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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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mint a egy
semmi,
úgy sincs
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próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
beszélt az édesapjáról, hogy ő kezdte el
tengetik
életüketa prédima is
ezt aHányan
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gít... Azután egyedül énekelte: This is
1500 that
évvelthekésõbb
ismét
virrasztott
the day...
Lord had
made,
let us
az
Isten
a
Gecsemáné
kertben,
azon a
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tábort
vernek,
megpihennek.
Egyígy folyadék kezdett felhalmozódni a
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és imádkozom
azért,
szintenéletben
a hitéletében.
hogy
maradjak, és tudjak még
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Háthajut
még
van
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éppen
gyalogolt,
amikor
beértünk
hozhogyan szabadít meg ma az Úr bennezá
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azt Aválaszolhatta
volna,
már
otthon
napokban telefonon
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tuis felhívott, s megköszönte, hogy olyan
dok! Az
Úr harcol értetek,
a lehetetsokan
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TENYERED
Magyarországi Baptista Egyház

"Senki ki nem ragadhatja
őket az én
Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet
kezemből."
(János 10:28)
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Végtelen
tenyereden
bolyongunk
Kedves Testvéreink Jézus KriszUram.
tusban!
És
néha elAmerikai
is tévedünk.
Kedves
Magyar Baptista
Néha zsákutcába is jutunk.
Szövetség!
„Nem
igazságtalan
az Isten, hogy
Ám
a tenyered
végtelen:
elfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
és a
rajta még aza útvesztők
is
szeretetrõl,
előbb vagymelyet
utóbb tanúsítottatok az Õ
neve
iránt,
amikor szolgáltatok és szolcélra
vezetnek.
gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Ó, te megszámlálható lépteinket
megszökni
Köszönjük,nem
hogyengedő
gondoltak ránk nehéz
helyzetünkben.
végtelen
kéz!
Imaházunk
augusztus végi leomlása és
őrködő
szeretet!
lebontása után jó reménységgel vaCélfelé
sietőhogy
lépteink
gyunk
afelõl,
Istenkórusa
megsegít ben- nézzegy
csakújtenyeredre!
nünket
és szép hajlékot
építeni
istentiszteletek
Neked énekel.céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat
tavasszal
Herjeczkijövõ
Géza
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
azAttól
Úrra figyelõ
imádságaikat!
függ,
kinek Minden
a
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.

kezében van…

Testvéri
szeretettelaza én
Berettyóújfalui
Egy kosárlabda
kezemben kb.
Baptista
Gyülekezet
nevében:
3000 forintot
ér. Egy
kosárlabda Michael Jordan kezében
kb. 290lelkipásztor
milliót. Attól
Papp Dániel
függ, kinek aSzatmári
kezébenIstván
van. gondnok
Tibor presbiter
Egy teniszütőLisztes
az én kezemben
nem ér
semmit.
Ha
a
teniszütőt
Serena
Williams
===========================
fogja, akkor megnyeri a Világkupát.
Egy bot
az én kezemben
VÁRJ
MÉG! arra jó, hogy
elkergessem
a
kutyákat.
Egy bot Mózes
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
kezében kettéválasztotta a tengert.
Attól függ, kinek a kezében
Megálltvan…
a víz.
Minthogyha
óriási kézegy
Egy parittya
az én kezemben
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gyûlt,
Két hal és öt kenyér
az én kezemben
feszült,
két halas szendvics: a tízóraim. Öt kehullámra
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kezében
át nem
értünk.
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Tedd le hát gyötrődéseidet,
félelmeVárj még Uram!
idet, gondjaidat, Kezed
a reményeidet,
ne vedd el!álmaidat, a kapcsolataidat,
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gyülekezetedet
az itt
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vagyunk
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tudod már: minden attól függ, kinek a
kezében van... Herjeczki
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Egyiptomból?
2Mózes 14: 10, BAPTISTA
11. Jobb
Magyarországi
Baptista Egyház
AZ ÉSZAK
- AMERIKAI
MAGYAR
SZÖVETSÉG
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

lett volna szolgaként meghalni Egyip-

Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
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még nagyon
gyenge
az a hit.
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évek
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válsága
ellenére
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mutatotttisztelik
az amerikai
majól növekedést
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gyar
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mert ezforradalmat
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és az 1956-os
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50 000 magyar
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Amerikába.
menekültvég, Isten
folytatástMindkét
ígért. Most
az a
hullám
magyar
dolgunk,
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erõsen testvérek
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Így
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aféljetek!
gyülekezetekben
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Álljatok helyt,
és meglátjátok
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szabadít
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nem
eredményeteket! 2Mózes 14: 13, 14.
zett. Az ötvenes évek vége felé egyre
Mózes nehézségekkel
nem okosabb, mint
a nép,acsak
nagyobb
küzdött
mahisz
Istenben,
és
a
hit
beszédét
gyar nyelvű misszió, több helyenmondja
meg is
tovább aazgyülekezetek.
üldözött szabadoknak.
Hais
szűntek
Azonban arra
Istenpélda,
az aki,hogy
akkorújteljesíti
az Õ beszédét.
volt
gyülekezetek
alakulEbben
hitt Mózes. St. Petersburgban, és
tak
Montrealban,
Palm
1960-ban
Aggmenház
HaBayban.
azt kérdezte
volna az
valaki
Mózes(öregotthon)
is Palm
Bay-be
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Isten,
amit megígért?
26
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maErregondozottal.
Mózes csak Az
azt válaszolhatta
volna,
gyar
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misszió
fennmaradását
az
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kéris
elősegítette,
hogy
1961-ben
meg
tuddezte volna: Mózes, mondd meg netak
vásárolni
egyszabadít
táborhelyet
a kanadai
künk,
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meg
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ebbõl
a
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helyzetbõl?
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válaszolhatta
volna,
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testvérek
ifjúsági
tábohogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
turokat és bibliatanulmányozási konferendok! Az
Úr harcol értetek, és a lehetetciákat
szerveztek.
lenbõl
is ki tud vezetni,
mert Õ
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A hetvenes
évek elején
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mindössze
10
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jelenti, kogyülekezetben
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mond,volt
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szövetségnek.
Ekkor vetődött
fel
minden ellentmondani
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álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
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igazságtalan
az Isten, közel
hogy tíz
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magyar testvér veszélyes munkahekísért
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óhazai
testvéaz támogatása
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amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Családi üdülés Kolorádóban, 2015.
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

Lukács János

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

2010.április
szeptember
2018.

ban
való részvételre.
A kapcsolattartás
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többre.
Fogadjuk el a 2016-ban.
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ezzel a rabszolga-gondolkodással?
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nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
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Detroit, Melbourne, New York, Palm
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tartozik.
Ezekben
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a
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együtt több
mint a600
szabadításunk
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felé szolgálunk.
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elnökség,
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és missziós
bizottság
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rólam is lehulltak
rabtartó
bilincsei.
(elnök), Dr. Herjeczki Géza (alelnök),
Püsök
Dániel szabadok,
(titkár) és Balla
Zsigmond
Üldözött
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szaba(pénztáros)
testvéritehát.
szeretetben
és egydok. Elindultak
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
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a szövetség
életét.
Egyiptomból?
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14: 10, 11.
JobbA
végrehajtó
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alegységek
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népnek
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és missziós
hite,
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Urat,
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Minden
év tavaszán
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a
úgynevezett évközi gyűlést is tartunk,
hibás, hogy ide jutottunk?
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr 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! Aza Úr
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értetek, és aéslehetetamikor
szövetség
missziós
bizottság
tagjai
megbeszélik
a gyülelenbõl
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a
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gyülekezetben.
Havi
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ugyanakkor
rendszerességgel
tartjákde
meg
alkalmaigyõzelmesen,
mert
az Úr hadakozik
kat,
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A férfi szövetség (elnök: Szabó Istlépést te se halogasd!
ván)Ezta agyülekezeti
férfikörök tagjaiból
áll, akik gyülekezetenként
Lukácsrendszeresen
János

találkoznak,
hogyBaptista
Isten igéjét
tanulmáMagyarországi
Egyház
nyozzák
és
megbeszéljék
a
gyülekezet
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
lelki
adminisztratív Eötvös
gondjait.u. 2.
4100ésBerettyóújfalu,
A lelkipásztori szövetség (elnök:
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kulcsár Sándor) a lelkipásztorok közötti
jó kapcsolatot hívatott ápolni, egy olyan
Kedves Testvéreink
Jézus Kriszközösség,
ahol a lelkipásztorok
megtusban!
osztják gondjaikat, egymást tanácsolják
Amerikai
Magyar Baptista
aKedves
szolgálatban,
és imádkoznak
egymáSzövetség!
sért. A meglévő nagy távolságok miatt
ritkán
azonban
évi és
„Nemtalálkozhatnak,
igazságtalan az
Isten, az
hogy
évközi konferenciákon
lelkipásztoraink
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és a
megkeresik
a közösség
alkalmait.
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az Õ
neve Az
iránt,ifjúsági
amikor szövetség
szolgáltatok(elnök:
és szol-Dr.
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10) fiataljait
Kulcsár
Zsolt) gyülekezetünk
hívatott összetartani, és amint erről már
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránk nekorábban
is írtunk,
az egyik legaktívabb
héz
helyzetünkben.
alegység
szövetségünkben. A fiatalok a
Imaházunk
augusztus
leomlása
és
rámai
táborban
és az végi
ifjúsági
konferenlebontása
után jó találkoznak,
reménységgel
vaciákon szívesen
örömmel
gyunk
afelõl, hogy
megsegít
benkapcsolódnak
be Isten
a helyi
gyülekezetek
nünket
egyA új
és szép
hajlékot
építeni
életébe.
magyar
nyelv
használata
egyistentiszteletek
céljára, különösen
az Õ neve dicsõre nagyobb kihívás
az olyan
ségére.
A számára,
munkálatokat
jövõ itttavasszal
fiatalok
akik már
születtek,
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
Colorado,
2015.
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a gyülekezeti tagok számára
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What ISZABADOK
Learned from
Billy2Mózes
Graham
Egyiptomból?
14: 10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT
volna szolgaként
meghalni Egyipfolytatás az 1.Focus.
oldalrólIntegrity. And a lett
God-directed
heart.

By Rick Warren
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
Billy
Graham
a life-long
influence
van húsosfazék,had
fokhagyma
és uborka,
és
ona me
as
a
person
and
as
a
pastor.
It beganis
tisztességes temetéshez való jogukat
inmegtarthatták.
my childhood
my merõ
grandmother.
Azwith
élet egy
kinlódás,
My
grandmotheréstold
"I pray
for
reménytelenség
halál.me,
De hát
ezis jobb,
two
people
every
day.
I
pray
for
Billy
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
Graham,
and I pray
you." és az adott
többre. Fogadjuk
el afor
helyzetet,
She alwayspróbáljuk
wanted elviselhetõvé
me to be a pastor.
keretekben
tenni.
Today,
I havetengetik
no doubtazthat
her prayers
Hányan
életüket
ma is
and the fact that Billy Graham was in
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
our home every month with Decision
Így tengette
az életét
el
magazine
and every
week Izráel
on themíg
radio
nem
jött to
hozzá
a Szabadító
és ki nem
did
much
influence
the direction
my
hozta
õket a szolgaság házából.
life
took.
As I grew older, I began to understand
Milyencommitment
a mi Szabadítónk?
2Mózes
Graham's
to keeping
his
12:42-benclean.
találunk
különöspastor,
monda-I
character
As egy
a young
tot Istenrõl.why he and his staff made
understood
Úr azon az
the Virrasztott
"Modesto az
Manifesto,"
a éjszakán,
covenant
toamikor
ensurekihozta
the integrity
of his ministry.
õket Egyiptomból.
Ez az
Later,
when
started
éjszaka
az IÚré
volt.Saddleback Church,
our Micsoda
staff made
similar covenants—the
evangélium
van ebben a
Saddleback
Staff
Ten Commandments—
mondatban?
Virrasztott
az Úr. Pedig
based
the same
idea.szunnyad és nem
Izráelonõrizõje
nem
The
goal
in
everything
we do az
at
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott
Saddleback
make it amikor
easier for
us to
Úr azon azis to
éjszakán,
kihozta
bring
to Jesus. You build bridges
népétpeople
Egyiptomból?
of friendship
your– heart
theirs
Emberilegfrom
szólva
Isten to
mindent
sofélretett
Jesus Christ
can
cross
that
bridge
into
és csak az Õ népére figyelt azon
their life. Reaching out to those outside
éjszakán. bounds
A szabadulás
ofazevangelical
is a keyminden
lesson
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
Graham taught me.
minden
figyelõ
tekintetével
Grahampillanatot
realized that
the whole
gospel
kísért
Hát
a rabszolga,
must
bevégig.
taught.
Inkicsoda
so manyezways,
he was
nép, churches
hogy az were
Isten
a koszos,
pioneer. rongyos
Long before
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
ready for racial integration, he integrated
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
his
crusades.
That's
broadening
the
1500The
évvel
késõbb
virrasztott
agenda.
great
evil ofismét
that generation
az segregation.
Isten a Gecsemáné
was
He tookkertben,
it on. azon a
csütörtök
éjszakán, an
azon
a pénteken,
He was primarily
evangelist,
but
heazon
useda his
enormous
influence
húsvét
hajnalon,
amikortoasay
mi
the
church hastörtént.
to care about issues
szabadításunk
other
than
evangelism.
Like Graham,
Sõt,
személyes
bizonyságom
van arwe
strongly
in virrasztott
the primacy
of
ról,believe
hogy velem
együtt
az Úr
evangelism.
But also
likeestén,
him,amikor
we're
28 évvel ezelõtt
egy téli
just
foolish
enough atorabtartó
take on bilincsei.
issues that
rólam
is lehulltak
show Christian love to a hurting and
confused
world.
Üldözött
szabadok, gyõztes szabaI
learned
from tehát.
Graham
never
dok. Elindultak
Nemtovolt
telose
your
single
focus.
His
focus
was
lekommunikáció. Nem lehetett mobilalways
on bringing
to Christ.
telefonon
rákérdeznipeople
a sor elején,
hogy
I remember when Graham received
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
the Congressional Gold Medal in the
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
rotunda of the US Capitol in 1996.
öregek,
juhok,
barmok,
végeThere
were
about
400 szekerek,
chairs, packed
láthatatlan
konvoj. A
Veres and
tenger
partwith
VIPs. President
Clinton
leaders
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyof the House and Senate addressed the
szer csak
felröppenGraham's
a hír, az egyiptomi
crowd,
honoring
life and
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborachievements.
ban.
Elõldo
a tenger,
az ellenség.
What
you mögöttük
think Graham
did
A nép
elõbb time
segítségért
Istenhez,
when
it came
for himkiált
to get
up to
aztán pedig
nekimaybe
esik Mózesnek:
Mit
speak?
He spent
three minutes
acknowledging
honor
and how
little
tettél velünk, the
miért
hoztál
ki minket

in
his generation,Baptista
and nowEgyház
that he has
Magyarországi
fulfilled
that
purpose,
he
is
gone.
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
ThisBerettyóújfalu,
man's integrity
and u.lifestyle
4100
Eötvös
2.
were so right and his heart was so Godwww.baptista.hu/berettyoujfalu
directed that it came through in his words
and presence. With God, the direction of
Kedves
Kriszyour
heartTestvéreink
is even moreJézus
important
than
tusban!
your sins. With David, God overlooked
Kedves
Amerikai
Baptista
all
the stupid
thingsMagyar
David did
because
Szövetség!
he had a heart after God. He wanted to
do
the right
thing. Graham
wanted
„Nem
igazságtalan
az Isten,
hogy to
do
the
right
thing.
I
want
to
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl do
és athe
right thing;
I don't
always do az
it but
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
Õ I
want
to doamikor
the right
thing. Thatésdirection
neve
iránt,
szolgáltatok
szolof your
heart is more
important
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid
6:10) than being perfect.
Köszönjük,
hogy
gondoltak
ne- of
Rick
Warren
is theránk
founder
héz helyzetünkben.
Saddleback Church and author of
Imaházunk
augusztus végi
és
The
Purpose-Driven
Life.leomlása
Christianity
lebontása után jó reménységgel Today
vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek
céljára,BAY,
az Õ neve
PALM
FLdicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük
meg,six
addig
a nem
The past
months
has várt
been tervea trying
zéssel
beszerzésével
time és
forazusengedélyek
here at Bethesda
Baptist
foglalkozunk.
Church. For three months we met in the
Tervünk
és szándékunk
végrehajroom
adjoining
the dining room
and for
tására
fogjuk
fordítani
a
kedves
the last three months we havetestvérek
met in the
által
számunkra
összeget:
basement.
Todayeljuttatott
will be the
first Sun$5,000, azaz ötezer dollárt.
day that we have held services in the
Ezúton isinmegköszönve
testvéreink
sanctuary
quite some time.
segítségét,
is awe
minket
Despitekérjük
thosetovábbra
hardships,
haveéshad
azdecisions
Úrra figyelõ
imádságaikat!
Minden
made for the Lord Jesus Christ
szolgálatukra
Istenünk
áldását kívánjuk.
in both those
locations.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:

tomban. Kiderül, hogy van a népnek
he
it. Thengyenge
he said,
me
hite,deserved
de még nagyon
az a"Let
hit. Ha
tell you about Jesus." Even though the
jól mennek
dolgok,
Urat,
entire
event awas
abouttisztelik
him, heazturned
de
ha
balul
üt
ki
valami,
máris
pánithe meeting toward his lifetime central
kolnakJesus.
és bûnbakot keresnek. Ki volt a
focus:
hibás,
hogy
jutottunk?
He never ide
gave
up looking for new
Mellesleg,
sok
keresztyén
ezen a
ways to share the
gospel. tart
Somebody
szinten Graham
a hitéletében.
quoted
as saying, "It's not how
Ekkor
Mózesnek
Isten
many
people
can I geteszébe
into thejutstadium
ígérete.
6: 6-8.can
Isten
megígérte,
but
how 2Mózes
many people
I get
the word
out
At Saddleback,
tried
hogyto."megszabadítja
õketweazhave
egyiptoto
follow
his és
philosophy.
In the
early
miak
kezébõl,
beviszi népét
az ígéret
1980s,
wasnem
the kell
first félni
church
földjére.Saddleback
Akkor tehát,
a
to
useveszedelemtõl,
a fax machinemert
for evangelism.
jelen
ez csak egyI
came
withaanép
thing
called "the
rövid up
epizód
életében.
Nemfax
ez of
a
life."
I
wrote
a
weekly
devotional,
vég, Isten folytatást ígért. Most azand
a
we faxed it out to business leaders. Gradolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
ham learned of what we were doing and
szavára.
bátorítja
Mózes
a népet:
wrote
meÍgy
a note
saying,
"Using
the Ne
fax
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
machine to get the word out is a great
hogyan szabadít meg ma az Úr benneidea."
teket!
2Mózeswas
14: the
13, first
14. church on the
Saddleback
MózesThat
nemwas
okosabb,
mintbefore
a nép, Intercsak
internet.
in 1992,
net
Netscape,
or Safari.
We
hisz Explorer,
Istenben, és
a hit beszédét
mondja
used
Gopher,
FTP, and
Mosaic, andHa
we
tovább
az üldözött
szabadoknak.
put
littleakkor
website.
Istenupazaaki,
teljesíti az Õ beszédét.
I learned
from Graham to build your
Ebben
hitt Mózes.
ministry
on
a team.
Graham
knew
this,
Ha azt kérdezte
volna
valaki
Mózesand he built a core team that was with
tõl: Mikor
teljesíti
Isten, amit
him
50 years.
Everybody
onmegígért?
the team
Erre
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
brought strengths to the table. When
you
hogy:
Nem
tudom.
Ha
valaki
azt
kérbuild an effective team, you hire people
deztecompensate
volna: Mózes,
meg newho
for mondd
your weaknesses
künk,who
hogyan
szabadít
meg Isten
and
mobilize
or reinforce
your
bennünket because
ebbõl a lehetetlen
helyzetbõl?
strengths,
nobody can
be good
at
everything.
Mózes
csak azt válaszolhatta volna,
Papp Dániel lelkipásztor
Part Nem
of thetudom!
brilliance
of Graham
hogy:
Egyet
azonban was
tuSzatmári István gondnok
that
how to
the
Lisztes Tibor presbiter
dok! he
Az understood
Úr harcol értetek,
és adraw
lehetetnet.
A
lot
of
great
preachers
don't.
They
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
===========================
preach
sermons,
but they
Ez a really
bibliai good
hit. Hinni
azt jelenti,
kodon't
know
how
to
call
for
commitment.
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
VÁRJ MÉG!
It takes courage to stand up there and say,
annakyou
minden
ellentmondani
látszik
is.I
"Will
do this?"
And then, just
wait.
Józsué
3:16 (2Móz 14,21-22)
Nem tudom,
hogyan
szabadít
meg, csak
watched
Graham
do this
for years.
várok
és hiszek benne,
és amit
The rá greatest
influence
thenekem
man
Megállt a víz.
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
az Õ
had on me came not from what
he
Minthogyha
óriási kéz
feladata.but
Útat
nyitnifrom
a tengeren,
taught,
simply
who he leféwas.
tartotta volna föl,
Whenever
anybody says,
"Who's
going
kezni a harcikocsik
kerekét,
homályt
megállt,
to
replace az
Graham?"
the answermind
is that
bocsátani
egyiptomiakra...
a
s
rakásra
gyûlt,
he's
irreplaceable.
There
will véghez
never be
Szabadító
Úr feladata.
Õ viszi
a
feszült,
another
Billykegyelembõl.
Graham.
szabadítást
Hit által fohullám hullámra hõkölt.
Acts 13:36,
verse,
is an
gadhatod
el. Hitmy
által life
élhetsz
szabadon,
Megállt
appropriate
passage to dedescribe
him.
bár mindig üldözötten,
ugyanakkor
egy
percre,
It says, "Now when David had served
gyõzelmesen,
Úr generation,
hadakozik
While we met up
in the
room adjoining
amíg
a túlsó
partra
God's
purpose mert
in hisazown
érted.
several
folks
át nem
értünk.
he
fell asleep." I can't think of a finer the dining room we had
make
a
decision
to
receive
Jesus
Christ
A
tengerparton
a
halál
kapujában
epitaph to have on your tombstone
whileUram!
we met
álltak,that
Isten
pedig
megnyitotta
számuk-in as their Saviour. Then,
Várj még
than
you
served
God's purpose
downstairs
in
the
basement
we
ra az generation.
élet kapuját,That
és õk
átléptek
a haKezed ne vedd el!also
your
says
you did
the
had
several
people
pray to itt
receive
Jesus
lálból
az
életbe.
Még
mindig
vagyok,
timeless in a timely way. You contended
Christmég
as their
Saviour.
for Ezt
thatawhich
never
changes
in
a
society,
mindig
itt
vagyunk
sokan.
lépést te se halogasd!
in a world, in a culture that's constantly
I am so thankful to God for the
changing. Graham served
God's
purpose blessings that he
has bestowed
Herjeczki
Géza upon
(1977)this
Lukács
János

2010.április
szeptember
2018.

unique
ministry. This
Church provides
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
for some the last opportunity that they
folytatás
1. oldalról
will
have inazthis
lifetime to receive Jesus
Christ
their personal
Saviour
before
Az életasgyötrelem,
de azért
van mit
enni,
the
sun
sets
on
their
life.
For
others
it
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
provides
for
ministry
opportunities
a tisztességes temetéshez való jogukat is
as we minister to folks in this special
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
congregation.
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
Pastor
mint a semmi, és úgy
sincsWeddell
kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
News
from
Hányan
tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Ruth
Wright
Így tengette az életét Izráel míg el
A sweet
younga Szabadító
woman from
nem
jött hozzá
és ki Asia
nem
named Ju came for two months to visit
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
her Asian friend Chen living in Virginia.
Chen, a Christian, brought Ju to ESL
a mi At
Szabadítónk?
and Milyen
Bible Class.
one point she2Mózes
asked
egybecause
különösshe
mondato12:42-ben
meet withtalálunk
me alone
had
a tot
lot Istenrõl.
of questions. Seeds were planted. I
Virrasztott
az Úr
az her
éjszakán,
emailed
Ju the day
she azon
left and
reply
amikor
kihozta
õket
Ez az
reads,
“I'm
so glad
toEgyiptomból.
receive your emaÚréI volt.
il.éjszaka
By theazway
am already home and
Micsodapicked
evangélium
my parents
me up atvan
the ebben
airport.a
Leaving
and returning
always
makes
a
mondatban?
Virrasztott
az Úr.
Pedig
mixed
butnem
I wasszunnyad
so excitedéstonem
see
Izráelfeeling
õrizõje
my
parents.
keep
in touch
- howazI
alszik.
Mit Please
jelent az,
hogy
virrasztott
wish
share
life withamikor
you andkihozta
I need
Úr to
azon
az my
éjszakán,
your
guidance
on the way to learn Bible
népét
Egyiptomból?
and Emberileg
live.”
szólva – Isten mindent
I
am
account
the
félretettreminded
és csak azofÕ the
népére
figyeltatazon
beginning
of theAGospel
of Johnminden
where
az éjszakán.
szabadulás
John
and Andrew
were felügyelte,
following
mozzanatát
személyesen
Jesus,
then
Simon,
Philip
and
Nathaniel
minden pillanatot figyelõ tekintetével
responded. Do you recall the words?
kísért
végig.
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
“We
have
found
the Messiah.”
“Each
koszos,
rongyos
nép,
hogy
one reach one” is a good plan. az Isten
személyesen
gondoskodik
róluk,my
és
Thinking about
the past months,
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
mind often focuses on the Bible Class I
késõbb
ismét
virrasztott
teach1500
eachévvel
Thursday
to any
ESL
student
az Isten
a Gecsemáné
kertben,
who
is interested.
There
was aazon
largea
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
turnout on the first day, but only three
azon a the
húsvét
hajnalon,
a mi
became
faithful
ones amikor
each week.
szabadításunk
történt. Chunhua who
My
last letter mentioned
bizonyságom
vanalso
arcameSõt,
to személyes
know the Lord
lately. She
continued
in Bible
study
with meaz all
ról, hogy velem
együtt
virrasztott
Úr
summer
now egy
she téli
willestén,
be baptized
28 évveland
ezelõtt
amikor
when
mom Biyu
arrives from
Asia.
rólamher
is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
I can only imagine how happy her
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. MISSIONARY
Elindultak tehát. Fund
Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobilThe purpose: supporting the
telefonon
rákérdezni
elején,
hogy
missionary
initiativesa sor
of our
young
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
people. Donations from this fundkét
milliós
asszonyok,
gyermekek,
will be nép,
allocated
by the Missionary
öregek,
juhok, barmok,
szekerek,
and Benevolence
Board
at végeits
láthatatlan
A Veres
partmid-year konvoj.
meetings.
The tenger
written
applications
addressed
to the MBB
ján
tábort vernek,
megpihennek.
Egyshould
the agoals
the
szer
csak state
felröppen
hír, azand
egyiptomi
duration
of
the
mission
trip,
and
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborshould
letter ofazsupport
ban.
Elõlinclude
a tenger,amögöttük
ellenség.
from
the
pastor
of
the
applicant.
A nép elõbb segítségért
kiált Istenhez,
Contributions can be mailed to
aztán
pedig neki
esik on
Mózesnek:
the Treasurer
(address
page 2). Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

9. oldal
3. oldal

mom
must be2Mózes
knowing
daughter
Egyiptomból?
14: her
10, 11.
Jobb
is
walking
with
the
Lord.
Chunhua
lett volna szolgaként meghalni Egyipprepared
her testimony
will
tomban. Kiderül,
hogy which
van a she
népnek
read
that day.
hite, on
de még
nagyon gyenge az a hit. Ha
from
South az
America
jólAnother
mennekwoman
a dolgok,
tisztelik
Urat,
came
to
ESL
and
Bible
class
a
few
times
de ha balul üt ki valami, máris pánilast
year,
but then keresnek.
we neverKisaw
kolnak
és bûnbakot
volther
a
again.
This fall
she came again and the
hibás, hogy
ide jutottunk?
firstMellesleg,
thing shesok
asked
was, “Are
still
keresztyén
tartyou
ezen
a
teaching
She too has come all
szinten a Bible?”
hitéletében.
theEkkor
time toMózesnek
Bible studyeszébe
and I can
the
jut see
Isten
hunger
her heart
to know
ígérete.in
2Mózes
6: 6-8.
Isten more.
megígérte,
So this
is my mission
- toazcome
along
hogy
megszabadítja
õket
egyiptoside
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Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
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szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
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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
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A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János
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Tavaszi nagytakarítás
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
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1: 5-10
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a ti cselekedeteitekrõl
Főtitkár: melyet
Durkó István
(Magyarország)
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ
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EGYMÁSÉRT
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is a minket
és
és Ausztráliában
élő magyar
baptista
aztestvérekért
Úrra figyelõésimádságaikat!
Minden
a szövetség vezetőiért,
szolgálatukra
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és munkatársaiért.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
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===========================
Dóczé Bálint lelkipásztorért és munkatársaiért.
VÁRJa MÉG!
Szombaton
kárpátaljai magyar
Józsué testvérekért
3:16 (2Móz 14,21-22)
baptista
és a szövetség
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Megállt a víz.

Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó partra
át nem értünk.

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

REMÉNYSÉG VAGY
FÉLELEM
"A reménynek nem a reménytelenség
az igazi ellentettje, hanem a félelem. Hiszen a félelem az, ami kioltja a reményt,
a félelem uralkodik abban a szívben,
amelyik nem tud remélni. A sebzett ember attól fél, hogy sebei megismétlődnek. A félelmünkön kell úrrá lennünk,
ha tovább akarunk lépkedni az úton.
Sebeink olyannyira képesek torzítani látásunkat, hogy megkötözhet bennünket
a félelem. Félelem attól, hogy mi lesz, ha
csalódunk a párkapcsolatban. Félelem
attól, hogy ha megházasodom, elmúlik
a szerelem. Félelem attól, hogy nem tudom megállni a helyem, hogy elveszítem a munkám. Félelem, hogy ki tudjuk-e fizetni a hitelünket. Hogy sikeres
lesz-e a befektetésünk. Félelem, hogy
tudok-e jó apa vagy anya lenni, tudok-e
szabadulni a szüleim mintájától. Félelem, hogy túléli-e a házasságunk a gyerekeink kamaszkorát. Hogy találnak-e a
gyerekeink szerető társat. Hogy mi lesz,
ha a szüleink idősek lesznek. Bensőnket
megannyi kérdés és félelem szövi be. S
életünk bármelyik szakaszáról vagy területéről gondolkozunk, ha mindent mélyen megvizsgálnánk, csak kapkodnánk
levegő után, mert emberileg felfoghatatlan a bizonytalanságok tömkelege, amelyek leterhelhetnek.
A félelem döntésre kényszerít minket:
bizakodunk és cselekszünk - vagy átadjuk magunkat félelmeinknek? Az az
ember is dönt, aki nem lép. A félelem
mellett dönt.
A bátorság nem a félelem hiánya, hanem egy döntés, hogy van valami, ami
fontosabb, mint a félelmem. Miközben
hinni szeretnénk valami jó kibontakozásában, találkozunk a saját félelmeinkkel
is, A félelmek néha valósak, néha azonban valós emlékből épített túlzott fantáziák.
A félelemből csak úgy juthatok el a reményhez, ha az élet mellett döntök. Nincs
más út. A félelem bebörtönöz, megbénít, kimerít. Milyen sokan vannak, akik
azért fordulnak lelkigondozóhoz, mert
kimerültek a hosszan tartó rettegésben. A félelem feszültté tesz, ingerültté,
robbanékonnyá, és depresszióba visz.
A remény azonban belső szabadságot
munkál. Szabadságot, mert függetlenít
a látszólagos valóságtól, a saját elméleteinktől, a körülményeinktől. Miközben
ellazít, erőt is ad, és egy aktív élet felé, a
fejlődés felé mozdít."
Tapolyai Emőke: Harmóniában
múltunkkal, jelenünkkel és jövőnkkel.
Harmat Kiadó, 2017
2018. április

Különös imádság
Egy angol lelkipásztor így szólt egy
este a sekrestyéséhez.
- Észrevette már azt a rongyos öregembert, aki minden délben bemegy
a templomba, de rögtön ki is jön? A
parókia ablakából szoktam figyelni.
Őszintén szólva, kicsit nyugtalanít a dolog, hiszen a templomban értékes tárgyak is vannak. Próbálja meg kikérdezni,
kicsoda, micsoda.
Másnap a sekrestyés megvárja a látogatót, és megkérdi tőle:
- Mondja, barátom, miért jár ide nap
mint nap délben?
- Imádkozni jövök - feleli nyugodtan
az öreg ember.
- Ugyan! Hiszen nem is tölt el annyi
időt a templomban, amennyi alatt el
lehetne mondani akár egy Miatyánk-ot!
Éppen csak elmegy az oltárig és már ki
is jön. Megfigyeltem.
- Igen - válaszolja a szegény öreg -, de
én nem tudok hosszan imádkozni. Ezért
minden délben eljövök, és csak annyit
mondok Neki: Jézus, én vagyok itt, Simon! Tudom, rövid ez az imádság, de
úgy érzem, Ő meghallgat engem.
Nem sokkal ezután az öreg Simont elgázolta egy autó, és kórházba került.
- Hogy lehet az, hogy maga mindig
ilyen boldog, miközben súlyos sérülései
vannak- faggatja egy ápolónő.
- Hm, tudja, a látogatóm miatt - feleli
az öreg.
- Látogatója?! - lepődik meg a nővér
- Még nem láttam magánál látogatót
soha! Mikor szokott jönni?
- Minden délben - felelte az öreg.
- Megáll ott az ágyam végében, és azt
mondja: Simon, én vagyok itt, Jézus.
Forrás: Csendes Percek Istennel,
Virtuális Kávézó Nőknek (FB)

Bibliai találós kérdések
1. Hány évig élt Éva?
2. Volt-e Eszter királynénak
gyermeke?
3. Ábrahámnak hány felesége volt?
4. Mi volt az a Nékhustan?
5. Sámuel prófétának ki volt az
elsőszülött fia?
6. Pál apostolnak volt-e testvére?
7. Találkozott-e Pál apostol Péter
apostollal?
8. Utazott-e Pál apostol lovon?
9. Honnan tudjuk, hogy Lukács
evangélista orvos volt?
10. Hol volt kikövezve az udvar?
11. Énekelt-e Jézus?
12. Írt-e Jézus?
13. Olvasott-e Jézus?
14. Járt-e télen templomba Jézus?
15. Hány testvére volt Jézusnak?
Összeállította: Lizik Zoltán lp.
A megfejtéseket a következő számban
fogjuk közölni.
"Csak légy erős és igen bátor, hogy
vigyázz, és mindent ama törvény szerint
cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám
szabott eléd. Se jobbra, se balra ne hajolj
el attól, hogy eredményes legyél, bármerre jársz! El ne távozzék e törvény könyve
a szádtól, hanem gondolkodj arról éjjel és
nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedj, ahogy abban meg van írva, mert
akkor leszel eredményes az utaidon, és
akkor boldogulsz." (Józsué 1,7-8)

