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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

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

elhívatásunk:
GYÜMÖLCSTERMÉS
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
2Mózes 14:1-14
Nem ti, … hanem én!? Hol van akkor
„Nem ti választottatok engem, hanem indokolja az elhangzott tanítást. Így is

én 1Korintus
választottalak
titeket,
és arra
rendel10:11.
Mindez
pedig
péltelek
titeket,
hogy
elmenjetek,
és
gyüdaképpen történt velük, figyelmeztetémölcsöt
teremjetek,
és a tiakik
gyümölcsötök
sül
íratott
meg nekünk,
az utolsó
megmaradjon.”
(Jn
15,16)
idõkben élünk.
Az Úr Jézus egyik legszebb példázata
ez Pál
az igazi
szőlőtőről
Az Atyával
apostol
szerintszóló.
biblikus
dolog
való kapcsolatához
a tanítvápárhuzamot
vonnihasonlítja
Izráel egyiptomi
nyok vele való
kapcsolatát.
Arra
kivonulása,
pusztai
vándorlása
és tanít,
hívõ
hogy
olyan
lehet
(s
legyen
is
olyan)
taéletünk különbözõ állomásai között.aEzt
nítványok vele való kapcsolata, mint az
övé az Atyával. S ha így van, akkor lesz
a tanítvány
élete
értelmes,
gyümölcster2 Móz 14.1
Azután
így beszélt
az ÚR
mő. Ilyen életre
hívta
el övéit.
Mózeshez:
2 Szólj
Izráel
fiaihoz, hogy
„Én vagyok
az és
igazi
szőlőtő,tábort
és azPíén
forduljanak
meg,
verjenek
Hahírót
Migdól ésÉna vagyok
tenger között,
Atyám aelõtt,
szőlőműves...
a szőBaal-Cáfón
elõtt. Vele (15,1.5)
szembenA tábolőtő, ti a szőlővesszők.”
tanítrozzanak
a tengernél.
3 Hátha
azt gonványok ma
mi vagyunk.
A példázat
ma
dolja
a fáraó,
hogy eltévedtek
Izráel fiaia
nekünk
szól, minket
tanít. A részletei
ezen
a földön,
körülzárta
a puszta!
4
hétvégén
elhangzó
7 igeiõket
szolgálat
során
Én
pedig megkeményítem
a fáraó
szívét,
bomlanak
ki. A konferenciánk
mottója:
hogy
üldözõbe vegye
õket, és megmutatom
gyümölcstermő
tanítványság.
dicsõségemet
a fáraón
és egészsorán
haderején.
Most, az első
igehirdetés
a pélAkkor
megtudják
az
egyiptomiak,
hogy én
dázat egyik befejező versét tanulmávagyok az ÚR. És így cselekedtek. 5
nyozzuk,jelentették
melybenEgyiptom
az Úr Jézus
megAmikor
királyának,
hogy elmenekült a nép, megváltozott a
fáraónak és szolgáinak indulata a nép
iránt, és ezt mondták: Mit tettünk?! Elbocsátottuk Izráelt a szolgálatunkból! 6
Befogatott a fáraó a harci kocsijába, és
maga mellé vette a hadseregét. 7 Maga
mellé vett hatszáz válogatott harci kocsit,
az összes egyiptomi harci kocsit. Három
ember volt mindegyiken. 8 Az ÚR megkeményítette a fáraónak, Egyiptom királyának a szívét, és az üldözõbe vette Izráel
fiait, Izráel fiai pedig hatalmas kéz segítségével vonultak ki. 9 Az egyiptomiak
tehát üldözték õket - a fáraó minden lova,
harci kocsija, lovasa és hadereje - és utolérték õket, amikor a tenger mellett táboroztak Pí-Hahírótnál, Baal-Cáfónnal
szemben. 10 A fáraó közeledett. Izráel fiai
pedig föltekintettek, és látták, hogy az
egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy
félelem fogta el õket, és segítségért kiáltottak Izráel fiai az ÚRhoz. 11 Mózesnek
pedig ezt mondták: Nincs talán elég sír
Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál

mondhatta
volna: Azért
mondtam
el ezt
tesszük
estérõl-estére
kolorádói
táboroa
példázatot
nektek,
mert
az
én
tanítvázásunk istentiszteleti alkalmain. A hét
nyaim feladata
Szemottója:
Együtt aa gyümölcstermés.
cél felé!
retném,
ha
megértenétek,
hogy
a
hivaÉppen úgy vándorlunk a cél felé,
tásotok a gyümölcstermés!
mint
Izráel népe
Egyiptomból,lesz
a
A következő
igehirdetésekben
pusztán
át
Kánaán
felé.
majd szó a gyümölcstermés feltételeiről,
módjáról, következményeiről. MindA történetbõl
hogy bár Izráel
azok
előtt mostkiderül,
arról gondolkozzunk,
fiai
elhagyták
Egyiptomot,
mégis Emiért is kellene, vagy kell gyümölcsöt
gyiptom
sehogy
sem gyümölcsről
akarja elhagyni
teremnünk,
s miféle
beIsten
népét.
Amikor elindulnak, a teljes
szélt az
Úr Jézus?
egyiptomi haderõ üldözõbe veszi õket,
Ki
az, aki
gyümölcstermésre
és
bár végre
szabadok,
mégis üldözött
hívott
bennünket?
szabadok.
„Nem ti választottatok engem, hanem
én K
választottalak
é t e m b e rtiteket,
c s o p o és
r t arra
l é trendelezik:
telek
titeket,
hogy
elmenjetek,
rabszolgák és üldözött szabadok.és gyümölcsöt teremjetek...” Nagyon fontos,
Elõször
a rabtartó
természetérõl
hogy
pontosan
tudjuk, hogy
ki az, aki
kell
valamit„nem
megjegyeznünk.
ezt mondja:
ti... hanem én.” Ez az
A tízedik
csapás
után a üzenetének
fáraó még
állítás
nem csak
e példázat
azon
az éjszakán
magához hívő
hívatta
vet alapot.
Az egész életünket,
éleMózest
és Áront, és ezthamondta
nekik:
tünket meghatározza,
megértjük
és
Induljatok,
elfogadjuk. menjetek ki az én népem
közül Izráel fiaival együtt, menjetek és
tiszteljétek az Urat, ahogyan kívántátok.
Vigyétek juhaitokat és marháitokat is,
ahogyan kívántátok, csak menjetek!
Kérjetek áldást rám is! 2Móz 12:31, 32.
A 2Mózes 14:5-ben pedig ezt olvassuk: Amikor jelentették Egyiptom királyának, hogy elmenekült a nép, megvál-

bennünket meghalni? Mit tettél velünk,
miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?!
12 Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd
szolgáljuk az egyiptomiakat?! Mert jobb
nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk,
mint ha a pusztában halunk meg! 13 De
Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek!
Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan
szabadít meg ma az ÚR benneteket! Mert
ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat,
úgy soha többé nem fogjátok látni õket. 14
Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok
veszteg!
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ahogy
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neked
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volna,tele
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a legfenyegetõbb támadás.
folytatás a 3. oldalon
Milyen volt rabszolgának lenni
Egyiptomban? Elõbb kellemes volt.
Menet közben derült ki, hogy Jákób utódai
nem egyenrangú polgárok Egyiptomban,
hanem kényszermunkások. Szinte
észrevétlenül történt az átmenet. Mózes
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folytatás a 3. oldalon
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból
az életbe.
Képszöveg:
Zászlók a tábor kapujánál
/ a fúvószenekar egyik fele a karmesteEzt a/ lépést
te se halogasd!
rükkel
az elnökség
tagjai a 112. Közgyűlésen / úrvacsorázik a gyülekezet

Lukács János
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Kedves Testvéreink
Jézus KriszTermészetesen
Püsök Dánieltől,
a hátusban!
zigazda-lelkipásztortól, s a táborvezető
Kedves
Amerikai
Magyar Baptista
Balla
Sándor
testvértől.
Szövetség!
Áldásos táborozásunk volt. Jó volt
„Nem lenni.
igazságtalan
az aIsten,
hogydolegyütt
Köszönjük
konyhán
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és aa figozó testvéreknek
a sok fáradságot,
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
Õ
nom ételeket!
Csővári
Pálnak ésazZsófiáneve
amikor
szolgáltatok
és szolnak,iránt,
az előző
héten
szakácskodó
Juhász
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
Sándornak
és Zsófiának,
a gyerekhéten
szakácskodó Bákai Istvánnak és OlgáKöszönjük,
hogyátgondoltak
ránk nenak,
a két héten
folyamatosan
segítő
héz
helyzetünkben.
Torma Irénkének, és az anyagbeszerző
végi leomlása
ésImaházunk
mindenesaugusztus
(pl. kenyérsütő)
MikóésTilebontása
jó reménységgel
bornak ésután
Ildikónak;
nélkülük kiva-sem
gyunk
Isten megsegít
benbírtukafelõl,
volnahogy
a táborozást.
Köszönjük
nünket
új és fáradozását,
szép hajlékot gond(nok)
építeni
TamásegyMagdi
istentiszteletek
az Õaneve
dicsõoskodását.
Éscéljára,
köszönjük
önkénteségére.
A munkálatokat
jövõsok
tavasszal
sen,
gyülekezetenként
összefogva
segítkezdjük meg, addig a nem várt terveségüket
ajánló
testvérnők
és
testvérek
zéssel és az engedélyek beszerzésével
szolgálatát.
foglalkozunk.
Ha az Úr és
megengedi,
jövőre
újra eljöTervünk
szándékunk
végrehajvünk!
tására
fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000,
azaz ötezer dollárt.
A közgyűlés
hivatalos részére

szombat
kerülttestvéreink
sor.
Ezúton isdélelőtt
megköszönve
Az előre
meghatározott,
kinyomtasegítségét,
kérjük
továbbra is a minket
és
programot
elfogadta a közgyűlés,
aztott
Úrra
figyelõ imádságaikat!
Minden
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.mas aszerint haladt
előre
az amerikai
gyar baptista missziót irányító és végző
Testvéri szeretettel
Berettyóújfalui
testvériség
munkája.a Mintegy
negyven
Baptista
nevében:
testvérGyülekezet
tartotta annyira
fontosnak ezt a
szolgálatot, hogy
délelőttöt
a kápolnáPappaDániel
lelkipásztor
ban töltötte, Szatmári
s nem a tóIstván
partján.
gondnok
LisztesATibor
presbiter
Áhítattal kezdtünk.
buzdítást
követő
egyenkénti imádságok és ének után az
===========================
elnök testvér irányításával megkezdtük
és el is végeztük az Úrtól kapott megbíVÁRJ
MÉG!
zatásunkat.
Konvenciós
jegyzőnek Mikó
Józsué
3:16választottuk.
(2Móz 14,21-22)
Tibor
testvért
Az elnökség tagjai megtartották jelenMegállt megfona víz.
téseiket, melyeket a közgyűlés
Minthogyha
óriási kéz
tolás, és néhány
kérdés megbeszélése
tartotta volna
föl,
után kivétel nélkül elfogadott.
A pénztámegállt,
ros testvér jelentését a jövő évi költségs rakásra
gyûlt,
vetés/budget ismertetése
és elfogadása
követte. Az utolsó jelentés az feszült,
Evangélihullámraéshõkölt.
umi Hírnök hullám
szerkesztőjének
lapkezelőjének a jelentése volt. Ezután
az elnök
Megállt
testvér összefoglalta és a egy
közgyűlés
percre,elé
tárta a tárgyalások
során
hozottpartra
határoamíg
a túlsó
zati javaslatokat, melyeket
a közgyűlés
át nem
értünk.
testvérisége szavazatával elfogadott.
Várj mégülését
Uram!áhíA közgyűlésünk hivatalos
Kezed ne vedd el!
tattal zártuk.
Mégelhangzott
mindig ittjelentéseket
vagyok,
A közgyűlésen
még
mindig
itt
vagyunk
sokan.
az Evangéliumi Hírnökben is közöljük.
Herjeczki
Géza
Herjeczki
Géza
(1977)

5.2010.
oldal szeptember

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyipfolytatás az 1. oldalról
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni, hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
a tisztességes temetéshez való jogukat is de ha balul üt ki valami, máris pánimegtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás, kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, hibás, hogy ide jutottunk?
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott szinten a hitéletében.
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
Hányan tengetik az életüket ma is ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
hogy megszabadítja õket az egyiptoÍgy tengette az életét Izráel míg el miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
hozta õket a szolgaság házából.
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes vég, Isten folytatást ígért. Most az a
12:42-ben találunk egy különös monda- dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
tot Istenrõl.
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
Virrasztott az Úr azon az éjszakán, féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az hogyan szabadít meg ma az Úr benneéjszaka az Úré volt.
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
Micsoda evangélium van ebben a
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
hisz
Istenben, és a hit beszédét mondja
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
tovább
az üldözött szabadoknak. Ha
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
népét Egyiptomból?
Ha azt kérdezte volna valaki MózesEmberileg szólva – Isten mindent
tõl:
Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
mozzanatát személyesen felügyelte, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérminden pillanatot figyelõ tekintetével dezte volna: Mózes, mondd meg nekísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, künk, hogyan szabadít meg Isten
koszos, rongyos nép, hogy az Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
személyesen gondoskodik róluk, és Mózes csak azt válaszolhatta volna,
mindent félretéve figyel rájuk?
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuA fiatalok vasárnap délelőtti bibliaóráját Juhász Róbert vezeti / torontói dicsőítő
1500
évvel
késõbb
ismét
virrasztott
dok!szolgálata
Az Úr harcol
értetek, az
és asztalok
a lehetetcsoport vezeti a közös éneket / a gyermekek
/ vendégek
az Isten a Gecsemáné
kertben,távolról,
azon a Európából
körül: közelről,
énekelni
jó.mert Õ az Úr.
lenbõl is is
ki/tud
vezetni,
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koazon a húsvét hajnalon, amikor a mi molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
szabadításunk történt.
annak minden ellentmondani látszik is.
Sõt, személyes bizonyságom van ar- Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr várok rá és hiszek benne, és amit nekem
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor mond, megteszem. A többi pedig az Õ
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
feladata. Útat nyitni a tengeren, leféÜldözött szabadok, gyõztes szaba- kezni a harcikocsik kerekét, homályt
dok. Elindultak tehát. Nem volt te- bocsátani az egyiptomiakra... mind a
lekommunikáció. Nem lehetett mobil- Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy szabadítást kegyelembõl. Hit által fohátul minden rendben van-e. Közel két gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
milliós nép, asszonyok, gyermekek, bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
öregek, juhok, barmok, szekerek, vége- gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
láthatatlan konvoj. A Veres tenger part- érted.
A tengerparton a halál kapujában
ján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi álltak, Isten pedig megnyitotta számuksereg közeledik. Kitör a pánik a tábor- ra az élet kapuját, és õk átléptek a haban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. lálból az életbe.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
Ezt a lépést te se halogasd!
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
Lukács János
tettél velünk, miért hoztál ki minket

ÜLDÖZÖTT SZABADOK

2019. augusztus
3. oldal

GYÜMÖLCSTERMŐ
ÉLET
Magyarországi
Baptista Egyház
Berettyóújfalui
Gyülekezet
Istenünk nemBaptista
öncélú életre
teremtett
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös u. 2. sem
minket,
mint ahogy gyümölcsfát
www.baptista.hu/berettyoujfalu
dísznövényként
ültetünk, ami ugyan a
szemnek gyönyörködtető, de gyümölcsei
nincsenek.
Az élet
Kedves
Testvéreink
Jézusajándékával
Kriszegyütt feladatot, küldetést is kaptunk. A
tusban!
gyümölcstermést.
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Jézus az igazi szőlőtő példázatával viSzövetség!
lágossá teszi ezt: „Én rendeltelek titeket,
„Nem
igazságtalan
az Isten, teremjehogy
hogy
elmenjetek
és gyümölcsöt
elfeledkezzék
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VÁRJ
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Maga Jézus
Krisztus.
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(2Móz
14,21-22)
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gyûlt,
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került rá sor), és azVárj
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ne vedd mindel!
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annyian résztMég
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akik
táborban
mindig
itt avagyok,
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előzőnitttermészetesen
csak
mégazmindig
vagyunk sokan.
a nőtestvérek. Közülük is azok, akik a
helyi gyülekezetükben
aktívan
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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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is megköszönve
dr.
Kálmán
László vezető testvéreink
konzul az 50
segítségét,
kérjükalkalmából
továbbra isadományozott
a minket és
éves jubileum
azgyülekezetünknek
Úrra figyelõ imádságaikat!
Minden
"a hit megtartásáért,
szolgálatukra
Istenünk
áldását kívánjuk.
a magyar nyelv
ápolásáért
és az ausztráliai magyar diaszpóra érdekében végTestvéri
szeretettel a Berettyóújfalui
zett
szolgálatért."
Baptista Gyülekezet nevében:
A lelkipásztor-feleségek részéről GerDániela lelkipásztor
gely PiroskaPapp
üdvözölte
jubiláló gyüSzatmári
István
gondnok
lekezetet, Nemes
Katalin
pedig
énekkel
Lisztes
Tibor
presbiter
szolgált. A helybeli testvérek
részéről
Nowak Rose és Balla Ferenc mondtak
===========================
alkalmi költeményeket, szolgáltak a vasárnapi iskolások, egy alkalmi énekcsoVÁRJ
MÉG!
port, a fúvós
együttes
és az énekkar. A
Józsué 3:16
(2Móz 14,21-22)
gyülekezet
krónikáját
Horváth Ferenc
lelkipásztor ismertette, a fő igei szolgálatot pedig Gergely István
lelkipásztor
Megállt
a víz.
végezte 3 Móz
25,8-12
és
Lk 4,14-20
Minthogyha óriási
kéz
alapján. Igehirdetésében
tartottahangsúlyozta,
volna föl,
hogy jubileumi ünneplésünket
jellemegállt,
mezze az Úrnak való engedelmesség, az
s rakásra
emberek iránti megbocsátás
(azgyûlt,
adósság
feszült,
elengedése) és a Krisztusban nyert
valódi szabadság.hullám hullámra hõkölt.
Megállt
A délelőtti istentiszteletet
követően
egy
percre,
szeretetvendégségben gyakoroltuk
toamíg a túlsó
partra
vább a testvéri közösséget,
majd
délután
át nem értünk.
hálaadó istentisztelet keretében
folytattuk az ünneplést. Ausztráliában május
Várj még
Uram!háutolsó szombatján tartják
a nemzeti
KezedofneThanks),
vedd el!így
lanapot (National Day
Még mindig
itt vagyok,
mi is csatlakoztunk
a hálaadók
seregéhez a még
jubileumi
ünnepen.
Délután
kevemindig
itt vagyunk
sokan.
sebben voltunk, de sokkal családiasabb
volt az összejövetel.
Újabb
vendégek
Herjeczki
Géza
(1977) is

7.2010.
oldal szeptember

szolgáltak
közöttünk,
Daniel Ciortuz
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
román baptista lelkipásztor és Dézsi
folytatás
az 1. oldalról
Csaba
református
lelkész. Az igehirdetést
alkalommal
István
lelAzez
élet
gyötrelem, isdeGergely
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
A Gergely
és Horváth
házaspár
hozta
õket a szolgaság
házából.
a hálaoltárnál

kipásztor
végezte,
az 50. zsoltár alapján.
Milyen
a mi Szabadítónk?
2Mózes
Hálásak vagyunk
Istennek
az mondaelmúlt
12:42-ben
találunk egy
különös
50totévért,
a megtartásért, kegyelméért
Istenrõl.
amelyben
részesítette
és hordozta
gyüVirrasztott
az Úr azon
az éjszakán,
lekezetünket
az elmúlt
évtizedek során.
amikor kihozta
õket Egyiptomból.
Ez az
Jóéjszaka
volt megállni
az ötvenedik mérföldaz Úré volt.
kőnél,
visszatekinteni
Micsoda
evangélium közösségünk
van ebben a
múltbeli
eseményeire
és felemelni
hámondatban?
Virrasztott
az Úr. Pedig
lánkat
a
mindenható
Isten
elé.
SzeretIzráel õrizõje nem szunnyad és nem
nénk
most
vezetése
alszik.
Mittovábbindulni
jelent az, hogyIsten
virrasztott
az
alatt,
Krisztust
képviselve
és
Úr azon az éjszakán, amikorhirdetve
kihozta
az evangéliumot, hogy még sok Istentől
népétélő,
Egyiptomból?
távol
elveszett ember ismerje meg
Emberileg
szólva üdvösséget
– Isten mindent
az Urat és nyerhessen
az Úr
félretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt azon
Jézus által.
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
Id. Horváth
Ferenc temetése
minden pillanatot
figyelõ tekintetével
Nagyváradon
kísért
végig. Hát
kicsoda ez
rabszolga,
Megrendült
a szívünk,
de aelfogadtuk
koszos,
rongyos
nép,
hogy
az Isten
Isten
akaratát,
amikor
arról
értesültünk,
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
hogy édesapámat, id. Horváth Ferenc
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
testvért, az Úr 85 éves korában, 2019.
1500
évvelNagyváradon
késõbb ismételszólította
virrasztott
június
11-én,
Isten
a Gecsemáné
kertben,reptéren
azon a
e az
földi
létből.
Éppen a dubaji
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
vártunk az átszállásra, hogy Budapestre
azon a húsvét
hajnalon,
amikora aszomi
utazhassunk,
amikor
értesültünk
szabadításunk
történt.
morú
hírről. Június
8-án, szombat regSõt, személyes
bizonyságom
argel ugyanis
édesapámat
nagyon van
súlyos
ról, hogy velem
együtt virrasztott
az Úr
agyvérzés
érte. Öntudatlan
állapotban
28 évvel
ezelõtt egymegyei
téli estén,
amikor
került
a nagyváradi
kórház
intenzív
megtudrólamosztályára.
is lehulltak Amikor
a rabtartóezt
bilincsei.
tuk, igyekeztünk repülőjegyet vásárolni,
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

2019. augusztus
3. oldal

hogy
Nagyváradra
utazhassunk
abban
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10, 11.
Jobba
reményben,
hátha
még
életben
találjuk.
lett volna szolgaként meghalni EgyipA
kórházban
élt még
három
amitomban.
Kiderül,
hogy
vannapot,
a népnek
kor
hazábagyenge
költözött.
hite,az
de örök
még nagyon
az a Néhány
hit. Ha
éve
már betegeskedett,
mégsemazgondoljól mennek
a dolgok, tisztelik
Urat,
tuk,
hogy
ilyen
hirtelen
szólítja
őt Isde ha balul üt ki valami,
máriselpániten
e világból.
kolnak
és bûnbakot keresnek. Ki volt a
A temetési istentiszteletre január 15hibás,
hogy
én
került
soridea jutottunk?
nagyváradi Rulikowski
Mellesleg,
keresztyén tart
ezen a
temető városi sok
ravatalozójától.
A jelenlészinten
a
hitéletében.
vő családtagok, rokonok, ismerősök és
Ekkor Mózesnek
eszébeBorzási
jut Isten
gyülekezeti
tagok számára
Pál
ígérete.magyarlónai
2Mózes 6: 6-8.
Isten megígérte,
Zoltán
lelkipásztor
hirdethogy
megszabadítja
õket
az egyiptote
a vigasztalás
igéit Jel
21,1-5
alapján a
miak kezébõl,
és beviszimelyet
népét az
ígéret
mennyei
Jeruzsálemről,
Isten
kéföldjére.
nem Az
kelligehirdefélni a
szít
az Őt Akkor
szeretőktehát,
számára.
tést
a nekrológot
Budai
jelenkövetően
veszedelemtõl,
mert ez
csakLajos
egy
Dániel
nagyváradi
lelkipásztor
olvasta
rövid epizód
a nép életében.
Nem
ez a
fel.
gyászistentiszteleten
nagyváravég,AIsten
folytatást ígért. aMost
az a
di
1-es
számú
gyülekezet
énekcsoportja
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
énekelt
énekeket.
A nyiszavára.alkalomhoz
Így bátorítjaillő
Mózes
a népet:
Ne
tott
sírnál
Borzási
István
krasznai
lelféljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
kipásztor hirdette Isten igéjét, a hantohogyanénekelt
szabadít
ma az Úrvalamint
benneláskor
az meg
énekcsoport,
teket!
2Mózes
14:
13,
14.
Székely András trombitán előadta a Ha
Mózes
nemérkezem
okosabb,című
minténeket.
a nép, csak
az út
végéhez
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Id. az
Horváth
Isten
aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ferenc
Ebben
hittrövid
Mózes.
életrajza
Ha
azt kérdezte volna valaki Mózestõl:
teljesíti Isten, amit megígért?
Id.Mikor
Horváth
Erre
Mózes
csak azt válaszolhatta volna,
Ferenc a Bihar
hogy: Nem
tudom. Ha valaki azt kérmegyei
Gyantán
dezte volna:
Mózes, mondd meg neszületett
1934.
január
17-én, szabadít meg Isten
künk, hogyan
idősebb
Horváth
bennünket
ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Lajos
Eszter
Mózeséscsak
azt válaszolhatta volna,
második
gyermekeként.
Lajos,
hogy:
Nem
tudom!
EgyetBátyja,
azonban
tuhárom évvel volt idősebb,
és az elmúlt
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetévben fejezte be földi pályafutását és
lenbõl is ki
vezetni, mert Õ az Úr.
költözött
el tud
az Úrhoz.
a bibliai
hit. születése
Hinni azt után
jelenti,
koAEzcsalád
Ferenc
néhány
évvel,
megyei
Árpádra
költözött,
molyana Bihar
veszem
azt, amit
Isten mond,
ha
mivel
édesapa,
Lajos, onnan
szármaannak az
minden
ellentmondani
látszik
is.
zott.
Horváth
Ferenc
az általános
isNem Id.
tudom,
hogyan
szabadít
meg, csak
kolát
végezte,
illetve
segített
várok Árpádon
rá és hiszek
benne, és
amit nekem
szüleinek a ház körüli és a mezőgazdamond,
megteszem.GyermekA többi pedig
az Õ
sági
munkákban.
és ifjúkori
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
lefééveire hatással volt az árpádi baptista
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János

gyülekezet,
melyhez
a család
tartozott.
Magyarországi
Baptista
Egyház
A
katonai
szolgálatot
munkaszolgálatosBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
ként Temesváron töltötte, ahol alkalma
4100kitanulni
Berettyóújfalu,
Eötvös u. 2.
volt
az ácsmesterséget.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
1967. december 16-án házasságot kötött a szilágyippi Kása Irmával, akivel
Kedves Testvéreink
KriszNagyváradon
telepedettJézus
le. Házasságutusban!
kat Isten egy fiúgyermekkel, Ferenccel
áldotta
Feleségével
51 ésBaptista
fél évet élt
Kedvesmeg.
Amerikai
Magyar
boldog házasságban, a jó Isten kegyelSzövetség!
méből.
„Nem
igazságtalan
az részesült
Isten, hogy
1969. augusztus
31-én
újszöelfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
a
vetségi bemerítésben, Megyesi és
József
szeretetrõl,
melyet
az Õ
lelkipásztor
által.tanúsítottatok
A nagyváradi
1-es
neve
iránt,
amikorbaptista
szolgáltatok
és szol-hűszámú
magyar
gyülekezet
gáltok
szenteknek.”
(Zsid haláláig.
6:10)
ségesa tagja
volt egészen
Rendszeresen látogatta az istentiszteleteket,
Köszönjük,
hogy
gondoltak
ránk neamíg
egészségi
állapota
és előrehaladott
héz
helyzetünkben.
életkora megengedte. Alázatos, szerény,
Imaházunk augusztus
végivolt.
leomlása és
bibliaolvasó,
hívő ember
lebontása
után Ferenc
jó reménységgel
va- a
Id. Horváth
a polgári életben
gyunk
afelõl, hogy
megsegít
bennagyváradi
ipari Isten
építkezési
vállalatnál
nünket
egy új
és szép hajlékot
dolgozott
ácsmesterként,
1990építeni
decemistentiszteletek
céljára, az Õnyugdíjazásáig.
neve dicsõberében bekövetkezett
ségére.
A hétvégenként
munkálatokat idős
jövõszüleinek
tavasszalseMellette
kezdjük
meg, addig
a nemésvárt
tervegített Árpádon
a háztáji
mezőgazdazéssel
és az engedélyek
beszerzésével
sági munkák
elvégzésében.
Szorgalmas,
foglalkozunk.
munkás emberként, örömmel segítette
Tervünk
végrehajidős
szüleités ésszándékunk
gondozta el
őket öreg
tására
fogjuk fordítani
kedves testvérek
napjaikban,
családjaasegítségével.
által2000
számunkra
eljuttatott
összeget:bémájusának
végén féloldali
$5,000,
azaz
ötezer
dollárt.
nulás érte. Három hetes kórházi kezelés
következtében,
fokozatosantestvéreink
felépült. IsEzúton is megköszönve
tentől kapott
még
19 évetisföldi
életéhez.
segítségét,
kérjük
továbbra
a minket
és
követően,
különböző
egészazFelépülését
Úrra figyelõ
imádságaikat!
Minden
ségi problémákkal
kellett kívánjuk.
szembesülszolgálatukra
Istenünk áldását
nie. Az utóbbi három évben egészségi
állapota
több alkalommal
Testvérimeggyengült,
szeretettel a Berettyóújfalui
esett átGyülekezet
kisebb-nagyobb
műtéten. Június
Baptista
nevében:
8-án súlyos agyvérzést követően, öntuPapp szállították
Dániel lelkipásztor
datlan állapotban
kórházba,
István
gondnok
ahol június Szatmári
11-én este
befejezte
földi
Tibor
presbiterkölpályafutását és Lisztes
a mennyei
otthonba
tözött.
===========================
Id. Horváth Ferenc testvért gyászolják: felesége, Irma; fia, Ferenc; menye,
VÁRJ Ádám;
MÉG!
Ildikó; unokája,
rokonai, ismerősei,
és a3:16
nagyváradi
magyar baptista
Józsué
(2Móz 14,21-22)
gyülekezet testvérisége. A viszontlátás
reményével, emlékét szívünkben
megMegállt a víz.
őrizzük.
Minthogyha óriási kéz
Horváth Ferenc,
tartotta lelkipásztor
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.

A jubiláló melbourne-i gyülekezet
Herjeczki Géza (1977)

8.2010.
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Letter
from ETHEL
P. Kish
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

June
27, 2019.
folytatás
az 1. oldalról
Myélet
special
greetings
to you
am
Az
gyötrelem,
de azért
vanall.
mit Ienni,
with
you
in
thought
and
prayers.
I
trust
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
you will receive a special blessing.
aThe
tisztességes
jogukat
theme temetéshez
chosen forvaló
this
year’sis
megtarthatták.
AzFruitful
élet egy merõ
conference
is ‘A
Life’.kinlódás,
It is a
reménytelenség
és halál. De hát ezis jobb,
good
one. A Challenge.
mint
a
semmi,
és
kilátás
Much can be úgy
saidsincs
about
howennél
to
többre. Fogadjuk
a helyzetet,
az adott
achieve
a fruitfulellife.
In the és
business
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
world
it is called
Input
to have Output.
Hányan
tengetik
az
életüket
ma is
The same principle applies to a Chrisezzel
tian
in a rabszolga-gondolkodással?
Christian world. If you want to
tengette
azhappy
életét life,
Izráel
el
haveÍgy
a blessed
and
youmíg
must
nemINPUT.
jött hozzá
Szabadító
ki nem
have
Godaexpects
thisés
from
us.
hozta
házából.
Whatõket
anda szolgaság
how do we
accomplish
this?
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
He will guide
us egy
andkülönös
He did.mondaJesus
12:42-ben
találunk
gave
His all for us, He gave His life.
tot Istenrõl.
ThusVirrasztott
He expects
something
us.
az Úr
azon az from
éjszakán,
What and how, He will reveal it to me.
amikor
kihozta
õketfor
Egyiptomból.
Ez az
He
will do
the same
you.
éjszaka az Úré volt.
- IfMicsoda
you can evangélium
teach, then teach
littlea
van the
ebben
children
the stories
of Jesus.
so
mondatban?
Virrasztott
azThey
Úr. are
Pedig
eager
to
hear
them
and
will
remember
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
them
allMit
ofjelent
theiraz,
lives.
there
alszik.
hogyToday,
virrasztott
az
are
aids available
help.
Úrmany
azon visual
az éjszakán,
amikor tokihozta
During
my time, flanellograph was
népét Egyiptomból?
popular. The children will remember
szólva
– Isten mindent
thoseEmberileg
stories from
the Bible.
félretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt
azon
- If you have a singing voice,
sing
to
azGlory
éjszakán.
A Join
szabadulás
minden
the
of God.
the church
choir.
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
What
a Blessing
to hear a good
choir
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
number at a worship service. I did my
kísértBeginning
végig. Hátin
kicsoda
ezSchool,
a rabszolga,
share.
Sunday
then
koszos,
nép,Not
hogy
az Isten
Youth
and rongyos
Senior choir.
because
my
személyesen
gondoskodik
róluk, ésI
voice
was so exceptional,
but because
mindent
félretéve
figyel had
rájuk?
loved
to sing.
Each hymn
a message
1500
évvel
késõbb
ismétand
virrasztott
in song
that
reached
the heart
soul of
the
Many soulskertben,
have been
leda
az Listener.
Isten a Gecsemáné
azon
tocsütörtök
Christ through
a message
a song.
éjszakán,
azon a inpénteken,
You
may
Say “I can’t
sing, I’m
a
azon
a think
húsvétorhajnalon,
amikor
a mi
monotone...
Okay.’
szabadításunk
történt.
- You
learn tobizonyságom
play an instrument,
Sõt,can
személyes
van arjoin
church
band
evenvirrasztott
if all youazcan
ról,ahogy
velem
együtt
Úr
do28is évvel
beat aezelõtt
drum. Drummers
are needed
egy téli estén,
amikor
too.
I played
the French
Horn
in my
rólam
is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
church band for many years.
- If
none ofszabadok,
the above gyõztes
appeal toszabayou,
Üldözött
ordok.
you are
too
busy
taking
care
of
your
Elindultak tehát. Nem volt tefamily,
wonderful. Nem
Bake lehetett
an extramobilcake
lekommunikáció.
or cook a little more food to share with
rákérdezni
a sor
elején,
hogy
a telefonon
sick friend,
or a young
mother
who
is
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
stressed out taking care of her little ones.
milliós
asszonyok,
One
of mynép,
joys was
taking a gyermekek,
tray of food
barmok,
szekerek, végetoöregek,
the sickjuhok,
elderly.
The Hungarian
soup
láthatatlanwas
konvoj.
Veres tenger
part“húsleves”
wellAknown,
welcomed
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyand loved everywhere.
szer
csak felröppen
hír, with
az egyiptomi
- A telephone
call orahelp
grocery
sereg közeledik.
Kitör a medication
pánik a táborshopping
and delivering
is
ban. Elõl
a tenger,
mögöttük
ellenség.
another
way
to serve.
Even az
a teenager
A nép
segítségért
kiált Istenhez,
can
help elõbb
with some
of the above,
to care
about
another.
“LoveMózesnek:
thy neighbor
aztánone
pedig
neki esik
Mit
astettél
thyself.”
velünk, miért hoztál ki minket
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- Another way
to serve14:
with
Egyiptomból?
2Mózes
10,the
11.Lord’s
Jobb
work
is
to
support
it
financially.
God
lett volna szolgaként meghalni Egyiploves
a Cheerful
so
tomban.
Kiderül,Giver.
hogy This
van is
a Input
népnek
that
you
will
have
Output
available
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Hato
help
the needy
people tisztelik
who liveazinUrat,
your
jól mennek
a dolgok,
Birth-land or your Homeland. The poor
de ha
balulbe
ütwith
ki valami,
will
always
you. máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
I worked
supported the Bethesda
hibás,
hogy and
ide jutottunk?
Home
for
many
taking tart
careezen
of the
Mellesleg, sokyears
keresztyén
a
elderly.
Now,
I
am
an
elderly.
During
szinten a hitéletében.
the Great Depression for fund raisers,
Ekkor and
Mózesnek
Isten
suppers
bazaarseszébe
were jutpopular.
ígérete.
6-8. Isten
The
big2Mózes
fund 6:
raiser
that megígérte,
saved the
hogyPeople’s
megszabadítja
õket
az egyiptoOld
Home in
Michigan
from
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét
ígéret
closing was held at the HoltonazAvenue
földjére. Akkor
tehát,Church
nem kell
a
Hungarian
Baptist
in félni
Cleveland.
The local farmers
jelen veszedelemtõl,
mert (members
ez csak egyof
the
church)
the food,Nem
the ladies
rövid
epizóddonated
a nép életében.
ez a
cooked
it
and
the
wonderful
large
brass
vég, Isten folytatást ígért. Most az
a
band
attracted
the people
to theIsten
big
dolgunk,
hogy erõsen
ráálljunk
event.
Other
Hungarian
Baptist
churches
szavára.
Így bátorítja
Mózes
a népet:
Ne
supplied
the
handmade
bazaar
items,
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
“csiga noodles” and pastry. Churches
hogyan szabadít
megitems.
ma azIÚr
bennesupplied
the bazaar
remember
teket!
2Mózes
14:
13,
14.
that big event. It worked. The Home was
nem okosabb,
mint aGod
nép, csak
ableMózes
to continue
operating.
is so
hisz Istenben,
és a our
hit beszédét
mondja
good.
He provides
daily needs.
tovább
az üldözött
szabadoknak.
Ha
In Bridgeport
at the
Silliman Baptist
Isten az we
aki,had
akkor
teljesíti
Õ beszédét.
Church
a group
of az
younger
ladies
Ebben
hittgreatly
Mózes.interested in Missions.
who
were
Ha azt
kérdezte
volna
valaki MózesThey
brought
their
portable
sewing
machines
church
and amit
hummed
away
tõl: Mikor to
teljesíti
Isten,
megígért?
at
making
hospitalvolna,
pads,
Erre
Mózeshospital
csak aztgowns,
válaszolhatta
baby
and Ha
blankets,
quilt
hogy:garments
Nem tudom.
valaki and
azt kérsquares,
plus
providing
school
supplies
dezte volna: Mózes, mondd meg nefor
Foreign
Mission
Stations.meg
It wasIsten
such
künk,
hogyan
szabadít
a joy working on those projects.
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
- We have
Mission projects
Mózes
csak our
aztHome
válaszolhatta
volna,
too.
Get
involved.
You
willazonban
be blessed.
hogy: Nem tudom! Egyet
tuThere
many értetek,
more ways
serve
dok!
Az are
Úr harcol
és a to
lehetetour
Lord.
onlyvezetni,
mentioned
lenbõl
is kiI tud
mert aÕfew.
az Úr.You
mayEzsay
what
I
mentioned
is
easykofor
a bibliai hit. Hinni azt jelenti,
some
of
you,
but
I
can’t.
Okay.
I
can
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
accept
that, butellentmondani
I cannot accept
the fact
annak minden
látszik
is.
that you can’t pray for the Lord’s projects
Nemfor
tudom,
csak
and
thosehogyan
who areszabadít
workingmeg,
on them.
és will.
hiszek benne, és amit nekem
Ivárok
hope rá
you
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
God hasÚtat
blessed
a longlefélife
feladata.
nyitnimea with
tengeren,
- 100 years plus. Even in so-called
kezni a harcikocsik
kerekét,
retirement
I am busy. He
blessedhomályt
me with
bocsátani
az
egyiptomiakra...
a
good memory or recall and manymind
depend
Szabadító
Úr feladata.
véghezand
a
on
it. My life
has beenÕa viszi
wonderful
szabadítást
kegyelembõl.
Hitbecause
által fo-I
happy
journey.
Wonderful
gadhatodthe
el. challenge
Hit által élhetsz
szabadon,
accepted
to serve
my Lord
bár mindig
üldözötten, de ugyanakkor
anyway
I can.
gyõzelmesen,
Úr hadakozik
You, too, canmert
haveaza happy
fruitful
érted.
life if you dedicate your life to serve
A—
tengerparton
halál Ikapujában
Him
that is the aInput.
pray that
álltak,
Isten
megnyitotta
you
will
dopedig
so. He
will giveszámukyou the
Output,
blessings
of a Happy,
ra az élet the
kapuját,
és õk átléptek
a haFruitful
lálból az Life.
életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
God Bless You All.
Ethel Petre Lukács
Kish, Kish
Ernőné
János

AT THE
CAMP
Magyarországi
Baptista
Egyház
Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
AFTER
25 YEARS
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
It has been over 25 years since we have
www.baptista.hu/berettyoujfalu
been to the Hungarian Baptist Camp.
ItKedves
seems like
such a long
timeKriszago, but
Testvéreink
Jézus
when we arrived at the camp this year, in
tusban!
many ways it seemed like just yesterday.
Kedves
Amerikai
Magyar son
Baptista
We
also had
our youngest
Joshua
Szövetség!
with us. He was very young the last
time
he igazságtalan
was here, so az
it was
exciting
„Nem
Isten,
hogy to
tell him alla about
our memories.és aMy
elfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
parents owned
cottage just down
szeretetrõl,
melyeta tanúsítottatok
az Õthe
neve
szolgáltatok
és szolroadiránt,
and amikor
we came
to the camp
every
gáltok
(Zsid 6:10)
year.a szenteknek.”
I don’t remember
a year that we
were not there. My father helped build
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránk
ne- we
the
church building
one year
while
héz
helyzetünkben.
were
on vacation. The same is true for
Imaházunk
és a
my
husbandaugusztus
Kornel. végi
His leomlása
parents had
lebontása
után
reménységgel
cottage on
the jó
camp
property andvathey
gyunk
hogy
Isten
were afelõl,
all very
active
at megsegít
the camp.benThey
nünket
egy új there
és szép
hajlékot
were always
cutting
grass,építeni
cooking
istentiszteletek
céljára,
az Õ neve
dicsõ-My
in the kitchen,
and doing
repairs.
ségére.
A munkálatokat
jövõthat
tavasszal
father-in-law
built the dock
is still at
kezdjük
meg,
addig
a
nem
várt
tervethe camp today. After we got married,
zéssel
és and
az Iengedélyek
beszerzésével
Kornel
continued to
go to the camp
foglalkozunk.
every year until we moved to Michigan
és szándékunk
végrehajinTervünk
1992.
wea moved
to Florida,
tására
fogjuk Later
fordítani
kedves testvérek
which
made
it
very
difficult
for us to
által számunkra eljuttatott összeget:
continue
going
to
the
camp.
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter
The extended Kuti Family at the Camp
===========================
This year we realized that it has been
too long VÁRJ
and decided
to be there for the
MÉG!
conference.
When
we arrived
on Sunday
Józsué 3:16
(2Móz
14,21-22)
morning, so many memories flooded our
minds and hearts as we walked around
Megállt
a víz.
the camp. So many things
had changed,
Minthogyha
óriási
kéz
but it was still the same camp. Kornel’s
tartotta
volna föl,
parent’s cottage looked
different,
but it
megállt,
was still there. The same church
buils rakásra
ding was there. Many
of the gyûlt,
cottages
feszült,
were the same, but some looked
very
hullámra
hõkölt.was
different. hullám
The biggest
change
definitely the dining room. Megállt
It was so
very different from the building
that was
egy percre,
there previously. amíg a túlsó partra
nem értünk.
Just like many of theát
structures
looked
different, the same thing can be said for
Várj még
the people at the camp.
ThereUram!
were so
Kezed
ne that
veddwe
el!did
many new faces and
people
not know; butMég
whatmindig
happiness
it brought
itt vagyok,
us to see
many itt
young
couples,
teens,
mégsomindig
vagyunk
sokan.
and children there enjoying the same
camp that we had
enjoyed
for (1977)
so many
Herjeczki
Géza

9.2010.
oldal szeptember

years.
What a joy SZABADOK
it was though, when
ÜLDÖZÖTT
we saw the first familiar faces. Kornel’s
folytatás
1. oldalról
uncle
and az
aunt
walked toward us with
smiles
on
their
faces.
They
so
Az élet gyötrelem,
de azért
van were
mit enni,
happy
to
see
us.
Slowly,
we
saw
more
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
and more people that we knew. Many of
a tisztességes
temetéshez
való
jogukat
Kornel’s
relatives
were there
that
we hadis
megtarthatták.
Az
élet
egy
merõ
kinlódás,
not seen in years. There were also other
reménytelenség
halál. De
ezis jobb,
people
we knewésfrom
thehát
Hungarian
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
Baptist church in Toronto, including
többre. Fogadjuk
el a helyzetet,
és az
adott
Kornel’s
best friend
as a teen,
Robert
keretekben
próbáljuk
tenni.
Csercsa.
Then
there elviselhetõvé
were the families
tengetik
életüket
ma is
that Hányan
we knew
fromazthe
Hungarian
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Baptist
Church in Detroit where I
az the
életét
Izráel mígthe
el
grewÍgy
up,tengette
including
Herjeczki’s,
nem jött
a Szabadító
ki nem
Miko’s,
andhozzá
the Fur
family. Itéswas
just
like
oldõket
times.
hozta
a szolgaság házából.
It was so good to be able to attend
the Milyen
morning
evening services.
a miand
Szabadítónk?
2Mózes
Even
though
we
may
have
a hard
time
12:42-ben találunk egy
különös
mondanow
speaking Hungarian, we still
tot Istenrõl.
understand
everything.
the
Virrasztott
az Úr azonFinally,
az éjszakán,
highlight
for
Kornel
was
when
he
got
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez to
az
play
guitar
thevolt.
evening service. This
éjszaka
azin
Úré
was Micsoda
somethingevangélium
that he hadvan
done
everya
ebben
year at the camp, so he felt very blessed
Pedig
tomondatban?
be asked to Virrasztott
play. AfteraztheÚr.
evening
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
nem
service, a few people stayed to just play
alszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
az
their instruments together. It started out
Úr four
azon people,
az éjszakán,
with
but thenamikor
slowlykihozta
others
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
picked
up atheir
instruments
and azon
joineda
az Isten
Gecsemáné
kertben,
in.csütörtök
What joyéjszakán,
I had listening
play
azon to
a them
pénteken,
and
I
know
that
Kornel
will
cherish
azon a húsvét hajnalon, amikor athat
mi
time
together. történt.
szabadításunk
Hopefully
it willbizonyságom
not be another
Sõt, személyes
van 25
aryears until we go to the camp again. We
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
both came home saying what a blessed
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
time we had!
rólam is lehulltak a rabtartó
Margie bilincsei.
Kuti
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. MISSIONARY
Elindultak tehát. Fund
Nem volt telekommunikáció.
lehetett mobilThe purpose: Nem
supporting
the
missionary
initiativesa sor
of our
young
telefonon
rákérdezni
elején,
hogy
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.
Contributions
can bekiált
mailed
to
A nép
elõbb segítségért
Istenhez,
the Treasurer
(address
page 2). Mit
aztán
pedig neki
esik on
Mózesnek:
tettél velünk, miért hoztál ki minket
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Do Christians
Egyiptomból?
2Mózesand
14: Muslims
10, 11. Jobb
lett volna
szolgaként
meghalni
EgyipWorship
the Same
God?
tomban. Kiderül,
hogy
van
a
népnek
Al Mohler
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
A
statement
made
a professor
at a
jól mennek a dolgok,bytisztelik
az Urat,
leading
evangelical
college
has
become
de ha balul üt ki valami, máris pániakolnak
flashpoint in a controversy
thatvolt
really
keresnek.
a
matters.ésInbûnbakot
explaining
why sheKi
intended
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
to wear a traditional Muslim hijab over
sok keresztyén
ezen a
theMellesleg,
holiday season
in order totart
symbolize
szinten a hitéletében.
solidarity
with her Muslim neighbors,
Mózesnek
jut Isten
theEkkor
professor
assertedeszébe
that Christians
and
Muslims
worship
the same
God.
ígérete.
2Mózes
6: 6-8. Isten
megígérte,
hogy
megszabadítja
õket
az
egyiptoIs this true?
miak
népét azdepends
ígéret
Thekezébõl,
answer és
to beviszi
that question
upon
a distinctly
Christian
and félni
clearly
földjére.
Akkor tehát,
nem kell
a
biblical
answer to yetmert
another
question:
jelen veszedelemtõl,
ez csak
egy
Can
worship the
rövidanyone
epizód atruly
nép életében.
NemFather
ez a
while rejecting the Son?
vég,
Isten
folytatást
ígért.
Most
az
a
The Christian’s answer to that
dolgunk, must
hogy follow
erõsen the
ráálljunk
Istenof
question
example
szavára.Jesus
Így bátorítja
Mózes the
a népet:
Ne
Christ.
himself settled
question
féljetek!
helyt,
meglátjátok
when
he Álljatok
responded
to és
Jewish
leaders
who
confronted
he Úr
hadbennesaid “I
hogyan
szabadíthim
megafter
ma az
am
the2Mózes
light of14:
the13,
world.”
teket!
14. When they
denied
him,
Jesus
said, “If
you
knewcsak
me,
Mózes
nem
okosabb,
mint
a nép,
you would know my Father also” (John
hisz Istenben,
a hit
beszédét
mondja
8:19).
Later in és
that
same
chapter,
Jesus
tovább
az of
üldözött
szabadoknak.
used
some
the strongest
languageHaof
Istenearthly
az aki, akkor
teljesíti
az Õ beszédét.
his
ministry
in stating
clearly
that
to deny
him is to deny the Father.
Ebben
hitt Mózes.
Ha azt kérdezte
valaki MózesChristians
andvolna
Muslims
do not
tõl: Mikor the
teljesíti
Isten,
amit megígért?
worship
same
God.
Christians
worship
thecsak
triune
God, Father,volna,
Son,
Erre Mózes
azt válaszolhatta
and
andHa
novalaki
other azt
god.kérWe
hogy:Holy
NemSpirit,
tudom.
know
the
Father
through
the
Son,
and
dezte volna: Mózes, mondd meg ne-it
is
solelyhogyan
through szabadít
Christ’s atonement
for
künk,
meg Isten
sin that salvation has come. Salvation
bennünket
ebbõl who
a lehetetlen
comes
to those
confesshelyzetbõl?
with their
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
lips that Jesus Christ is Lord and believe
hogy:
tudom!
Egyet
tuin
theirNem
hearts
that God
hasazonban
raised him
from
theÚrdead
The
dok! Az
harcol(Romans
értetek, és10:9).
a lehetetNew
leavesmert
no Õ
margin
lenbõlTestament
is ki tud vezetni,
az Úr. for
misunderstanding.
To
deny
the
Son
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti,
ko-is
to
deny
the
Father.
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
To affirm this truth is not to argue that
annak minden ellentmondani
is.
non-Christians,
our Muslim látszik
neighbors
Nem tudom,
hogyan
szabadít
meg,God
csak
included,
know
nothing
true about
or
várok
és hiszek
benne,
ésmonotheistic
amit nekem
to
denyráthat
the three
major
mond, megteszem.
A többi
pedig azand
Õ
religions
— Judaism,
Christianity
Islam
— Útat
sharenyitni
some amajor
theological
feladata.
tengeren,
lefébeliefs.
three religions
that
kezni a All
harcikocsik
kerekét,affirm
homályt
there
is
only
one
God
and
that
he
bocsátani az egyiptomiakra... mindhas
a
spoken to us by divine revelation. All
Szabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
three religions point to what each claims
szabadítást
kegyelembõl.
által foto
be revealed
scriptures. Hit
Historically,
gadhatod
Hit által and
élhetsz
szabadon,
Jews
and el.
Christians
Muslims
have
affirmed
many
points ofdeagreement
on
bár mindig
üldözötten,
ugyanakkor
moral
teachings.
Allazthree
theological
gyõzelmesen,
mert
Úr hadakozik
worldviews
hold to a linear view of
érted.
history,
unlike
manya Asian
A tengerparton
halál worldviews
kapujában
that believe in a circular view of history.
álltak,
Isten
pedig
megnyitotta
And yet, when we look moreszámukclosely,
ra az these
élet kapuját,
õk átléptek
a ha-to
even
points ofésagreement
begin
lálból az
életbe.Christian trinitarianism
break
down.
is rejected
by both
and Islam.
Ezt a lépést
se Judaism
halogasd!
Muslims
deny te
that
Jesus Christ is the
incarnate and eternal
Son of
God and
Lukács
János

go
further to deny
that God
has a son.
Magyarországi
Baptista
Egyház
Any
reader
of
the
New
Testament
knows
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
that this was the major point of division
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2. The
between
Christianity and
Judaism.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
central
Christian claim that Jesus is
Israel’s promised Messiah and the divine
Kedves
Testvéreink
KriszSon
become
flesh led toJézus
the separation
tusban!
of the church and the synagogue as is
revealed
the BookMagyar
of Acts.Baptista
Kedves in
Amerikai
There is historical truth in the claim
Szövetség!
of “three Abrahamic religions” because
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a ti cselekedeteitekrõl
a
look to Abraham
as a principal ésfigure
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ
and modelmelyet
of faith.
But this historical
neve
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the fact
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denied that
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Imaházunk
augusztusrevealed
végi leomlása
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have
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is a he
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at worship.
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and
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worshipa the
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the authority of Pope
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committed to the authority of Scripture
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alone andVÁRJ
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New
Testament.
Józsué
3:16 (2Móz 14,21-22)
Francis J. Beckwith, a leading
Catholic apologist and
philosopher,
Megállt
a víz.
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Várj not.”
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el!
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Még mindig
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itt vagyunk
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kihozta
õketwith
Egyiptomból.
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Úr azon
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éjszakán,
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every single
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mindent
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everywhere
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demands
thatazon
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és csak azalso
Õ népére
figyelt
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truth concerning
az our
éjszakán.
A the
szabadulás
minden
Christ
as the személyesen
only way to truly
know
mozzanatát
felügyelte,
the
Father.
minden
pillanatot figyelõ tekintetével
kísért
végig.
Hát
kicsoda ezthat
a rabszolga,
We must
also
understand
the most
basic
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is the one
koszos,
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with
absolute clarity.
One cannot
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Son and
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is no
question
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then claimazon
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a
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a mi
and Muslims worship the same God.
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, ELNÖKI
hogy velemBESZÁMOLÓ
együtt virrasztott az Úr
Rámaezelõtt
tábor, egy
2019.téli
július
06.amikor
28 évvel
estén,
rólam
is
lehulltak
a
rabtartó
bilincsei.
Szeretettel köszöntöm közgyűlésünk
résztvevőit, akik vették a fáradságot, és
Üldözött
gyõztes szabaeljöttek,
hogy szabadok,
együtt foglalkozzunk
szödok. Elindultak
tehát.
Nem voltemtevetségünk
ügyeivel.
Hálaadással
lekommunikáció.
Nemközgyűlésünkre,
lehetett mobillékszem
vissza tavalyi
amely
több rákérdezni
tekintetbena sor
is jelentős
volt.
telefonon
elején, hogy
Szövetségünk
éves van-e.
évfordulóját
hátul minden110.
rendben
Közelünkét
nepeltük,
amelynek
apropóján
családi
milliós nép,
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gyermekek,
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szerveztünk.
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egy három
mandásereg közeledik.
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a tábortumra
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azóta
eltelt
időszakrakiált
visszatekintAAznép
elõbb
segítségért
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veaztán
a 126.
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eszempedig
nekiszavai
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Mit
be:
Hatalmasan
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az
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Úr,
azért örvendezünk.
sokféleképEgyiptomból?
2Mózes Isten
14: 10,
11. Jobb
pen
megáldotta
közösségi
életünket,
ezt
lett volna szolgaként meghalni Egyipatomban.
napirenden
lévő jelentések
Kiderül,
hogy van is
a igazolni
népnek
fogják. Ami engem illet, a következő
hite, de méghárom
nagyonterületre
gyenge azszeretném
a hit. Ha
sorokban,
jól
mennek
a
dolgok,
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korlátozni beszámolómat, pontosabban,
de ha balul ütrendezvényeiről,
ki valami, máris
pániszövetségünk
képvisekolnak
és bûnbakot keresnek.
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a
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szolgálatomról,
és szükségben
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I. Szövetségi
rendezvények
Ekkor
Mózesnek
eszébe
Isten
Isten kegyelméből az
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2Mózes
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megígérte,
lési
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tatták
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bátorítja
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gyelméből
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helyt,
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rendezvényt szerveztünk (ifjúsági találhogyan női,
szabadít
meg ma az
Úr bennekozók,
lelkipásztori
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stb),
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fogja részteket!ezeket
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14.
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csak
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szeMózes nem
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a nép,
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megjegyezni,
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az Õ beszédét.
és
tagjai
kívánják
a közösséget,
illetve
Ebben
hitt
Mózes.
arról árulkodnak az ilyen jelek, hogy
Ha azt
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élni Mózesakarás,
ez
a jövőre
néztõl:pedig
Mikorreménységet
teljesíti Isten,adamit
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künk,
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Úrnak
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válaszolhatta
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generációnak,
az ilyen
hogy: Nem tudom!
Egyetrendezvények
azonban tumegszervezését.
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetII. Képviseleti
szolgálatok
lenbõl
is ki tud vezetni,
mert Õ az Úr.
Ez elnöki
a bibliaiszolgálattal
hit. Hinni azt
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koAz
járó
feladatok
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azt, amit
Isten mond,
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közül
kétveszem
eseményt
szeretnék
kiemelni,
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képviselhettem
az
annakszövetségünket
minden ellentmondani
látszik is.
elmúlt
közgyűlési
évben:
Nem tudom,
hogyan
szabadít meg, csak
1. MaBaVisz
Különleges
várok
rá és hiszektanácsülés.
benne, és amit
nekem
esemény
volt szövetségünk
életében
mond, megteszem.
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az Õa
Magyar
Világszövetség
feladata.Baptista
Útat nyitni
a tengeren,tanácsleféülésének
megtartása,kerekét,
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először
kezni
a
harcikocsik
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az egyiptomiakra...
mindvála
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15-17 között.
A detroiti testvérek
Szabadító
Úr helyet
feladata.
Õ viszi
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a tanácsülés
szabadítást kegyelembõl.
fomegtartására,
szeretettel Hit
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példásan
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a programok
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által élhetszmegtartásászabadon,
ról
a vendégek
ellátásáról.
Áldozatbár és
mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
kész
szolgálatukat
ezúton
is köszönjük.
gyõzelmesen,
mert
az Úr
hadakozik
Minden tagszövetség képviseltette
érted.
magát.
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tagszövetségekA tengerparton
a ahalál
kapujában
ben
történő
áldásokról,
örömökről,
ilálltak,
Isten
pedig
megnyitotta
számukletve a kihívásokról és szükségekről.
A
ra az élet
kapuját, és
õk fontos
átléptektéma
a ha-is
tanács
napirendjén
több
lálból az életbe.
szerepelt,
ezek közül csak hármat szeretnékEzt
megemlíteni.
Amennyiben
a lépést te se
halogasd! az alapító szövetségek fölvállalják, jónak láttuk,
hogy a MaBaVisz támogatásával
Lukács Jánosa Vaj-
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is alkalmazzunk
egy misszióMagyarországi
Baptista Egyház
munkást.
A
Kornya
Díj
kiosztásáról
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet is
szó esett, ha az Úr éltet a jövő tavasszal
4100Magyarországon
Berettyóújfalu, Eötvös
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egy
szolgálóu. testvért
www.baptista.hu/berettyoujfalu
szeretnénk
méltatni a díj kiosztásával.
A MaBaViT V. amerikai megszervezéséKedves
Testvéreink
Jézus javaslatok
Kriszről
is beszéltünk,
különböző
tusban!
hangzottak el, de konkrét döntés még
nem
született
ebben Magyar
az ügyben.
Kérem a
Kedves
Amerikai
Baptista
testvéreket, hogy imádkozzanak szövetSzövetség!
ségünk vezető testületeiért, hogy a meg„Nemidőben,
igazságtalan
az és
Isten,
felelő
megfontolt
Istenhogy
akarta
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
a
szerinti döntéseket
tudjunk hozniésebben
szeretetrõl,
melyet
a kérdésben
is. 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
addig a nemegy
vártkisterveSűrűmeg,
programunkba
városzéssel
engedélyek
nézésésis az
belefért,
péntekbeszerzésével
este pedig isfoglalkozunk.
tentiszteleten lehettünk együtt a helyi
Tervünk éstagjaival
szándékunk
végrehaj- Jó
gyülekezet
és látogatóival.
tására
fogjuk
fordítani
a
kedves
testvérek
volt mindezekben Isten jelenlétét
és áláltal
összeget:
dásátszámunkra
tapasztalni.eljuttatott
A gyűlések
befejezése
$5,000,
azaz ötezer dollárt.
után, vasárnapra
(17), vendégeink, szövetségünk
gyülekezetébe
eljutottak
Ezúton istöbb
megköszönve
testvéreink
(Detroit, kérjük
Cleveland,
Torontó,
New York,
segítségét,
továbbra
is a minket
és
ahol imádságaikat!
Isten igéjét hirdetve
azChicago),
Úrra figyelõ
Mindenelősegítették lelki
növekedésünket,
és megszolgálatukra
Istenünk
áldását kívánjuk.
erősítették közösségi kapcsolatainkat.
Testvéri
szeretettelAa Berettyóújfalui
2. Melbourne.
helyi gyülekezet
Baptista
Gyülekezet
nevében:
meghívására
május
26-án feleségemmel együtt részt
Melbourne-i
Pappvettünk
Dániel alelkipásztor
gyülekezet 50
éves jubileumán.
A testSzatmári
István gondnok
vérek szépen megszervezték
az
ünnepi
Lisztes Tibor presbiter
alkalmat, a helyi énekkar és az újonnan
alakult zenekar szolgálata emelte az
===========================
ünnep hangulatát. Sokan eljöttek, hogy
együtt örüljenek
ünneplő gyülekezetVÁRJazMÉG!
tel. A Magyar Konzulátus, Református
Józsuéés3:16
(2Móz
14,21-22)
Egyház
az egyik
román
baptista gyülekezet képviseltette magát az 50 éves
Megállt
a víz. és
évfordulón, a küldöttek
szeretettel
Minthogyha
óriásiaz
kézünáldáskívánásokkal
köszöntötték
neplő gyülekezetet.tartotta volna föl,
A gyülekezetről csak annyitmegállt,
említenék
még, hogy ez az egyetlen
magyar
baptiss rakásra
gyûlt,
ta gyülekezet Ausztráliában; 2001-óta
feszült, a
szövetségünkhöz
tartozik.
Jelenleg
hullám
hullámra
hõkölt.tagjai többnyire idős testvérek Megállt
és testvérnők, akik aggódva gondolnak
jövőre és
egy apercre,
imádkoznak, hogy az Úr adjon új, fiatal
amíg a túlsó
partra
tagokat a gyülekezetben.
Imádkozzunk
nem értünk.
értük, illetve Horváth át
Ferenc
lelkipásztor testvérért és családjáért, akik 2012Várj még Uram!
óta szolgálnak a gyülekezetben.
Kérjük
ne vedd el!erőt
Istent, hogy adjon Kezed
nekik testi-lelki
Még
itt vagyok,
a szolgálatban,
és mindig
szaporítsa
az üdvözülendők
a Melmégszámát
mindigAusztráliában,
itt vagyunk sokan.
bourne-i Magyar Baptista Gyülekezetben is.
Herjeczki Géza (1977)
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III. Szükségben SZABADOK
lévő gyülekezetek
ÜLDÖZÖTT

Gyülekezeteinkben
Isten kegyelméből
folytatás
az 1. oldalról
rendszeresen megtarthattuk istentiszteleteinket,
Az életközösségi
gyötrelem,programjainkat.
de azért van mit Isten
enni,
kegyelmének
és afokhagyma
lelkipásztorok,
illetveés
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És az az egy élet arra hivatott, hogy legalább még egy Herjeczki
életet eredményezzen.
Géza (1977)

A példázatbeli ember eljárása nagyon
dicséretes lenne, ha azzal bízták volna
meg, hogy a kapott kincset megőrizze.
De a megbízatás az értékek kamatoztatására szólt. Az Úr azt akarja, hogy
kamatostól kapja vissza mindazt, amit
tanítványainak és egyházának adott. A
Szentírásban ezek a kifejezések: kamat,
eredmény, termés vagy gyümölcs, nem
egyszerűen a missziós feladatot jelentik,
hanem a feladat teljesítés következtében
létrejött eredményre is utalnak (megtérés, újjászületés).
Ezt az embert terhelte a tétlenség
bűne. Márpedig aki tudna jót cselekedni, de nem cselekszik, bűne az annak (Jk
4:17). Terhelte a lustaság. „Ne legyetek
restek, hanem követői azoknak, akik hit
és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket." (Zsid 6:12). De terhelte a hűtlenség bűne is. "És ha a másén hívek
nem voltatok, ki adja oda néktek, ami a
tiétek?" (Lk 16:12)
Az embernek korlátlan lehetőségei
vannak, és soha nem látott jövő vár reá.
De ez a földi élet számadás alá tartozik.
Életünk jövendője összefüggésben van
azzal, hogyan éltünk e jelenvaló világon. Uram, taníts minket úgy számlálni
napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!
Herjeczki András (1919-1996)

Ady Endre:
Imádság háború után
Uram, háborúból jövök én,
Mindennek vége, vége:
Békíts ki Magaddal s magammal,
Hiszen Te vagy a Béke.
Nézd: tüzes daganat a szívem
S nincs, ami nyugtot adjon.
Csókolj egy csókot a szívemre,
Hogy egy kicsit lohadjon.
Lecsukódtak bús, nagy szemeim
Számára a világnak,
Nincs már nekik látnivalójuk,
Csak Téged, Téged látnak.
Két rohanó lábam egykoron
Térdig gázolt a vérben
S most nézd, Uram, nincs nekem
lábam,
Csak térdem van, csak térdem.
Nem harcolok és nem csókolok,
Elszáradt már az ajkam
S száraz karó a két karom már,
Uram, nézz végig rajtam.
Uram, láss meg Te is engemet,
Mindennek vége, vége.
Békíts ki Magaddal s magammal,
Hiszen Te vagy a Béke.
Száz éve halt meg Ady Endre
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