VOL.
APRIL, 2019. 2010.
VOL.111.
102. NO.
NO. 4.
9. SEPTEMBER

111. Évf.
4. szÁm,
áPRILIS
102. ÉVF.
9. SZÁM,
2010.2019.
SZEPTEMBER

Hungarian Baptist Convention of North America

Since 1908

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

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

Napkeltétől
- Lukács
ev. 24,13-35
ÜLDÖZÖTTnapnyugtáig
SZABADOK 2Mózes
14:1-14

Két ember napkeltétől napnyugtáig
tartó
egy napját
mondja
el a húsvéti
tör1Korintus
10:11.
Mindez
pedig pélténet.
daképpen
történt velük, figyelmeztetétörténetmeg
kerete
egyszerű.
ember
sülAíratott
nekünk,
akik Két
az utolsó
Jeruzsálemből
Emmausba
ment.
Belidõkben élünk.
ső tartalma azonban gazdagabb. Benne
lelki
szívek
saPáltragédiák
apostol dübörögnek,
szerint biblikus
dolog
jognak,
szemek
sírnak,
de
végül
minpárhuzamot vonni Izráel egyiptomi
den elcsitul, pusztai
mint hegyről
zúgó és
patak
kivonulása,
vándorlása
hívõa
völgyben.
Három
szereplő
közül
kettőéletünk különbözõ állomásai között. Ezt

Örvendezzetek

2 Móz 14.1 Azután így beszélt az ÚR
Örvendezzetek,
egek,fiaihoz, hogy
Mózeshez:
2 Szólj Izráel
Ti is, földi
seregek!
forduljanak
meg,
és verjenek tábort PíMindnyájan
örüljetek,
Hahírót
elõtt, Migdól
és a tenger között,
Vígan énekeljetek,
Baal-Cáfón
elõtt. Vele szemben táboMert Urunk
feltámadott,
rozzanak
a tengernél.
3 Hátha azt gondolja
a fáraó,
hogyadott.
eltévedtek Izráel fiai
Nékünk
életet
ezen a földön, körülzárta õket a puszta! 4
él, mi is élünk,a fáraó szívét,
Én Jézus
pedig megkeményítem
Tőled,
halál,
nem
félünk,
hogy üldözõbe
vegye
õket,
és megmutatom
Mert Ő diadalmat
dicsõségemet
a fáraón ésvőn,
egész haderején.
Értünk
elégséget
tőn
Akkor
megtudják
az egyiptomiak,
hogy én
Isteniazerejével,
vagyok
ÚR. És így cselekedtek. 5
Az Őjelentették
nagy érdemével.
Amikor
Egyiptom királyának,
hogy elmenekült a nép, megváltozott a
Nékünk
fáraónak
és megigazulást,
szolgáinak indulata a nép
Bűnből
gyógyulást,
iránt,
és eztteljes
mondták:
Mit tettünk?! ElBékességet
Istennel,
bocsátottuk Izráelt a szolgálatunkból! 6
Szerzett
nagy reménységgel
Befogatott
a fáraó
a harci kocsijába, és
Ő
föltámadásával,
maga mellé vette a hadseregét. 7 Maga
Örök
mellé
vettigazságával.
hatszáz válogatott harci kocsit,
az összes egyiptomi harci kocsit. Három
Arcra
esünk,8 Az ÚR megkeember
voltelőtted
mindegyiken.
S kérünk,
drága Kezesünk:
ményítette
a fáraónak,
Egyiptom kiráRészeltess
lyának
a szívét, éshalálodnak
az üldözõbe vette Izráel
ÉsIzráel
föltámadásodnak
fiait,
fiai pedig hatalmas kéz segítDrága
érdemeiben,
ségével
vonultak
ki. 9 Az egyiptomiak
Édes
gyümölcseiben.
tehát
üldözték
õket - a fáraó minden lova,
harci
kocsija,
lovasa
és hadereje - és utoTedd
meg
te Szentlelkeddel,
lérték
õket,
amikor
a tenger mellett táboÉs tePí-Hahírótnál,
nagy érdemeddel,
roztak
Baal-Cáfónnal
Hogy 10
új A
életet
szemben.
fáraóéljünk,
közeledett. Izráel fiai
Végre
porból fölkeljünk
pedig
föltekintettek,
és látták, hogy az
Örök, nagy
boldogságra
egyiptomiak
utánuk
eredtek. Ekkor nagy
És halhatatlanságra!
félelem
fogta el õket, és segítségért kiáltottak Izráel
fiaiIstván
az ÚRhoz.
11 Mózesnek
Bátori
(1749-1833)
pedig ezt
Nincs
(A mondták:
Hit Hangjai
82) talán elég sír
Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál

nek a nevét tudjuk: Jézus és Kleofás. A
harmadik
... te vagy. Ezkolorádói
pedig azttáborojelenti,
tesszük
estérõl-estére
hogy a istentiszteleti
húsvéti történet
nemcsak A
neked
zásunk
alkalmain.
hét
szól, hanem
egyszersmind
mottója:
Együtt
a cél felé! rólad beszél.
A
belső történetnek
is ez aacíme:
Éppen
úgy vándorlunk
cél Napfelé,
keltétől
napnyugtáig,
mert
ez
a lelki
mint Izráel népe Egyiptomból,
a
életünk átátalakulását
pusztán
Kánaán felé.akarja jelenteni.
Ennek pedig három szakasza van: 1.
Kétségek
közt egyedül,
2. Jézussal
egy
A történetbõl
kiderül, hogy
bár Izráel
úton,
3.
Vele
együtt
örökké.
fiai elhagyták Egyiptomot, mégis Egyiptom
sehogy közt
sem akarja
elhagyni
Kétségek
egyedül
Isten népét. Amikor elindulnak, a teljes
A tanítványok
egyedül szenvednek.
egyiptomi
haderõ üldözõbe
veszi õket,
Átélik
újra
az
elmúlt
és bár végre szabadok,napok
mégiseseményeüldözött
it. Látták Krisztus szenvedéseit, a nép
szabadok.
gyűlöletét. Végigkísérik Krisztust szenvedésének
útján.
Két em
b e r cEmlékezésüket
s o p o r t l é t e zmegik:
zavarja az asszonyok
rabszolgák
és üldözötthírmondása.
szabadok. Kétségek
közötta vannak,
nem tudják,
Elõször
rabtartómert
természetérõl
igaz-e vagy nem. Ha bizonyosat tudkell
valamit
megjegyeznünk.
nának,
még ha
az rossz is, de legalább
A
tízedik
csapásÍgy
után
a fáraó még
valamit tudnának.
szenvednek
kétazon
az éjszakán
ségek közt
- egyedül.magához hívatta
Mózest
és Áront,
és ezthiányzik
mondta anekik:
Sok ember
lelkéből
feltáInduljatok,
menjetek
ki
az énmég
népem
madás hite. A tanítványokat
egy
közül
Izráel
fiaival együtt,
menjetekÉrtés
nap sem
választotta
el a húsvéttól.
tiszteljétek
Urat,
ahogyan
kívántátok.
hető tehát, az
hogy
nem
adtak hitelt
az első
híradásnak.
De azótaéskétezer
év telt is,
el.
Vigyétek
juhaitokat
marháitokat
Mindenki kívántátok,
beszél Krisztus
ahogyan
csakfeltámadásámenjetek!
nak bizonyosságáról,
te mégis
Kérjetek
áldást rám is! és
2Móz
12:31,kétsé32.
gekAközt
élsz?14:5-ben pedig ezt olvas2Mózes
A Amikor
húsvéti jelentették
hittől függEgyiptom
az emberkiráéletsuk:
iránya.
Csak
akkor
lehet
krisztusi
életlyának, hogy elmenekült a nép, megválirányunk, ha hiszünk Krisztus feltámadásában. Enélkül pogány a mi életünk.
bennünket
meghalni?
Mithanem
tettél velünk,
Nem keresztyén
erkölcs,
kereszmiért
hoztál
ki bennünket
tyén hit
szükséges.
A hit Egyiptomból?!
szüli az erköl12
Nem
Egyip-a
csöt.
A megmondtuk
hitnek pedig neked
legelsőmég
feltétele
tomban,
hogy hagyj
nekünk békét,
hadd
feltámadáshit.
Ha kételkedünk
Krisztus
szolgáljuk
az
egyiptomiakat?!
Mert
feltámadásában,
akkor rátévedünk
ajobb
ponekünk,
ha az egyiptomiakat
szolgáljuk,
gány
élet
sínpárjára.
Keressük
az
erkölmint ha a pusztában halunk meg! 13 De
csöt, tisztességet,
becsületet,
Mózes
így felelt a népnek:
Ne békesséféljetek!
get,
de
mindezt
Isten
nélkül.
hozhat
Álljatok helyt, és meglátjátok,Ezhogyan
részünkre
életet, de Mert
soha
szabadít
megelfogadható
ma az ÚR benneteket!
nem tudunk
majd leszámolni
a bűnnel
ahogyan
ma látjátok
az egyiptomiakat,
és asoha
halállal.
úgy
többé nem fogjátok látni õket. 14
erről van
szó,ti pedig
mindig
kétségek
Az Ha
ÚR harcol
értetek,
maradjatok
közt vagy. Ha megállsz szeretteid koporveszteg!

sójánál, azt kérded: mi lesz a lelkükkel,
hol lesz
az életük,
hova érkeznek?
És
tozott
a fáraónak
és szolgáinka
indulata
neméstudsz
asemmire
nép iránt,
ezt válaszolni.
mondták: Mit tetKétségek
közt vagyIzráelt
egyedül.
Ez az
tünk?!
Elbocsátottuk
a szolgáegyedüllét
a
lélek
kínzókamrája.
Tüzes
latunkból!
vassal
égeti
szívét,
malomkövek
Talán 24 óra sem telt el a fáraó közt
két
őrlődik. között.
A magárahagyottság
halál. Ne
mondata
Mintha tudathasadásos
maradj
egyedül.
Különösen
kétségeidlenne
a fáraó.
Elõbb
jóindulatáról
biztodel, fájdalmaiddal. Menj, siess alap nélsítja
a
népet,
aztán
gyorsan
meggonküli életedből, míg össze nem omlik.
dolja magát. Egyszerûen nem adja fel!
Mint
ahogy a gonosz
adja fel,
Jézussal
egysem
úton
még a golgotai veresége után sem.
Délután
van. aA kötelékeid,
két tanítvány
lehorLehullottak
szabad
gasztott
fejjel
megy
hazafelé.
Egyszerre
vagy,
tele van a szíved a szabadok öröegy idegen csatlakozik hozzájuk. Nemével,
bizonyságottehernek
teszel aérzik
Szabadíhéz fájdalmukban
ezt a
tóról,
és
már-már
azt
gondolod,
jövevényt. Külön fáj nekik annakhogy
tájénincs
is többé dolgod
a kísértõvel.
Aztán
kozatlansága.
Amikor
aztán Jézus
Isten
hamarosan
kell jönnöd,
hogy a nyoörökkévalóráigéjével
magyarázza
saját
modban
van
és
fenyeget
pusztulással
szenvedését, akkor keblükben
új szív
vagy
ismét
rabszolgasággal.
csodáldobog,
lelkükben
világosságNe
ragyog.
Így
kozz
ezen,
de ne isegy
félj,úton.
mert a te Szabamennek
Jézussal
Jézusnak
hozzánk
csatlakozása
olyan
dítód
nagyobb,
kegyelme
erõsebb, mint
minttámadás.
a harmathullás vagy a
atermészetes,
legfenyegetõbb
napkelte. Szíve vágyódása szerint állandóan
találkozni
velünk. Kétségeink
Milyen
volt akar
rabszolgának
lenni
között ott van, segíteni
Állandóan
Egyiptomban?
Elõbb akar.
kellemes
volt.
mellettünk
megy,
észre.
Menet
közben
derültdeki,nem
hogyvesszük
Jákób utódai
Szólegyenrangú
hozzánk, de
nem hallgatjuk
meg.
nem
polgárok
Egyiptomban,
Lerázzuk
magunkról
mint
kellemetlen
hanem kényszermunkások. Szinte
idegent. Kényelmetlennek
érezzük,
mert
észrevétlenül
történt az átmenet.
Mózes
megmondja
a
véleményét.
idejében már a fiúgyermekeiket megölik
és a vályogvetéshez nem
kapnak
folytatás
a 3.szalmát.
oldalon
folytatás a 3. oldalon
A TARTALOMBÓL
EnglishAsection
- pages 8-9.
TARTALOMBÓL
Mini Youth
Conference:
English
Articles
- pages Cleveland
8-9.
Nagyheti lelkipásztor
írások, versek,
ének
Meghívó
beiktatásra
és ifjúsági
találkozóra
A Magyar
Baptisták
Világszövetségének tanácsülése
Beszámoló
a kolorádóiDetroitban
családi
táborozásról
Gyülekezeti
hírek: Kelowna,
Cleveland,
Kiskőrös
Távol
és mégis
közel: hírek
Berettyóújfaluról
Interjú Borzási Pállal
Úti beszámoló - Kulcsár Sándor

2.2010.
oldal szeptember

2019.
április
3. oldal

Egyiptomból?
2Mózes 14:
10, 11. Jobb Világszövetsége
Magyarországi Baptista
Egyház
A Magyar
Baptisták
tanácsa
lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
3. március
oldal
tomban.
Kiderül, hogy idei
van a ülését
népnek - Detroit,
megtartotta
2019.
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös u.15.
2.
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
www.baptista.hu/berettyoujfalu
vezetesebb helyére vittük el vendégeinA mennek
nagyvilág
magyartisztelik
baptistaazszövet(USPSfokhagyma
# 716-300) és uborka, és
van húsosfazék,
jól
a dolgok,
Urat,
ket. Estére már mindenki megérkezett, s
ségeit
összefogó
szervezet,
a
22
éve
a tisztességes
temetéshez14:
való jogukat
is Jobb
de ha balul ütMagyarországi
ki valami, máris páni- Baptista
Testvéreink
Jézus- vendégek
KriszEgyiptomból?
2Mózes
10, 11.
Egyház
POSTMASTER:
imaháznál
vacsoráztunk
létrehívott MABAVISZ
eddig 4 világta- azKedves
megtarthatták.
Az életchanges
egy merõ
kolnak ésszervezett
bûnbakot(az
keresnek.
Ki
volt
a
Send address
to: kinlódás, lálkozót
tusban!
és néhány
vendéglátó.
elsőt még a megett volna
szolgaként
meghalni
Berettyóújfalui
Baptista
reménytelenség
és halál.
De hát ezis jobb,Egyiphibás, hogyelőtt
ide jutottunk?
KedvesGyülekezet
Amerikai Magyar Baptista
Evangéliumi
Hírnök
alakulása
(1992. Budapest/Tahi).
a semmi,
és hogy
úgyManager
sincs van
kilátás a
ennél
Mellesleg,vezető
sok keresztyén
tart
ezen a Szövetség!
Subscription
omban.mintKiderül,
népnek
A szövetség
testülete
a „tanács”
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös u. 2.
többre.
Fogadjuk
el a helyzetet,MI
és48195
az adott gyakrabban,
szinten a hitéletében.
12409 Devoe
St. SOUTHGATE,
az utóbbi években évente
„Nem
igazságtalan az Isten, hogy
hite, de keretekben
mégPeriodicals
nagyon
gyenge
a hit.egyszer
Ha
www.baptista.hu/berettyoujfalu
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
Ekkortalálkozik,
Mózesnek
eszébe
jut Isten
Postage
Paid at az
hogy
a közös
célok elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
Hányan
tengetik
aztisztelik
életüket
maaz
is Urat,
Wyandotte,
MI and Additional
Offices
ígérete. 2Mózes
Isten
megígérte,
érdekében
vissza6:és6-8.
előre
nézve
tanács- szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
ól mennek
a dolgok,
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
hogy megszabadítja
õket az egyipto- neve iránt, amikor szolgáltatok és szolkozzon,
tervezzen, imádkozzon.
Published monthly by
de ha balul
üt ki azBaptist
valami,
the
ÍgyHungarian
tengette
életétConvention
Izráelmáris
míg el pániKedves
Testvéreink
KriszEzekre
az évenkénti
tanácskozásokra
miak
kezébõl,
és beviszi
népét
az ígéreta gáltok aJézus
szenteknek.”
(Zsid 6:10)
ofhozzá
North aAmerica,
Inc.és ki nem
nem
jött
Szabadító
hat
tag-szövetség
vezetői,
küldöttei
hiföldjére.
Akkor
tehát,
nem
kell
félni
a
kolnak és
bûnbakot
keresnek.
Ki volt
a tusban!
/ Szerkesztő:
hozta õketEditor
a szolgaság
házából.
vatalosak.
A szervezeti
szabályzat
szeKöszönjük, hogy gondoltak ránk nejelen veszedelemtõl,
mert
ez csak egy
REV.
DR.
A.
GÉZA
HERJECZKI
hibás, hogy ide
jutottunk?
rint
ez
14
vezető
testvért
jelent.
héz
helyzetünkben.
Kedves
Amerikai
Magyar
Baptista
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
1370 Michigan Blvd.,
A
tanácsülések
általában
MagyarorImaházunk
augusztus
végi leomlása és
Milyen
a
mi
Szabadítónk?
2Mózes
vég, aIstenSzövetség!
folytatást ígért. Most az a
Lincoln
Park,
MI 48146
Mellesleg,
sok
keresztyén
tart ezen
és Erdélyben kerülnek megren- lebontása után jó reménységgel va12:42-benTel:
találunk
különös monda- szágon
(313) egy
382-3735
dolgunk, de
hogy
ráálljunk Isten gyunk afelõl, hogy Isten megsegít bendezésre,
a mierõsen
kezdeményezésünkre
zinten tot
a hitéletében.
Istenrõl.
herjeczki@yahoo.com
szavára.
Így bátorítja
Mózes
akisebb
népet:szöNe nünketazegyIsten,
új és szép
hajlékot építeni
és
támogatásunkkal
a
három
„Nem
hogy
Virrasztott
az Úrmegjegyzéseiket
azon az éjszakán, féljetek! Álljatok helyt, ésigazságtalan
Kéziratot,
cikket,
meglátjátok
istentiszteletek
céljára,
az
Õ neve dicsõEkkor
Mózesnek
eszébe
jut
Isten
vetségben
is
rendeztünk
már
1-1
ilyen
amikorakihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az hogyan szabadít
szerkesztő
címére
kérjük.
elfeledkezzék
a benneti cselekedeteitekrõl
ésjövõ
a tavasszal
ségére. A munkálatokat
meg
ma az
Úr
alkalmat.
Tavaly
Gergely
István
testvér
az Úré
A szerkesztő
bizottság
tagjai:megígérte,
gérete. éjszaka
2Mózes
6:volt.
6-8.
Isten
kezdjük meg, addig az
a nem
teket! 2Mózes
14: 13,
14.határoztak
szeretetrõl,
melyet
Õ várt terveúgy
test-tanúsítottatok
Micsoda
ebben a javaslatát elfogadva
Gergely evangélium
István, Püsök van
Dániel
zéssel és az engedélyek beszerzésével
véreink,
hogy
új
helyen,
Amerikában
Mózes
nem
okosabb,
mint
a
nép,
csak
hogy megszabadítja
õket
azPedig
egyiptoSzabó István
neve
iránt, tanácskozást.
amikor
szolgáltatok és szolmondatban?ésVirrasztott
az Úr.
tartják
meg a legközelebbi
hisz Istenben,
és a hit beszédét
mondja foglalkozunk.
Our
address
on
the
internet:
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
nem
Tervünk
és szándékunk végrehajmiak kezébõl,
és beviszi népét az ígéret
gáltok
aszabadoknak.
szenteknek.”
(Zsid
6:10)
Ennek
detroiti
gyülekezet
adott helyet
továbba az
üldözött
Ha tására
http://www.evangeliumihirnok.net
alszik.
Mit jelent az, hogy virrasztott az március
fogjuk
fordítani a kedves testvérek
idusán.
herjeczki@yahoo.com
Istenaaz aki,
akkor teljesíti az Õ beszédét. által számunkra eljuttatott összeget:
azonaddress:
az éjszakán,
amikor kell
kihoztafélni
öldjére.ÚrE-mail
Akkor
tehát,
nem
Ebben
hitt Mózes.
Érkeznek
a vendégek
$5,000, azaz ötezer dollárt.
népét
Egyiptomból?/ ELŐFIZETÉS
SUBSCRIPTION
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránk neelen veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
Ha
azt
kérdezte
volna
valaki
MózesA
detroitiak
számára
nem
kis
kihívást
Emberileg
szólva
–
Isten
mindent
$25.00 annually
Ezúton
is
megköszönve
testvéreink
helyzetünkben.
tõl: Mikor
teljesíti
Isten,Huli
amitSándor
megígért?
jelentett
ezhéz
az alkalom.
he- segítségét, kérjük továbbra is a minket és
félretett
és
népére figyelt azon
övid epizód
acsak
népazandÕéletében.
ez
a
Send subscription
change of addressNem
to
testvér
vezetésével
jól az Úrra
Errelelkipásztor
Mózes csak
azt
válaszolhatta
volna,
az
éjszakán.
A szabadulás
minden lyi
figyelõ
imádságaikat!
Imaházunk
augusztus
végi
leomlása
és Minden
Előfizetést,
címváltozást
erre a címre kérjük:
megszerveztek
mindent.
A vendégek
fo- szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
vég, Isten
folytatást
ígért.
Most
az
a
hogy:
Nem tudom.
Ha valaki
azt kérmozzanatát
személyesen
felügyelte,
BÉLA FÜR, Subscription Manager
lebontása
gadása
- szállás,
étkezés,
aután
tanácskozás
dezte volna:
Mózes,
mondd
meg jó
ne- reménységgel vapillanatot
figyelõ
tekintetével Isten
12409
Devoe
St.ráálljunk
dolgunk,minden
hogy
erõsen
lebonyolítása
–
mind
a
gyülekezet
testTestvéri
szeretettel bena Berettyóújfalui
szabadít
meghogy
Isten Isten
gyunk
afelõl,
megsegít
kísért végig.
Hát kicsoda
ez a rabszolga, künk, hogyan
Southgate,
MI 48195
vériségének
a feladata
volt.helyzetbõl?
Köszönjük Baptista Gyülekezet nevében:
Tel.: (734)nép,
284-7107
rongyos
hogy aza Isten
bennünket
ebbõl
a
lehetetlen
zavára.koszos,
Így bátorítja
Mózes
népet:
Ne
nünket
egy új volna,
és szép hajlékot építeni
a helytállást!
furbill@hotmail.com
gondoskodik róluk, és nekik
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
Papp Dániel lelkipásztor
Az
első
hat
vendég
szerdán
érkezett.
éljetek!személyesen
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
istentiszteletek
céljára,
az Õ neve
dicsõ**
mindent félretéve* figyel
rájuk?
hogy: Nemcsütörtökön
tudom! Egyet
azonban
tuSzatmári
István gondnok
Számukra
detroiti
városTiszteletbeli
elnökmeg
/ Honorary
President
1500 évvel
késõbb
ismét
virrasztott
Lisztes
Tibor presbiter
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetségére.
A
munkálatokat
jövõ
tavasszal
hogyan szabadít
ma
az
Úr
bennenézést szerveztünk, hiszen többen nem
REV.
SÁNDOR
KULCSÁR kertben, azon a
az
Isten
a
Gecsemáné
lenbõl
is
ki
tud
vezetni,
mert
Õ
az
Úr.
jártak
még
errefelé.
Herjeczkiéktől
in6468 State Road # L1
kezdjük
meg,
addig
a nem várt terve===========================
eket! 2Mózes
14:
13,azon
14.a pénteken, dultunk.
csütörtök
PARMA, OHéjszakán,
44134
Ez a bibliai
Hinni
azt jelenti,
koNyúl hit.
Zoltán
testvérék
– némi
rev_skulcsar@yahoo.com
azon
a húsvét
hajnalon,mint
amikora anép,
mi csak
zéssel
és Isten
az mond,
engedélyek
beszerzésével
molyan veszem
azt, amit
ha
izgalmas
bőrönd/gyógyszer
keresés
Mózes
nem
okosabb,
VÁRJ MÉG!
szabadításunk
történt.
után
a
városban
csatlakoztak
hozzánk.
annak minden
ellentmondani látszik is.
SZÖVETSÉGI TISZTSÉGVISELŐK
foglalkozunk.
Józsué
3:16 (2Móz 14,21-22)
Sõt,
személyes
bizonyságom
van
arhisz Istenben,
és a hit beszédét mondja
(Szombaton
testvérrel
járElnök / President:
Nem tudom, Papp
hogyanJános
szabadít
meg, csak
Tervünk
és
szándékunk
végrehajról,
hogy
velem együtt
virrasztott az Úr tuk
REV.
DR. ISTVÁN
GERGELY
be rá
ugyanígy
várost.)és amit nekem
várok
és hiszeka benne,
ovább 28az
üldözött
Ha
225évvel
East
80th
Street egy szabadoknak.
Megállt a víz.
ezelõtt
téli estén, amikor mond,
Először
a
gyülekezetünk
régi,
50
tására fogjuk
fordítani
a kedves testvérek
megteszem.
A többi pedig
az Õ
NEW YORK, NY 10075
Minthogyha
óriási kéz
is
lehulltak
a rabtartóaz
bilincsei.
éven
át
szolgált
templomát
kerestük
föl
sten az rólam
aki,
akkor
teljesíti
Õ beszédét.
gergelyis@gmail.com
feladata. Útat
a tengeren, lefé-eljuttatott összeget:
általnyitni
számunkra
tartotta volna föl,
Detroit egykori
magyar
negyedében,
Alelnök / Vicepresident:
kezni a harcikocsik
kerekét,
homályt
Ebben hitt
Mózes.
Üldözött
gyõztes szaba- Delrayben.
A hat magyar
kö-dollárt.
megállt,
REV.
DÁNIELszabadok,
PÜSÖK
$5,000,
azaztemplom
ötezer
bocsátani
az
egyiptomiakra...
mindKea
7379
Islington
Ave.
dok. Elindultak tehát. Nem volt te- zük négy még áll, de csak a Szent
s
rakásra
gyûlt,
Woodbridge,
ON, L4L
1W2, CANvalaki MózesHa azt
kérdezte
volna
Szabadító
Úr feladata.
Õ viszi
véghez
a
katolikus
templom
maradt
meg
lekommunikáció.
Nem lehetett mobil- reszt
feszült,
pusokdaniel@yahoo.com
Ezúton Hit
isnéhány
megköszönve
testvéreink
szabadítást kegyelembõl.
által
foAzután a város
netelefonon
rákérdezni
a soramit
elején, megígért?
hogy magyarnak.
hullám hullámra hõkölt.
õl: Mikor
teljesíti
Isten,
Titkár
/ General
Secretary:
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
segítségét,
kérjük
továbbra
is
a
ISTVÁN
SZABÓrendben van-e. Közel két
hátul
minden
Tanácsülésminket és Megállt
11 E. Michigan
Erre Mózes
csak
azt
válaszolhatta
bár Ifjúsági
mindigazüldözötten,
de ugyanakkor
találkozó
milliós
nép, Ave.
asszonyok,
gyermekek, volna,
percre,
Péntek reggel,Minden
március egy
15-én,
9-kor
Úrra
figyelõ
imádságaikat!
PALATINE, IL 60067
gyõzelmesen,
mert
az
Úr24-26.
hadakozik
öregek,
juhok, barmok,
szekerek,
végeamíg a túlsó
partra
kezdődött a MABAVISZ
tanácsülése.
szaboek@sbcglobal.net
Venice,
FL.
május
hogy: Nem
tudom.
Ha
valaki
azt
kérszolgálatukra IstenünkEzúttal
áldását
kívánjuk.
láthatatlan
konvoj. A Veres tenger part- érted.
át nemazértünk.
13-an
ültük körül
imaházPénztáros / Treasurer:
A tengerparton a halál kapujában
ZSIGMOND
BALLA megpihennek.
dezte volna:
mondd
meg
neban felállított asztalokat. Két magyarján
tábortMózes,
vernek,
EgyKÖZGYŰLÉS
2518 csak
E. McKittrick
Placea hír, az egyiptomi
álltak,112.
Isten pedig
megnyitotta
számukországi,
két erdélyi,Várj
két vajdasági,
szer
felröppen
még Uram!egy
Brea, CA. 92821szabadít meg Isten
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
künk, hogyan
RÁMA
TÁBOR,
kárpátalajai, egy felvidéki
öt ameriõk átléptek a hasereg
közeledik. Kitör a pánik a tábor- ra az élet kapuját, és
Kezed neésvedd
el!
zsigmond@sbcglobal.net
Baptista
Gyülekezet
nevében:
kai
résztvevője
volt
a
tanácskozásnak.
ban.
Elõl
a
tenger,
mögöttük
az
ellenség.
lálból
az
életbe.
Még
mindig
itt
vagyok,
bennünket ebbõl a lehetetlen
helyzetbõl? 2019. július 5-7.
***
az 4.
oldalon
A nép elõbb
még mindig folytatás
itt vagyunk
sokan.
Q Press segítségért
Graphic Design kiált
Studio Istenhez,
Ezt a lépést te se halogasd!
Mózes aztán
csak
azt
válaszolhatta
neki
esik
Mózesnek:
Papp
Dániel
lelkipásztor
2124pedig
Rose
Villa
Street,
Pasadena,
CA 91107 Mitvolna,
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

3.2010.
oldal szeptember

Napkeltétől
ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról
napnyugtáig

folytatás
az 1. oldalról
Az élet gyötrelem,
de azért van mit enni,
van
húsosfazék,
fokhagyma
és uborka, és
Pedig
Jézus minden
életváltozásunka tisztességes
való jogukat
ban
megszólal.temetéshez
Irányít, visszatart,
dor-is
megtarthatták.
Az élet
egy merõ kinlódás,
gál,
bátorít. Mikor
zúgolódunk
a nehéz
reménytelenség
halál.
hátpedig
ezis jobb,
sors
miatt, hogy éssújt
az De
élet,
bemint a semmi,
és úgy
sincs
kilátás
ennél
csületesebb
vagyok,
mint
sokan,
ő megtöbbre. Fogadjuk
el a helyzetet,
adott
magyarázza:
"mindennek
ígyés az
kellett
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
történnie."
Hányan
tengetikkezdi
az életüket
ma is
Jézus
dorgálással
a tanítványokezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
hoz intézett válaszát. Balgatagoknak és
Így tengettenevezi
az életét
el
restszívűeknek
őket,Izráel
pedigmíg
csak
nem
jött
hozzá
a
Szabadító
és
ki
nem
három napra rendült meg bennük a hit.
hoztamit
õket
a szolgaság
házából.
Vajon
szól
nekünk, kik
évek, évtizedek óta talán, vagy hosszú életen át nem
Milyenvele?
a mi Szabadítónk? 2Mózes
törődtünk
12:42-ben találunk egy különös mondaJogosan
dorgál meg azért is, mert saját
tot
Istenrõl.
kicsinyes
gondjaink,
elfeVirrasztott az Úrbajaink
azon azmiatt
éjszakán,
ledkezünk
a
legnagyobb
boldogságról,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
hogy
vanazfeltámadott
éjszaka
Úré volt. Krisztusunk, aki
legyőzte
a bűntevangélium
és halált, ésvan
diadalt
szer-a
Micsoda
ebben
zett
számunkra
is!
Nézzünk
örvendező
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
lélekkel
a feltámadott
Izráel õrizõje
nem Krisztus
szunnyadfelé!
és nem
A
dorgálás
után
magyarázatra
nyílik
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott
az
Krisztus
"Ennek így
kell kihozta
történÚr azonajka.
az éjszakán,
amikor
nie!"
szolgálja, bár sokszor
népétJavunkat
Egyiptomból?
nemEmberileg
értjük, hogy
miért– jobb
könny,
szólva
Isten amindent
mint
a mosoly,
szenvedés,
mint a azon
bolfélretett
és csaka az
Õ népére figyelt
dogság.
MindentAmegold
az, hogy
Isten
az éjszakán.
szabadulás
minden
a mozzanatát
mi Atyánk, aki
szeret, és mindenben
személyesen
felügyelte,
javunkat
Mifigyelõ
csak tapogatózva
minden akarja.
pillanatot
tekintetével
járunk,
de ha Hát
meglátjuk
akaratát,
kísért végig.
kicsodaIsten
ez a rabszolga,
akkor
megnyugtató
számunkra,
ő
koszos,
rongyos nép,
hogy azamit
Isten
tesz
velünk.
személyesen
gondoskodik róluk, és
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
Ne maradj
egyedül
kétségeidben
és
1500 évvel késõbbhanem
ismét virrasztott
bizonytalanságaidban,
lásd meg
Isten a Gecsemáné
kertben,
a az
melletted
haladó Jézust,
közöldazon
velea
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
kérdéseidet, és hallgasd meg válaszát.
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk
történt. örökre
Vele együtt
Sõt, személyes bizonyságom van arEstehogy
van.velem
A tanítványok
hazaérkeztek.
ról,
együtt virrasztott
az Úr
Jézus
ajka búcsúzásra
de elnémít28 évvel
ezelõtt egynyílik,
téli estén,
amikor
jarólam
azt a is
tanítványok
Húsvét
lehulltak akönyörgése.
rabtartó bilincsei.
megmaradó boldogsága azt jelenti, hogy
állandóan
a feltámadott
élÜldözött
szabadok, Krisztussal
gyõztes szabahetünk.
Nem távozik
el tőlünk.
Velünk
dok. Elindultak
tehát.
Nem volt
tevan,
velünk él, áldott,
lekommunikáció.
Nem boldog
lehetett közösmobilségben.
De rákérdezni
amint az első
ez
telefonon
a sorhúsvétkor
elején, hogy
a hátul
tanítványok
történt,
minden hozzájárulásával
rendben van-e. Közel
két
így
ránk isnép,
feladatok
várnak.gyermekek,
Kérjük őt,
milliós
asszonyok,
hogy
maradjon
nálunk,
ő
legyen
csaöregek, juhok, barmok, szekerek,avégeládfő,
ő adjon
áldást,AaVeres
szíveket
ő kösse
láthatatlan
konvoj.
tenger
partössze.
Adjonvernek,
új lelkületet,
és teremtsen
ján tábort
megpihennek.
Egyállandó
együttlétet
magával.
szer csak
felröppen
a hír, az egyiptomi
Az állandó
sereg
közeledik.együttlétnek
Kitör a pánikfeltételei
a táborvannak.
való együttlétünk
ban. ElõlKrisztussal
a tenger, mögöttük
az ellenség.
komoly
által válik
valóságA nép imaéletünk
elõbb segítségért
kiált Istenhez,
gá.
Imaéletünk
pedig
elválaszthatatlan
a
aztán
pedig neki
esik
Mózesnek: Mit
komoly
igeélettől.
tettél velünk, miért hoztál ki minket

2019.
április
3. oldal

Krisztussal 2Mózes
való együttlétünk
az
Egyiptomból?
14: 10, 11. Jobb
egész
életre
kiterjed.
Áthatja
testi
és
lett volna szolgaként meghalni Egyiplelki
életünket:
hivatomban.
Kiderül,tartalmassá
hogy van teszi
a népnek
tásunkat,
megáldja
kezünk
hite, de még
nagyonkét
gyenge
az a munkáhit. Ha
ját,
imádságainkat
meghallgatja.
Jézus
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
feltámadása
azt
jelenti
tehát,
hogy
vele
de ha balul üt ki valami, máris pániélünk
kolnakörökké.
és bûnbakot keresnek. Ki volt a
Ez azhogy
evangéliumi
részlet a két taníthibás,
ide jutottunk?
vány
napkeltétől
napnyugtáig
terjedő
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen
a
történetét
mondja
el.
Számunkra
áldást
szinten a hitéletében.
azonban
akkor eszébe
jelent, jut
ha Isten
felisEkkor csak
Mózesnek
merjük
benne lelki
életünk
fejlődését,
ígérete. 2Mózes
6: 6-8.
Isten megígérte,
és
megtanuljuk,
hogyõket
napkeltétől
naphogy
megszabadítja
az egyiptonyugtáig
meg
kell
találnunk
Jézust,
és
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
vele
együtt
kell
hazaérkeznünk
az
atyai
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
ház áldott hajlékába.
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
VicziánNem
János
rövid epizód a nép életében.
ez+a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
Viczián hogy
testvérerõsen
lelkipásztori
szolgáladolgunk,
ráálljunk
Isten
tának
és
éltének
egy
részét
Kanadában
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
töltötte. Lelkipásztor Torontóban: 1972féljetek!
Álljatok 1993-2009)
helyt, és meglátjátok
77,
Kelownában:
hogyan szabadít meg ma az Úr benneViczián
János:
reménység – egy
teket!
2Mózes
14:Élő
13, 14.
életen
át
hirdette
prédikációgyűjteMózes nem okosabb, mint a nép, csak
mény; szerkesztő: Marosi Nagy Lajos.
hisz
Istenben,
a hit oldal
beszédét mondja
Budapest
2018.és127kk
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
EbbenVisszatekintve
hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózesértjük
meg
tõl: Mikor
teljesíti Isten,
amit Őt
megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
EgyNem
mobiltelefon
hogy:
tudom. Ha valaki igencsak
azt kérkönnyű, olykor mégis nehéz fölemeldezte
volna:
Mózes,
mondd
meg
ni… Most is így van, ám feleségem nenókünk, hogyan
szabadít
meg Isten
gatására
mégis erőt
veszek magamon,
és
bennünkethónapok
ebbõl a lehetetlen
fölhívom
óta járni helyzetbõl?
is alig tudó,
Mózes csak azt
válaszolhatta
fájdalmaktól
gyötrött
és most volna,
újabb
hogy: Nem
tudom!
Egyet azonban
tuműtéten
átesett
nőtestvéremet.
Amikor
meghallom
bádok! Az Úr fáradt
harcolhangját,
értetek, jó
és szóval
a lehetettorítom,
irgalmáról
a mi
lenbõl is akiMegváltó
tud vezetni,
mert Õ azésÚr.
együtt
szeretetünkről
őt.
Ez aérző
bibliai
hit. Hinni aztbiztosítva
jelenti, koVálaszait
hallgatva
meglep
valami
szomolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
katlan.
Bajait pontosan
felsorolja
ugyan,
annak minden
ellentmondani
látszik
is.
de egyáltalán nem panaszkodik. Én arra
Nem
tudom,
hogyan
szabadít
meg,
csak
készültem, hogy majd nekem kell nyugvárok rá ésőt,
hiszek
benne, szavai
és amitnyomán
nekem
tatgatnom
és közben
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
Õ
engem tölt el a belőle áradó béke. az
Hogy
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
leféennek forrása Istenbe vetett bizalma
kezni
a harcikocsik
homályt
és
reménysége,
azt a kerekét,
beszélgetést
záró
bocsátani értette
az egyiptomiakra...
mind tua
mondata
meg velem: „Nem
dom,
hogyÚr
miért
engedi
meg avéghez
jó Atya
Szabadító
feladata.
Õ viszi
a
mindezt
az életemben,
de visszatekintve
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által fomeg
fogomel.érteni…”
gadhatod
Hit által élhetsz szabadon,
bár
mindig
ugyanakkor
Mi,
akik üldözötten,
az Úr Jézusdetanítványaivá
lettünk,
de sok mert
tépelődéstől,
zúgolódásgyõzelmesen,
az Úr hadakozik
tól,
kiábrándultságtól, csalódástól meneérted.
külhetnénk
meg, ha amindig
A tengerparton
halál szívünkben
kapujában
élne
a
bizonyosság:
„Most
nem
értem,
álltak, Isten pedig megnyitotta
számukde
visszatekintve
meg
fogom
érteni…”
ra az élet kapuját, és õk átléptek a haEnnek
mind egyéni sorsalakulásunklálból
az életbe.
kal összefüggésben, mind pedig az
Ezt a lépést
te se halogasd!
üdvtörténet
érthetetlennek
tűnő eseményeivel kapcsolatbanLukács
is a hitvallásunkJános

ká
kellene lennie.Baptista
E vallomás
alapja az
Magyarországi
Egyház
egykor
Mózesnek
adott
isteni
kijelentés:
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
„kezemmel
betakarlakEötvös
téged, míg
4100 Berettyóújfalu,
u. 2.átvonulok. Azután kezemet elveszem rólad,
éswww.baptista.hu/berettyoujfalu
hátulról meglátsz engemet” (2Móz
33,22.23).
Kedves Testvéreink Jézus KriszAz üdvtörténet emberi értelmet prótusban!
bára
tevő Amerikai
szakasza az
Úr Jézus
szenveKedves
Magyar
Baptista
déstörténete. Már a puszta előrejelzése
Szövetség!
is az volt. Még épp csak elkezdte „Jé„Nem
igazságtalan
Isten, hogy
zus
Krisztus
mondaniaztanítványainak,
elfeledkezzék
a tikell
cselekedeteitekrõl
a
hogy… meg
öletnie” (Mt és
16,21),
szeretetrõl,
melyet Péterből
tanúsítottatok
az Õ
már kirobbant
a szenvedéneve
amikor szolgáltatok
és szollyesiránt,
tiltakozás.
Amikor aztán
nagygáltok
a szenteknek.”
(Zsid dőltek
6:10)
csütörtökön
romba
Jézus
mellett titkon remélt diadalmas jövőKöszönjük,
hogy gondoltak
ránk nejével
kapcsolatos
elképzelései,
szörhéz
helyzetünkben.
nyű csalódása piheként foszlatta szét
Imaházunk augusztus
végi leomlása és és
páskavacsorai
hűségfogadkozását
lebontása
után jó reménységgel
tette őt háromszoros
tagadóvá. vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít benA Megváltónak
Gecsemáné-kerti
nünket
egy új és szépa hajlékot
építeni
istentiszteletek
az Õkereszthalálon
neve dicsõimatusától acéljára,
golgotai
ségére.
munkálatokat
jövõ tavasszal
át, a A
holttetemét
befogadó
sírüregig
kezdjük
addig
a nem várt
terve-bavezető meg,
útjáról
ellenségei,
de még
zéssel
rátaiésis az
úgyengedélyek
gondolták,beszerzésével
hogy nyilvánfoglalkozunk.
valóvá lett a megváltó isteni szándék
Tervünk és szándékunk végrehajveresége…
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
elérkezetteljuttatott
a csodálatos
húsvét!
általDeszámunkra
összeget:
Nemcsak
az
éjszaka
baljós
árnya$5,000, azaz ötezer dollárt.
it oszlató pirkadattal, hanem az Úr
Ezútonfeltámadásának
is megköszönve reménytelentestvéreink
Jézus
segítségét,
továbbra
a minket és
ségünk kérjük
sötétjét
elűzőis örömhírével,
azevangéliumával!
Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Húsvét akkor és azóta is,
nemcsak
a feltámadás,
hanem a megTestvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
világosodás
ünnepe
is egyben. Péter,
Baptista
Gyülekezet
nevében:
de a többi tanítvány is a húsvéti diaPapp Dániel lelkipásztor
dal felől visszatekintve
érthette meg
Szatmári
István
gondnok
végre a testté
lett Ige,
Jézus
Krisztus
Lisztes
Tibor
presbiter és
sokszor és sokféleképp félreértett,
lényegében elutasított útját. Megér===========================
tették, hogy megváltásunkért ezeket
el kellettVÁRJ
szenvednie,
és éppen ez álMÉG!
tal dicsőülhetett meg (vö. Lk 24,26).
Józsué 3:16 (2Móz
14,21-22)ami az
Ráeszméltek,
hogy mindaz,
Úr Jézussal történt nem ármánykodó
Megállt a bukás
víz.
ellenségei által megszervezett
óriási kéz
volt, hanem Minthogyha
a világ teremtése
előtt
tartotta volna
föl,
kiválasztatott egyszülött
Fiú önkéntesen, és mentő szeretetből megállt,
véghezvitt
engesztelő áldozata.s rakásra gyûlt,
feszült,
Húsvét felől visszatekintve
érthethullám
hõkölt.
jük csak meg
mi is,hullámra
hogy Isten
szereMegállt
tetének e döntő győzelme által
végre
egy percre,
megszabadultunk a minket
rabszolamígembergyilkos
a túlsó partraSágaként fogva tartó
át nem értünk.
tán hatalmából.
„Jézus Krisztus, Úrként, / Szívből
Várj még
Uram!
tisztelünk,/ Mert e földre
jöttél,
/ Hogy
Kezed
ne
vedd
el! /
elvedd a bűnt. / Bárányként meghaltál
Még /mindig
itt legyőzted
vagyok, /
Értünk Golgotán,
A halált
még
mindig itt(BGyÉ
vagyunk
sokan.
Húsvét
hajnalán…”
21,2).
Győri
Kornél
(Újpest)
Herjeczki
Géza
(1977)

4.2010.
oldal szeptember

MABAVISZ
tanácsülés
ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás
2. oldalról
folytatása az
1. oldalról

Az
költségek
is befolyásolják
Az utazási
élet gyötrelem,
de azért
van mit enni,
ilyenkor
a
jelenlévők
számát.
Kevevan húsosfazék, fokhagyma
és uborka,
és
sebben
jöttek
a
két
nagy
szövetségből,
a tisztességes temetéshez való jogukat is
ahogyan
tőlünkAzisélet
általában
egy
megtarthatták.
egy merõcsak
kinlódás,
személy
szokott
elutazni
az
ilyen
gyűreménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
lésekre. Most azonban lehetővé tették
mint a semmi,
és úgy
sincs kilátás
testvéreink,
hogy
Gergely
Istvánennél
és
többre.
Fogadjuk
el
a
helyzetet,
és az
adott
Püsök Dániel testvéreken - a mi
képvikeretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
selőinken
kívül
- „tanácsadói”
státusszal
Hányan
tengetik
az
életüket
is
részt vehessen a gyűlésen Kulcsárma
Sánezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
dor testvér, a MABAVISZ egyik alapító
Ígykorábbi
tengetteelnöke,
az életét
Izráel míg
el
tagja,
Herjeczki
Géza,
nem
jött hozzá
a Szabadító
és ki anem
aki
korábban
kétszer
is volt elnöke
vihozta õket a szolgaság
házából.
lágszövetségnek,
valamint
Huli Sándor
detroiti lelkipásztor.
Milyenlelkipásztor
a mi Szabadítónk?
2Mózes
A helyi
köszöntése
után
12:42-ben
találunk
egy
különös
mondaaz elnöklő Gergely István testvér
megtot Istenrõl.
nyitotta
a tanácskozást, üdvözölve
Virrasztottföldjén
az Úr azon
az éjszakán,
az Amerika
először
ülésező
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
személyesentanácskozás
gondoskodik
róluk, és
MABAVISZ
résztvevőit,
a
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
Kárpát medencéből érkezett testvéreinévvel késõbb
ismét
virrasztott
ket. 1500
A megnyitó
áhítathoz
a János
8,31az Isten
a Gecsemáné
kertben, azonaza
36-ot
olvasta.
Kezdő gondolataival
csütörtök
éjszakán,
a pénteken,
1848-as
március
15-i azon
Szabadságharcra
azon
a
húsvét
hajnalon,
amikor
mi
emlékezett. Neves személyiségeit, ahőszabadításunk
történt.
seit
említve hangsúlyozta,
hogy mindSõt, aszemélyes
bizonyságom
van arannyian
magyar nép
részének érezzük
ról, hogy velem
virrasztott az
Úr
magunkat,
éppen együtt
ezért kegyelettel
gon28 évvel
ezelõtt
egy kiállunk
téli estén,a amikor
dolunk
rájuk.
Olykor
politikai
szabadság-jogokért
is - mondta,
rólam
is lehulltak a rabtartó
bilincsei.de
küldetésünk szerint az Úr Jézus által
említett
szabadságért
egész
Üldözött
szabadok,küzdünk
gyõztes szabaéletünk
során. Legyenek
megtérések,
dok. Elindultak
tehát. Nem
volt teszabadulások.
Mi Krisztus
szabadságlekommunikáció.
Nem lehetett
mobilharcosai
Ahogy
ők életüket
telefononvagyunk.
rákérdezni
a sor elején,
hogy
ishátul
áldozták
a szabadságért,
mi Közel
is készen
minden
rendben van-e.
két
kell
legyünk
Krisztus által
felkínált
milliós
nép,a asszonyok,
gyermekek,
szabadság
hirdetésére.
Pálszekerek,
apostol is
kéöregek, juhok,
barmok,
végeszen
volt: „életem
drágatenger
nékem...”
láthatatlan
konvoj.sem
A Veres
partOrszágáért,
népünkért. Az Egyidők
ján tábort népéért,
vernek, megpihennek.
során Amerikába érkezők, kivándorlók
szer sokan
csak felröppen
hír, de
az akik
egyiptomi
közül
csalódtakamár,
Isten
sereg
közeledik.
Kitör
a
pánik
a táborszabadság-szobrához, a kereszthez
jönban.nem
Elõlfognak
a tenger,
mögöttük az ellenség.
nek,
csalódni!
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
Ezután
a napirend
szerint
megkezdőaztán pedig
neki esik
Mózesnek:
Mit
dött
a
tanácskozás,
és
délelőtt
tettél velünk, miért hoztál és
ki délután
minket

2019.
április
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
Magyarországi Baptista Egyház
lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
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ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
hogy megszabadítja õket az egyipto- neve iránt, amikor szolgáltatok és szolmiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
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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:
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$5,000, azaz ötezer dollárt.
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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.
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

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

KELOWNA,
BC. Canada
folytatás
az 1. oldalról
Magyar Keresztyén Misszió

Az élet gyötrelem,
de azért
Kelowna,
BCvan mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
Lelkipásztor: Dr. Vass Gergely
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
VISSZAPILLANTÁS
Ajobb,
reménytelenség
és halál. De hát ezis
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Tovább ápoltuk
és fokoztuk
kapcsoEgyiptomból?
2Mózes
14: 10, 11.
Jobb
latunkat
a
helyi
magyar
házzal.
Ha
lett volna szolgaként meghalni Egyiptemetésre
hívtak, akkor
igével
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letésnapja. Krasznai Béla testvér többa lépést te se
halogasd!
szörEztbizonyságot
tett
egészségi állapotának jelentős javulásáról.
Dicsérjük
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Gyógyuláshoz a gyógyszer oly kevés.
Vigaszra vágyik itt a szenvedő.
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még Uram!
Légy köztük szinte élő
KezedIsten
ne vedd
Pásztornak szánt téged
Fia. el!
Még
mindig
itt
vagyok,
Nyugalmad, békességed szent erény.
még„Gyere
mindigésitt
vagyunk sokan.
Ő szól:
kapaszkodj
belém!”
Gerzsenyi
Sándor
Herjeczki Géza (1977)
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
aHálás
tisztességes
temetéshez
való
jogukat
vagyok,
hogy újból
részt
vehet-is
megtarthatták.
élet egy merõ
kinlódás,
tem
egy ifjúságiAzalkalmon,
és hogy
időt
reménytelenség
és fiatallal
halál. Deahát
ezis jobb,
tölthettem
a többi
Clevelandi
mintifia semmi,
és alatt!
úgy sincs
kilátás
Mini
találkozó
Nagyon
jól ennél
esett
többre.együtt
Fogadjuk
el aazhelyzetet,
és azakkor
adott
megint
lenni
ifjúsággal,
próbáljuk
elviselhetõvé
iskeretekben
ha szűkebb
körben volt
tartva. tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett
és csak
Õ népére figyelt
azon
A szombat
estiazalkalomról
szeretnék
az éjszakán.
szabadulás
minden
beszámolni,
amiAkellemesen
meglepett,
mozzanatát
személyesen
mivel
egy videót
néztünk, és felügyelte,
onnan hallottuk
az üzenetet.
szólttekintetével
ez a videó
minden
pillanatotArról
figyelõ
hogy
jelent
“self care,”
vagyis a
kísértmit
végig.
Háta kicsoda
ez a rabszolga,
“magunkról
való gondoskodás.”
koszos, rongyos
nép, hogy azHárom
Isten
főszemélyesen
pont volt: Selfgondoskodik
care Jézus nélkül
- nem
róluk,
és
tart
sokáig;félretéve
Self carefigyel
Jézussal
- azt jelenmindent
rájuk?
ti hogy
nála
van késõbb
lelked számára
gondos1500
évvel
ismét virrasztott
kodás;
Selfa Gecsemáné
care Jézussalkertben,
azt is jelenti,
az Isten
azon a
hogy
élő kapcsolatod
Vele.
csütörtök
éjszakán, van
azon
a pénteken,
azon
a húsvét
hajnalon,
mi
Az első
pont arról
szólt,amikor
hogy aaföltörtént.például ha iszol,
diszabadításunk
dolgok mulandók,
később
szomjas
leszel. Ilyen
az
Sõt,megint
személyes
bizonyságom
van arélet
ha próbálod
az életedról,Jézus
hogynélkül
velem-együtt
virrasztott
az Úr
ben-lévő
dolgokkal
28 évvelszomjúságodat
ezelõtt egy télimás
estén,
amikor
betölteni:
kapcsolatokkal,
rólam is lehulltak
a rabtartóvásárlással,
bilincsei.
alkohollal, nem lesz elég, hanem mindig vissza
fogsz
menni többért,
nem
Üldözött
szabadok,
gyõztesésszabafog
tartós
lenni, csak
ideiglenesen
fogja
dok.
Elindultak
tehát.
Nem volt
tecsillapítani
szomjúságodat.
Az életedet
lekommunikáció.
Nem lehetett
mobileztelefonon
a szomjúság
fogja vezetni.
Az ahogy
kérrákérdezni
a sor elején,
dés,
hogy
mire
szomjazol
a
világi
dolhátul minden rendben van-e. Közel két
gokra
vagy
a Jézussal
való kapcsolatra?
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
A második
pont
arról szólt,
hogyvégea viöregek,
juhok,
barmok,
szekerek,
lágban
nem konvoj.
lehet találni
lelkünk
számáláthatatlan
A Veres
tenger
partraján
igazi
ápolást.
Kétmegpihennek.
példa is illusztráltábort
vernek,
Egyhatja
első az “alig
hogy ez
szerezt.
csakAzfelröppen
a hír,várom
az egyiptomi
éssereg
ez történjen”
gondolkodásmód,
ahol
közeledik. Kitör a pánik a táboregy
cél után
futunk.
Amikor
ban.mozgó
Elõl a tenger,
mögöttük
az ellenség.
kapcsolatban
várodkiált
hogyIstenhez,
jegyes
A nép elõbb vagy,
segítségért
legyél,
amikor
jegyes
vagy,
várod
aztán pedig neki esik Mózesnek:hogy
Mit
házas
amikor
várod
tettéllegyél,
velünk,
miértházas
hoztálvagy,
ki minket

2019.
április
3. oldal

hogy
gyereked2Mózes
legyen, amikor
gyereked
Egyiptomból?
14: 10, 11.
Jobb
van,
várod
hogy
járjon
és
önálló
legyen.
lett volna szolgaként meghalni EgyipAmikor
gondolkozunk,
letomban. így
Kiderül,
hogy van asosem
népnek
hetünk
boldogok,
mert
mindig
várjuk
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Haa
következő
A második
az a
jól mennekdolgot.
a dolgok,
tisztelikpélda
az Urat,
gondolkodásmód, hogyha olyan lenne
de életünk,
ha balul mint
üt kia valami,
máris pániaz
híres embereké,
akkolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki volt a
kor nem lenne semmilyen problémánk.
hibás,
hogy ide
jutottunk?
De
magunk
is látjuk,
hogy ezek a szeMellesleg,
sok
keresztyén
tart ezen
mélyek is boldogtalanok,
akkor
is haaa
szinten adolgokat
hitéletében.
legjobb
meg tudják venni maEkkorJim
Mózesnek
jut Isten
guknak.
Carrey iseszébe
azt mondta,
hogy
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! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefébárcsak
híres
és gazdag
lenne,
kezni a mindenki
harcikocsik
kerekét,
homályt
mert
akkor
észrevenné,
hogy
ez
men�bocsátani az egyiptomiakra... mind a
nyire
boldogtalan
és Õ
magányos
dolog
Szabadító
Úr feladata.
viszi véghez
a
igazából.
szabadítást kegyelembõl. Hit által foVégül, a harmadik pont az volt, hogy
gadhatod
Hit által
élhetszésszabadon,
időt
kell el.
tölteni
Istennel,
erősíteni
bár
mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
a kapcsolatot vele az ima
és biblia olgyõzelmesen,
mertIsten
az Úr
hadakozik
vasáson
keresztül.
mindig
várja,
érted. töltsünk vele időt, mindig ki van
hogy
A tengerparton
a halál
kapujában
nyújtva
a keze, és várja,
hogy
megfogálltak,
megnyitotta
számukjuk,
és Isten
hogypedig
erősödjön
a vele való
kapcsolatunk.
Meg kellésvizsgálni,
hogy
mik
ra az élet kapuját,
õk átléptek
a haalálból
prioritásaink,
az életbe. mert azok befolyásolják
a kapcsolatunkat Istennel. Ő várja hogy
Ezt a lépést
te se
menjünk
hozzá,
de halogasd!
mi fontosnak tartjuk-e, hogy ezt megtegyük?
Lukács János

Ezek a gondolatok
nagyon
megragadMagyarországi
Baptista
Egyház
tak,
és
örülök,
hogy
meghallgathattam
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
ezt
az Berettyóújfalu,
üzenetet.
4100
Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Meg szeretném köszönni a clevelandi
fiataloknak és a gyülekezet tagjainak,
Kedves
Testvéreink
Jézus
hogy
szeretettel
fogadtak,
és Kriszhogy áltusban!
dozatot hoztak annak érdekében, hogy
Kedves Amerikai
Baptista
mindenki
jól érezze Magyar
magát; várom
a legSzövetség!
közelebbi találkozást!
„Nem igazságtalanBrigi
az Isten,
hogy
Kulcsar
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
This president’s
dayis weekend,
segítségét,
kérjük továbbra
a minket éswe
azhad
Úrrathefigyelõ
Minden
abilityimádságaikat!
to spend yet
another
szolgálatukra
áldását
wonderful Istenünk
time with
the kívánjuk.
youth. This
time, the opportunity presented itself in
Testvéri szeretettel
Berettyóújfalui
Cleveland.
Going ona this
trip was both
Baptista
nevében:
fun andGyülekezet
very close-knit,
with about 30 of
us coming from
allDániel
over. Upon
going to
Papp
lelkipásztor
this mini conference,
I opened
my heart
Szatmári István
gondnok
to the teachingsLisztes
that would
Tiborcome.
presbiter
Looking back, I can easily say that
===========================
this conference fulfilled everything I
had prepared for. It transformed the way
I spend time
with God,
both in reflection
VÁRJ
MÉG!
ofJózsué
God’s word
in prayer!
God truly
3:16 and
(2Móz
14,21-22)
brought us all together with a purpose.
We went to various places throughout
víz.
the weekend, starting Megállt
with thea indoor
Minthogyha
óriási
kéz
ice-skating rink that the Cleveland
tartottatovolna
föl,for
church was nice enough
reserve
megállt,
us on Friday, followed by the
renown
s
rakásra
gyûlt,
Cleveland Museum of Art on Saturday.
feszült,
Many memories were shared
in these
hullám
hullámra
hõkölt.
places, but even
deeper
moments
were
shared in God’s house. OnMegállt
Saturday
egy percre,
evening, we were able to worship
together
amíg
a túlsó
partra a
through music, and
then
we watched
nempastor
értünk.Dasermon, virtually, fromátyouth
vid Marvin in Dallas about self-care. He
was saying how important
it isUram!
to equip
Várj még
ourselves with the Kezed
word of
ne God
veddbefore
el!
we go out into
secular
world and
Mégthe
mindig
itt vagyok,
share még
the Gospel
others. Itsokan.
shined a
mindigwith
itt vagyunk
light on things I had to, and still have to
straighten out inHerjeczki
my life day
by (1977)
day.
Géza
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Additionally, on SZABADOK
Sunday, pastor Huli
ÜLDÖZÖTT
Sandor talked to all of us on what prayer
az 1.
is folytatás
and how
weoldalról
can most effectively
communicate
with
It was
an
Az élet gyötrelem, deGod.
azért van
mit enni,
amazing
sermon
on
how
prayer
is
more
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
than
just talking
to God, való
it’s believing
a tisztességes
temetéshez
jogukat is
the words we say to God, it’s the way
megtarthatták.
Az
élet
egy
merõ
we go before Him, with readykinlódás,
hearts.
reménytelenség
és halál.
De hát ezis jobb,
Pastor
Sandor even
demonstrated
for
és úgy representation
sincs kilátás ennél
usmint
howa semmi,
the physical
of
többre.
Fogadjuk
a helyzetet,
és az adott
what
prayer
reallyelmeans
is relying
and
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé tenni.
leaning
on God’s
power.
Hányan
tengetik
az életüket
ma is
Thanks to this memorable
weekend,
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
we were not only able to build stronger
Így tengette
az életét
Izráel
míg el
friendships,
but also
brought
us together
jöttPersonally,
hozzá a Szabadító
nem
tonem
God.
I make és
mykiquiet
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
time with God a priority in my life now
day by day. I know that this conference
Milyen
a mi Szabadítónk?
didn’t
only impact
me but others 2Mózes
as well.
12:42-ben találunk egy
különös
mondaSamuel
Szabo
tot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
This past
February
there was a Ez
mini
amikor
kihozta
õket Egyiptomból.
az
youth
conference
held
in
Cleveland.
This
éjszaka az Úré volt.
was Micsoda
the second
mini youthvan
conference
evangélium
ebben a
that
the
youth
had
organized,
was
mondatban? Virrasztott az but
Úr. itPedig
the
first
one
that
I
attended.
These
mini
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
conferences are great ways for the youth
jelentmore
az, hogy
az
toalszik.
come Mit
together
oftenvirrasztott
and be able
Úr
azon
az
éjszakán,
amikor
kihozta
to spend more time with each other and
népét
with
theEgyiptomból?
Lord.
Emberileg
szólva the
– Isten
For this conference,
thememindent
for the
félretett was
és csak
azcare
Õ népére
figyelt azon
weekend
soul
and prayer.
The
az éjszakán.
A specifically
szabadulásstood
minden
topic
of soul care
out
személyesen felügyelte,
tomozzanatát
me that weekend.
minden
pillanatot
On Saturday
we figyelõ
watchedtekintetével
a sermon
kísértsoul
végig.
ez a is
rabszolga,
about
careHát
andkicsoda
how Jesus
the only
koszos,
rongyos
nép, and
hogy
Isten
one
who can
fill the void
the az
thirst
in
our
souls. The pastor
used theróluk,
passage
személyesen
gondoskodik
és
about
the félretéve
Samaritan
woman
(John 4:1mindent
figyel
rájuk?
26) 1500
to illustrate
and relate
to our
évvel késõbb
ismétthis
virrasztott
own
lives.a This
passagekertben,
shows us
thata
az Isten
Gecsemáné
azon
the
Samaritan
womanazon
trieda topénteken,
fill the
csütörtök
éjszakán,
gap
in her
soul through
her amikor
sinful life
of
azon
a húsvét
hajnalon,
a mi
having
many
husbands,
which
only
left
szabadításunk történt.
her empty
and thirsty
for more. She
Sõt, személyes
bizonyságom
vanhad
armultiple
because
she thought
ról, hogyhusbands
velem együtt
virrasztott
az Úr
that
next
man would
be estén,
able toamikor
fulfill
28 the
évvel
ezelõtt
egy téli
her. This often happens in our lives
rólamwe
is lehulltak
a rabtartó
when
believe that
doing bilincsei.
something
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. MISSIONARY
Elindultak tehát. Fund
Nem volt telekommunikáció.
lehetett mobilThe purpose: Nem
supporting
the
telefonon
rákérdezni
elején,
hogy
missionary
initiativesa sor
of our
young
people.
Donations
thisKözel
fundkét
hátul
minden
rendbenfrom
van-e.
will be nép,
allocated
by the Missionary
milliós
asszonyok,
gyermekek,
and
Benevolence
Board
at végeits
öregek, juhok, barmok,
szekerek,
mid-year konvoj.
meetings.
The tenger
written
láthatatlan
A Veres
partapplications
addressed
to the MBB
ján
tábort vernek,
megpihennek.
Egyshould state the goals and the
szer
csak felröppen
a hír, aztrip,
egyiptomi
duration
of the mission
and
sereg
közeledik.
a pánik
a táborshould
include aKitör
letter
of support
ban.
tenger,ofmögöttük
az ellenség.
fromElõl
theapastor
the applicant.
A nép
elõbb segítségért
Istenhez,
Contributions
can bekiált
mailed
to
aztán
pedig neki
esik on
Mózesnek:
the Treasurer
(address
page 2). Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket
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other
than seeking
the Lord
will
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10,
11.quench
Jobb
the
thirst
in
our
souls.
lett volna szolgaként meghalni EgyipJesus knew
the hogy
life that
woman
tomban.
Kiderül,
vanthis
a népnek
led
and
he
knows
the
life
that
we
hite, de még nagyon gyenge az a hit.lead
Ha
and
explainsa to
us that
nothingazinUrat,
this
jól mennek
dolgok,
tisztelik
world will give us the peace, joy, and
de ha balulthat
üt ki
valami,
satisfaction
only
He canmáris
give. pánikolnak
és
bûnbakot
keresnek.
KiJesus
volt aa
When the woman was giving
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
drink of water from the well, Jesus said,
Mellesleg,
sok
keresztyén
ezenwill
a
“Everyone
who
drinks
of thistart
water
szinten
a hitéletében.
be
thirsty
again, but whoever drinks of
Mózesnek
eszébe
jut Isten
theEkkor
water that
I will give
him will
never
ígérete.
2Mózes
6-8. water
Isten megígérte,
be
thirsty
again.6:The
that I will
hogyhim
megszabadítja
give
will become õket
in himaza egyiptospring of
water
welling up
eternal
life”az(John
miak kezébõl,
és to
beviszi
népét
ígéret4:
13-14).
is saying
that kell
the félni
‘water’
földjére.Jesus
Akkor
tehát, nem
a
of
theveszedelemtõl,
world, whether
it ez
is csak
money,
jelen
mert
egya
relationship,
a job
will always
rövid epizód or
a nép
életében.
Nem leave
ez a
you
feeling
thirsty
and
unsatisfied.
vég, Isten folytatást ígért. Most azThe
a
only thing that will satisfy our thirst is
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
the ‘water’ that Jesus offers us.
szavára.
Így bátorítja
Mózes awith
népet:
Ne
This water
is overflowing
peace,
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
love, satisfaction, and life. This water
hogyan
szabadít
meg
ma azagain
Úr bennewill
never
leave us
thirsty
and all
teket!
2Mózes
13, 14.
we
have
to do is14:
accept
the grace of God
andMózes
put our
in Him.
need
nemfaith
okosabb,
mintWe
a nép,
csakto
spend
time with
sit at mondja
his feet
hisz Istenben,
és Him
a hit and
beszédét
and
listen
him. Seeking
and walking
tovább
aztoüldözött
szabadoknak.
Ha
with
the ultimate
and
only way
Isten Jesus
az aki,isakkor
teljesíti az
Õ beszédét.
to
care hitt
for our
souls and be able to enjoy
Ebben
Mózes.
theHa
lifeazt
thatkérdezte
He has volna
given valaki
us. MózesI’m glad that I went to this conference
tõl: Mikor
teljesíti
amit
megígért?
and
that I was
ableIsten,
to hear
this
message
Erre
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
and be reminded of what isvolna,
most
hogy: Nemfortudom.
important
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Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)
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Megállt avagy
víz. mit
Tudtok erről, együtt szerveztétek,
Minthogyha óriási kéz
szólsz ehhez a kezdeményezéshez?
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vannak elfoglalva,
és gyülekezeteket látogatvaMegállt
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HGéza
Herjeczki Géza (1977)
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Egyiptomból?Korinthusban
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
A
keresztről
és a feltámadásról
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SZABADOK

folytatás
1. oldalról
Alig két az
hete,
hogy a Pál apostol által
bejárt
görögországi
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hozta õket
a szolgaság
élet mellett. Fontos a (talán nem véletlenül éppen
Korinthusban
felmerülő)
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Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
A MABAVISZ elnöksége:
Szövetség!
Elnök: dr. Gergely István (Amerika)
„Nem igazságtalan
Isten, hogy
Alelnökök:
Papp Jánosaz(Magyarország)
elfeledkezzékPardi
a ti cselekedeteitekrõl
és a
Félix (Erdély)
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ
Főtitkár: melyet
Durkó István
(Magyarország)
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
IMÁDKOZZUNK

EGYMÁSÉRT
Köszönjük,
hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
A Magyar Baptisták VilágszövetImaházunk
végi leomlása
és
ségébe
hat augusztus
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szövetség
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va- a
tartozik. után
Aki szeret
messzebbre látni
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Hírnök
bizonyára
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meg,sorrend
addig szerint
a nem tegye
várt tervekövetkező
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Hétfőn a magyarországi baptista
Tervünk és ésszándékunk
testvérekért
az egyházvégrehajvezetőiért,
tására
kedves
testvérek
Pappfogjuk
Jánosfordítani
elnökérta és
munkatársaiért.
által számunkra eljuttatott összeget:
Kedden
a Romániában
élő magyar
$5,000,
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baptista testvérekért és a szövetség
Ezúton is megköszönve
vezetőiért,
Pardi Félix testvéreink
elnökért és
segítségét,
kérjük továbbra is a minket és
munkatársaiért.
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
Szerdán Istenünk
az Észak-Amerikában
szolgálatukra
áldását kívánjuk.
és Ausztráliában élő magyar baptista
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és a szövetség
vezetőiért,
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
dr. Gergely
Istvánnevében:
elnökért és munkaBaptista
Gyülekezet
társaiért.
Papp Dániel lelkipásztor
Csütörtökön
a délvidéki
magyar
Szatmári
István gondnok
baptista testvérekért
és apresbiter
szövetség
Lisztes Tibor
vezetőiért, Nyúl Zoltán és Nagy Tibor
===========================
lelkipásztor testvérekért.
Pénteken
a felvidéki
magyar baptista
VÁRJ
MÉG!
testvérekért és a szövetség vezetőiért,
Józsué
3:16lelkipásztorért
(2Móz 14,21-22)
Dóczé
Bálint
és munkatársaiért.
Megállt a víz.
Szombaton a kárpátaljai magyar
Minthogyha
kéz
baptista testvérekért és óriási
a szövetség
tartottalelkipásztorért
volna föl,
vezetőiért, Nagy Csaba
megállt,
és munkatársaiért.
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megüthullám
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Megállt
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Isten
amíg a túlsó partra
ereje és az Isten bölcsessége.
át nem (1,22-24)
értünk.
"Én... testvéreim... úgy határoztam,
hogy nem tudok közöttetek másról, csak
Várjis még
Jézus Krisztusról, róla
mintUram!
a megfeKezed
ne
vedd el!
szítettről. (2,1k)
Még mindig itt vagyok,
A levél
részében
Pálsokan.
a Kriszmégközépső
mindig itt
vagyunk
tus áldozatára emlékeztető úrvacsorát és
annak rendjét fogalmazza
meg (11.
rész).
Herjeczki Géza
(1977)

Ez a nagyon személyes levél, miután
többféle „korinthusi” témát felvetett,
végül Krisztus feltámadásáról, és általában a feltámadás kérdéseiről szóló
tanítással zárul (a köszöntéseket nem
számítva).
"Mert én elsősorban azt adtam át
nektek, amit én magam is kaptam: hogy
Krisztus meghalt a mi bűneinkért az
Írások szerint, eltemették, és feltámadt
a harmadik napon az Írások szerint, és
megjelent Kéfásnak,... azután megjelent
több mint ötszáz testvérnek egyszerre,
akik közül a legtöbben még mindig élnek... legutoljára pedig... megjelent nekem is. (15,3kk)
Krisztus feltámadásának fontosságát
legjobban ezek a sorok mutatják: "Ha
pedig Krisztus nem támadt fel, akkor
hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is. (15,14) A rész csodálatos záró akkordja a feltámadás miatti teljes diadalról szól, ami egyúttal a
mindenkori keresztyén igehirdetőket is
bátorítja: "munkátok nem hiába való az
Úrban." (15,58)
Igen, szóljon a mi életünk is a keresztről és a feltámadásról!
Herjeczki Géza

Ady Endre:
Krisztus-kereszt az erdőn  
Havas Krisztus-kereszt az erdőn,
Holdas, nagy, téli éjszakában:
Régi emlék. Csörgős szánkóval
Valamikor én arra jártam
Holdas, nagy, téli éjszakában.
Az apám még vidám legény volt,
Dalolt, hogyha keresztre nézett,
Én meg az apám fia voltam,
Ki unta a faragott képet
S dalolt, hogyha keresztre nézett.
Két nyakas, magyar kálvinista,
Miként az Idő, úgy röpültünk,
Apa, fiú: egy Igen s egy Nem,
Egymás mellett dalolva ültünk
S miként az Idő, úgy röpültünk.
Húsz éve elmult s gondolatban
Ott röpül a szánom az éjben
S amit akkor elmulasztottam,
Megemelem kalapom mélyen.
Ott röpül a szánom az éjben.
Száz éve halt meg Ady Endre
Korrekció
A legutóbbi számban ugyanezen a
helyen közölt Ady versben "meghalok" került a "meghajlok" szó helyett.
Helyesen:
Meghajlok szent Szined előtt
S akarom, hogy hited akarjam.
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