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Hungarian Baptist Convention of North America

Since 1908

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

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

SZÖVETSÉGÜNK
ÚJ GYÜLEKEZETE
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
2Mózes 14:1-14
Amikor 1986-ban New York város- alatt bejártuk Florida nyugati partját.
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érted. megörökítve mindezt a Szövetsétenni,
A tengerparton a halál kapujában
gi Jegyzőkönyvben.
álltak, Isten pedig megnyitotta számukraÖröm
az életvolt
kapuját,
és õk az
átléptek
hatapasztalni
elmúlta szölálból azévben
életbe.is, hogy az elnökség tagvetségi
jai Ezt
között
szeretetre,
kölcsönös megbea lépést
te se halogasd!
csülésre és hatékony kommunikációra
épülő együttmunkálkodás
Lukács van.
JánosImád-

kozzanak
a testvérek,
hogyEgyház
ez továbbra
Magyarországi
Baptista
is
megmaradjon.
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Ebből
eredően az elnökség
4100
Berettyóújfalu,
Eötvöshűségesen
u. 2.
eleget
tett megbízatásának, úgy a szöwww.baptista.hu/berettyoujfalu
vetség bizottságai, mint a MABAVISZ
tagszövetségei
és a Baptista
Kedves Testvéreink
Jézus VilágszöKriszvetség, illetve az állami hatóságok irátusban!
nyában. Köszönöm ezt vezető testvéreKedves Amerikai Magyar Baptista
inknek.
Szövetség!
Mivel két mandátum titkári szolgálat
„Nem
igazságtalan
az Isten,
hogy
van
mögöttem,
megköszönve
a testvérek
elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
ésIsten
a
bizalmát, tisztségemet
leteszem, az
és
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
Õ
áldását
újonnan megválaszneve
iránt,kívánom
amikor az
szolgáltatok
és szoltandóa elnökség,
és ezen
gáltok
szenteknek.”
(Zsid belül
6:10) az új szövetségi titkár életére, szolgálatára.
Köszönjük, hogy gondoltak ránk neSTATISZTIKAI ADATOK
héz helyzetünkben.
Imaházunk
augusztus végi leomlása és
Gyermek-születések
lebontása
jó reménységgel
vaLukácsután
John
Dominik (Chicagó),
gyunk
hogy
Isten megsegít
Vargaafelõl,
Sámuel
(Cleveland),
MikóbenEthan
nünket
új és szép
hajlékot
Jamesegy
(Detroit),
Lipták
Sára,építeni
Kulcsár
istentiszteletek
céljára, és
az ÕHalász
neve dicsõJoshuaA Alexander
Joshua
ségére.
munkálatokat
jövõ tavasszal
Nathan
(New
York),
Demeter
Joseph,
kezdjük meg, addig a nem várt terveCsercsa
Thomas
Adam beszerzésével
és Szabó Benett
zéssel
és az
engedélyek
(Torontó).
foglalkozunk.
Tervünk
és szándékunk végrehajBemerítések
tására
fogjuk fordítani
a kedves testvérek
Alhambra:
Balla Dávid
általDetroit:
számunkra
eljuttatott
Szilágyi
Emily összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Menyegzők
Ezúton
megköszönve
testvéreink
Koncz isTibor
és Bogdán
Denisza
segítségét,
(Chicagó)kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
Halálesetek
szolgálatukra
Istenünk áldását kívánjuk.
Dari Misi, Cseri Attila (Chicagó),
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
Mikló
Jánosné
Irénke,
Géczi Andor
Baptista
Gyülekezet
nevében:
(Cleveland),
Balázs
Irénke, Jurás Anna
(Torontó), Waltz
Sándor
PappBéla,
DánielMácsai
lelkipásztor
(Los Angeles),
Faulkner
Terézia
(PennSzatmári
István
gondnok
sylvania), Kulcsár
Imre
Lisztes
Tibor(Melbourne),
presbiter
Szabó József (Texas), Nagyajtai Eszter
===========================
(Vajdaság), Kovács Sándor (Erdély),
Lovas András lp. (Magyarország).
VÁRJ MÉG!
Létszámunk
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Szövetségünkhöz 8 aktív gyülekezet
tartozik (Alhambra, Chicago,
Megállt a Clevevíz.
land, Detroit, Melbourne, New York,
Minthogyha
óriási
kéz
Palm Bay és Torontó), illetve két mis�tartotta
volna
föl,
sziós gyülekezettel (Venice és Kelowna)
megállt,
van szoros együttműködésünk.
Imáds
rakásra
gyûlt,
kozzunk gyülekezeteinkért, lelkipásztorainkért, hogy küldetésüketfeszült,
hűséggel
betölthessék.hullám hullámra hõkölt.
Megállt
Gyülekezeteinkben kb.egy
350percre,
tag van,
azonban gyermekekkel,
hozzátartozókamíg a túlsó partra
kal és barátkozókkal együtt
550 szeát nemkb.értünk.
mély felé szolgálunk.
Várj még Uram!
Legyen az Úr jóindulata
velünk
Kezed ne vedd
el!továbbra is, ésMég
kezünk
munkáját,
illetve
mindig
itt vagyok,
szívünk
szolgálatát
gyümölcsözőmég
mindig itttegye
vagyunk
sokan.
vé!
Püsök
Dániel
Herjeczki
Gézatitkár
(1977)
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az ÁHÍTAT
1. oldalról

Amiket
hallottunkde és
Az
élet gyötrelem,
azérttudunk,
van mit mert
enni,
őseink
elbeszélték
nekünk,
nem
titkoljuk
van húsosfazék, fokhagyma és uborka,
és
ela fiaink
elől, temetéshez
elbeszéljük való
a jövő
nem-is
tisztességes
jogukat
zedéknek:
az ÚR
tetteit
erejét,
megtarthatták.
Azdicső
élet egy
merõéskinlódás,
csodáit,
amelyeket
véghezvitt.
Intelmereménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
ket írt Jákób elé, tanítást adott Izráelmint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
nek, és megparancsolta őseinknek, hogy
többre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
és azTudja
adott
adják
azokat
tovább
utódaiknak.
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
meg
ezt a jövő
nemzedék,
a születendő
tengetik beszéljék
az életüket
is
fiak,Hányan
és ha felnőnek,
el ma
fiaikezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
nak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne
Így tengette
az életét
Izráel
míg el
felejtsék
el Isten nagy
tetteit,
és tartsák
nemparancsolatait.
jött hozzá a Szabadító
és ki nem
meg
Zsolt 78,3-7
hozta õket a szolgaság házából.
Az ószövetségi választott nép addigi
történelmének fordulópontjaira utal ez a
Milyen
a mi
2Mózes
tanító
zsoltár.
AzSzabadítónk?
eseményeket és
azok12:42-ben
találunk
egy
különös
mondanak a jelent is érintő tanulságait üzenettot Istenrõl.
ként
hagyják az elődök az utókorra. Az
Virrasztott
Úr azon “beszélgetéaz éjszakán,
egymást
követő az
generációk
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
sébe” hallgathatunk bele ezt a második
éjszaka az Úré
volt. olvasva, amin átüt
leghosszabb
zsoltárt
evangélium
ebben
a hitMicsoda
és a felelősség
– a népévan
és az
egyé-a
mondatban?
Virrasztott
az Úr. egyePedig
né.
A történelem
ilyen szemlélete
õrizõje
nemnagysága,
szunnyadszentsége
és nem
di,Izráel
mert az
élő Isten
Mit
az, hogy
az
ésalszik.
hűsége
a jelent
domináns,
amivirrasztott
a szövetség
népének
meghatározta,
engeÚr azonazazéletét
éjszakán,
amikor kihozta
delmeskedtek
bár neki, vagy éppen lánépét Egyiptomból?
zadoztak
ellene.szólva
A zsoltár
idézettmindent
szakaEmberileg
– Isten
sza
ízelítőésezekből.
félretett
csak az Õ népére figyelt azon
A történelem
átadáaz
éjszakán. tanulságainak
A szabadulásazminden
samozzanatát
a zsidóság körében
a gyerekek
nevelészemélyesen
felügyelte,
sének
igenpillanatot
fontos része,
szülőitekintetével
felelősség
minden
figyelõ
volt.
Nem
tudni,
hogy miért
intézmékísért
végig.
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
nyesült
ez rongyos
később, denép,
elképzelhető,
koszos,
hogy az hogy
Isten
azszemélyesen
okok között volt
néhány nekünk
gondoskodik
róluk,sem
és
ismeretlen.
Talán úgy
vélték,
hogy a tumindent félretéve
figyel
rájuk?
dós rabbik
jobb őrzői
lesznek
igazsá1500 évvel
késõbb
ismét az
virrasztott
goknak.
hatékonyságát
is nö-a
az IstenAa tanítás
Gecsemáné
kertben, azon
velheti,
ha
abban
jártasabb
szakemberek
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
végzik.
felelősség
átruházása
mögött
azon aAhúsvét
hajnalon,
amikor
a mi
olykor kényelmi szempontok állnak,
szabadításunk
történt.
még ma is, amikor inkább az iskolától,
személyes
bizonyságom
vanazt,
arvagySõt,
éppen
a gyülekezettől
várjuk
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
ami szülői kötelességünk.
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
Isten népének
az összetartozását
“szörólam
is lehulltak
a rabtartó bilincsei.
vetségi keretek” biztosítják. Az Istennel
és egymással
élők történelÜldözött szövetségben
szabadok, gyõztes
szabame
olyan
történetek
sorozata,
amiben
az
dok. Elindultak tehát. Nem
volt teegyéni
döntéseknek
a
súlya
nem
kevéslekommunikáció. Nem lehetett mobilbé fontos, mint a kisebb vagy nagyobb
telefonon rákérdezni
a sor elején,
hogy
közösségeké.
A felvillantott
esetekben
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
– különösen is az Isten ítéletét kiváltókmilliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
ra gondolok – szinte látjuk az arcokat,
öregek,a beszédüket,
juhok, barmok,
szekerek,„Tud-e
végehalljuk
egyénekét:
láthatatlan
tenger partIsten
asztalt konvoj.
teríteni A
a Veres
pusztában?”,
”…
ján szájukban
tábort vernek,
megpihennek.
Egymég
az étel
... szájukkal csak
szer csak felröppen
a hír,
az egyiptomi
hitegették”,
vagy éppen
„…termésüket
a
sereg közeledik.
KitörÍgy
a pánik
a táborcserebogárnak
adta”.
nem „a
nép”
ban. Elõl
a tenger, mögöttük
az ellenség.
beszél.
A felidézett
büntetések
is konkelõbb segítségért
kiáltérintettek.
Istenhez,
rétA nép
területeket,
családokat
Aaztán
történelem
az egyén
pedig hívő
neki szemlélete
esik Mózesnek:
Mit
felelősségéből
enged.
A tanulságok
tettél velünk,nem
miért
hoztál
ki minket

2018.
3. október
oldal

átadása
is olyan
szívügy,
Egyiptomból?
2Mózes
14:aminek
10, 11. legkiJobb
válóbb
helye
a
család.
lett volna szolgaként meghalni EgyipDöbbenettel
jegyzik
hogy
tomban.
Kiderül,
hogymeg
vansokan,
a népnek
ahite,
“mai
fiatalok
nem
ismerik
a
történelde még nagyon gyenge az a hit. Ha
met”.
Pedig alig
van gyerek,
akit
kötjól mennek
a dolgok,
tisztelik
azne
Urat,
ne le, ragadna magával, aki ne igényelné
de ha
balul
valami,
máris
pániazt,
amit
apuütéskianyu
olyan
fontosnak
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
tartanak, hogy rendszeresen időt szahibás,
hogy
ide
jutottunk?
kítva rá, nyilvánvaló beleéléssel mesélsoka keresztyén
tart amikor
ezen a
nekMellesleg,
el. Ezekben
helyzetekben,
szinten
hitéletében.
újból
ésa újból
együtt szurkolunk, vagy
Ekkor
Mózesnek eszébe
Isten
éppen
szomorkodunk,
az átéltjutigazság
ígérete. 2Mózes 6: 6-8.
megígérte,
újrafogalmazódik,
és Isten
kellőképpen
hat
hogy megszabadítja
õket
az egyiptofelnőttre
és gyermekre,
egyaránt.
A hit
fontossága
és ereje
bizonyítva
Isten
miak kezébõl,
és beviszi
népétlesz.
az ígéret
nagysága
és hűségessége
életfélni
része
földjére. Akkor
tehát, nemazkell
a
már
amikor még
mindenről
úgy
jelenakkor,
veszedelemtõl,
mert
ez csak–egy
tűnik
a szülők
gondoskodnak.
rövid –epizód
a nép
életében. Nem ez a
Az Isten
Istenbe
vetett személyes
hitetaznem
vég,
folytatást
ígért. Most
a
lehet
átadni,
istenismeretre
dolgunk,
hogydeerõsen
ráálljunk mindIsten
nyájan
indulunk,
gyerekekként,
szavára. így
Így bátorítja
Mózes
a népet: Ne
akik
szüleinktől
leghitelesebben
féljetek!
Álljatokhalljuk
helyt, és
meglátjátok
mindazt,
ami kibontakozó
hogyan szabadít
meg ma azhitvilágunkÚr benneba
épülve
a
ránk
is
váró
teket! 2Mózes 14: 13,
14.Isten keresésére
indít, hogy majd másokkal együtt szolMózes nem okosabb, mint a nép, csak
gálhassuk.
hisz
Istenben,
és a hit és
beszédét
mondja
„Amiket
hallottunk
tudunk…”
– az
továbbbizonyságtevése
az üldözött szabadoknak.
Ha
egyik
és a másik megIsten az aki,–akkor
az Õlelki
beszédét.
győződése
egy teljesíti
titokzatos
folyaEbben
hitt Mózes.
mat
sarkalatos
pontjai ezek. GenerációkatHa
fedazt
át. kérdezte
Néppé formálja
az egyéneket,
volna valaki
Mózesakiknek
azteljesíti
összetartozását
történetek
tõl: Mikor
Isten, amita megígért?
mindig
jelenlévő
főszereplőjével
megélt
Erre Mózes
csak azt
válaszolhatta volna,
szövetség
biztosítja.
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte
volna: Mózes,
mondd meg
neImádkozzunk
gyermekeink
istenismeretéért!
künk, hogyan szabadít meg Isten
Novák
József
bennünket ebbõl a lehetetlen
helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem ÉTEK
tudom!HOZZÁM
Egyet azonban
tu"ENGEDJֹ
JÖNNI
dok!
Az Úr harcol értetek, ésMk
a lehetetA
KISGYERMEKEKET!"
10:14
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Uram,
Ez kezdesz
a bibliaivelük?
hit. Hinni azt jelenti, komit
molyan
veszem
azt, amit Isten mond, ha
Nem lenne
jobb,
annak
minden
ellentmondani látszik is.
ha inkább
velünk,
Nem
tudom,
hogyan szabadít
meg, csak
komoly
felnőttekkel
törődnél?
Mi már
várok
rá ésmeggondoljuk
hiszek benne, és amit nekem
mit teszünk,
mond,
megteszem. A többi pedig az Õ
mit mondunk,
feladata.
Útat nyitni a tengeren, lefés bizony,
kezni
a
harcikocsik
kerekét,
a mi szavainknak súlya
van! homályt
bocsátani
az egyiptomiakra... mind a
De mit kezdesz
Szabadító
feladata. Õ viszi véghez a
futkározóÚrgyerekekkel?
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által foEzek, Uram,
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
neveletlenebbek,
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
mint azok,
gyõzelmesen,
mert az Úr hadakozik
akikkel
Galilea dombjain találkoztál.
érted.
A tengerparton
a halál
Hogy
mégis szereted
őket?kapujában
álltak,
Isten pedig megnyitotta számukTe tudod.
raItt
azvannak.
élet kapuját, és õk átléptek a haHa akarod,
lálból
az életbe.
vesd rájuk kezed.
Ezt a lépést
te se halogasd!
Imádkozz
értük.
Herjeczki
GézaJános
Lukács

Az
Isten gyermeke
cselekszik
Magyarországi
Baptista
Egyház is!
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4100 Berettyóújfalu,Lelke
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www.baptista.hu/berettyoujfalu
A Szentlélek megelevenítő lélek. Úgy,
ahogy
a világra
jövünk, Jézus
a szó lelki
értelKedves
Testvéreink
Kriszmében
halottak
vagyunk.
Nem
akarjuk
tusban!
ésKedves
nem isAmerikai
vagyunk Magyar
képesek Baptista
cselekedni
Isten akaratát. Amikor azonban valaki
Szövetség!
befogadja Jézust az életébe, akkor kapja
az„Nem
ő Szentlelkét.
Egy az
sor Isten,
elevenítő
igazságtalan
hogydolgot tesz ezzel
emberrel a Lélek.ésMegelfeledkezzék
a tiazcselekedeteitekrõl
a
nyílik a szeme.
látni az
kezdi
szeretetrõl,
melyetEgyszerre
tanúsítottatok
Õ a
valóságot.
Felfedezi,
hogy annak
addig
neve
iránt, amikor
szolgáltatok
és szolcsak aegy
töredékét (Zsid
érzékelte.
gáltok
szenteknek.”
6:10) Meglátja,
hogy mi választja el őt Istentől. Bűnnek
látja
a bűnt, hogy
igazságnak
látjaránk
az igazsáKöszönjük,
gondoltak
negot.
Megnyílik a füle. Egyszerre meghéz
helyzetünkben.
hallja
Isten hozzá
szóló
szavát.
MegnyíImaházunk
augusztus
végi
leomlása
és
lik a szája.
lesz, hogy
lebontása
utánTermészetes
jó reménységgel
va- ha
Isten afelõl,
szólt hozzá,
akkor
válaszol
arra.
gyunk
hogy Isten
megsegít
benTudja,egy
hogy
gyermeke
lett.
A gyernünket
újIsten
és szép
hajlékot
építeni
mek beszél az
apjával.
Ésneve
beszél
szereistentiszteletek
céljára,
az Õ
dicsõtett apjáról
másoknak jövõ
is. Megnyílik
ségére.
A munkálatokat
tavasszal a
szíve. Egy
kezdjük
meg,rendíthetetlen
addig a nembelső
várt meggyőterveződésre
teszengedélyek
szert, amely
minden támazéssel
és az
beszerzésével
dást kibír. Megnyílik az értelme is: a
foglalkozunk.
Lélek
megvilágosítja
a hívővégrehajértelmét is,
Tervünk
és szándékunk
és
a
megértett
igazság
mindig
cseleketására fogjuk fordítani a kedves testvérek
dettészámunkra
válik. Elkezdi
vezetni aösszeget:
Szentlélek.
által
eljuttatott
Megérti
egyetért
azzal, amit Isten
$5,000,
azazésötezer
dollárt.
neki mond, ezért már mozdul is a lába.
Ezúton is lesz,
megköszönve
testvéreink
Vezethető
és teszi azt,
amit Isten
segítségét,
is a minket és
mondott.kérjük
Kész továbbra
neki engedelmeskedni.
azAkik
Úrra Isten
figyelõ
imádságaikat!
Minden
gyermekeivé
lettek,
azokat
vezeti a Szentlélek.
Szentlélek
által a
szolgálatukra
Istenünk A
áldását
kívánjuk.
lelki halott életre támad, élővé válik. Te
élsz?
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet
Sinka nevében:
Csaba (Áhítat 2018)
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István
gondnok
Isten nevének
ismerete
Lisztes Tibor presbiter
Örüljenek, ujjongjanak a nemzetek,
mert pártatlanul ítéled a népeket, és ve===========================
zeted a nemzeteket a földön. (Zsolt 67,5)
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ismerésének elutasítása
évtized
Még mindignéhány
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AZ
EVANGÉLIUMI
HÍRNÖK
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
ÉSazA1.BARÁTI
folytatás
oldalról KÖR
JELENTÉSE
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
a
111.
van húsosfazék,közgyűlésen,
fokhagyma és uborka, és
a tisztességes
temetéshez
való jogukat is
2018.
július 7-én

megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség
és halál. De hát ezis jobb,
Kedves Testvéreim!
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
Az Evangéliumi Hírnök 110 éves az
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
idén. Újságunk a legrégebbi Magyarorkeretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
szágon kívül folyamatosan megjelenő
Hányan tengetik az életüket ma is
magyar újság. Akik ismerik az etnik
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
közösségek kiadványait, bizonyára tudÍgy tengette az életét Izráel míg el
ják, hogy ez nem kis dolog. Oka van
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
annak, hogy nem csak létrejött, hanem
hozta õket a szolgaság házából.
még ma is létezik. Az ok elsősorban a
misszió Urának hathatós közreműködémi régen
Szabadítónk?
se – Milyen
enélkül amár
megszűnt2Mózes
volna.
12:42-ben
találunk
egy
különös
mondaAzután a mi aktivitásunk,
a szövetsétot Istenrõl.
günkbe
tartozó gyülekezetek és lelkiVirrasztott
az Úr azon
az és
éjszakán,
pásztorok
érdeklődése,
anyagi
szelleamikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
mi áldozata. Írók és olvasók nélkül nincs
éjszaka az Úré volt.
újság – még ha valaki nagyon akarná is.
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
Az
Evangéliumigondoskodik
Hírnök lapkezelője
személyesen
róluk,ésés
szerkesztője; a plakáton a felhívás:
mindent félretéve
figyel rájuk?Hírnök
Csatlakozzon
az Evangéliumi
1500 évvel
késõbb
ismét virrasztott
Baráti
Köréhez!
az
Isten
a
Gecsemáné
kertben,
azon a
Az Evangéliumi Hírnök
szerkeszcsütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
tői munkáját több mint 25 éve végzem.
azon a húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
Munkának
nevezem,
mert sok
munkával
szabadításunk
történt.
jár, s mert fizetést is kapok érte, ám keszemélyesszerint
bizonyságom
van argyesSõt,
szóhasználat
szolgálatnak
is
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
mondhatnám, mert az is. Néha elfárad28deévvel
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va,
azértezelõtt
mindigegy
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ezt
rólam
is
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lekommunikáció. Nem lehetett mobilManager státuszban. Ők is már 20 éve
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
végzik ezt a szolgálatot.
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
Olvasóink
öregek,
juhok, barmok, szekerek, végeKik olvassák
az Evangéliumi
Hírnöláthatatlan
konvoj.
A Veres tenger
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erdélyi
maszer csakmagyarországi
felröppen a hír,
egyiptomi
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az
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papírIstenhez,
formát
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nép elõbb
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még neki
ma is.
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esikA Mózesnek:
Mit
nyire
interneten
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hoztálmeg.
ki minket
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3. oldal
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forma is eljut
a világ
Egyiptomból?
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14:sok
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11. Jobb
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volt az
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Internetes
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Vagyis,
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óriási kéz
az az erős hitük
volt.
Furcsa módon a tartotta
Zsidók volna
11-benföl,
csak
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még mindig itt vagyunk sokan.
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

2018.
3. október
oldal
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Magyar
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2Mózes 14: 10,
11. Jobb
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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
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annak minden ellentmondani látszik is.
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a torontói
SZABADOK
testvérek és a gondnok házaspár hatfolytatás
az 1. oldalról
hatós
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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.
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szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
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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
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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.
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Ez volt a célja az ez évben is megszervezett rámai gyermekhétnek is.
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„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.
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testi
táplálékukat,
őket, takaTestvéri
szeretettel tanítani
a Berettyóújfalui
rítani, Gyülekezet
rendet tartani,
de ugyanakkor
Baptista
nevében:
odaszánt lélekkel gondoskodni lelki
Pappis.
Dániel
lelkipásztorfelszükségleteikről
Mindennapos
Istvánbátorítása,
gondnok a
adat volt a Szatmári
félénkebbek
Lisztes Tibor
nyugtalanok csillapítása,
az presbiter
álmatlanok
ágyba parancsolása, és néha egy-egy
===========================
könnycseppet is le kellett törölni, vagy
egy-egy mosolyt kicsalni honvággyal
VÁRJ
MÉG!
küszködő
arcocskákból.
Józsué
14,21-22) hiszen
Éreztük3:16
Isten(2Móz
gondoskodását,
az időjárást is a javunkra fordította, amit
ki is használtunk: egy nap
sem maradt
Megállt
a víz. el
a pancsolás a tábor
melletti
tóban.
Minthogyha óriási Ami
kéz a
gyermekeket illeti, engedelmesek
és
szótartotta
volna
föl,
fogadóak voltak, nem volt nagyobb szamegállt,
bálysértés és baleset sem. Ezért
is men�s
rakásra
nyei Atyánknak adunk hálát. gyûlt,
feszült,
És ami a legfontosabb, hogy
voltak
megtérések,hullám
szólt azhullámra
ige és jóhõkölt.
reménységgel hintettük a magvakat.Megállt
S ha nem
egy percre,
most, de mikor eljön az ideje,
visszaema túlsó
lékezve kikel az amíg
elvetett
mag. partra
Mennyei
Édesatyánk pedig öntözi
a szíveket,
át nem
értünk. és
Ő adja a növekedést. Ezért kedves felnőtt, ki szolgáltál ezen
tábori
héten a
Várja még
Uram!
gyermekek felé: szolgálatod
nem
Kezed ne veddvolt
el!hiábavaló! Kedves
édesapa,
édesanya,
ki
Még
mindig
itt
vagyok,
szolgálsz gyermeked felé minden nap:
még mindig
itt vagyunk sokan.
szolgálatod
nem hiábavaló!
Kulcsár
Ibolya
Herjeczki
Géza(Torontó)
(1977)

8.2010.
oldal szeptember

A billion Muslims
are fasting
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
and
seeking
God.
folytatás az 1. oldalról Let’s pray
Jesus comes to them.

Az élet gyötrelem,
azért van mit enni,
By JerrydeRankin
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
Most Americans would be unaware
a tisztességes
való month
jogukatofis
that
Ramadan,temetéshez
the Muslim
megtarthatták.
életThursday
egy merõ kinlódás,
fasting,
beginsAzon
(May).
reménytelenség
De hát
ezis jobb,
Many
would onlyésbehalál.
casually
aware
that
mint
semmi,
úgypillars
sincs of
kilátás
ennél
this
is aone
of theésfive
Islam,
its
többre.
Fogadjuk
el year
a helyzetet,
adott
date
changing
each
due to és
theazlunar
calendar.
Faithful
adherents
fast tenni.
from
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
dawnHányan
to dusktengetik
until theaz
month
concludes
életüket
ma is
with
thea Feast
of Eid.
ezzel
rabszolga-gondolkodással?
Having
studied
Islam,Izráel
we míg
were
Így tengette az életét
el
familiar
with
this expression
ofés
piety,
but
nem
jött
hozzá
a
Szabadító
ki
nem
learned much more during the years we
hoztainõket
a szolgaság
házából. largest
lived
a Muslim
country—the
Muslim country in the world, Indonesia.
Milyen
a mi Szabadítónk?
2Mózes
In more
observant
places, fasting
is
12:42-ben találunk
különös mondacompulsory,
thoughegyallowances
are
made
for foreigners and non-Muslims.
tot Istenrõl.
All Virrasztott
do without az
food,
but more
devout
Úr azon
az éjszakán,
Muslims
refuse õket
to Egyiptomból.
drink water, Ez
and
amikor kihozta
az
some
don’t
even
swallow
their
saliva.
éjszaka az Úré volt.
There
is irony,
however, invan
the ebben
fact thata
Micsoda
evangélium
Muslims probably eat more during the
mondatban?
az Úr.Women
Pedig
month
than at Virrasztott
any other time.
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
nem
of the house arise in the early morning
Mit jelent
az, hogy breakfast
virrasztott to
az
toalszik.
prepare
an elaborate
Úr azonnourishment
az éjszakán, throughout
amikor kihozta
provide
the
népét
Egyiptomból?
day.
When
the call to evening prayer
signals
the breaking
of the
fast, everyone
Emberileg
szólva
– Isten
mindent
hurries
to az
indulge
in figyelt
what could
félretetthome
és csak
Õ népére
azon
beazdescribed
as A
a Thanksgiving
dinner.
éjszakán.
szabadulás minden
Not
much gets személyesen
done during Ramadan
as
mozzanatát
felügyelte,
offices
are
open
for
only
a
few
hours,
no
minden
figyelõ
one
has thepillanatot
strength for
much tekintetével
physical lakísért
végig.
Hát
kicsoda
ezthe
a rabszolga,
bor, and it is easier to endure
denial of
koszos,
rongyos
nép, the
hogy
az Isten
food
by sleeping
through
afternoon.
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
During Ramadan, we found our
mindentfriends
félretévewere
figyelmore
rájuk?open to
Muslim
talking
about
spiritual
would
1500
évvel
késõbbthings.
ismét We
virrasztott
ask
their practice,
why
theya
az them
Isten about
a Gecsemáné
kertben,
azon
were
fasting,éjszakán,
and what they
to gain
csütörtök
azonhoped
a pénteken,
byazon
it. It awas
surprising
to them
whena we
húsvét
hajnalon,
amikor
mi
shared
our
own
practice
of
fasting
from
szabadításunk történt.
time to time to seek God. We do not fast
Sõt,
személyes
bizonyságom
vanofarto get
something
from
God but out
a
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
Úr
desire for God himself that exceedsazour
28 évvel
ezelõttWonderfully,
egy téli estén,
amikor
desire
for food.
God
does
rólam
lehulltak
rabtartóour
bilincsei.
meet
ouris needs
andaanswer
prayers,
but we should not fast presuming by
gyõztes
our Üldözött
piety we szabadok,
are obligating
God szabato do
something
for us. tehát. Nem volt tedok. Elindultak
While most Muslims
fast
lekommunikáció.
Nemobserve
lehetettthe
mobilbecause
they
are commanded
to hogy
and
telefonon
rákérdezni
a sor elején,
believe
there is rendben
merit to be
gained,
many
hátul minden
van-e.
Közel
két
domilliós
it as a nép,
perfunctory
obligation.
Some
asszonyok, gyermekek,
want
to avoid
condemnation
from
öregek,
juhok,the
barmok,
szekerek, végemore pious family members. However,
láthatatlan
konvoj.
Veres tenger
for
the devout,
the AMuslim
monthpartof
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyfasting is actually for the same purpose
szerwe
csak
hír, az
egyiptomi
that
as felröppen
Christiansamay
occasionally
sereg
Kitör God
a pánik
táborfast:
theközeledik.
desire to know
in aadeeper
ban. intimate
Elõl a tenger,
mögöttük az ellenség.
more
relationship.
AFasting
nép elõbb
segítségért
kiált
Istenhez,
during
Ramadan
is intended
toaztán
be apedig
time neki
to seek
and many
esikGod,
Mózesnek:
Mit
sincerely
do. While
recognizing
the
tettél velünk,
miért hoztál
ki minket

2018.
3. október
oldal

futility
of seeking
to 14:
please
God
by
Egyiptomból?
2Mózes
10, 11.
Jobb
one’s
own
piety
and
works,
we
avoided
lett volna szolgaként meghalni Egyipexpressing
disrespect
tomban.
Kiderül,
hogyin
vanconversation
a népnek
with
Muslim
friends.
We
shared
our
hite,
de
még
nagyon
gyenge
az
Ha
common desire to know God.a hit.
It was
jól opportunity
mennek a dolgok,
tisztelik
az to
Urat,
an
to bear
witness
the
de ha balul
ki valami,
pánifutility
of ourütown
efforts máris
and how
we
kolnak és bûnbakot
keresnek.
Kiof
volt
a
discovered
the unmerited
grace
God
hibás, hogy
ideChrist.
jutottunk?
through
Jesus
Among
Muslims,
you’lltarthear
Mellesleg,
sok keresztyén
ezen of
a
testimonies
from those who had dreams
szinten a hitéletében.
andEkkor
visionsMózesnek
of Jesus appearing
them
eszébe jutto Isten
and
saying,
“Follow
Me.”
Others
will
ígérete.
2Mózes
6:
6-8.
Isten
megígérte,
be impressed to find someone with “the
hogy megszabadítja
õkettoaz
egyiptobook”
that tells the way
eternal
life.
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az
ígéret
None of these revelations are sufficient
földjére.
Akkor
kell
félnithe
a
for
salvation,
buttehát,
they nem
break
down
barriers
in their heartmert
andezcan
lead
jelen veszedelemtõl,
csak
egyto
finding
out who
is orNem
knowing
rövid epizód
a népJesus
életében.
ez a
what
the
Bible
says.
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
What does this have to do with us?
dolgunk,
hogy
Isten
When we
first erõsen
arrived ráálljunk
in Indonesia
we
szavára.
Így bátorítja
Mózes a népet:
were
irritated
at the dissonant
soundNeof
féljetek!
és meglátjátok
the
call toÁlljatok
prayer helyt,
from the
mosque five
hogyan
szabadít
meg ma
az itÚr
bennetimes
a day,
especially
when
awakened
us
at 4:30
a.m. 14:
But13,
it became
a call to us
teket!
2Mózes
14.
andMózes
a reminder
to pray mint
for Muslims
as
nem okosabb,
a nép, csak
they
were
praying
to
Allah.
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
What if Christians fervently prayed
tovább the
az month
üldözött
szabadoknak.
Ha
during
of Ramadan
that God
Isten azreveal
aki, akkor
teljesíti
az Õ beszédét.
would
himself
to Muslims
in this
Ebbenofhitt
Mózes. What if we covered
time
seeking?
millions
fasting Muslims
with Mózes30 days
Ha aztofkérdezte
volna valaki
of
intercession
that megígért?
something
tõl:intense
Mikor teljesíti
Isten, amit
would
happen
their
spiritual search?
Erre Mózes
csakinazt
válaszolhatta
volna,
Believing
in
the
power
of
could
we
hogy: Nem tudom. Ha prayer,
valaki azt
kérnot expect God to respond to our heartfelt
dezte volna:
Mózes,
mondd
neburden
for the lost
millions
of themeg
world?
künk,
hogyan
szabadít
Isten
It is tragic
that we
should bemeg
so wrapped
bennünket
a lehetetlen
up
in our ebbõl
self-interests
andhelyzetbõl?
worldview
that
we csak
wouldaztbeválaszolhatta
indifferent tovolna,
more
Mózes
than
billiontudom!
followers
of azonban
Islam in tuthe
hogy:a Nem
Egyet
world
thatÚrare
dyingértetek,
without
but
dok! Az
harcol
ésChrist,
a lehetetthis
month
seeking what
only he
lenbõl
is We
ki are
tud
mert
Úr.can
provide.
arevezetni,
repulsed
byÕaaz
religion
a bibliai
Hinni terrorism
azt jelenti, kothatEzseems
tohit.
justify
and
molyan veszem
azt, committed
amit Isten mond,
ha
suicide
bombers
to the
annak minden
látszik
is.
destruction
of ellentmondani
life, but don’t we
realize
that
the answer?
Rather
than
NemJesus
tudom,ishogyan
szabadít
meg, csak
hardening
our hearts
dismissing
várok rá és hiszek
benne,and
és amit
nekem
their
to theA judgment
God
mond,lostness
megteszem.
többi pedigofaz
Õ
as something they deserve, we should
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
leféplead for their hearts to be open to
keznirevealing
a harcikocsik
kerekét, homályt
God
himself.
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Join me this month in praying for
Szabadító in
Úr our
feladata.
viszi véghez as
a
Muslims
own Õcommunities
szabadítást
Hit által
fowell
as thosekegyelembõl.
around the world.
Pray that
gadhatod
Hit által
szabadon,
they
wouldel.truly
seekélhetsz
God and
be open
to
that would lead
them to the
bárrevelation
mindig üldözötten,
de ugyanakkor
truth.
In seeking
Allah,
an hadakozik
impersonal
gyõzelmesen,
mert
az Úr
deity
érted.that is aloof and cannot be known,
mayA they
find a loving,
compassionate
tengerparton
a halál
kapujában
God who
revealed himself
through
Jesus
álltak,
Isten
pedig
megnyitotta
Christ and died for their sins. számukraWe
az élet
és õk átléptek
a hahavekapuját,
a responsibility
to observe
lálból az életbe.
Ramadan
also, to pray for those who are
far Ezt
froma the
kingdom
and for generations
lépést
te se
halogasd!
have been
locked
into
the bondage of sin
and futile religious traditions.
Lukács János

After all, Christ
died for
them, too.
Magyarországi
Baptista
Egyház
God
loves
them.
Shouldn’t
we?
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Jerry
Rankin is the executive
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös u.director
2.
ofwww.baptista.hu/berettyoujfalu
the Zwemer Center and president
emeritus of the Southern Baptist International
Board Jézus
(IMB).KriszKedves Mission
Testvéreink
Christianiy
Today
tusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!
Praise God, from whom
„Nem
igazságtalan flow;
az Isten, hogy
all blessings
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
Praise Him,
all creatures
hereazbelow;
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
Õ
Praise
above,
ye heavenly
host;
neve
iránt,Him
amikor
szolgáltatok
és szolPraise
Father, Son,
and6:10)
Holy Ghost.
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid
(Genevan Psalter, 1551)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk neMany have heard from Chaplain
héz helyzetünkben.
McCabe’s
fire-touched
lips, és
how
Imaházunkown
augusztus
végi leomlása
this grand
doxology, thatva-has
lebontása
utánold
jó reménységgel
doubtless
more
lips than
gyunk
afelõl,been
hogyonIsten
megsegít
ben-any
other uninspired
production,
was
sung by
nünket
egy új és szép
hajlékot
építeni
istentiszteletek
céljára,
az Õ(Union
neve dicsõthe starving boys
in blue
soldiers
ségére.
munkálatokat
in theAAmerican
civiljövõ
war)tavasszal
that were
kezdjük
meg, addig
a nem
vártDay
terveincarcerated
in Libby
Prison.
after
zéssel
és azsaw
engedélyek
day they
comradesbeszerzésével
passing away,
foglalkozunk.
and their numbers increased by fresh,
Tervünk
és szándékunk
végrehajliving
recruits
for the grave.
One night
tására
fogjuk
fordítani
a
kedves
testvérek
about ten o’clock, through the
stillness
által
számunkra
eljuttatott
összeget:
and
the
darkness,
they
heard
the
tramp
$5,000, azaz ötezer dollárt.
of coming feet, that soon stopped before
Ezúton
megköszönve
testvéreink
the
prisonisdoor
until arrangements
could
segítségét,
is a minketwas
és a
be madekérjük
inside.továbbra
In the company
azyoung
Úrra figyelõ
Minden
Baptist imádságaikat!
minister, whose
heart
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.
almost fainted
as he
looked
on those
cold walls and thought of the suffering
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
inside.
Tired
and weary,
he sat down, put
Baptista
Gyülekezet
nevében:
his face in his hands and wept. Just then
a lone voice of
deep,
sweetlelkipásztor
pathos, sung
Papp
Dániel
out from an upper
window,—
Szatmári
István gondnok
Lisztes
Tiborall
presbiter
Praise God from
whom
blessings
flow;
===========================
and a dozen manly voices joined in the
second line,—
VÁRJ MÉG!
Praise Him
creatures
here below
Józsué
3:16all
(2Móz
14,21-22)
and then by the time the third was
reached, more than a Megállt
score ofa víz.
hearts
were full, andMinthogyha
these joinedóriási
to send
kézthe
words on high,— tartotta volna föl,
megállt,
Praise Him above ye heavenly
host;
s rakásra
and by this time the
prisongyûlt,
was all
alive, and seemed to quiverfeszült,
with the
hullámra
hõkölt.and
sacred song,hullám
as from
every room
cell those brave men sang,— Megállt
percre,
Praise Father, Son, andegy
Holy
Ghost.
amíg
a
túlsó
partra
As the song died out on the still
night
át nemtheértünk.
that enveloped in darkness
doomed
city of Richmond, the young man arose
and happily said,— Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
"Prisons would
If Jesus
Mégpalaces
mindigprove,
itt vagyok,
wouldmég
dwell
with me
(J.sokan.
Wesley)
mindig
itt there.”
vagyunk
Story about Thomas Ken,
priest,
inprisoned
in 1674.
Herjeczki
Géza (1977)

2010.október
szeptember
2018.

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

folytatás
az 1. olalról
Az élet gyötrelem,
de azért van mit enni,
van húsosfazék,
fokhagyma és uborka,
és
több
családdal ismerkedhettünk
meg.
a tisztességes
temetéshez
való jogukatésis
Amint
kapcsolataink
növekedtek,
megtarthatták.
Az élet
egy merõ
kinlódás,
egyre
több és több
emberrel
megbarátreménytelenség
és halál. De
hát ezis
jobb,
koztunk,
megosztottuk
velük
hitünket
a semmi, és
úgyminden
sincs kilátás
ennél
is.mint
Érkezésünk
előtt
hónapban
többre.
Fogadjuk
helyzetet, és azistenadott
egy
vasárnap
voltel aÖkumenikus
keretekben
próbáljukHázban.
elviselhetõvé
tenni.
tisztelet
a Magyar
Felváltva,
Hányan
tengetik
az életüket
ma is
egyik
hónapban
katolikus
mise, a másik
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
hónapban
református istentisztelet volt,
az életét Izráel míg el
amitÍgy
ebédtengette
követett.
nem
jött héttel
hozzá Venice-be
a Szabadító
és ki nem
Másfél
költözésünk
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
elüttt meghalt a helyi nyugalmazott katolikus pap. Amikor bemutatkoztam,
a mi
Szabadítónk?
2Mózes
hogyMilyen
baptista
lelkipásztor
vagyok,
és
12:42-ben
találunkha
egy
különösvan
mondaszívesen
szolgálok,
szükség
rám,
tot Istenrõl.
sokan
kifejezték, hogy: „Isten hozott,
az Úr
éjszakán,
mertVirrasztott
nagy szükség
vanazon
rád.”azMondtam,
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
hogy valóban Isten hozott, mert különéjszaka
volt.itt. A Venice-i Maben
nem az
is Úré
lennék
evangélium
van ebben a
gyarMicsoda
Ház vezetőségének
a beleegyezésémondatban?
Virrasztott
az
vel 2013 októberében kezdtük Úr.
el a Pedig
rendIzráel
õrizõje
nem
szunnyad
és nem
szeres vasárnapi istentiszteleteinket.
alszik. Mit
az, hogy
virrasztottisaz
Egyszer
egyjelent
hónapban
ökumenikus
Úr azon aztartottam,
éjszakán,ésamikor
kihozta
tentiszteletet
ennek fejében
a népét
többi Egyiptomból?
vasárnapokon használhattuk az
Emberileg
szólva
Isten mindent
épületet
a Nyitott
Biblia– Gyülekezet
isfélretett és csak az Õ népére figyelt azon
tentiszteleteire.
az éjszakán. A szabadulás minden
Eleinte csakszemélyesen
egy-két személy
jött el,
mozzanatát
felügyelte,
deminden
sokszorpillanatot
csak a családunk
volt
jelen
az
figyelõ tekintetével
istentiszteleteinken.
Majd
egyre
többen
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
éskoszos,
többen rongyos
jöttek – először
csak az
egyszer
nép, hogy
Isten
egy
hónapban,
később
már
gyakrabban
személyesen gondoskodik róluk, és
ismindent
eljöttek.félretéve
Mivel minden
magyar felé
figyel rájuk?
akartunk
szolgálni,
függetlenül
a vallási
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
hátterüktől,
arra
törekedtünk,
hogy
ne aa
az Isten a Gecsemáné kertben, azon
különbségeinkre
fektessük
a
hangsúlyt,
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
hanem
ami hajnalon,
közös. Nem
a vallást
azon aarra,
húsvét
amikor
a mi
hangsúlyoztuk,
hanem
Isten
tanításászabadításunk történt.
ra, aSõt,
Bibliára
tettük
a hangsúlyt.
személyes
bizonyságom
vanMit
armond
a
Biblia?
Mit
mond
Isten?
ról, hogy velem együtt virrasztott azEbÚr
ből
gondolatunkból
eredt
a gyüleke28aévvel
ezelõtt egy téli
estén,
amikor
zetünk
neve
is, a Nyitott
Biblia
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(Zsidereje
6:10)átformálja
az
életeket,
ha
valaki veszi
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várt terveteket! 2Mózes 14: 13, 14.
magyar
honfibeszerzésével
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak zéssel és az engedélyek
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és
jelezte,
hogy
a
bemerítés
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engedélyezett kis mennyiség miatt. jobb,
Forsemmi,
és úgy
sincs kilátás
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kell félni
a
frissítő
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Jézus hívását
Magyarországi
Baptistafogadd
Egyház
Berettyóújfalui
Gyülekezet
el Baptista
hittel
!
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
1 Ha itt véget ér földi életem,
www.baptista.hu/berettyoujfalu
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a
halál!
tusban!
Innen távozva
mennybe
érkezem,
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Amerikai
Magyar
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És ott fenn lesz majd hazám!
Szövetség!
Jézus készít ott helyet énnekem,
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igazságtalan
az Isten, hogy
Szeretettel
vár énrám!
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl,
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neveSzívét
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helyettaörök
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neméletet,
várt terveNem
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engedélyek
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majd hazád!
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szándékunk
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távozva
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fordítani
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$5,000, azaz ötezer dollárt.
4 Aki távol van, ma még megtérhet,
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Neked is
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a hívó szó! testvéreink
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továbbra
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neked
örök életet,
az Úrra
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imádságaikat!
Minden
Az csak Tőle kapható!
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Jézus hívását fogadd el hittel,
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Örök élet vár terád!
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári
5 Ti, kik még
féltek,István
bátrangondnok
jöjjetek,
Tibor presbiter
Ma még hív aLisztes
Megváltó!
Gyertek, vegyetek életkenyeret,
===========================
Jöjjön minden szomjazó!
Jézus hívását fogadd el hittel,
MÉG!
És ott VÁRJ
fenn lesz majd
hazád!
Józsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
Innen távozva
mennybe
érkezel,
Örök élet vár terád!
Megállt a víz.
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Ingyen kapható, mindent gyógyító,
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Jézus az, ki megkínál!
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hullámra
Jézus készít most helyet ott Megállt
nekünk,
Szeretettel vár miránk!egy percre,
a túlsó partra
Eden R Latta,amíg
(1839-1915),
1892-es
át nem értünk.
éneke nyomán. Ford. Williams
Alexanderné sz. Kmethy Anikó, 2011.
Várj még Uram!
Kezed
ne vedd el!
http://www.hymntime.com/tch/non/
Még mindig itt vagyok,
hu/h/a/i/t/haittveg.htm
még mindig itt vagyunk sokan.
Kotta:
http://www.hymntime.com/
tch/pdf/n/e/w/Newfoundland.pdf
Herjeczki Géza (1977)
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In memoriam SZABADOK
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folytatás
az 1. oldalról
Nagyajtai
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Mit jelent az,
hogy
virrasztott
az
(ma
Horvátország),
majd
1942-ben
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kísért
végig.
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lógiai
Főiskolát.
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
Zeneiskolában
dolgozott,
de életének
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a rabtartó hangszerebilincsei.
foglalkozott,
hogy különféle
ken tudjanak játszani.
Üldözött szabadok, gyõztes szabaFranjo
Klem testvér
az
dok.
Elindultak
tehát. javaslatára
Nem volt teújvidéki
második
ifjúsági
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során
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haitt
Amerikában
lálból
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Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
A MABAVISZ elnöksége:
Szövetség!
Elnök: dr. Gergely István (Amerika)
„Nem igazságtalan
Isten, hogy
Alelnökök:
Papp Jánosaz(Magyarország)
elfeledkezzékPardi
a ti cselekedeteitekrõl
és a
Félix (Erdély)
szeretetrõl,
melyet István
tanúsítottatok
az Õ
Főtitkár: Durkó
(Magyarország)
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
IMÁDKOZZUNK

EGYMÁSÉRT
Köszönjük,
hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
A Magyar Baptisták VilágszövetImaházunk
végi leomlása
és
ségébe
hat augusztus
magyar baptista
szövetség
lebontása
jó reménységgel
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messzebbre látni
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építeni
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Hírnök
bizonyára
ilyenek
istentiszteletek
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az távolban
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véreiért,
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addig szerint
a nem tegye
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foglalkozunk.
Hétfőn a magyarországi baptista
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szándékunk
testvérekért
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tására
kedves
testvérek
Pappfogjuk
Jánosfordítani
elnökérta és
munkatársaiért.
által számunkra eljuttatott összeget:
Kedden
a Romániában
élő magyar
$5,000,
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dollárt.
baptista testvérekért és a szövetség
Ezúton is megköszönve
vezetőiért,
Pardi Félix testvéreink
elnökért és
segítségét,
kérjük továbbra is a minket és
munkatársaiért.
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
Szerdán Istenünk
az Észak-Amerikában
szolgálatukra
áldását kívánjuk.
és Ausztráliában élő magyar baptista
testvérekért
és a szövetség
vezetőiért,
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
dr. Gergely
Istvánnevében:
elnökért és munkaBaptista
Gyülekezet
társaiért.
Papp Dániel lelkipásztor
Csütörtökön
a délvidéki
magyar
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Többet beszélünk, mint amennyit
kellene; szavainkkal sokszor kárt
okozunk vagy fájdalmat, nem hasznot
vagy vigasztalást. A Páldabeszédek
könyve ezért arra tanít, hogy

NE NYISD KI A SZÁD,
AMIKOR....

Dühös vagy.
"A hirtelen haragú bolondságot követ
el, és az alattomos embert gyűlölik."
(Példabeszédek 14:17)
Nem áll rendelkezésedre minden tény.
"Aki arra felel, amit meg sem hallgatott, azt bolondnak tartják, és megpirongatják." (Péld 18:13)
Később esetleg szégyellnéd, amiket
mondtál.
"Számnak minden szava igaz, nincs
bennük csalárdság vagy hamisság."
(Péld 8:8)
Szavaid később rossz benyomást
keltenének.
"A tudós ember takarékoskodik beszédével, és aki értelmes, az higgadt lel
kű." (Péld 17:27)
A probléma nem a te dolgod.
"A magad perét pereld ellenfeleddel,
de a más titkát ne fedd föl." (Péld 25:9)
Arra érzel késztetést, hogy nem teljesen igaz dolgokat mondjál.
"Tartsd távol szádtól a csalárdságot,
és távolítsd el ajkadról a hamisságot!"
(Péld 4:24)
A szavaid káros hatással lennének
valakire.
"A mihaszna ember gonoszul áskáló
dik, és ajka olyan, mint a perzselő
tűz." (Péld 16:27)
Szavaid romboló hatású mások barátságára.
"Az álnok ember viszályt támaszt, a
rágalmazó szétválasztja a barátokat
is." (Péld 16:28)
Később learatod saját szavaid termését.
"Élet és halál van a nyelv hatalmá
ban, amelyiket szereti az ember, an
nak a gyümölcsét eszi." (Péld 18:21)
Egy rosszat akaró embernek hízelegnél.
"Aki igaznak mondja a bűnöst, azt át
kozzák a népek, és kárhoztatják a
nemzetek." (Péld 24:24)
Feltehetőleg cselekedned kéne már,
nem pedig beszélni.
"Minden munkának megvan a maga
haszna, de akinek csak a szája jár, az
ínségbe jut." (Péld 14:23)
"Aki vigyáz a szájára és a nyelvére,
életét őrzi meg a nyomorúságtól."
(Példabeszédek 21:23) (új ford.)
Nicelife

Te is légy templommá!
Akik szeretik Isten házát
mind boldogok, oly boldogok!
Kik lakoznak szent templomában,
mind gazdagok, dúsgazdagok.
Az ünneplő nagy sokasággal
áldást vehetsz, áldott lehetsz;
Újulj meg Krisztus kegyelmében,
hív a kereszt, vár a kereszt!
Légy te magad is élő templom,
a Léleké, Szentléleké!
Bűntől megtisztult szívvel haladj
a menny felé, hazád felé.
A dicső, égi Jeruzsálem
énreám vár, tereád vár.
Ott majd a Bárány lesz a templom,
a nagy Király örök Király.
Gerzsenyi Sándor

Bibliai találós kérdések (6)
56. Kiknek kellett a szentek lábait
megmosni?
57. Hol van szó a rákról a Bibliában?
58. Kik voltak azok az egyiptomi varázslók, akik ellene álltak Mózesnek?
59. Hol van megírva? Minden tiszta a
tisztáknak.
60. Volt-e Pál apostolnak Jézus nevű
munkatársa?
61. Melyik Páli levelet kellett
Laodiceában is felolvasni?
62. Melyik gyülekezetet tanította meg
Isten arra, hogy egymást szeressék?

63. Hogy fog megjelenni az Úr Jézus
az égből, miben?
64. Meddig nem jöhet el az Antikrisztus?
65. Aki nem akar dolgozni, ne is
egyen. Hol írta ezt Pál és kiknek?

Válaszok az előző havi
kérdésekre (5)
46. Pál kikre gondol, kiket szeretne, ha azok egyengetnék az ő útjukat
Thessalonikába? 1Thessalonika 3,11.
Istenre és Jézus Krisztusra.
47. Szokás volt-e a szent csók az első
gyülekezetekben? Igen. 2Thessalonika
5,22 és Róma 16,16.
48. A császár udvarából valók melyik gyülekezetet köszöntik? A Filippit.
Filippi 4,22.
49. Kik akarták megölni Ahasvérus
királyt? Bigtán és Téres a két királyi udvarmester. Eszter 2,21.
50. Istennek hány szekere van Dávid
szerint? Zsoltárok 68,18-ban Húszezer
meg ezer.
51. Ki volt az ég királynője, akinek áldozatot mutattak be a Jeruzsálemiek?
Ister-Istar. Jeremiás 44,17. A Vénusznak.
52. Ki ölte meg havas időben Moáb
két oroszlánját? Benája, Jojada fia.
1Krónika 11,22.
53. Ki az a három igaz, aki nem lenne
képes megmenteni közbenjárásával az
országot/Izraelt/ a veszedelem, az isteni ítélet elől? Noé, Dániel, Jób. Ezékiel
14,14.
54. Kit tett Isten pecsétgyűrűvé
népe között? Zorobábelt, Sealtiél fiát.
Haggeus 2,23.
55. Hogy folytatódik: a papnak ajkai
őrzik a...? Mit? A tudományt! Malakiás
2,7.
Lizik Zoltán lp.

