élet gyötrelem,
van mit enni,
some
great
task
and
say:
I deserve
this,
van húsosfazék, fokhagyma
és uborka,
és
because I worked hard for it. Instead,
a
tisztességes
temetéshez
való
jogukat
we should practice the art of “denyingis
megtarthatták.
élet egy ourselves
merõ kinlódás,
ourselves”
and Az
teaching
the
reménytelenség
és
halál.
De
hát ezis
value of self-denial. We often
say:jobb,
I’ll
mint aJesus,
semmi,I’ll
és walk
úgy sincs
follow
withkilátás
Jesus,ennél
I’ll
többre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
és az adott
take
a stroll
with Jesus,
and occasionally
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
I’ll
even deny
my desires
while I tenni.
walk
Hányan
tengetik
az
életüket
ma to
is
with Jesus, BUT I am not ready to die
ezzel
self.
I’ma rabszolga-gondolkodással?
not ready to pick up my cross!
tengette
az életét that
IzráelMymíg
el
We Így
explain
to ourselves
will
nemGod’s
jött hozzá
a Szabadító
és long
ki nem
and
will can
coexist, as
as
I hozta
carefully
things házából.
in balance. My
õketkeep
a szolgaság
desires will win today, but tomorrow
I will
let God
win.
We will take2Mózes
turns,
Milyen
a mi
Szabadítónk?
and
everyone
will
be
happy.
I
will
give
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
Õ népére
figyelt
this
cornerésofcsak
myaz
heart
to God,
but I azon
will
az éjszakán.
A the
szabadulás
keep
control over
rest. Jesusminden
woud
mozzanatát
felügyelte,
never
agree toszemélyesen
such a deal and
neither
mindenyou.
pillanatot
figyelõ tekintetével
should
Your desires
and God’s
desires
cannotHát
coexist!
Are
willing
kísért végig.
kicsoda
ez you
a rabszolga,
tokoszos,
pick uprongyos
your cross?
youaz
willing
nép,Are
hogy
Isten
toszemélyesen
die to self? gondoskodik róluk, és
mindent
félretéve
figyel
Galatians
2:20 says,
“Sorájuk?
I am not the
késõbb
ismét virrasztott
one 1500
livingévvel
now—it
is Christ
living in
az IIsten
Gecsemáné
kertben,
azonbya
me.
still alive
in my body,
but I live
csütörtök
azonHea ispénteken,
faith
in the éjszakán,
Son of God.
the one
azonloved
a húsvét
hajnalon,
amikor
mi
who
me and
gave himself
to asave
me.”
(Easy to read
version) You see, the
szabadításunk
történt.
Apostle
made bizonyságom
his decision to
Sõt, Paul
személyes
vantake
arupról,
hishogy
crossvelem
and toegyütt
die tovirrasztott
self. Whenazyou
Úr
do28the
same,
you egy
allow
live
évvel
ezelõtt
téliChrist
estén, to
amikor
fully
in is
your
life! a rabtartó bilincsei.
rólam
lehulltak
Philippians 1:21 states, “To me, the
szabadok,
gyõztes
szabaonlyÜldözött
important
thing about
living
is
dok. Elindultak
tehát. would
Nem volt
teChrist.
And even death
be for
lekommunikáció.
Nemknow
lehetett
my
benefit.” Do you
whatmobilthis
telefonon
rákérdezni
a sorthat,
elején,
hogy
means
to Paul?
It means
I cannot
live
without
Jesus
is Közel
the only
hátul
mindenJesus!
rendben
van-e.
két
reason
why
I live!
It also means
that he
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
noöregek,
longerjuhok,
fears death!
So,szekerek,
let me askvégeyou
barmok,
again.
Are you
ready
“Take
up your
láthatatlan
konvoj.
A to
Veres
tenger
partcross?”
If you
are, then:
Get set, Ready,
ján tábort
vernek,
megpihennek.
EgySTART!.......but
not so
fast!az The
Bible
szer csak felröppen
a hír,
egyiptomi
teaches
us that before
start,
you
sereg közeledik.
Kitör ayou
pánik
a tábormust
cost!mögöttük az ellenség.
ban.count
Elõl athe
tenger,
ABefore
nép elõbb
segítségért
Istenhez,
we continue,
let kiált
us read
Luke
14:25-33
and neki
find esik
out What
doesMit
it
aztán pedig
Mózesnek:
mean
“Follow
Jesus?”
are
tettél to
velünk,
miért
hoztál There
ki minket

oldal
3.11.
oldal

three
things that
we can14:
learn
this
Egyiptomból?
2Mózes
10, from
11. Jobb
passage.
lett volna szolgaként meghalni EgyipFirst, Kiderül,
Do not hogy
followvanthe
crowd!
tomban.
a népnek
Instead,
follow
Jesus!
Follow
Jesus,
hite, de még nagyon gyenge az a hit.
Ha
because
of
who
He
is,
for
what
he
can
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
provide for you. Jesus fed the 5000, but
de ha
balul“the
üt kibread
valami,
máris Filling
pániHe
is also
of life!”
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
your stomach one time with physical
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
bread is no substitute for experiencing
sok that
keresztyén
tart you
ezenfor
a
theMellesleg,
bread of life
will feed
szinten a hitéletében.
eternity!
Ekkor Mózesnek
Istenin
Second,
you shouldeszébe
followjut
Jesus
ígérete.
2Mózes
6-8. Isten megígérte,
such
a way,
that in6:comparison
to the way
hogylove
megszabadítja
õket az
egyiptoyou
them, your family
would
think
that
hate them.
When
missionaries
miakyou
kezébõl,
és beviszi
népét
az ígéret
obey
God’s
calltehát,
and nem
movekell
with
their
földjére.
Akkor
félni
a
children
to a far-away
continent,
jelen veszedelemtõl,
mert
ez csak their
egy
families
mighta think
that theyNem
hate them
rövid epizód
nép életében.
ez a
for
taking
their
grandchildren
away
from
vég, Isten folytatást ígért. Most az
a
them. Not seeing their grandchildren for
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
many years might be viewed as a form of
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
hate
byhitt
some,
but not for the Christians
Ebben
Mózes.
whoHapicked
up
theirvolna
crosses.
azt kérdezte
valaki MózesThird, you should not pick up
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
your cross based on your megígért?
emotions!
Mózes
azt válaszolhatta
volna,
IErre
have
seencsak
many
churches conclude
hogy:worship
Nem tudom.
Ha by
valaki
azt kértheir
services
playing
soft
dezte volna:
monddcalls
megfor
ne-a
music
while Mózes,
the preacher
künk, hogyan
szabadít
Isten
commitment
to follow
Jesus.meg
When
that
fails,
they ebbõl
continue
to singhelyzetbõl?
15 stanzas
bennünket
a lehetetlen
of
“Just csak
as I am”
until finally someone
Mózes
azt válaszolhatta
volna,
comes
forward
andEgyet
makeazonban
a decision.
hogy: Nem
tudom!
tuInstead,
needértetek,
to realize
their
dok! Az people
Úr harcol
és athat
lehetetdecision
must
be bornmert
by Õ
developing
lenbõl is ki
tud vezetni,
az Úr.
a love
for
the
Lord
that
involves
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, their
koheart, soul and mind! The Bible states
molyan
veszem
azt,
amit
Isten
mond,
ha
in Luke 10:27 “Love the Lord your God
annak
ellentmondani
látszik
is.
with
allminden
your heart,
all your soul,
all your
Nem tudom,
szabadít
strength,
andhogyan
all your
mind.”meg,
Ourcsak
text
várok rá ésthis
hiszek
és amit
nekem
illustrates
by benne,
depicting
a man
who
mond, megteszem.
A többiand
pedig
az put
Õ
desires
to build a tower,
must
together
plannyitni
to successfully
feladata. aÚtat
a tengeren,execute
leféit.
It also
illustrates itkerekét,
by describing
kezni
a harcikocsik
homályta
King
going
to
war
with
10,000
soldiers
bocsátani az egyiptomiakra... mind
a
against
an
adversary
who
has
20,000
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez
a
soldiers.
Our
text in verse Hit
33 concludes
szabadítást
kegyelembõl.
által fosaying: “You must leave everything you
gadhatod
el. Hit
által
élhetsz
have
to follow
me.
If not,
youszabadon,
cannot be
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
my follower.” Are you willing
to give
gyõzelmesen,
mert
az Are
Úr you
hadakozik
everything
up for
Jesus?
willing
érted.
to
drop everything to follow Jesus? Are
tengerparton
a Jesus
halál with
kapujában
youAready
to come to
empty
álltak, Isten pedig megnyitotta számukhands?
raTake
az élet
és õk
haupkapuját,
your cross
andátléptek
realizeawhat
lálból az
életbe. means! The benefits
your
decision
of Ezt
doing
so will
include peace, joy
a lépést
te se halogasd!
and love that only God can give to
Lukács
you! Believe me, that
God’sJános
love will

change
everything
in your
life! The
Magyarországi
Baptista
Egyház
liabilities
will
include
mocking,
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezetpain
and
but the Eötvös
ultimate
4100suffering,
Berettyóújfalu,
u. benefit,
2.
HEAVEN will surpass everything that
www.baptista.hu/berettyoujfalu
you can even imagine. Therefore, do not
hesitate. Take up your cross!
Kedves Testvéreink Jézus KriszNow, let me share something
tusban!
interesting
about Jesus’
Kedves Amerikai
Magyarresponse
Baptista to
His potential followers. Unlike many
Szövetség!
preachers that I know, instead of talking
„Nem into
igazságtalan
az Isten,
hogy
people
following Jesus,
Jesus
tried
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
a
to talk people
out of followingésHim!
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az tried
Õ
Yes, you have
heard
me right. Jesus
neve
iránt,
amikor
szolto talk
people
outszolgáltatok
of followingésHim.
gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Let us read Luke 9:51-62 and see what
Jesus
says about
Köszönjük,
hogyfollowing
gondoltakHim.
ránk nehéz helyzetünkben.
To the man who said: “I will follow you
Imaházunk
augusztus
végi
leomlása és
wherever
you
go,” Jesus
practically
said:
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.
Are you willing to become homeless?
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
In
verse 58
Jesus said: “The
foxes have
segítségét,
is a minket
és
holes to kérjük
live in.továbbra
The birds
have nests.
azBut
Úrra
figyelõ
imádságaikat!
Minden
the Son of Man has no place where
szolgálatukra
áldását
kívánjuk.
he can restIstenünk
his head.”
Would
you be
willing to become homeless to follow
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Jesus?
Baptista Gyülekezet nevében:
Also notice, that Jesus will not
Dániel
lelkipásztor
accept any Papp
excuses
or delay
in your
Szatmári
István
answer when
He calls
yougondnok
to follow
Lisztes Tibor
presbiter
Him! When someone
said that
he first
needs to bury his father (v. 59), or when
===========================
another wanted to first say goodbye to
his parents
(v. 61),MÉG!
Jesus does not accept
VÁRJ
it. Similarly, when we say to Jesus: I’ll
Józsué
14,21-22)
follow
you3:16
on (2Móz
my terms,
or I’ll follow
you later, it is not acceptable to Jesus.
a víz.
He is calling you NOW,Megállt
and Jesus
wants
Minthogyha
óriási
kézyou
you to follow Him
NOW! How
will
tartotta
volna
föl,
respond? Don’t give
Him any
excuses!
megállt,
Don’t get too attached, to your
house,
s rakásra
your friends, or even
to yourgyûlt,
family!
Instead, be willing to lose some
of your
feszült,
closest friends
that hullámra
you hanghõkölt.
out with
hullám
for the last couple of years. Megállt
Be willing
to alienate even some ofegy
your
closest
percre,
family members. amíg
Be willing
to
lose
your
a túlsó partra
comfortable and well át
providing
job. Be
nem értünk.
even willing to lose your life as you now
know it!
Várj még Uram!
Kezed
ne vedd
el!for
Let me give you the action
call
Még mindig itt vagyok,
today!
még mindig itt vagyunk sokan.
1. Be ready to die to self, and Take
up your cross!Herjeczki Géza (1977)

2010.
12.
oldalszeptember

2. Make a serious
commitment
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
and count the cost of following Jesus
folytatás
1. oldalról
before
youaz
Take
up your cross.
3. élet
Don’t
delay deanswering
Az
gyötrelem,
azért van mitJesus
enni,
and
come fokhagyma
up with any
excuses!
vandon’t
húsosfazék,
és uborka,
és
Decide
to follow
Jesus today!
Do notis
a tisztességes
temetéshez
való jogukat
fall
in the trap of
the “Land
of
megtarthatták.
Azentering
élet egy merõ
kinlódás,
Tomorrow.”
I
will
follow
Jesus
starting
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
tomorrow,
afterésI úgy
finish
High
School,
mint a semmi,
sincs
kilátás
ennél
after I graduate from college, after I get
többre.
Fogadjuk
el
a
helyzetet,
és
az
my first job, after I get married… adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
4. Hányan
Decide that
starting
this day,ma
you
tengetik
az életüket
is
are not going to be a fan of Jesus, but
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
you will be a devoted follower of Jesus!
Így tengette az életét Izráel míg el
Attila Kulcsár
nem jött hozzá a Szabadító
és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
California
a special place2Mózes
in my
Milyen ahas
mi Szabadítónk?
heart.
Although
my
very
first
visit
was
12:42-ben találunk egy különös mondaintot2001,
when I was just 4 years old, I
Istenrõl.
remember
how azgreat
it was
be in
Virrasztott
Úr azon
az to
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
such
a beautiful
place. The people
were
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
extremely
nice,
the
sun
was
always
minden pillanatot figyelõ tekintetével
shining,
and there
was a playground
in
kísért végig.
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
the
back of
the church
koszos,
rongyos
nép, that
hogyI indulged
az Isten
in.személyesen
Since then, I gondoskodik
had the pleasure
to visit
róluk,
és
California
3
more
times
after
that;
my
mindent félretéve figyel rájuk?
very1500
first youth
in May
2013,
évvel conference
késõbb ismét
virrasztott
the
time for Zsigmond
az second
Isten a Gecsemáné
kertben, Balla’s
azon a
baptism,
andéjszakán,
the third azon
time for
this past
csütörtök
a pénteken,
May’s
youth
conference.
Although
azon a húsvét hajnalon, amikor each
a mi
time
was memorable,
szabadításunk
történt. I would like to
speak
about
my timebizonyságom
in this May’svan
youth
Sõt,
személyes
arconference.
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
Leading
up to the
conference,
28
évvel ezelõtt
egyyouth
téli estén,
amikor
Zsigmond
Balla Jr.a kept
us up
to date
rólam is lehulltak
rabtartó
bilincsei.
on our host families for the conference
Üldözött szabadok,
gyõztes
szabaand introduced
us to various
members
of
the
Alhambra
church
through
youth
dok.
Elindultak
tehát.
Nemthevolt
teconference’s
Facebook
Once
we
lekommunikáció.
Nempage.
lehetett
mobilgot
there, werákérdezni
experienced
California
and
telefonon
a sor
elején, hogy
the
unique
things
onlyvan-e.
California
hátul
minden
rendben
Közelhas
két
offer.
We nép,
went asszonyok,
to various beaches
such
milliós
gyermekek,
asöregek,
the favored
Beach, where
juhok,Huntington
barmok, szekerek,
végewe
were greeted
with
a barbecue
and
láthatatlan
konvoj.
A Veres
tenger parta ján
memorable
bonfire,
Laguna Beach,
tábort vernek,
megpihennek.
Egywhere
we played
some
great
szer csak
felröppen
a hír,
azvolleyball,
egyiptomi
and
Newport
Beach.
Wea got
to venture
sereg
közeledik.
Kitör
pánik
a táborinban.
the Elõl
wilda side
of mögöttük
Californiaazbyellenség.
taking
tenger,
aA
nice
to asegítségért
waterfall called
Chantry
néphike
elõbb
kiált Istenhez,
Flats
Angels
National
Forest. This
aztáninpedig
neki
esik Mózesnek:
Mit
was
probably
favorite
the
tettél
velünk, my
miért
hoztáltrip
ki of
minket

2017. július-augusztus
3. oldal

weekend. Lastly,
we 14:
went
Egyiptomból?
2Mózes
10, to
11. Santa
Jobb
Monica
Pier
like
last
time
were
I was
lett volna szolgaként meghalni Egyipable to ride
on the hogy
famous
Ferris
Wheel
tomban.
Kiderül,
van
a népnek
located
on the
pier. gyenge
All in all,
hite,
de még
nagyon
az athe
hit.trips
Ha
were
very memorable,
and we made
the
jól
mennek
a dolgok, tisztelik
az Urat,
best
of
every
moment
by
making
new
de ha balul üt ki valami, máris pánifriends és
andbûnbakot
even catching
up with
some
kolnak
keresnek.
Ki volt
a
old friends
seen in years!
hibás,
hogywe
idehaven’t
jutottunk?
Mellesleg,Attila,
sok keresztyén
tart ezen
a
Kulcsar
my uncle
from
szinten
a hitéletében.
Sarasota,
Florida, was the guest speaker
Mózesnek
eszébeEvery
jut Isten
at Ekkor
this youth
conference.
day,
ígérete.
2Mózes
6: 6-8.
Isten megígérte,
he delivered
great
sermons
that God
hogy
õket az up
egyiptoplacedmegszabadítja
on his heart leading
to this
conference.
The
the conference
miak
kezébõl,
éstheme
bevisziofnépét
az ígéret
was “Winning
Losing”,
which
földjére.
AkkorThrough
tehát, nem
kell félni
a
was derived
from Matthew
16:24-25.
jelen
veszedelemtõl,
mert ez csak
egy
As a epizód
short summary,
we learned
rövid
a nép életében.
Nem ezthat
a
the
only
way
we
can
win
a
life az
with
vég, Isten folytatást ígért. Most
a
purpose ishogy
if weerõsen
followráálljunk
the stepsIsten
that
dolgunk,
were outlined
for us through
verse.
szavára.
Így bátorítja
Mózes athe
népet:
Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
On Friday,
we learned
that azt
we kérmust
hogy:
Nem tudom.
Ha valaki
“Come
After
Jesus”,
and
“Deny
Self”.
dezte volna: Mózes, mondd meg neWhat this
meansszabadít
is we take
time
künk,
hogyan
megtheIsten
to turn to ebbõl
Jesusa in
prayer, helyzetbõl?
telling him
bennünket
lehetetlen
that we revoke all the sins that we
Mózes
csak azt inválaszolhatta
have committed
the past and volna,
ask for
hogy:
Nem
tudom!
Egyet Attila
azonban
tuforgiveness. From there,
talked
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetabout the upcoming steps, which was
lenbõl
is kiUptudyour
vezetni,
mertand
Õ az
Úr.
to “Take
Cross”,
“Follow
Ez a bibliai
hit. Hinni
azt through
jelenti, koJesus”.
He taught
us this
the
molyan
azt, amit Isten
mond,who
ha
story ofveszem
the Samaritan
woman
had a minden
rough ellentmondani
past to deal látszik
with and
annak
is.
didn’ttudom,
feel worthy
following
Nem
hogyanof
szabadít
meg,Jesus,
csak
just like
us. However,
Jesus
várok
rá ésmany
hiszekofbenne,
és amit nekem
encourages
us to take
burdens
mond,
megteszem.
A the
többi
pedig of
azour
Õ
sin and follow
him while
being a living
feladata.
Útat nyitni
a tengeren,
lefétestimony to others. Lastly, on Sunday
kezni
a harcikocsik
kerekét,Your
homályt
we were
called to “Lose
Life”
bocsátani
az
egyiptomiakra...
a
internally. We were encouragedmind
to lose
Szabadító
Úrsinful
feladata.
viszi véghez a
our old and
lifeÕCOMPLETELY.
szabadítást
foThis meanskegyelembõl.
that we turn Hit
180által
degrees
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
from our old lives and take a completely
bár
üldözötten,
dethat
ugyanakkor
newmindig
direction,
a direction
leads to a
Christ-pleasingmert
life. Only
then
do we get
gyõzelmesen,
az Úr
hadakozik
to win a prosperous and a blessed life.
érted.
We
learned a asimple
song
A tengerparton
halál little
kapujában
throughout
course
of the számukweekend
álltak,
Isten the
pedig
megnyitotta
thatazAttila
taught us,
encouraged
ra
élet kapuját,
és which
õk átléptek
a haGod toaz“Do
something new in my life
lálból
életbe.
today”.
te se
halogasd!
IEzt
ama lépést
certain
that
God worked in
the hearts of the youth
in János
this May’s
Lukács

conference
and revived
hearts
that were
Magyarországi
Baptista
Egyház
once
lost.
I
know
that
God
spoke
to my
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
heart
and
I
turned
away
from
many
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. of
the
sins I indulged in before the youth
www.baptista.hu/berettyoujfalu
conference. Although we aren’t perfect,
God
wantsTestvéreink
us to come as
we are
to Him
Kedves
Jézus
Kriszso
that
he
can
really
do
something
new in
tusban!
our
lives and
showerMagyar
us with Baptista
blessings.
Kedves
Amerikai
We are very grateful for the
Szövetség!
wonderful hospitality that the Alhambra
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
congregation
us, and the wonderful
elfeledkezzék
a tigave
cselekedeteitekrõl
és a
messages
that
were
given to us az
through
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok
Õ
Attila
Kulcsar.
neve
iránt,
amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid
6:10)Szabo
Samuel
Köszönjük, hogy gondoltak ránk neThis last ifi conference that was held
héz helyzetünkben.
inImaházunk
Californiaaugusztus
was a memorable
andésfun
végi leomlása
experience
for jóme.reménységgel
I am pleasedvaI got
lebontása
után
to spend
with Isten
a faith-based
group.
gyunk
afelõl,it hogy
megsegít bennünket
új éswas
szép“Winning
hajlékot építeni
The egy
theme
through
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
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
Losing” which
means
in order
to follow
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.
Jesus you have to lose your life. Rev.
Kulcsar
talked
about coming
Testvéri Attila
szeretettel
a Berettyóújfalui
after Jesus,
denying
self, taking up your
Baptista
Gyülekezet
nevében:
cross, following Jesus, and losing your
Papp Dániel
life. The theme-verse
of lelkipásztor
the weekend
Szatmári
István
was Matthew 16:25 and it gondnok
says, “For
Lisztes Tibor presbiter
whoever wants to save their life will lose
it, but whoever loses their life for me will
===========================
find it.” This means you have to leave
all the worldly
things
behind in order to
VÁRJ
MÉG!
gain
the ultimate
gift of
knowing God
Józsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
and accepting Jesus as Savior.
The message that stood
out fora me
Megállt
víz.the
most was whenMinthogyha
Attila askedóriási
the question
kéz
do we want to be tartotta
a fan orvolna
follower
föl, of
Jesus.
megállt,
As a fan, you're only
going togyûlt,
be there
s rakásra
when things are good and feszült,
when it's
convenient. hullám
When you
are ahõkölt.
follower
hullámra
you chose to follow Jesus regardless
Megállt of
your mood and I choose toegy
be percre,
a follower
of Jesus.
amíg a túlsó partra
My next favoriteát nem
memory
értünk.was
Saturday night when we all sat by the fire
and sang songs. OnVárj
thatmég
night,
Juhasz
Uram!
Robi talked about that
even
through
Kezed ne vedd el!the
bad times youMég
havemindig
to keepitt"KEWL”
vagyok, or
Killingmég
Evilmindig
With itt
Love.
It
is
vagyunk important
sokan.
to love others around us so we share the
good news of Jesus
Christ
with
people
Herjeczki
Géza
(1977)

2010.július-augusztus
szeptember
2017.

weÜLDÖZÖTT
encounter. I feltSZABADOK
the presence of God
infolytatás
our group
that
night
az 1. oldalróland I love when
we can all be together worshiping Him.
Over
I had a de
great
at
Az
életall,
gyötrelem,
azértexperience
van mit enni,
this
conference.
I
cherish
these
moments
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
together
with temetéshez
the youth való
because
theyis
a tisztességes
jogukat
always
help meAzgrow
stronger
in my
megtarthatták.
élet egy
merõ kinlódás,
faith.
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
Ashley
Boda,
Cleveland
mint a semmi,
és úgy
sincs
kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
The
2017
California
Hányan
tengetik
az életüketIfjúsági
ma is
conference
was a very important one
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
not Így
just tengette
in my life
but in Izráel
the lives
az életét
míg of
el
others. The weekend was filled with
nem
jött
hozzá
a
Szabadító
és
ki
nem
amazing moments and beautiful sights
a szolgaság
tohozta
see. õket
Driving
down toházából.
Santa Monica
pier and spending an afternoon at
a miHuntington
Szabadítónk?
2Mózes
the Milyen
acclaimed
Beach
are
12:42-ben
egy különös
mondaexamples
oftalálunk
the fun pass
times that
were
set
everyone attending. Multiple
tot for
Istenrõl.
activities
such azasÚrplaying
Virrasztott
azon azvolleyball,
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
swimming,
and justfelügyelte,
talking to
mozzanatáttanning,
személyesen
friends were all available at the beach.
minden pillanatot
figyelõ tekintetével
Shopping,
walking around,
and tuning
kísért
végig.
Hát
kicsoda
a rabszolga,
into the talents such as ez
violinist
Dakoszos,
rongyos
hogy when
az Isten
niel
Morris
could nép,
be done
in
személyesen
és
Santa
Monica. gondoskodik
Plus, hiking róluk,
through
mindent félretéve
figyel
rájuk?
California's
mountains
was
the plan for
Friday
which
veryismét
enjoyable
and
1500
évvelwas
késõbb
virrasztott
got
hungry making
usazon
readya
az everybody
Isten a Gecsemáné
kertben,
for
lunch. Despite
the places
visited,
csütörtök
éjszakán,
azon awe
pénteken,
this
wasn't
the important
Whata we
azon
a húsvét
hajnalon,part.
amikor
mi
asszabadításunk
Christian's learned
történt.through sermons
and took away in our hearts is ultimately
személyes bizonyságom van arwhatSõt,
matters.
ról,
hogy
virrasztott
az Úr
The topicvelem
of theegyütt
weekend
was winning
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
through losing: how to lose your life for
rólamChrist
is lehulltak
rabtartó
Jesus
and inaturn
win.bilincsei.
The topic
was very important, especially in my
szabadok,
gyõztes
heartÜldözött
and helped
me realize
the szabaway I
must
Many distractions
us tein
dok.live.
Elindultak
tehát. Nemface
volt
life
such as technology
(most
commonly
lekommunikáció.
Nem
lehetett
mobilour
phones rákérdezni
and sociala media),
friends,
telefonon
sor elején,
hogy
work,
overallvan-e.
other Közel
passions.
hátulschool,
mindenand
rendben
két
These
things
while
not always
negative,
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
push us farther away from Christ and
öregek,
juhok, barmok,
szekerek,
végemany
individuals
are caught
sidelining
láthatatlan
konvoj.
A Veres
tenger
Jesus
and not
giving
their life
to parthim
ján tábort
Egyright
away. vernek,
Excusesmegpihennek.
are made causing
szer
csak to
felröppen
a hír,inazthe
egyiptomi
our
Savior
be an image
horizon
with
usközeledik.
eventuallyKitör
handing
ourselves
to
sereg
a pánik
a táborhim
Although,
one day
ban.when
Elõl convenient.
a tenger, mögöttük
az ellenség.
when
personsegítségért
is finally kiált
readyIstenhez,
to give
A népa elõbb
their
up, itneki
mayesik
be Mózesnek:
too late. Once
aztánlifepedig
Mit
the
times
come to
an end
and kitheminket
Lord
tettél
velünk,
miért
hoztál

oldal
3.13.
oldal

returns
to earth2Mózes
the opportunity
be
Egyiptomból?
14: 10, 11.will
Jobb
over
and
the
chance
to
sit
next
to
him
lett volna szolgaként meghalni Egyip-in
the
kingdom
of heaven
willvan
disappear.
No
tomban.
Kiderül,
hogy
a népnek
excuses must be given and the decision to
hite, deJesus
még nagyon
gyenge
a hit.
Ha
follow
should be
madeaz
right
away.
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
By surrendering all worldly things and
de ha balul
üt kiLord
valami,
máris
pánifocusing
on the
we will
save
our
kolnak
bûnbakot
Ki volt a
lives
andésearn
eternalkeresnek.
life.
hibás,
ide jutottunk?
The hogy
weekend
inspired me to make
a choice
and sok
for keresztyén
whoever has
Mellesleg,
tart not
ezenyet
a
chosen,
urge you to because Jesus
szinten aIhitéletében.
Christ
didn't
make excuses
sidelined
Ekkor
Mózesnek
eszébeor jut
Isten
being
killed
on 6:
the6-8.
cross
butmegígérte,
did it for
ígérete.
2Mózes
Isten
everyone.
hogy megszabadítja
õket az
Istvan Lodi,
NewegyiptoYork
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
Hálás
vagyok Istennek,
jelen
veszedelemtõl,
mert ezhogy
csak újból
egy
részt
egy életében.
ifjúsági találkozón,
rövid vehettem
epizód a nép
Nem ez a
még
ha nem zökkenőmentesen
vég, akkor
Isten is
folytatást
ígért. Most az a
indult
az
út.
Indulás
előttráálljunk
egy pár órával
dolgunk, hogy erõsen
Isten
kiderült, hogy törölték a direkt járatot.
szavára. Így bátorítja
a népet:
Ne
Szerencsére
sikerült Mózes
egy korábbi
repüféljetek! 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: eljutni
Nem tudom.
Ha valaki
kérlővel
Alhambrába.
Ez azt
a másik
járat
keresztül
ment,meg
és találdezteBostonon
volna: Mózes,
mondd
nekoztam
egy olimpiai
tornászmeg
bajnokkal,
künk, hogyan
szabadít
Isten
és
így egy ebbõl
kicsit akárpótolva
volt a kellebennünket
lehetetlen helyzetbõl?
metlenség.
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
Nagyon örülök, amikor együtt lehehogy:azNem
tudom!fiatalokkal,
Egyet azonban
tutünk
amerikai
jó együtt
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetdicsőíteni az Urat és hallgatni az igei
lenbõl is kiAtud
vezetni, mert
Õ az„nyerés
Úr.
üzenetet.
konferencia
témája
Ez a bibliai
hit. Hinni
jelenti,
koveszítésen
keresztül"
volt.azt
Ezzel
a témámolyan
veszem azt,
amit
Isten mond,
ha
val
kapcsolatosan
két
fogalom
volt megemlítve
- a rajongás
és a követés.
Ebben
annak minden
ellentmondani
látszik
is.
aNem
nagyon
gyorsan
világban
netudom,
hogyanváltozó
szabadít
meg, csak
künk
ismerős
a „rajongó"
de a
várok nagyon
rá és hiszek
benne,
és amit nekem
„követő"
fogalma
teljesen
más.
A
rajonmond, megteszem. A többi pedig az Õ
gó - az nem igazán egy követő, hanem
feladata.
tengeren,
csak
egy Útat
ideignyitni
követ,a majd
más leféután
kezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
megy. A követő viszont kitartóan
követ,
bocsátani aza egyiptomiakra...
a
függetlenül
körülményektől. mind
Nekünk
Szabadító
feladata. Õkell
viszi
véghez az
a
is
hűségesÚr
követőinek
lennünk
Úrnak,
és erről
egy nagyonHit
érdekes
szabadítást
kegyelembõl.
által dolfogot
mondott
Kulcsár
Attila
gadhatod
el. az
Hitelőadónk,
által élhetsz
szabadon,
abár
Venice-i
Nyitott
Biblia Gyümindig(Florida)
üldözötten,
de ugyanakkor
lekezet
lelkipásztora.
El Úr
kellhadakozik
hagynunk
gyõzelmesen,
mert az
azokat
a
dolgokat,
amik
elválasztanak
érted.
Istentől. Ezt már nagyon sokszor hallottengerparton
halál kapujában
tamAmás
üzenetekena keresztül,
de most
álltak, Istennagyon
pedig megnyitotta
valahogy
megérintett.számukMielőtt
ra az élet kapuját,
és õk
átléptek a haelmentem
az ifjúsági
találkozóra,
volt
lálbóldolog,
az életbe.
egy
ami éreztem hogy eltávolít
Istentől,
de mégsem
tettem semmit elEzt a lépést
te se halogasd!
lene. Rájöttem, hogy ez az a dolog, ami
miatt nincsen jó kapcsolatom
Istennel.
Lukács János

Mióta
hazajöttem,
ez ellenEgyház
a dolog elMagyarországi
Baptista
len
harcolok,
és
amikor
a
Sátán
kísért,
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
akkor mindig eszembe jutnak azok a
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2. haldolgok,
amit az ifjúsági
találkozón
www.baptista.hu/berettyoujfalu
lottam.
Meg szeretném köszönni ez úton is a
Kedves Testvéreink
Jézus Krisz- és
kalifoniai
testvérek vendégszeretetét
tusban!
áldozatát, amit értünk tettek.
Kedves Amerikai
Magyar New
Baptista
Brigi Kulcsar,
York
Szövetség!
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
Greetings!
lebontása
után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít benI would
likeéstoszép
invitehajlékot
you to the
Youth
nünket
egy új
építeni
Conference planned
1-3rd to
istentiszteletek
céljára, azforÕ Sept
neve dicsõbe held
NYC at the First
ségére.
A in
munkálatokat
jövõ Hungarian
tavasszal
Baptistmeg,
Church.
kezdjük
addig a nem várt tervezéssel
és azallengedélyek
beszerzésévelyou
Unlike
the other conferences
foglalkozunk.
have attended this will be different
Tervünk
szándékunk
due
to itsés unique
focusvégrehajon career
tására
fogjuk fordítani
development.
Manya kedves
of you testvérek
are on the
által
eljuttatott
cuspszámunkra
of choosing
majors inösszeget:
college or
$5,000,
azaztoötezer
applying
yourdollárt.
first jobs with more
questions
answers in testvéreink
life. Our goal
Ezúton isthan
megköszönve
is to expose
to Christian
segítségét,
kérjükyou
továbbra
is a minketYoung
és
have navigated
azProfessionals
Úrra figyelõ who
imádságaikat!
Mindenthis
road already
and areáldását
willing
to give of
szolgálatukra
Istenünk
kívánjuk.
their time to help many of you as you
embark
these steps.
Testvérionszeretettel
a Berettyóújfalui
The Gyülekezet
theme of the
weekend will cenBaptista
nevében:
ter around Christianity and the "work
as worship" Papp
alongDániel
with alelkipásztor
strong focus
Szatmári
gondnokthe
on workshops to helpIstván
you become
Lisztes Tibor presbiter
strong professional you want to be.
We ask that if you are a Junior in high
===========================
school and above, you please consider
attendingVÁRJ
our conference
MÉG! (no upper
age limit). We have a very passionate
Józsuéspeaker:
3:16 (2Móz
14,21-22)
keynote
Pastor
Don Willeman
from New Hampshire (Dartmouth
Megállt
a víz.
Church Plant) and also
an amazing
óriásitokéz
worship teamMinthogyha
from Nashville
lead
tartotta
föl,for
our worship. We will
havevolna
polling
the workshops we want tomegállt,
offer and
s rakásra
gyûlt,and
also the bio's of the keynote
speaker
feszült,
panelists to come shortly.
The mosthullám
urgenthullámra
thing for
you to
hõkölt.
contemplate is if you can commit
Megállt to
attending which we will egy
needpercre,
to know
th
by the deadline amíg
of August
, 2017.
a túlsó20
partra
All food and housing át
will
beértünk.
provided
nem
as always in NYC. A broad overview of
the program will alsoVárj
be coming
shortly.
még Uram!
I ask that you please
join
us
for
this
very
Kezed ne vedd el!
special and unique
weekend
NYC.
Még mindig
itt in
vagyok,
Dr. Zsoltsokan.
Kulcsar
még mindig itt vagyunk
President of Hungarian Baptist
Youth Convention
North (1977)
America
Herjeczki Géza

2010.
14.
oldalszeptember

Milyen
kellSZABADOK
legyen egy
ÜLDÖZÖTT
evangéliumi
közösség?
folytatás az 1. oldalról
Vasárnap
délutánidetéma:
MiAz
élet gyötrelem,
azért Kornya
van mit enni,
hály
szerepe
a
kezdeti
magyar
baptista
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
kegyesség
kialakulásában.
a tisztességes
temetéshez való jogukat is
Alapige: Kolossé
3:10-17.
megtarthatták.
Az élet
egy merõ kinlódás,
reménytelenség
és
halál.
Deés
hátXX.
ezis jobb,
Kornya Mihályt a XIX.
számint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
zad erdélyi baptista misszió „Pál apostöbbre. Fogadjuk
el a helyzetet,
az adott
tolának”
tekinthetjük.
Amerre és
csak
járt
keretekben próbáljuk
elviselhetõvé
munkálkodása
nyomán
számtalan tenni.
gyüHányan
tengetik
az életüket
is
lekezet
alakult.
Komolyan
vette a ma
megezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
térés és a bemerítés fontosságát. Életét
Így tengettehirdetésének
az életét Izráel
míg el
az evangélium
és a gyülenem plántálásnak
jött hozzá a szentelte.
Szabadító Határozott
és ki nem
kezet
hozta õket
szolgaságvaló
házából.
jelleme
és a aBibliához
ragaszkodása meghatározó irányt adott a baptista
Milyen a kialakulásában.
mi Szabadítónk?
2Mózes
gyülekezetek
A Kolossé
12:42-ben
találunk
egy különös monda3:10-17
alapján
a Gyülekezetnek
három
tot Istenrõl. figyelhetjük meg:
tulajdonságát
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor
kihozta õket Egyiptomból.
Ez az
1. A Gyülekezet
Krisztus teste
éjszaka az Úré volt.
PálMicsoda
apostol beszél
az Új ember
felöltö-a
evangélium
van ebben
zésének
fontosságáról.
Ez az
az Új
mondatban?
Virrasztott
Úr.ember,
Pedig
nem
mást,
mint nem
Krisztus
teste. AésGyüIzráel
õrizõje
szunnyad
nem
lekezet
mint virrasztott
egy élő test,
alszik.úgy
Mit működik,
jelent az, hogy
az
aminek
a feje
Úr azon
az Krisztus.
éjszakán, amikor kihozta
a. A Egyiptomból?
gyülekezet egy élő szervezet.
népét
Tudjuk,
hogy a szólva
növényvilág,
Emberileg
– Istenállatvilág
mindent
ésfélretett
az emberek
élnek,
és csakélőlények.
az Õ népéreAzért
figyelt
azon
mert
Isten adott nekik
testet és az minden
ő Lelke
az éjszakán.
A szabadulás
által
élteti őket.személyesen
Ha ezek léteznek,
men�mozzanatát
felügyelte,
nyivel
inkább
él a Gyülekezet,
aminek
minden
pillanatot
figyelõ tekintetével
ugyanúgy
vanHát
Lelke,
testeezésa vére,
amit
kísért végig.
kicsoda
rabszolga,
azkoszos,
Úr Jézusrongyos
adott nekünk.
A Gyülekezet
nép, hogy
az Isten
érez
örömöt és gondoskodik
fájdalmat. Akikróluk,
a Gyüszemélyesen
és
lekezetben
tagok,
azok
is
érzik
a
mindent félretéve figyel rájuk? gyülekezet lüktetését. Azok, akik valójában
1500
évvel késõbb
virrasztott
tagjai
Krisztus
testének.ismét
Sajnos
sokan
az
Isten
a
Gecsemáné
kertben,
azon a
vannak, akik csak úgy kapcsolódnak
csütörtöktestéhez,
éjszakán,mint
azona aszúnyogok.
pénteken,
Krisztus
azon
a
húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
Eljönnek, szívnak egy kis vért, azután
szabadításunk
történt.
tovább
állnak. Az
ilyenek nem vállalnak
személyes
bizonyságom
van arrésztSõt,
a közösség
ügyében,
csak élősködról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
ni akarnak a gyülekezeten. Akik való28 tagok,
évvel ezelõtt
egy télimunkálkodnak
estén, amikor
ban
azok aktívan
is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.és
ésrólam
részesülnek
a közösség
örömeiben
fájdalmaiban. Pál apostol és Kornya Migyõztes szabahályÜldözött
is sokszorszabadok,
sírt a gyülekezetek
miatt.
Ne
keseredj
el, ha neked
fáj avolt
gyüledok.
Elindultak
tehát. isNem
tekezeted
sorsa. Ez annak
jele, hogy
te is
lekommunikáció.
Nema lehetett
mobiltagja
vagy Krisztus
élőa testének.
telefonon
rákérdezni
sor elején, hogy
hátul
minden
rendben
van-e.
két
b. A Gyülekezet folyton Közel
változik.
milliósa nép,
Ahogy
testreasszonyok,
is jellemzőgyermekek,
a növekeöregek,
barmok, szekerek,
dés,
úgy ajuhok,
gyülekezetnek
is folytonvégenöláthatatlan
konvoj.
A Veres tenger
vekednie
kell.
A változástól
soha partnem
ján tábort
vernek,Változni
megpihennek.
szabad
megijedni.
kell, de Egynem
szer csakhogy
felröppen
hír, az egyiptomi
mindegy,
milyena irányba.
Ha vis�sza
tekintünk
az elmúlt
évre,
gyüsereg
közeledik.
Kitör a100
pánik
a táborlekezeteink
a szentségben
ban. Elõl a tenger,
mögöttük azfejlődtek?
ellenség.
Kornya
Mihálysegítségért
nagyon szigorú
volt a
A nép elõbb
kiált Istenhez,
gyülekezeti
kapcsolatban.
aztán pedig tagsággal
neki esik Mózesnek:
Mit
Személyesen
szeretett
artettél velünk,
miért meggyőződni
hoztál ki minket

2017. július-augusztus
3. oldal

ról,
hogy akiket2Mózes
bemerít14:
valóban
Egyiptomból?
10, 11.megérJobb
tették
a
megtérés
fogalmát.
CsakEgyipazokat
lett volna szolgaként meghalni
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3. A Gyülekezet bővölködik
www.baptista.hu/berettyoujfalu

Krisztus beszédében
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1.
oldalról
Kornya Mihály nyomában
Bihardiószegen
Az élet gyötrelem,
de azért van mit enni,
van húsosfazék,
fokhagyma
és uborka, és
Látogatás
Erdélyben,
a tisztességes
temetéshez
való
a Kornya-síremléknéljogukat is

megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
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és halál. De hát eziselején
jobb,
Erdélyi szabadságolásunk
mint
a
semmi,
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ennél
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családom
tagjaival
hogy
keretekben próbáljuk
elviselhetõvé
togathattam
Bihardiószegre,
ahol tenni.
szolHányan
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és meglátoezzel a rabszolga-gondolkodással?
gathattam
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nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
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alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
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mindent félretéve figyel rájuk?
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az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
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tettél velünk,
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2Mózes 14:
10, 11. Jobb
ban
az
imateremben,
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évnyihogy
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tomban.
Kiderül,
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a
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lete
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üt ki valami,imateremként.
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a gyülekezet
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
volt a
Az újabb imaházat 1906-banKi nyitothibás,
hogy
ide
jutottunk?
ták meg, abban az évben, amikor már
Mellesleg,
sokiskeresztyén
tart ezen
a
Kornya
Mihály
Bihardiószegre
kölszinten munkásságát
a hitéletében. Bihar északi rétözött,
Ekkor
eszébe
jut Isten
szére
és a Mózesnek
Szilágyságra
összpontosítva.
ígérete.
2Mózes 6:szépen
6-8. Isten
megígérte,
A
közelmúltban
felújított,
több
hogy110
megszabadítja
õket az egyiptomint
éves épület érdekessége,
hogy
amiak
régi,kezébõl,
erdélyiésfalusi
imaházak
beviszi
népét az között
ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
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.
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A tengerparton
a halál
földön,
viszont hiszem,
hogy kapujában
az európai
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Lukács János

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
A MABAVISZ elnöksége:
Szövetség!
Elnök: Papp János (Magyarország)
„Nem
igazságtalan
az Isten,
hogy
Alelnökök:
Pardi Félix
(Erdély)
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
dr. Gergely
István (Amerika)és a
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ
Főtitkár: melyet
Durkó István
(Magyarország)
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
IMÁDKOZZUNK

EGYMÁSÉRT
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Ez a könyv rólunk szól
Exkluzív, ünnepi kiadványt készítünk
„Magyar baptisták, baptista magyarok” címmel a Mabavit 4. alkalmából.
Új könyvünk a világ különböző pontján
élő magyar baptisták mindennapjairól
szól. A sok-sok színes képpel, aktuális információkkal jelentkező kiadvány
legfőbb célja, hogy megismerjék egymást a három földrészen, hét országban
élő magyar baptista testvérek.
A könyv röviden bemutatja az anabaptisták, majd az újabb kori baptizmus
európai elindulásának történetét, majd
azt is, hogy miként jelent meg számunkra, itt a Kárpát-medencében „Isten üdvözítő kegyelme”. Tisztelettel emlékezünk
Kornya Mihályra, a magyar baptisták
legeredményesebb missziómunkására
és visszaemlékezünk a korábbi világtalálkozókra is.
Ez a könyv lehetőséget ad megélni a
közösséget azok számára is, akik nem
tudnak részt venni 2017. augusztus 4-6.
között Debrecenben, a magyar baptisták
4. világtalálkozóján. Önazonosságunkat
ma sem határozzuk meg másként, mint
ahogyan azt a Magyar Baptisták Harmadik Világtalálkozójának tizenegy
évvel ezelőtt megfogalmazott nyilatkozatában olvassuk. Ma is azt valljuk,
hogy „elsősorban keresztyének vagyunk, azután baptisták, de nem utolsósorban magyarok.” Szeretettel ajánljuk
kiadványunkat mindazok számára, akik
érdeklődéssel figyelik a világszerte élő
magyar baptisták szolgálatát.
A könyv kapható lesz Budapesten, a
Baptista Könyvesboltban és Debrecenben, a Mabavit 4. világtalálkozón.
Marosi Nagy Lajos szerkesztő
2017. július-augusztus
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Kornya Mihály 1844-ben született paraszti családban. Ötéves volt,
amikor édesapja meghalt. Ifjúkorában a Patai-tanyán dolgozik, majd a
Rozvány család parádés kocsisa lesz.
1866-ban feleségül veszi a nagyszalontai születésű Pataki Zsigó Máriát.
1874-ben Tóth Mihály biztatására Lajos János házában rendszeresen hallgatja Novák Antal bibliaárus prédikációit, amelyek hatására később megtér
és felismeri a hitvalló bemerítés jelentőségét.
1875. augusztus 26-án Meyer Henrik nyolc társával együtt bemeríti a Békés, Gyula közelében levő Kettős-Körös
vizében. Bemerítkezése után saját házában kezd istentiszteleteket tartani. 1877.
november ll-én diakónussá avatják.
100-120 km-es missziói utakat tesz
Hajdú-Bihar megyében. 1881-től kezdve
(vénné avatásától) számítjuk munkálkodásának első, eredményekben gazdag

korszakát (1893-ig). Június 9-én megtartja első bemerítését Feketetóton.
Az 1880-as évek közepén Meyer Henrik Pest megyei missziós utakra is elhívja. Gyülekezetek és misszióállomások
tucatjai jönnek létre munkálkodása nyomán mindenütt. 1889-ben megalakul
a bihardiószegi gyülekezet. 1893-ban
eddigi munkaterületét Nagyszalonta
központtal Tóth Mihályra bízza, ő pedig
Bihar északi részére és a Szilágyságra
kezd összpontosítani.
1906-ban átköltözik Bihardiószegre,
elkezdődik munkálkodásának harmadik korszaka. 1912. április 5-én megalakul a Magyar Nyelvű Szabad Baptista
Szövetség, amelynek ő lesz az elnöke.
1913. október 8-án a kémeri konferencián Bihar-Szilágyi Szövetkezet
(Kornya Szövetség) néven hét körzetre
osztják a munkában megfáradt Kornya
Mihály kiterjedt misszióterületeit.
1917. január 3-án meghal Kornya Mihály, az európai baptista mozgalom legeredményesebb missziómunkása. Szolgálatai idején mintegy 11000 hitvallót
merített alá (328 alkalommal tartott bemerítést).
Kiss Lehel (BéHi 2017. 140.)

