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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)
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2Mózes 14:1-14

„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” II. Kor. 5,17
1Korintus 10:11.
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ez
csak oka
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azt kérdezte
volna
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Mózesa nagy
távolság,
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kevés
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Alhambrában
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Emberileg
szólva
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Isten
mindent
Ezúton
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ami
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Mikor
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Isten,
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és
csak
népére
figyelt
azon ez
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ott
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találkozErre Mózes csak
azt
válaszolhatta
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éjszakán.
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és Minden
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hogy:
Ha valakiakiket
azt kérmozzanatát
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láttunk,
akikkelmondd
valamikor
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szabadít
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válaszolhatta
volna,
örömében,
egyúttal őket
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Õ
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szabadításunk
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Õ
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1370 Michigan Blvd
bocsátani
az
egyiptomiakra...
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dok.
Elindultak
tehát.
Nem volt tes
rakásra
gyûlt,
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PARK,
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hogy szabadítást kegyelembõl. Hit által fohullám hullámra hõkölt.
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Secretary:
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REV. DÁNIEL
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104 Emily
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öregek,
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szekerek,
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pusokdaniel@yahoo.com
hogy: Nem
tudom.
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valaki
azt
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át nem értünk.
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dezte volna:
mondd Egymeg neZSIGMOND
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ján
tábortMózes,
vernek,
2518 csak
E. McKittrick
Placea hír, az egyiptomi
álltak, Isten pedig
megnyitotta
számukszer
felröppen
Várj még Uram!
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
Brea, CA. 92821szabadít meg Isten
künk, hogyan
sereg
közeledik. Kitör a pánik a tábor- ra az élet kapuját, és õk átléptek a haKezed ne vedd el!
zsigmond@sbcglobal.net
Baptista Gyülekezet nevében: Még mindig itt vagyok,
ban. ebbõl
Elõl a tenger,
az ellenség.
lálból az életbe.
bennünket
a lehetetlen
helyzetbõl?
* mögöttük
**
A nép elõbb
segítségért
kiált
Istenhez,
még mindig itt vagyunk sokan.
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Ezt a lépést te se halogasd!
Mózes aztán
csak
azt
válaszolhatta
neki
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Papp
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Street,
Pasadena,
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VisitLukács
our Web
site at www.evangeliumihirnok.net
Herjeczki Géza (1977)
János
tettél velünk, miért hoztál ki minket

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetet-

Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter

2010.április
szeptember
2016.

VALAMI
ÚJ SZÜLETETT!
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatásazaz1.1.oldalról
oldalról
folytatás

azAzigazságnak
nagyon
hangsúlyosnak
élet gyötrelem,
de azért
van mit enni,
kell
Lehetnek
persze
kérdévan lennie.
húsosfazék,
fokhagyma
és uborka,
és
seink
afelől,
hogy
a
jelen
társadalma
a tisztességes temetéshez való jogukat is
akar-e
hallani erről
a kétségtelenül
egymegtarthatták.
Az élet
egy merõ kinlódás,
házi,
mélyen biblikus
Felmereménytelenség
és halál.tényről.
De hát ezis
jobb,
rülhet
a kérdés
is: mi,
mai
baptisták
mint aazsemmi,
és úgy
sincs
kilátás
ennél
hirdetjük,
éljük éseltovábbadjuk-e
többre. Fogadjuk
a helyzetet, és azolyan
adott
bátran
és elkötelezetten
mindezt, tenni.
mint
keretekben
próbáljuk elviselhetõvé
elődeink?
értéHányanKözponti
tengetik és
az alapvető
életüket ma
is
künk-e
is a megtérés – újjászüezzel atovábbra
rabszolga-gondolkodással?
letésÍgy
– bemerítés,
a tanítványságon
tengette azéséletét
Izráel míg el
alapuló
szolgálat?
is nem
kérnem jött
hozzá a Röviden
Szabadítóúgy
és ki
dezhetnénk,
ránkházából.
ma is Oncken
hozta õket aigaz-e
szolgaság
híres mondása: „Minden baptista egy
misszionárius!”
Kárpát-medence
bapMilyen a miASzabadítónk?
2Mózes
tistáit
valamelyest
ismerve
bűnbánattal
12:42-ben találunk egy különös mondaazt
mondanom, hogy sajnos nem
tot kell
Istenrõl.
igaz.Virrasztott
Van tehát miért
és van
az Úrimádkozni,
azon az éjszakán,
helye
makihozta
is a Szentlélek
újjászülő
amikor
õket Egyiptomból.
Ez és
az
megújító
munkájának!
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
MindezekhezVirrasztott
igazodvaaza Úr.
Magyar
mondatban?
Pedig
Baptisták
4.
Világtalálkozójának
Izráel õrizõje nem szunnyad és(Debnem
recen, 2017. augusztus 4-6.) is ez a
alszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
az
jelmondatot választottuk: Valami új
Úr
azon
az
éjszakán,
amikor
kihozta
született! A mottó igeversként pedig
népét
Egyiptomból?
Pál
apostol
szavait helyezzük előtérbe:
Emberileg
– Istenvan,
mindent
„Ezért ha valakiszólva
Krisztusban
új tefélretett
Õ népére
figyelt
remtés
az:ésacsak
régiazelmúlt,
és íme:
újazon
jött
az éjszakán.
A Örömmel,
szabadulás
minden
létre.”
II. Kor. 5,17
imádságos
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
szívvel
és sok munkával
készülünk
erre
pillanatot
tekintetével
a minden
találkozóra,
melyrefigyelõ
szeretettel
hívjuk
végig. Hát kicsoda
a rabszolga,
azkísért
Észak-Amerikában
élőezbaptista
testkoszos, rongyos
nép,
hogykedves
az Isten
véreinket,
barátaikat,
minden
érszemélyesen
gondoskodik
róluk,
és
deklődőt!
A világtalálkozó
pénteki
napmindent
félretéve lesz
figyel
rájuk?
ján
az ÚJ EMBER
a középpontban,
ezért1500
a megnyitó
istentisztelet
egyben
évvel késõbb
ismét virrasztott
bemerítési
is lesz.
Szombaton
az Isten a alkalom
Gecsemáné
kertben,
azon a
azcsütörtök
ÚJ ÉLETÉRT
adhatunk
amiéjszakán,
azon ahálát,
pénteken,
kor
közösségeink
mindennapjaiba
azon
a húsvét hajnalon,
amikor isa bemi
pillanthatunk,
este evangélizáció
szabadításunkmajd
történt.
soránSõt,
a Krisztus
által
megnyerhető
életszemélyes
bizonyságom
van
arről
szól
az velem
ige. Vasárnap
pedig az az
Isten
ról,
hogy
együtt virrasztott
Úr
által
teremtett
ÚJ NÉP
ünnepe
28 évvel
ezelõtt
egy téli
estén,követkeamikor
zik,
melyen
úrvacsorai
közösségben
rólam
is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.lehetünk együtt az 500 fős énekkarral és
zenekarral
együtt.
További
információ
a
Üldözött
szabadok,
gyõztes
szabawww.mabavit.hu
honlapon
folyamatodok. Elindultak tehát. Nem volt tesan
elérhető.
lekommunikáció.
Nem lehetett mobilVárjuk, hogy
Istenta Szentlelke
által
telefonon
rákérdezni
sor elején, hogy
valami
új szülessen
közöthátul minden
rendbenbennünk,
van-e. Közel
két
tünk,
körülöttünk
2017-ben! gyermekek,
Várjuk testmilliós
nép, asszonyok,
véreinket
Észak-Amerikából,
a Kárpátöregek, juhok,
barmok, szekerek,
végemedence
országaiból
a világ
minden
láthatatlan
konvoj. Aés
Veres
tenger
partrészéből,
hogy
együttmegpihennek.
élhessük át Kriszján tábort
vernek,
Egytus
jelenlétét
és hálátaadhassunk
Men�szer
csak felröppen
hír, az egyiptomi
nyei
Atyánk
hűségéért,
megtartó
kegyelsereg közeledik. Kitör a pánik a táborméért.
Találkozzunk
Debrecenben,
2017
ban. Elõl
a tenger, mögöttük
az ellenség.
augusztusában!
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
egyházelnök,
aztán pedig Papp
neki János
esik Mózesnek:
Mit
a MABAVISZ
tettél velünk, miért
hoztál ki elnöke
minket

3. oldal
3. oldal

„NE SZÓLJON
IGÉD
Egyiptomból?
2Mózes 14: 10,
11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni EgyipHIÁBA” - Ef 2,1-10
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite,
még
nagyon gyenge
a hit. Ha
Az de
előző
számunkban
közöltazigehirdetés
jól mennek
a dolgok,
tiszteliklp.
az Kálvin
Urat,
második
felében
Cseri Kálmán
de ha balul
üt ki valami,
máris
pániJánosra
(1509-1564)
emlékezve
teológiájának
három
lényeges vonásáról
Isten
kolnak
és bûnbakot
keresnek.szólt.
Ki volt
a
hatalmas
Úr;ide
Isten
irgalmas Atya és Egyehibás, hogy
jutottunk?
dülMellesleg,
Istent illetisok
megkeresztyén
minden dicsőség.
tart ezen a
szinten a hitéletében.
1. Mit
értett ő ezen:
Ekkor
Mózesnek
eszébeIsten
jut Isten
hatalmas
Úr,6:mindenható
Úr?
ígérete.
2Mózes
6-8. Isten megígérte,
Azt,megszabadítja
hogy a teremtés
is Isten
hogy
õketokán
az egyiptoennek
az egész
az
miak kezébõl,
és világmindenségnek
beviszi népét az ígéret
Ura,
és ittAkkor
minden
és mindenki
Ő tuföldjére.
tehát,
nem kellaz
félni
a
lajdona.
Ő nem hagytamert
magára
a világot,
jelen veszedelemtõl,
ez csak
egy
miután
megteremtette,
hanemNem
irányítja
rövid epizód
a nép életében.
ez a
ma is. Ő irányítja a történelmet, az idővég,
Isten
folytatást
ígért.
Most
az
a
járást, Ő irányítja a mi kicsi személyes
dolgunk, hogy
erõsen
Istenis
életünket.
A benne
nemráálljunk
hívők felett
szavára. Így
bátorítjarendelkező
Mózes a népet:
szuverén,
szabadon
Úr. Ne
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
Isten egészen egyedülálló valóság.
hogyan
megúgy:
ma az
Úr benneEzt
jelöliszabadít
a Szentírás
Ő szent.
Isten
maga
az igazság,
törvényei
feltétlenül
teket! 2Mózes
14: 13,
14.
érvényesülnek.
Egyikünknek
joga
Mózes nem okosabb,
mint a sincs
nép, csak
bármit
számon
kérni
rajta,
vagy
bármihisz Istenben, és a hit beszédét mondja
ért
felelősségre
vonniszabadoknak.
Őt. Kálvin fülétovább
az üldözött
Ha
nek borzalmasan hangzottak az olyan
Isten
az
aki,
akkor
teljesíti
az
Õ
beszédét.
mondatok, amikor valaki esetleg öklét
Ebbenkérdezi:
hitt Mózes.
rázva
hogy’ engedheti ezt meg
Ha
azt
kérdezte
Mózesaz Isten? Úgy,
hogyvolna
Ő az valaki
Isten. Teljesen
tõl: Mikor teljesíti
Isten,
amit megígért?
szabadon,
senkinek
felelősséggel
nem
Erre Mózes
csak aztmódon
válaszolhatta
volna,
tartozva,
szuverén
uralkodik
az
Ő
végtelen
alapján.azt(Aztán
hogy:
Nem bölcsessége
tudom. Ha valaki
kérmajd
2. pontban
látjuk,
hogymeg
irántunk
dezte avolna:
Mózes,
mondd
nevaló
érthetetlen
szeretete
alapján.)
künk, hogyan szabadít meg Isten
Isten szuverenitását,
bennünket
ebbõl a lehetetlenszabadságát,
helyzetbõl?
mindenekfelett
való
voltát komolyan
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
vette, és mindazt, ami ebből következik.
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tuMert ha valaki ezt komolyan veszi, egédok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetszen másként imádkozik Istenhez. Ha
lenbõl is kiveszi
tud vezetni,
az Úr.akkomolyan
valaki,mert
hogyÕ Jézus
a bibliai
hit. Hinni
azt jelenti,
kokorEz
is igazat
mondott,
amikor
azt állította:
Istennek
minden
lehetséges.
Nem ha
azt
molyan
veszem
azt, amit
Isten mond,
mondta:
sok minden,
meg több
minden,
annak minden
ellentmondani
látszik
is.
mint
nekünk,hogyan
hanem:
minden.
is,
Nem tudom,
szabadít
meg,Az
csak
ami
azráembereknél
lehetetlen.
Akkor
az
várok
és hiszek benne,
és amit
nekem
ebből
fakadó
imádságnak
biztos
alapja
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
van. Akkor egészen másként tárja Isten
feladata.
Útat nyitni
tengeren,is,leféelé
a nyomorult
emberaa gondjait
meg
kezni
a
harcikocsik
kerekét,
a tiszteletét is egészen máskénthomályt
fejezi ki
bocsátani
az egyiptomiakra... mind a
ennek
az Istennek.
Szabadító
feladata. veszi,
Õ viszihogy
véghez
a
Ha alakiÚr
komolyan
Isten
mindenekfelett
Úr, innen eljut
oda: foakszabadítást kegyelembõl.
Hit által
kor
én felettem
tehátélhetsz
akkor szabadon,
neki engegadhatod
el. Hitis,által
delmességgel
tartozom, de
— akkor
letette
bár mindig üldözötten,
ugyanakkor
agyõzelmesen,
fegyvert Istenmert
előtt.azNem
többé
Úr dacol
hadakozik
vele,
nem
ágaskodik
ellene,
nem
tiltakoérted.
zik parancsai ellen, hanem benne vetett
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várok
és hiszek
amit 1,26-31.
nekem
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tartotta
volna
föl,
kezni
harcikocsik
kerekét,ami
homályt
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bocsátani
egyiptomiakra...
mind le,
a
Fil 3,12-14.
sünk
van, az
és nem
annál blokkolunk
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tengerparton
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álltak, Isten pedig
megnyitotta
számukVárj
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szálkát
keresünk
szenvedésen,
amikor
erős szívvel
látjuk 4,1-5. Elsősorban nem
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haKezed
ne vedd el!életestvéreink szemében,
kivetnivalót
araláthatatlant,
a mennyeieket.
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Jó az
néznünk
lálból
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mindig
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vagyunk
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keskeny ös- Úrtól ránk bízottakat. ApCsel 1,11. Nem
a felszínnel,
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jutalma elégszünk megHerjeczki
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AÜLDÖZÖTT
ránk tartozó teljes
valóság érdekel.
SZABADOK
2Kor 10,7.
folytatás
az 1.aoldalról
Így nem csak
magunk hasznát keressük,
nézzük.
Fil
2,4.
a
Az élet gyötrelem, deMegszabadulunk
azért van mit enni,
lelki előhaladásunkat akadályozó, ránk
van húsosfazék,
fokhagyma
és uborka,
és
nehezedő
terhektől,
a bennünket
mega
tisztességes
temetéshez
való
jogukat
környékező, ránk tapadó, elgáncsolóis
megtarthatták.
Az élet
egyaz
merõ
kinlódás,
bűntől.
Nem adunk
helyet
állhatatlanreménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
ságnak, a meghátrálásnak! Zsid 10,35mint
a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
39;
12,1.
többre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
és az adott
Az utolsó
időkben
is igen fontos
felkeretekben
próbáljuk
elviselhetõvékészen
tenni.
nézni
Jézusra,
és visszaérkezését
várni!
Lk 21,25-28.
Hányan
tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Vass Gergely, Kelowna
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nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
MEGTÉRÉS,
higgadtság,
hozta õket a szolgaság
házából.

bizalom

Milyen
mi az
Szabadítónk?
„Mert
így aszól
én Uram, az2Mózes
Úr, Iz12:42-ben
egy különös
mondaráel
Szentje:találunk
A megtérés
és a higgadtság
segítene
rajtatok, a béke és a bizalom erőt
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adnaVirrasztott
nektek! Deaz
ti nem
akarjátok…”
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Úr azon
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Az eszeveszett
hangfélretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt
azon
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adófizetői
lennének,
megkoszos, rongyos
nép, hogy
az Isten
meneküljenek
a szörnyű
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hogy Egyiptom
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esik Mózesnek:
Mit
"Izráel
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Egyiptomból?
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
ALHAMBRA
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
Isten
kegyelméből
gyermek-bemutahite,
de még
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be az az
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álltak,táplál,
Isten és
pedig
megnyitotta
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Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
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Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
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elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
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az hogy
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és
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gáltok
a szenteknek.”
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leomlása és
lebontása
után jó
reménységgel
vatatási ünnepet
tarthattunk.
Szin Dávid
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nem várt tervenagyzéssel és az szülőknek
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szándékunk
Zakary
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VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám hullámra hõkölt.
Isten gondviselését kérjükMegállt
továbbra
percre,
is a szülők életére, hogyegy
hitben
nevelamígAa túlsó
partra és
hessék gyermeküket.
kis Levinek
értünk.
Zakarynak növekedéstátésnem
fejlődést
kívánunk.
Várj még Uram!
Adja az Úr, hogy a jövőben még sok
Kezed
ne vedd el!
ilyen alkalomban legyen részünk itt AlMég
mindig
itt vagyok,
hambrában, és szövetségünk
minden
még
mindig
itt
vagyunk
sokan.
gyülekezetében.
Őri Kulcsár
Herjeczki
Géza Ibolya
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról
Akik

Elmentek
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. DeJakab
hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs
kilátás ennél
Bálint
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket
1925. ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
július 15.
Így tengette az életét Izráel
– míg el
nem jött hozzá a Szabadító2017.
és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
január 11.
Jakab
Bálint
(Valentim
Jacob) 2Mózes
testvér,
Milyen
a mi
Szabadítónk?
a 12:42-ben
Detroiti Magyar
Gyülekezet
találunkBaptista
egy különös
mondadiakónusa
ez év elején, 92. éves korában
tot Istenrõl.
hazament
Urához.
Az azon
Evangéliumi
HírVirrasztott
az Úr
az éjszakán,
nök
rendszeres
olvasója
volt,
a
család
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez és
az
a éjszaka
gyülekezet
ezért
itt is hírt ad róla.
az Úré
volt.
Szülei
1924-ben
vándoroltak
ki Er-a
Micsoda
evangélium
van ebben
délyből
Brazíliába.
Kivándorlásukhoz
mondatban?
Virrasztott
az Úr. Pedig
azIzráel
is hozzájárult,
hogyszunnyad
édesapját és
az első
õrizõje nem
nem
világháborút
követő
után kialszik. Mit jelent
az,megtérése
hogy virrasztott
az
tagadta
a család.
Jézus amikor
Krisztuskihozta
megÚr azon
az éjszakán,
vallása
attól kezdve a szülők, és később
népét Egyiptomból?
Bálint
életének
fontos–részévé
vált. Az
Emberileg isszólva
Isten mindent
Egyesült
Államokba
indultak,
de
félretett és csak az Õ népére figyeltvégül
azon
isaz
egyéjszakán.
BrazíliábaAinduló
hajón kaptak
heszabadulás
minden
lyet.
Árpádfalván
telepedtek
le,
ott
szümozzanatát személyesen felügyelte,
letett harmadik gyermekük Bálint, és
minden
pillanatot Hamarosan
figyelõ tekintetével
még
3 fiúgyermek.
magyar
kísért
végig.
Hát
kicsoda
rabszolga,
baptista gyülekezet alakultezaafaluban.
A
koszos, rongyos
nép, hogy
az Isten
gyermekek
mindannyian
megtértek,
s
személyesen
róluk, és
hűséges
követői gondoskodik
lettek Megváltójuknak.
mindent
félretéve
figyel rájuk?
Jakab Bálint
1949-ben
feleségül vetévvel
késõbb
ismét virrasztott
te a 1500
szintén
erdélyi
származású,
de már
az Isten a Gecsemáné
kertben,
azon a
Brazíliában
született Koszó
Magdalécsütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
nát; házasságukat ezzel a három gyerazon aajándékozta
húsvét hajnalon,
a mi
mekkel
meg azamikor
Úr: Mária,
szabadításunk
történt.
Valentim
és Cecilia
(Jacob-Imre).
Sõt, személyes
bizonyságom
ar1964-ben
a család
Detroitba van
költöról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
zött, követve korábbi lelkipásztorukat,
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
Molnár Antal testvért, aki akkor már a
rólam gyülekezet
is lehulltak pásztora
a rabtartóvolt.
bilincsei.
detroiti
Gyülekezetünknek azóta, 52 éven át, hűséges
Üldözött
szabadok,
gyõztes szabatagja,
hosszú ideje
egyik diakónusa
volt.
dok. Elindultak
tehát.a Nem
volt biteSzolgáló
életére a hűség,
személyes
lekommunikáció.
Nem
lehetett mobilzonyságtétel,
a mások
megtéréséért
való
rendszeres
telefonon imádkozás
rákérdezni volt
a sorjellemző.
elején, hogy
hátul
minden
rendben
van-e.
két
Temetése január 15-én volt.Közel
A kitermilliós
nép,és asszonyok,
jedt
családi
baráti kör, gyermekek,
valamint a
öregek, juhok,nagy
barmok,
szekerek,
végegyülekezetünk
részvéte
mellett.
A
láthatatlan
A Veres
tenger partszombati
és konvoj.
a vasárnapi
gyász-istentiszján tábort
vernek,
megpihennek.
Egyteleten
életútját
Rosemary
Jacob ismerszer Többen
csak felröppen
a hír, azráegyiptomi
tette.
is emlékeztek
a család
éssereg
a gyülekezet
közeledik.részéről.
Kitör a Igei
pánikvigasztaa táborlást
imádságot
ban.ésElõl
a tenger, mondtak
mögöttük aazjelenlévő
ellenség.
lelkipásztorok:
Lőrincz István,
Kerekes
A nép elõbb segítségért
kiált Istenhez,
Tibor,
igéjét mindkét
aztán Zeffer
pedig Béla.
neki Isten
esik Mózesnek:
Mit
alkalommal
Herjeczki
Géza helyi
lelkitettél velünk,
miért hoztál
ki minket

2017.
április
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
Egyház
30 ÉVES A CHICAGÓI MAGYARMagyarországi
BAPTISTABaptista
GYÜLEKEZET
lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
tomban.
hogy imaházunk
van a népnek
MárciusKiderül,
10-12. között
volt
A szombat
esti összejövetelen
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös u. fiatalja2.
de méganagyon
gyenge
az aGyűléséhit. Ha
ahite,
helyszíne
Szövetség
Évközi
ink
dicsőítő énekei segítettek ráhangowww.baptista.hu/berettyoujfalu
nek.
Tudatosan
terveztük
így, mert
ezen lódni a hálaadásra. Többek között, a jól
jól mennek
a dolgok,
tisztelik
az Urat,
adehétvégén
ismert,
Emlékezzél
megJézus
az Úr jóságáról,
ha balul ünnepeltük
üt ki valami,gyülekezetünk
máris pániKedves
Testvéreink
Krisz30
évesésfennállását
is. Az utóbbi
évekkezdetű ének is felcsendült.
kolnak
bûnbakot keresnek.
Ki volt
a tusban!
ben
a kanadai
tábor szokott lenni
ValóbanAmerikai
Isten jóságára
hibás,
hogy ideRáma
jutottunk?
Kedves
Magyar emlékezhetBaptista
az „évközi”
helyszíne.tart ezen a Szövetség!
tünk, mely sokszor megnyilvánult a
Mellesleg,állandó
sok keresztyén
gyülekezet 30 éve során.
szinten a hitéletében.
„Nem
igazságtalan azsegítette
Isten, hogy
AEkkor
Szövetség
vezetői
és
a
Végrehajtó
A visszatekintést
Szabó
Mózesnek eszébe jut Isten elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
és a
Bizottság
tagjai
péntek
délután
ülésezÁdám és Szabó Erika bizonyságtétele
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
az Õ
tek, vacsora után pedig a lelkipásztori is, akik elmondták,
hogy ez a gyülekehogy
megszabadítja
õket
az
egyiptoneve
iránt,
amikor
szolgáltatok
és
szolkör tartott megbeszélést. Szombaton zet jelenti számukra a lelki otthont,
ahol
miak kezébõl,
és beviszi
népét az ígéret
a szenteknek.” (Zsid 6:10)
reggeltől
a Missziós
és Jótékonysági
Bi- gáltok
valamikor vasárnapi iskolások lehettek,
földjére.tagjai
Akkorvoltak
tehát,együtt
nem kell
félni az
a
zottság
egészen
aztán
ifi tagok…
megismerték
Köszönjük,
hogy aztán
gondoltak
ránk ne- az
jelenistentiszteletig,
veszedelemtõl, előkészítve
mert ez csak
egy
esti
a SzöÚr
Jézust,
mint
személyes
megváltójuhelyzetünkben.
rövid epizód
a nép életében.
Nem
ez a héz
vetség
költségvetését
és a nyári
közgyűkat
és erről vallást
tettek
ruhában,
Imaházunk
augusztus
végifehér
leomlása
és
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
lebontása után jó reménységgel vadolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benszavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne nünket egy új és szép hajlékot építeni
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõhogyan szabadít meg ma az Úr benne- ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt terveteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak 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
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. által számunkra eljuttatott összeget:
Ebben hitt Mózes.
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ha azt kérdezte volna valaki MózesEzúton is megköszönve testvéreink
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? segítségét, kérjük továbbra is a minket és
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér- szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
dezte volna: Mózes, mondd meg neTestvéri szeretettel a Berettyóújfalui
künk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Baptista Gyülekezet nevében:
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
Papp Dániel lelkipásztor
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuSzatmári István gondnok
Lisztes
presbiter
dok!anyagát.
Az Úr harcol
lehetetlés
Hálát értetek,
adtunk és
az aÚrnak
az …és itt alakultak
ki azTibor
életre
szóló balenbõl is ki tud
vezetni, mert és
Õ az
Úr.
eredményes
tanácskozásért
a békesrátságaik is. Erika fénykép összeállítás===========================
séges
Ez légkörért.
a bibliai hit. Hinni azt jelenti, kosal is szemléltette azt a sok jót, amit ő
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
személyesen
is átélt
ebben a gyülekezetVÁRJ
MÉG!
Gyülekezetünknek
sokat látszik
jelentett,
annak
minden ellentmondani
is.
ben.
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
hogy
a jubileumi
megemlékezésén
jelen
Nem tudom,
hogyan
szabadít meg, csak
Ezt követően az Ifjúsági Szövetség
volt
a
Szövetség
teljes
vezetősége
és
a
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
elnöke,
Dr. Kulcsár Zsolt
adott egy
gyülekezetek képviselői. Szombat este
Megállt
a víz.erőmond,
megteszem.
többi pedigünnepi
az Õ
teljes biztatástMinthogyha
a gyülekezetnek
a
és
vasárnap
délelőttA tartottunk
óriásiZsidók
kéz
feladata. Útat nyitni a tengeren, leféistentiszteletet.
tartotta volna föl,
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
megállt,
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
s
rakásra
gyûlt,
pásztor
hirdette
1ThessÕ4viszi
és 2Tim
4,7-8
Szabadító
Úr feladata.
véghez
a
feszült,
alapján.
A gyülekezet
énekkara
szombaszabadítást
kegyelembõl.
Hit által
fohullám hullámra hõkölt.
ton,
vasárnap
és aáltal
sírkertben
szolgált.
gadhatod
el. Hit
élhetsz is
szabadon,
Megállt
Gyászolják: felesége, gyermekei és
bár mindig
üldözötten,
egy percre,
azok
családja,
6 unokája,de
10ugyanakkor
dédunokája,
gyõzelmesen,
mertrokonok
az Úr Brazíliában
hadakozik
amíg a túlsó partra
testvére
Martins,
érted.
át nem értünk.
és az USA-ban, valamint lelki testvérei,
A tengerparton a halál kapujában
gyülekezete.
álltak,
Isten pedigkoszorúra
megnyitotta
számukmég Uram!
A gyülekezeti
ezt az
igét ír- 13,8. alapján. A főVárj
gondolata
az volt,
ra az"Ama
élet kapuját,
és õk megharcoltam,
átléptek a hatuk:
nemes harcot
Kezedhihetetlen
ne vedd el!
hogy bár a technológia
gyorfutásomat
elvégeztem, a hitet megtar- sasággal változik,
lálból az életbe.
Még mégis
mindigvannak
itt vagyok,
dolgok,
tottam." 2Tim 4,7. Emlékét szívünkben melyek
még
mindig itt vagyunk
kiszámíthatók
és nemsokan.
változEzt a lépést te se halogasd!
őrizzük!
nak, és ezek között a legfontosabb, aki
Herjeczki
Géza
Herjeczki
Géza
soha nem változik,
Jézus.
Nem(1977)
számít,
Lukács
János

2010.április
szeptember
2016.

hogy milyen előrehaladott technológiát
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
használsz,
nem számít,
hogy te magad
folytatás
az
1.
oldalról
ki vagy, mert nekünk mindnyájunknak
egy közös de
problémánk.
ElőbbAz van
élet gyötrelem,
azért van mit
enni,
utóbb kifogyunk az „üzemanyagból”,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
és szükségünk van újra töltődni annak
tisztességes
temetéshez
jogukat is
a alábánál,
aki tegnap,
ma ésvaló
mindörökké
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
ugyanaz.
reménytelenség
halál. Dániel
De hát ezis
jobb,
Az igehirdetéstésPüsök
torontói
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
lelkipásztor végezte a Zsidók 13, 8. alaptöbbre.
el aahelyzetet,
és az adott
ján.
Igei Fogadjuk
gondolatai
Múlt, a Jelen
és a
keretekben
próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Jövő
köré csoportosultak.
az életüket
ma is
A Hányan
múlttal tengetik
kapcsolatban,
a visszateezzel alelkületére
rabszolga-gondolkodással?
kintés
buzdított, aminek a
Így tengette
az életétésIzráel
míg el
lényege
a megbocsátás
a hálaadás.
jöttilletően,
hozzá aa Szabadító
ki nem
Anem
jelent
szeretetbeéságyazott
hozta õket
a szolgaság
házából.
egységre
kaptunk
bátorítást,
mely nélkül nincs értelme az életnek, és a gyülekezeti
életnek
Mert a szeretetből
Milyen
a misem.
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
táplálkozó
vonzzakertben,
az embereket,
az Isten aegység
Gecsemáné
azon a
míg
a széthúzás
mindigazon
taszít.
pecsütörtök
éjszakán,
a Végül
pénteken,
dig
arraa kaptunk
biztatást, amikor
hogy a jövőt
azon
húsvét hajnalon,
a mi
építsük
Jézus Krisztusra,
szabadításunk
történt. az ő jellemére
és tanítására.
Sõt, személyes bizonyságom van arA hogy
vasárnap
reggelivirrasztott
imaórát azDr.
ról,
velem együtt
Úr
Herjeczki
Géza
és
Novák
Józsefamikor
lelki28 évvel ezelõtt egy téli estén,
pásztorok vezették. Herjeczki testvér a
rólam
is lehulltak
rabtartó hálára
bilincsei.
100.
Zsoltár
4. verséta olvasva
buzdította
a chicagóiakat
és agyõztes
vendégeket
az
Üldözött
szabadok,
szabaÚr múltban megnyilvánuló gondoskodok. Elindultak
Nemhálaadásvolt tedásáért.
„Menjetek tehát.
be kapuin
lekommunikáció.
Nem
lehetett
sal!” „Könyörgésetekre imaházatmobiladott
telefonon
a sor elején,
újra,
ahovarákérdezni
hívogathattatok,
ahol hogy
énehátul minden
rendben
van-e. Közel
két
kelhettetek,
ahol
gyermekeiteket
az Úrmilliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
hoz vezethettétek. Lőrincz testvér után
juhok,isbarmok,
végeújöregek,
lelkipásztort
adott.” szekerek,
Az egyenkénti
láthatatlan konvoj.
tenger
partimádságokat
valóbanAa Veres
hálaadás
lelkületábort
teján
hatotta
át.vernek, megpihennek. Egyszer
csaktestvér
felröppen
a hír, az egyiptomi
Novák
az Előretekintés
címsereg
Kitör a pánik
táborszó
alattközeledik.
a Péld 23,17b-18
igéketa olvasta,ban.
melyben
a király
beszélget
fiával, s
Elõl a tenger,
mögöttük
az ellenség.
többek
mondja neki:
Urat
A népközött
elõbb ezt
segítségért
kiált „Az
Istenhez,
féld
mindennap,
mert
vanMózesnek:
még jövendő,
aztán
pedig neki
esik
Mit
éstettél
reménységed
nem hoztál
semmisül
meg.”
velünk, miért
ki minket

7. oldal
3. oldal

Arra
buzdította2Mózes
az imádkozókat,
Egyiptomból?
14: 10, 11.hogy
Jobba
jövőben
Isten
országlását
lássuk,
s
egylett volna szolgaként meghalni Egyipmást
bátorítva,
tomban.
Kiderül,reménységgel
hogy van a nézzünk
népnek
előre
ésmég
tegyük,
amit
tehetünk
hite, de
nagyon
gyenge
az a egymáhit. Ha
sért és a gyülekezetért. Hármas-négyes
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
csoportokban imádkoztunk.
deLukács
ha balul
üt
ki
valami,
máris
pániJános helyi lelkipásztor tv.
kolnak és
bûnbakot keresnek.
Ki volt
a
először
is köszöntötte
a szövetség
elnökhibás,
hogy
ide
jutottunk?
ségét, a lelkipásztorokat, és a gyülekezetart ezen
a
tekMellesleg,
képviselőit,sok
és keresztyén
más vendégeket,
akik
a hitéletében.
aszinten
chicagóiak
ünnepét szolgálataikkal is
Ekkor Mózesnek
eszébeLőrincz
jut Isten
gazdagították.
Örömünkre
Róígérete.
2Mózesis6:ott
6-8.
Isten
megígérte,
zsika
testvérnő
volt
velünk,
és köszöntötte
a gyülekezetet.
hogy megszabadítja
õket az egyiptoAz kezébõl,
istentiszteleten
miak
és bevisziKulcsár
népét azSándor,
ígéret
Dr.
Gergely
István
Lukács
János
földjére.
Akkor
tehát,ésnem
kell félni
a
lelkipásztor
testvérekmert
szolgáltak.
jelen veszedelemtõl,
ez csak Kulegy
csár
a 2Mózes
33,21
rövidSándor
epizód testvér
a nép életében.
Nem
ez és
a
az
1Kor
10,4
igék
alapján
bátorította
vég, Isten folytatást ígért. Most az aa
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 lehetetchicagóiakat
ésvezetni,
mindenmert
jelenlévőt
arra,
lenbõl is ki tud
Õ az Úr.
hogy
álljunk
a
kősziklára,
azaz
Jézus
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koKrisztusra. Isten szava ma is megáll, van
molyan
veszem azt,
amit Isten
mond,
hely számunkra
is Nála.
Máshol
nemhais
annak minden
ellentmondani
látszik
is.
érdemes
biztonságot
keresni, csak
Nála,
tudom, hogyan
szabadít
aNem
gyülekezetek
Uránál.
A jövőmeg,
felől csak
másvároknem
rá és is
hiszek
és amit nekem
hogy
lehetbenne,
reménységünk,
csak
mond,
A többimegyünk,
pedig az Õ
úgy,
hamegteszem.
Jézus Krisztussal
ha
Útat
nyitni a tengeren, leféafeladata.
kősziklán
állunk.
Gergely
István testvér
a 30.homályt
Zsoltár
kezni
a harcikocsik
kerekét,
alapján
hirdette
az igét Isten gondviselébocsátani
az egyiptomiakra...
mind a
sének
a dicséretéről.
Szabadító
Úr feladata.AÕmúlt
viszieseményeit
véghez a
azért
idézzükkegyelembõl.
fel egy jubileumi
szabadítást
Hit ünnepen,
által fohogy
rácsodálkozhassunk
Isten
gondosgadhatod
el. Hit által élhetsz
szabadon,
kodó kegyelmére, aki jelen volt a múltbár mindig
üldözötten,
ugyanakkor
ban,
mint szabadító
és de
gyógyító
Isten,
gyõzelmesen,
mert
az
Úr
hadakozik
mint megváltó Úr és gondviselő
Atya.
érted.
Ugyanakkor
arra is kell emlékeznünk,
A Isten
tengerparton
a halál
kapujában
hogy
olyan volt
számunkra,
mint
álltak,
Isten
megnyitotta
számukegy
apa,
akipedig
megdorgálja
a gyermekeit.
ra múltbéli
az élet kapuját,
és õk átléptek
a haA
megtapasztalások
hálára
és
dicséretre
indítják Dávidot, (és minket
lálból az életbe.
is) aki e szavakkal fejezi be a személyes
Ezt a lépést te se„Gyászomat
halogasd! örömre
bizonyságtételét:
fordítottad, leoldoztad
gyászruhámat,
Lukács
János

és
örömbe öltöztettél.
Ezért
szüntelen
Magyarországi
Baptista
Egyház
zeng
neked
a
szívem,
örökké
magaszBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
tallak, Uram, Istenem!” Arra kaptunk
4100 Berettyóújfalu,
u. 2.
buzdítást,
hogy mi is Eötvös
Dávidhoz
hasonwww.baptista.hu/berettyoujfalu
lóan kötelezzük el magunkat a dicsőítő
életre, amikor már nem kötelességből
Kedves
Testvéreink
Jézus
Kriszhanem
örömből
fakadóan
tesszük
mindtusban!
azt, amit Isten ránk bízott.
Kedves
Magyar
Baptista
Lukács Amerikai
János testvér
záró gondolataiSzövetség!
ban a Lukács 12, 32. versével bátorította
a„Nem
gyülekezetet.
„Ne félj
kicsiny
nyáj,
igazságtalan
az teIsten,
hogy
mert
úgy
tetszett
a
ti
Atyátoknak,
hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
nektek adja
az országot!”
A gyülekezet
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az Õ
végső
jövője
a mennyország,
Isten
neve
iránt,
amikor
szolgáltatokamely
és szoljótetszésétől
függ és
elvehetetlen
az Úr
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid
6:10)
gyermekeitől. Azonban, amíg oda érkezünk
feladat hogy
vár ránk.
Harminc
Köszönjük,
gondoltak
ránk éven
ne- át
héz
helyzetünkben.
példák
voltunk a szolgálatban, és az álImaházunk augusztus
végi leomlása és
dozatvállalásban.
A gyülekezetünknek
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
továbbra is küldetése szolgálni az Urat
===========================
azáltal, hogy szolgáljuk és szeretjük az
itt élő honfitársainkat és mindazokat,
VÁRJ
MÉG!
akiket Isten
hozzánk
irányít.
Az istentiszteleten
lelki énekekJózsué
3:16 (2Mózszép
14,21-22)
kel szolgált a gyülekezetünk énekkara
és a vendégekből összeállt
férfikar
Megállt
a víz.Fűr
Béla testvér vezetésével.
Minthogyha óriási kéz

tartotta volna föl,
A jubileum záró akkordja
a közös
megállt,
ünnepi ebéd volt, amit nagy szeretettel
s rakásra
gyûlt,
készítettek gyülekezetünk
kedves
„hátfeszült,
tér munkásai”. Az egész hétvége nem
hullám
jöhetett volna
létre hullámra
nélkülük. hõkölt.
Ők azok,
akik korán keltek és későnMegállt
feküdtek,
egy percre,
főztek-sütöttek… és kedvesen
hívták az
amíg
a túlsó partra
ülésező és ünneplő
testvéreket
ebédelni,
értünk.mövacsorázni. Köszönjükátanem
színfalak
gött végzett munkájukat, mely nem lesz
Várj még Uram!
elfelejtve a mennyben.
KezedELvv.
ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
A fényképeket
Feri sokan.
készítette
még mindig Deák
itt vagyunk
szombat este és vasárnap délelőtt, a csoportképeket a tisztelet
után.
Herjeczki
Géza (1977)

8.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
CHICAGO
folytatás az 1. oldalról

REFLECTION
Az élet gyötrelem,
de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
back
on ourvaló
church
30this
aLooking
tisztességes
temetéshez
jogukat
anniversary,
amélet
reminded
God’s
megtarthatták.I Az
egy merõof
kinlódás,
constant
care andésfaithfulness
thejobb,
life
reménytelenség
halál. De hátinezis
ofmint
our asmall
Congregation.
semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre.
Fogadjuk
el aithelyzetet,
az adott
Personally,
I count
a specialés
privilege
tokeretekben
have grown
up in
this Hungarian
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
church,
as I've
had the
Hányan
tengetik
az opportunity
életüket ma to
is
hear
songs and teachings in
ezzelspiritual
a rabszolga-gondolkodással?
our native
language.
I haveIzráel
followed
Így tengette
az életét
míg in
el
the
footsteps
of amy
grandparents
and
nem
jött hozzá
Szabadító
és ki nem
parents
and not
only attend,
but am part
hozta õket
a szolgaság
házából.
of the congregation as a member. My
forerunners
the foundation,
and
Milyen aplaced
mi Szabadítónk?
2Mózes
we
continue
to
carry
on
their
legacy.
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
kicsoda
ez a rabszolga,
Whenvégig.
I wasHát
a child,
I attended
Sunkoszos,
nép, hogy
az Isten
day
schoolrongyos
and learned
the Christian
személyesen
róluk, és
kids
songs, Biblegondoskodik
stories and memorized
mindent
félretéve
rájuk?
Bible
verses
and figyel
poems.
I confess,
1500
évvel
késõbb
ismét
many
times
I did
not have
thevirrasztott
patience
az Isten aafter
Gecsemáné
kertben, azonora
repeating
my grandparents,
parents
teaching
me atazon
home,
but once
csütörtök
éjszakán,
a pénteken,
I azon
knewathem,
recited
in front
húsvétI boldly
hajnalon,
amikor
a mi
ofszabadításunk
the congregation.
történt.I can tell you of
examples
in my adulthood
todayvan
when
Sõt, személyes
bizonyságom
arGod
reminded
me of virrasztott
a Bible verse
or
ról,has
hogy
velem együtt
az Úr
song,
whichezelõtt
I learned
as aestén,
child,amikor
and it
28 évvel
egy téli
suddenly
headbilincsei.
and heart,
rólam is sounded
lehulltakina my
rabtartó
helping me in time of spiritual need.
Üldözött szabadok,
I remember
our yearlygyõztes
travelsszabawith
dok.
Elindultak
tehát.
Nemtovolt
temy
family
to Rama
Camp
attend
lekommunikáció.
Nem lehetett mobilConventions
and Conferences.
telefonon
rákérdezni
a sor elején,
hogy
The weekly
Bible camp
has been
a
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
tremendous reason why my youth két
of
milliós
asszonyok,
gyermekek,
today
hasnép,
formed
the strongest
bonds
öregek,
juhok,
barmok,We
szekerek,
végethat
cannot
be broken.
have bonded
láthatatlan
Veres
tenger partthrough
ourkonvoj.
church,Athe
foundation
of
ján faith,
tábort and
vernek,
our
thesemegpihennek.
are friends Egywho
szerinvaluable
csak felröppen
egyiptomi
are
to me.a hír,
We az
continue
to
seregonközeledik.
pánik holding
a tábormeet
our own, Kitör
in oura cities,
ban. Elõl a tenger,
mögöttükin
az ellenség.
“mini-youth
conferences,”
between
A nép
elõbbyouth
segítségért
kiált Istenhez,
the
planned
conferences.
I see
the
firepedig
in our
generation’s
hearts Mit
to
aztán
neki
esik Mózesnek:
have
they
can
tettélGodly
velünk,friends
miért whom
hoztál ki
minket

2017.
április
3. oldal

count
on during
struggles
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10,and
11. trials,
Jobb
and
these
are
the
best
friendships
made
lett volna szolgaként meghalni Egyipat
these conferences.
I am
also
grateful
tomban.
Kiderül, hogy
van
a népnek
to
thedeelders
and church
members
hite,
még nagyon
gyenge
az a hit.who
Ha
prayed
for
us
and
financially
jól mennek a dolgok, tiszteliksupported
az Urat,
us in our travel expenses, in order that
de ha
balul
üt kiYouth
valami,
máris páni-in
we
could
attend
conferences
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki volt a
different places.
hibás, hogy ide jutottunk?
The
Godly
examples tartofezenmy
Mellesleg,
sok keresztyén
a
grandparents
and
szinten a hitéletében.parents, teachers,
youth
leaders,
our pastor’s
preaching,
and
Ekkor
Mózesnek
eszébe
jut Isten
attending
a Christian
influenced
ígérete. 2Mózes
6: 6-8.school
Isten megígérte,
me greatly in my own decision to follow
hogy megszabadítja
õket
az egyiptoChrist
and get baptized
in 2005.
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
In the recent
havekell
helped
földjére.
Akkoryears,
tehát, Inem
félniour
a
pastor
in
teaching
the
teenager
jelen veszedelemtõl, mert ez csakgroup;
egy
we spend our Sunday mornings together
rövid epizód
nép életében.
Nem
ez a
studying
the aBible.
God has
opened
vég,
Isten
folytatást
ígért.
Most
az
a
up the eyes of our teenage group to
dolgunk, hogy
Isten
understand
and erõsen
receive ráálljunk
the knowledge
szavára.
Így bátorítja
Mózes
Ne
of
the Gospel.
Almost
all ofa népet:
our youth
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
has been baptized, and this is the reason
hogyan
szabadít
ma az
Úr bennewhy
though
we aremeg
a small
congregation,
this
little
church14:
has
a large
teket!
2Mózes
13,
14. impact on its
attendees.
Godokosabb,
has moved
in aour
Mózes nem
mint
nép,church
csak
through
the
love
of
our
pastors,
elders,
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
deacons,
all those
in leadership
tovább azand
üldözött
szabadoknak.
Ha
roles
who
notteljesíti
just witnessed
to us
Isten az
aki,have
akkor
az Õ beszédét.
about Christ, but demonstrated Christ in
Ebbenactions.
hitt Mózes.
their
Ha azt kérdezte volna valaki MózesI am
beyond
grateful
placed
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten, that
amitGod
megígért?
me
here
in
this
church,
and
I
know
that
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
he
has
been
with
us
in
the
past,
and
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérwill continue to guide us in the future.
dezte our
volna:
Mózes,
mondd
meg neMay
church's
motto,
Hebrews
13:
künk,
hogyan
Isten
8,
“Jesus
Christ szabadít
is the samemeg
yesterday,
bennünket
a lehetetlen
helyzetbõl?
today,
andebbõl
forever,”
continue
to be the
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
core of our church in the future! volna,
hogy: Nem tudom! Egyet
Erikaazonban
Szabo tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koPALM BAY, FLORIDA
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak
ellentmondani
látszik
is.
God minden
had commended
us to
be His
Nem tudom,and
hogyan
szabadít
csakto
witnesses,
spread
the meg,
Gospel
várokHis
rá ésKingdom
hiszek benne,
és amit nekem
build
on earth.
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
Õ
The Bethesda Baptist Church
hasazsuch
nyitni
a tengeren, leféafeladata.
ministryÚtat
in Palm
Bay.
kezni
harcikocsik of
kerekét,
Our aCongregation
younghomályt
and old
want
to serve
and be a witnessmind
for our
bocsátani
az egyiptomiakra...
a
Lord.
OurÚr
Pastor
James
Waddell
is aa
Szabadító
feladata.
Õ viszi
véghez
dedicated
a real servantHit
of God
szabadítástand
kegyelembõl.
által who
fotakes
careel.
of Hit
our által
spiritual
needs.
gadhatod
élhetsz
szabadon,
Hemindig
and hisüldözötten,
wife Florence,
very kind
bár
de are
ugyanakkor
and helpful to make sure that everyone
gyõzelmesen,
az Úrmessage.
hadakozik
in
our area will mert
hear God's
His
érted.
focus is upon winning souls for Christ.
tengerparton
a halál
kapujában
HisAmessages
are Bible
based
and has
álltak,
számukan
altarIsten
callpedig
aftermegnyitotta
each service.
Many
ra az from
élet kapuját,
és õk
a hafolks
the Home
areátléptek
receptive
and
lálból
az életbe.
had
made
decisions to accept Christ as
Savior.
Ezt a lépést te se halogasd!
Pastor and his wife went house to
house in our neighborhood
Lukácsinviting
János them

toMagyarországi
our Church. WeBaptista
are blessed
by having
Egyház
his
family
join
us
too.
Three
daughters
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
three
son
in
laws
and
grand
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u.children
2.
attend
our services and take an active
www.baptista.hu/berettyoujfalu
part where needed. The grandchildren
have Sunday School Class.
Kedves
JézusforKriszSunday Testvéreink
evening is open
special
tusban!
programs.
Kedves
Magyar
Baptista
During Amerikai
the Christmas
season
a youth
Szövetség!
hand bell choir presented a beautiful
concert.
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
In January
Christian missionary
elfeledkezzék
a ti acselekedeteitekrõl
és a
couple Bob
and Darlene
Puffer az
gave
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
Õ us
an evening
of music
and a message.
neve
iránt, amikor
szolgáltatok
és szol-She
playsathe
piano he play
many
instruments
gáltok
szenteknek.”
(Zsid
6:10)
guitar, ukulele, and violin. She plays the
piano,
but due
to gondoltak
an injury ránk
was unable
Köszönjük,
hogy
nehéz
to helyzetünkben.
do so. They both sang Hymns - all to
Imaházunk
végi
leomlása
the
Glory ofaugusztus
God. That
evening
weéshad
lebontása
utáninjóattendance.
reménységgel va40-45 people
gyunk
ben-one
Weafelõl,
had hogy
film Isten
nights.megsegít
Recently
nünket
új és szépand
hajlékot
építeni
about egy
a missionary
another
one is
istentiszteletek
Õ neve
scheduled forcéljára,
next az
week.
ThedicsõHiding
ségére.
A amunkálatokat
tavasszal
Place is
World War IIjövõ
true story
which
kezdjük
meg,
addig
a
nem
várt
had been circulated many years terveago, but
zéssel
és enjoy
az engedélyek
we will
the re-run.beszerzésével
foglalkozunk.
The first Thursday of every month a
Tervünkservice
és szándékunk
worship
is held
at 1 végrehajPM.
tására fogjuk fordítani
a kedves
testvérek
Our
average
attendance
on Sunday
által számunkra eljuttatott összeget:
is
25-30.
It
is
higher
during
the winter
$5,000, azaz ötezer dollárt.
months. Margit and Istvan Palotai and
Ezúton
megköszönve
my
nieceisElaine
Bontenpotestvéreink
are here for
segítségét,
kérjük továbbra
is a minket
és
several months.
My family
members
azstop
Úrrain figyelõ
imádságaikat!
Minden
to worship
when they visit.
szolgálatukra
Istenünk
áldását
We lost two
members
this kívánjuk.
year - a lady
from the home and - Janka Biro who
Testvéri
szeretettel
Berettyóújfalui
went
to live
with her afamily.
Jolan Selpal
Baptista
Gyülekezet
nevében:
is recuperating in a nursing home after
surgery fromPapp
a fall.Dániel
We are
awaiting for
lelkipásztor
her return toSzatmári
Bethesda.István gondnok
Lisztes
God has blessed
usTibor
withpresbiter
a humble,
dedicated pastor whom we love. He
===========================
gave up his business to serve God
wholeheartedly.
he would be with
VÁRJI pray,
MÉG!
us for long time.
Józsué
3:16for
(2Móz
14,21-22)
Please, pray
us and
our ministry to
win souls to Christ.
Megállt a víz.
God blessMinthogyha
you all, Ethel
Kish
óriási
kéz
tartotta volna föl,
megállt,
MISSIONARY
Fund
s rakásra
gyûlt,
feszült,
The purpose: supporting
the
hullámra
missionaryhullám
initiatives
of ourhõkölt.
young
Megállt
people. Donations from this
fund
percre,
will be allocated by theegy
Missionary
and Benevolence
at its
amíg aBoard
túlsó partra
mid-year meetings.át The
written
nem értünk.
applications addressed to the MBB
should state theVárj
goals
the
mégand
Uram!
duration of the Kezed
mission
trip,
and
el!
should include a letterne
ofvedd
support
Mégofmindig
itt vagyok,
from the pastor
the applicant.
még mindig ittcan
vagyunk
sokan.
Contributions
be mailed
to
the Treasurer (address on page 2).
Herjeczki Géza (1977)

2010.április
szeptember
2016.

Christ's BurialSZABADOK
Place Exposed
ÜLDÖZÖTT
for First
in Centuries
folytatás
az 1.Time
oldalról

By Kristin Romey
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van
és uborka,
és
Forhúsosfazék,
the first timefokhagyma
in centuries,
scientists
a tisztességes
valósurface
jogukatofis
have
exposed temetéshez
the original
megtarthatták.
Az élet
egy merõthe
kinlódás,
what
is traditionally
considered
tomb
halál. De
jobb,
ofreménytelenség
Jesus Christ. és
Located
in hát
theezis
Church
ofmint
the Holy
Sepulchre
the kilátás
Old City
of
a semmi,
és úgy in
sincs
ennél
Jerusalem,
the tomb
has beenéscovered
többre. Fogadjuk
el a helyzetet,
az adott
bykeretekben
marble cladding
at least tenni.
1555
próbáljuksince
elviselhetõvé
A.D.,Hányan
and most
likely centuries
earlier.
tengetik
az életüket
ma is
"The amarble
covering of the tomb has
ezzel
rabszolga-gondolkodással?
beenÍgy
pulled
back,
andéletét
we were
surprised
tengette az
Izráel
míg el
bynem
the amount
of fill
material beneath
it.
jött hozzá
a Szabadító
és ki nem
Ithozta
will be
a
long
scientific
analysis,
but
õket a szolgaság házából.
we will finally be able to see the original
rock surface on which, according to
Milyen
Szabadítónk?
2Mózes
tradition,
thea mi
body
of Christ was
laid."
12:42-ben
találunk
egy
különös
mondasaid Fredrik Hiebert, archaeologist.
tot Istenrõl.
According
Christian
the
Virrasztottto az
Úr azontradition,
az éjszakán,
body
of
Jesus
Christ
was
laid
on
a
shelf
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
oréjszaka
“burialazbed”
Úréhewn
volt. from the side of a
limestone
caveevangélium
following his
crucifixion
Micsoda
van
ebben a
by the Romans in A.D. 30 or possibly
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
33. Christian belief says Christ Pedig
was
Izráel õrizõje
és who
nem
resurrected
afternem
death,szunnyad
and women
alszik.
jelent
hogy
virrasztott
az
came
to Mit
anoint
his az,
body
three
days after
Úrburial
azon reported
az éjszakán,
kihozta
the
that noamikor
remains
were
népét Egyiptomból?
present.
Emberileg szólva – Isten mindent
This burial
shelf
now enclosed
by
félretett
és csak
az Õisnépére
figyelt azon
a az
small
structureAknown
as the Edicule
éjszakán.
szabadulás
minden
(from the Latin aedicule, or "little
mozzanatát
felügyelte,
house"),
whichszemélyesen
was last reconstructed
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
in 1808-1810 after being destroyed in a
kísért
végig.
Hát kicsoda
a rabszolga,
fire.
The
Edicule
and the ez
interior
tomb
koszos,
rongyos
nép, hogy
az Isten
are
currently
undergoing
restoration
by
gondoskodik
és
a személyesen
team of scientists
from the róluk,
National
mindent félretéve
figyel
rájuk?
Technical
University
of Athens.
1500
évvel késõbb
virrasztott
The
exposure
of theismét
burial
bed is
az Istenresearchers
a Gecsemáné
azon a
giving
an kertben,
unprecedented
csütörtök éjszakán,
azonthe
a pénteken,
opportunity
to study
original
surface
what is
considered
the most
azon aofhúsvét
hajnalon,
amikor
a mi
sacred
site in Christianity.
An analysis
szabadításunk
történt.
of the
original
rock bizonyságom
may enable them
to
Sõt,
személyes
van arbetter
understand
not only
the original
ról, hogy
velem együtt
virrasztott
az Úr
form
of the
tombegychamber,
also
28 évvel
ezelõtt
téli estén,butamikor
how
it
evolved
as
the
focal
point
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.of
veneration since it was first identified by
Helena,
mother
of the Roman
Üldözött
szabadok,
gyõztesemperor
szabaConstantine,
in
A.D.
326.
dok. Elindultak tehát. Nem volt te"We are at theNem
critical
lekommunikáció.
lehetettmoment
mobilfor
rehabilitating
the
Edicule.
The
telefonon rákérdezni a sor
elején, hogy
techniques we're using to document
hátul
minden
rendben van-e.
Közel the
két
this
unique
monument
will enable
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
world to study our findings as if they
öregek, juhok,
szekerek,
végethemselves
werebarmok,
in the tomb
of Christ."
láthatatlan
konvoj. A Veres
Professor
Moropoulou
said. tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen
a hír, az egyiptomi
MOMENT
OF REVELATION
sereg
pánik a glows
táborInsideközeledik.
the tomb,Kitör
whicha usually
ban.aElõl
tenger, mögöttük
az ellenség.
with
faintaconstellation
of wax
candles,
A népconstruction
elõbb segítségért
kiáltfilled
Istenhez,
bright
lighting
the
aztán cell,
pedigrevealing
neki esiktiny
Mózesnek:
Mit
small
details that
are
usually
overlooked.
The marble
slab
tettél
velünk,
miért hoztál
ki minket

9. oldal
3. oldal

that
covers the
holy 14:
bench—roughly
Egyiptomból?
2Mózes
10, 11. Jobb
3lettbyvolna
5 feet
and
carved
from Egyipcreamy
szolgaként meghalni
marble—had
been hogy
pulledvan
awaya from
the
tomban. Kiderül,
népnek
wall.
Beneath
it
was
a
grey-beige
stone
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
surface.
What
is it? atisztelik
conservator
was
jól mennek
a dolgok,
az Urat,
asked. "We don’t know yet," she replied.
de ha
balul
üt ki invalami,
máris páni"It's
time
to bring
the scientific
monikolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki volt a
toring tools."
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,
folytatást
ígért.asMost
az a
TheIsten
ornate
shrine known
the Edicule
dolgunk,
hogyiserõsen
Isten
encloses what
believedráálljunk
to be the tomb
of Jesus
inside
the Church
ofNe
szavára.
ÍgyChrist
bátorítja
Mózes
a népet:
the Holy
Sepulchre
inés
Jerusalem.
féljetek!
Álljatok
helyt,
meglátjátok
The shrine has just undergone a yearhogyan
megPhoto:
ma azO.Úr
bennelongszabadít
restoration.
Balilty
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
The
Church
the Holymint
Sepulchre
(also
Mózes
nemof
okosabb,
a nép, csak
known
as
the
Church
of
the
Resurrection)
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
is currently under the custody of six
tovább az denomination.
üldözött szabadoknak.
Ha
Christian
Three major
Isten az aki, akkor
teljesíti
az Õ beszédét.
groups—the
Greek
Orthodox
Church,
Ebben
hitt Mózes.
the
Roman
Catholic Church, and the
Ha
azt
valaki MózesArmenian kérdezte
Orthodoxvolna
Church—maintain
tõl: Mikorcontrol
teljesítiover
Isten,the
amit
megígért?
primary
site,
and the
Erre Mózes
csak aztOrthodox,
válaszolhatta
Coptic,
Ethiopian
and volna,
Syriac
communities
also have
presence
hogy: Nem tudom.
Haavalaki
azt there.
kérParts
the church
are considered
dezte of
volna:
Mózes,that
mondd
meg necommon
areas of
worshipmeg
for Isten
all of
künk, hogyan
szabadít
these
churches,
tomb, are
bennünket
ebbõl including
a lehetetlenthe
helyzetbõl?
regulated
by azt
a Status
Quo agreement
Mózes csak
válaszolhatta
volna,
that requires the consent of all of the
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tucustodial churches.
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetOutside the Edicule, Thephilos III,
lenbõl
is kiPatriarch
tud vezetni,
mert Õ az Úr.
the
Greek
of Jerusalem,
stood
Ez a bibliai
hit. Hinni
jelenti,
kowatching
the events
with azt
a serene
smile.
molyan
amit Isten is
mond,
ha
"I'm
gladveszem
that theazt,
atmosphere
special,
there
a hidden
joy," said the látszik
patriarch.
annakisminden
ellentmondani
is.
"Here
we have
Franciscans,
Nem tudom,
hogyan
szabadítArmenians,
meg, csak
Greeks,
Muslim
guards,és amit
and nekem
Jewish
várok rá és
hiszek benne,
police
We Ahope
we azpray
mond, officers.
megteszem.
többiand
pedig
Õ
that
this will
a realamessage
the
feladata.
Útatbenyitni
tengeren,that
leféimpossible
can become
the possible.
We
kezni a harcikocsik
kerekét,
homályt
all need peace and mutual respect."
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata.
Õ viszi véghez
a
RESURRECTING
A SACRED
SHRINE
szabadítást kegyelembõl. Hit által foThe structural integrity of the early
gadhatod el. Hit
által has
élhetsz
19th-century
Edicule
beenszabadon,
a concern
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
for decades. It suffered damage
during a
gyõzelmesen,
mert
Úr hadakozik
1927
earthquake,
andaz
British
authorities
érted.forced to shore up the building in
were
A with
tengerparton
halál girders
kapujában
1947
unsightly aexterior
that
álltak, Isten
pedig
megnyitotta
számukremain
to this
day.
Difficulties
among
the
Quo representatives
ra azStatus
élet kapuját,
és õk átléptek and
a ha-a
lack
ofaz
financial
lálból
életbe. resources have hindered
its repair.
Ezt a lépést te se halogasd!
In 2015, the Greek Orthodox
Patriarchate of Jerusalem,
with the
Lukács János

agreement
of the
other Egyház
two major
Magyarországi
Baptista
communities,
invited
the
National
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Technical University of Athens (which
4100previously
Berettyóújfalu,
Eötvös u.projects
2.
had
led restoration
www.baptista.hu/berettyoujfalu
on
the Athenian Acropolis and the
Hagia Sophia) to study the Edicule.
Kedves
Testvéreink
KriszThe
communities
of theJézus
Church
of the
tusban!
Holy Sepulchre agreed to restore the
Kedves Amerikai
Baptista
structure
in March Magyar
2016, with
work to
Szövetség!
be completed by the spring of 2017.
News.nationalgeographic
„Nem igazságtalan
az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
Általában
a jeruzsálemi
buszállomás
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az Õ
mellett
sír-kertet
(Garden
Tomb)
neve
iránt,lévő
amikor
szolgáltatok
és szolszoktuk
a Megváltó(Zsid
temetkezési
helyégáltok
a szenteknek.”
6:10)
nek tekinteni. Lapunkban több cikket is
közöltünk
már
arról
a helyről.
A kereszKöszönjük,
hogy
gondoltak
ránk
netények
jelentős része azonban a Szent
héz
helyzetünkben.
Sír
templomot
tartja végi
Jézusleomlása
temetkezési
Imaházunk
augusztus
és
helyének.után
Az elmúlt
év egyik szenzálebontása
jó reménységgel
vaciója afelõl,
ennek hogy
a sírnak
a restaurálása
volt.
gyunk
Isten
megsegít benAz internetről
cikkünk
ezt a
nünket
egy új ésvett
szépelőző
hajlékot
építeni
munkát ismerteti.
istentiszteletek
céljára, az Õ neve dicsõTöbbször
járhattam mindkét
helyen, s
ségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
elmondhatom,
hogya mindkét
üres, s
kezdjük
meg, addig
nem vártsírterveazt is,éshogy
csak a hívőbeszerzésével
ember számára
zéssel
az engedélyek
jelent maradandó élményt e két „szent”
foglalkozunk.
hely
meglátogatása;
akár még
találkoTervünk
és szándékunk
végrehajzást fogjuk
is az Élővel.
A hitetlen
számára
tására
fordítani
a kedvesszív
testvérek
által
számunkra
eljuttatott
összeget:
mindkét
sír teljesen
„üres.” (ed.)
$5,000, azaz ötezer dollárt.
MA
IS (Lukács
24:1-12) testvéreink
Ezúton
is megköszönve
segítségét,
kérjük
továbbra
Elhengerítve lehet bár a iskő,a minket és
azüres
Úrralehet
figyelõ
a sír,imádságaikat! Minden
szolgálatukra
Istenünk áldását kívánjuk.
szólhatnak angyalok,
zenghet a prédikáció ─
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
üres
fecsegésnek
tűnik
az,
Baptista
Gyülekezet
nevében:
legföljebb
csodálkozásra
késztet.
Papp Dániel lelkipásztor
Hitet a Vele való
Szatmáriébreszt!
István gondnok
személyes találkozás
Lisztes
Tibor(1982)
presbiter
Herjeczki Géza
===========================
FONTOS FIGYELMEZTETÉS!
Papoknak,
varázslóknak,
VÁRJ
MÉG! cigányoknak, 3:16
kufároknak
Istennek,
Józsué
(2Móz és
14,21-22)
hogy ezen a helyen
CSODÁT MŰVELNI
SZIGORÚAN Megállt
TILOS! a víz.
Minthogyha óriási kéz
Jeruzsálem Belváros
Temetői
Tanácsa
tartotta
volna
föl,
megállt,
CSODÁK NINCSENEK!
(?)
s rakásra gyûlt,
feszült,
Olyan nincs, hogy valaki meghaljon
hullám
hullámra
és aztán életre
keljen,
hacsak hõkölt.
nem arra
az esetre gondolsz, amikor Megállt
szívmas�százst végeznek valakin, aki
egész
egy csak
percre,
rövid ideig volt a amíg
halál állapotában.
a túlsó partra
Szerintem a feltámadás
törtéát nemnem
értünk.
nelmi tény. Történelmi bizonyítékként
elfogadhatók szemtanúk
beszámolói,
még
Uram!
iratok, festmények, Várj
épületek…
sokkal
Kezed
ne
vedd
el!
több, mint csupán az ún. tudományos
mindig itt
vagyok,
bizonyítékok,Még
amelyeket
kísérleteknek
még mindig
itt vagyunk
és méréseknek
lehet
alávetni. sokan.
De a történelmi bizonyítékok csak azon eseméHerjeczkiamelyek
Géza (1977)
nyeknél helyénvalóak,
megtör-

2010.
10.
oldalszeptember

ténhetnek. Csodák azonban nincsenek,
ÜLDÖZÖTT
tehát
egy csodárólSZABADOK
még egy szemtanú
folytatás
az sem
1. oldalról
beszámolója
fogadható el megbízható történelmi bizonyítékként.
Az
gyötrelem,
de azért van
mit enni,
Haélet
például
azt próbálnám
bebeszélni
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
neked, hogy egy óceánjáró egyszer ela tisztességes
temetéshez
való jogukat
repült
Ausztráliába,
nem hinnéd
el mégis
megtarthatták.
élet egy
merõ róla
kinlódás,
akkor
sem, ha Az
kezedbe
adnék
egy
nyilatkozatot,
amelyet
hajó
lereménytelenség
és halál.a De
hátegész
ezis jobb,
génysége
aláírt, és
ugye?
engemennél
sem
mint a semmi,
úgy Tehát
sincs kilátás
zavarnak
különösképpen
a te „bizonyítöbbre. Fogadjuk
el a helyzetet,
és az adott
tékaid”
a feltámadásról.
keretekben
próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Valószínűleg
arról az
vanéletüket
szó, hogy
a
Hányan tengetik
ma is
tanítványok
szerették
volna
azt
hinni,
ezzelJézus
a rabszolga-gondolkodással?
hogy
újra él. Így tehát leírták,
Így
tengette és
az az
életét
Izráel míg
el
hogy feltámadt,
emberek
lassan
nem jött
hozzáIgen,
a Szabadító
és ki nem
hinni
kezdték.
a hatóságok
kihozta õket
a szolgaság
vehették
volna
a testet házából.
a sírból, annak
bizonyítására, hogy Jézus még mindig
halott
volt, de
feleslegesnek
tűnt....
Hisz'
Milyen
a mi
Szabadítónk?
2Mózes
a 12:42-ben
tanítványok
úgyis csak
egyszerű
halátalálunk
egy különös
mondaszok
és vámszedők voltak!
tot Istenrõl.
Virrasztott
Hogy
üres voltaza Úr
sír?azon az éjszakán,
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
Na, igen ‑ a tanítványok
valószínűleg
éjszakaazazéjszaka
Úré volt.
eljöttek
folyamán, megfélemMicsoda
evangélium
ebben
lítették
az őröket
és odébbvan
álltak
Jézusa
mondatban?
Úr. tették,
Pedig
testével.
EnnyiVirrasztott
az egész. az
Azért
Izráel„bebizonyítsák”,
õrizõje nem szunnyad
és nem
hogy
hogy Jézus
feltámadt
halálból.
Azután
regalszik.aMit
jelent az,
hogy másnap
virrasztott
az
gel
elküldték
asszonyokat
a
Úrszépen
azon az
éjszakán,az amikor
kihozta
sírhoz,
és ‑ micsoda meglepetés: volt
népét Egyiptomból?
halott,
nincs halott!
Persze,
hogy
érdeEmberileg
szólva
– Isten
mindent
kükben
állt,
hogy
úgy
tegyenek,
mintha
félretett ésvolna!
csak azBizonyítani
Õ népére figyelt
azon
feltámadt
akarták,
az éjszakán.
A szabadulás
minden
talán
saját maguknak
is, hogy nem
valamozzanatát
felügyelte,
mi
szélhámost személyesen
követtek.
minden
pillanatot
tekintetével
Még ha az
életükbefigyelõ
került is…
Tudod,
kísért
végig.makacs
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
hogy
milyen
tud lenni
valaki, ha
igazán
akar
valamit.nép,
Igen,hogy
biztos,
koszos,
rongyos
az hogy
Isten
bebeszélték
önmaguknak,
feltászemélyesen
gondoskodikhogy
róluk,
és
madt.
Becsületesek
voltak,
de álmodomindent
félretéve figyel
rájuk?
zók.1500
És azután
évvel mártírhalált
késõbb ismétszenvedtek,
virrasztott
hogy
bebizonyítsák,
hogy
ez a azon
csalása
az Isten
a Gecsemáné
kertben,
igazság volt. Szegények! Mi azonban
csütörtök
azon a pénteken,
tudjuk,
hogyéjszakán,
csodák nincsenek!
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
De van ennektörtént.
egy ennél sokkal egyszabadításunk
szerűbb
is: Jézus egyáltaSõt, magyarázata
személyes bizonyságom
van arlán
meg
sem
halt,
legalább
is nem aazkeról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
Úr
reszten. Kimerült a sok bántalmazástól
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
és elvesztette eszméletét. Maguk a karólamisismeg
lehulltak
rabtartó hogy
bilincsei.
tonák
voltakalepődve,
olyan
hamar meghalt volna (ez azt hiszem, vaszabadok,
szabalaholÜldözött
a Bibliában
is meg gyõztes
van írva).
Azdok.befektették
Elindultakegy
tehát.
Nem
voltahol
teután
hűvös
sírba,
magához
tért, felkelt,
a
lekommunikáció.
Nemelhengerítette
lehetett mobilkövet,
az őrök
azt hitték,
valami
telefonon
rákérdezni
a sorhogy
elején,
hogy
szellemet
látnak,
pánikba
estekKözel
‑ és már
hátul minden
rendben
van-e.
két
kész
is
a
csoda…
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
A tanítványok
pedig elég
hiszékenyek
öregek,
juhok, barmok,
szekerek,
végevoltak ahhoz, hogy elhiggyék, hogy
láthatatlan
A Veres
tenger
meghalt
és konvoj.
életre kelt.
Mivel
ma partmár
ján tábort
Egytudjuk,
hogyvernek,
csodákmegpihennek.
nincsenek, tudjuk,
szer tévedtek.
csak felröppen
a hír,
egyiptomi
hogy
Hát még
egyazrómai
száseregisközeledik.
a pánik
a táborzados
tévedhet Kitör
egyszer,
és halottnak
ban. Elõl a tenger,
mögöttük
ellenség.
nyilváníthat
valakit,
akiben az
még
pislákol
nemde?
A az
népélet,
elõbb
segítségért kiált Istenhez,
A sír elé
hengerített
kő Mózesnek:
biztos különleaztán
pedig
neki esik
Mit
gesen
kicsi
és
könnyű
volt.
Azután
pertettél velünk, miért hoztál
ki minket

2017.
április
3. oldal

sze,
amikor levette
magáról
lepleket,
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10,a 11.
Jobb
szépen
újra
összetekerte
őket,
hogy
úgy
lett volna szolgaként meghalni Egyipnézzen
ki,Kiderül,
mintha hogy
teste „elillant”
volna
tomban.
van
a
népnek
rajtuk keresztül. Hát nem egyszerű?
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
másik alehetséges
magyarázata
az
jólAmennek
dolgok, tisztelik
az Urat,
egésznek
az,
hogy
Jézus
tulajdonképpen
de ha balul üt ki valami, máris pánisoha
nem
élt, vagykeresnek.
ha igen, akkor
ezekolnak
és isbûnbakot
Ki volt
a
ket a csodákat csak úgy kitalálták, hogy
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
a tanítványok hírnevet szerezzenek maMellesleg,
sok keresztyén
tart ezen
a
guknak.
Vallásalapítók
szerettek
volna
szintenAzt
a hitéletében.
lenni.
akarták, hogy a nevük bekeEkkor
Mózesnek eszébe jut Isten
rüljön
a történelembe…
Hogy 2Mózes
történelmi
személyiségek
lettek
ígérete.
6: 6-8.
Isten megígérte,
volna?
Na igen, Péter,õket
Jakabazmeg
János
hogy megszabadítja
egyiptoés
az akezébõl,
sokaságésbiztosan
létezett
miért
miak
beviszi népét
az -ígéret
ne
léteztek
volna?
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halt.
Második felesége egy általa megtért
özvegyasszony, Tóth Máté Zsuzsanna
volt. Kornya Mihály Lajos János puskaműves házánál ismerte meg a Biblia
igazságait. Novák Antal bibliaárus révén
hamarosan megtért.
Kornya Mihály megtért és Jézus
Krisztus parancsára bemerítkezett feleségével együtt 1875. augusztus 26-án
hajnali 3 órakor Gyulán a Fehér-Körös
vizében Meyer Henrik által.
1877. november 11-én Nagyszalontán
konferencia volt, ahova Meyer Henrik meghívta volt vasárnapi iskolai tanítóját, Johann Gerhard Onckent, az
európai baptizmus atyját. Kornyára az
Onckennel való találkozás nagy hatással
volt. Ezen a konferencián felhatalmazták arra, hogy bemerítsen és úrvacsorát
osszon.
Ezután Kornya missziós tervet készített, maga mellé vette útitársul Balog
László nagyszalontai földművest, és
elindult vele misszióútra. Földesen is
megtörtént a Kornya által vállalt úttörés,
aminek gyümölcseként többek között
egy egyszerű földműves fiú, név szerint
Balogh Lajos is megtért. 1889-ben Meyer Henrik kivitette őt is Hamburgba a
baptista szemináriumba.
1881. június 9-én Kornya Mihály első
bemerítését végzi Fekete-Tót községben
a Fekete-Körös vizében.
Kirner A. Bertalan így írt munkaterületéről: „Nem várt rá egy szervezett
gyülekezet szószékkel, tagokkal, énekkarral, szekérrel, ebéddel, vacsorával,
pihenőszállással. Sem faluban, sem
városban. Előtte nem járt senki… neki
magának kellett bevinnie az evangéliumot… A már megtermett búzát lehet idevinni, odavinni, raktárba tenni; de amíg
nincsen búza, nincsen termény, nincsen
»mag«, rengeteg fáradsággal kell megküzdeni.”
Ki lehetett baptista Kornyánál?
Kornya szerint az, aki szorgalmasan
járt gyülekezetbe, részt vett az imaórán
és istentiszteleten, figyelte és olvasgatta a
Szentírást, Jézus tanítását, és ehhez szabta magát. Ez volt a mérték. Aki három
alkalommal elmaradt a gyülekezetből
elfogadható indoklás nélkül, azt kérdőre
kellett vonni s aztán meginteni, megfenyíteni, végül ki lehetett rekeszteni.
Aki pedig nem ment el egyszer a gyülekezetbe, annak az adakozást akkor is
gyakorolnia kellett, a missziópénzt beküldte a gyülekezetbe. Az istentiszteletre
rendes időben, Bibliával, énekeskönyvvel
és tisztességes, szerény ruhába öltözködve kellett elmenni. A háznál reggel és
este családi istentiszteletet kellett tartani
imával, énekkel és bibliaolvasással.
A barátoknak és gyülekezetlátogatók2017. április

nak, akik baptisták akartak lenni, ilyen
irányba kellett mozdulniuk. A férfiaknak azonnal le kellett mondaniuk a dohányzásról, kártyázásról, káromkodásról, italozásról, kocsmázásról.
A bemerítések általában úgy zajlottak,
hogy előtte való vasárnap kivizsgálták a
bemerítendőket a felvételt illetőleg. Aki
nem tudott a bibliai tárgyú kérdésekre kielégítő feleletet adni, és nem tudta
valamiképpen bizonyítani, hogy „új ember”, „megtért ember”, azt nem vette fel.
A bemerítésekkel együtt új gyülekezetek születtek. Így amikor újra arra járt,
már volt, aki fogadja. Télen a befagyott
folyóvízen léket vágtak, és úgy merítettek be.
1892-ben eladott egy tehenet, és az
árát elküldte télikabátra a két Hamburgban tanuló magyar baptista szeminaristának: Balogh Lajosnak és Udvarnoki
Andrásnak, hogy meg ne fázzanak, mert
Balogh Lajos levélben panaszolta, hogy
kell a télikabát, mert nincsen, és fáznak.
1893-ban a nagyszalontai tagnévsorában 133 személy található, ezek közül 45
tagot Meyer Henrik, 86-ot Kornya Mihály, a két utolsót pedig Tóth Mihály merített be, aki ezzel átvette a nagyszalontai gyülekezet vezetését. Ezután Kornya
Nagyváradra ment.
1908–1909-ben a debreceni misszió
alkalmával dr. Erőss Lajos református
püspök hívatta magához. A püspök ros�szallóan megkérdezte: „Miért vágja a
sarlóját az én búzámba?” A beszélgetés
végére közös nevezőre jutottak, és így
Erőss püspöksége alatt Kornyának nem
kellett mitől tartania, ha Debrecenben
missziózott.
Az Igazság Hírnöke 1908. évi egyetlen
évfolyama a missziómunkások eredményességéről készített összeállítást. 59
bemerítési esetet hasonlít össze, aminek
a gyümölcse 891 bemerítkező, ezek sze-

rint az első helyen Kornya Mihály állt
205 alámerítettel, utána második helyen
Flórián György 69-cel és így tovább. A
kimutatásból jól látszik, hogy a bemerítések közel egynegyedét Kornya végezte.
1908. június 5-én Békésen találkozott
Kornya Mihály, Meyer Henrik, Udvarnoki András, Balogh Lajos, Soós István
és Brumár Mihály, hogy felosszák tíz
körzetre az addigra már növekvő román
gyülekezeteket, illetve munkaföldeket. Az Igazság Hírnöke a március 17én Buttyinban tartott román gyűléssel,
konferenciával kapcsolatban Kornya
Mihályt a románok misszionáriusának
említi, és a román megtértek számát
néhány év alatt közel 5000-ben állapítja
meg.
1915–1917-ben, utolsó éveiben sokat
betegeskedett, már a 70 évet is elhagyta.
Az utolsó gyülekezet, amelyben megjelent és tagfelvételt is végzett 1916. augusztus 13-án, Szalárd volt.
1917. január 3-án Kornya Mihály
meghalt.
Kornya munkája több száz gyülekezetet és munkást eredményezett. Az 1882.
évi gyantai bemerítéstől kezdve az 1916.
évi fugyivásárhelyi bemerítésig kb. 350
bemerítésről tudunk. Ha egy bemerítésre átlag 30 embert számolunk, akkor az
összes bemerítettek száma 10-11 ezer
körül van.
1908-ban F. W. Simoleit berlini baptista prédikátor készített egy érdekes
statisztikai kimutatást a baptista lelkek
százalékban mért növekedéséről. 18
országot hasonlított össze, és az 1883–
1907-ig terjedő időt nézte meg. Kimutatása szerint Magyarországon volt a legnagyobb növekedés.
Az összeállítás Kirner A. Bertalan,
Kiss Lehel és Mészáros Kálmán egyháztörténészek munkája alapján készült.

