VOL.
FEBRUARY, 2019.
VOL.111.
102. NO.
NO. 2.
9. SEPTEMBER
2010.

111.
Évf.
2. szÁm,
2019.
FEBRUáR
102.
ÉVF.
9. SZÁM,
2010.
SZEPTEMBER

Hungarian Baptist Convention of North America
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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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mindenfelellentmondani
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egy
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meg,–csak
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és amit nekem
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az édesanyákkal)
mond, megteszem.
A többi pedigjöttek
az Õa
táborba.
- a footballlefécsafeladata.Lesz
Útatutánpótlás
nyitni a tengeren,
patban, és a szövetségben is!
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
A házasság
nem késztermék,
hanem
Szabadító
Úr feladata.
Õ viszi véghez
a
folyamat.
valamiféleHitelőre
szabadítástNem
kegyelembõl.
általelkéfoszített
ajándékcsomag,
amelyet
csak ki
gadhatod
el. Hit által élhetsz
szabadon,
kell bontanunk, miután kimondtuk az
bár mindig
üldözötten, deésugyanakkor
„igent”.
Meglepetésekkel
ellentmongyõzelmesen,
mert amely
az Úr csalódáshoz
hadakozik
dásokkal teli utazás,
érted.
és
fájdalomhoz vezethet – ugyanaktengerparton
a halál kapujában
korAcsodához
és beteljesedéshez
is. A
álltak, Isten
pedig megnyitotta
számukházasság
tényleg
lehet csodálatos.
De
ezernyi
„sajnálom”
kellõkhozzá,
száza meg
ra az élet
kapuját, és
átléptek
haszáz
beszélgetés, többtucatnyi állálbólnehéz
az életbe.
matlan éjszaka és kimerítő nappal, és a
Ezt a lépést
te se halogasd!
készség,
hogy meghaljunk
az önzésnek
– számtalanszor. (Mark
Gungor)
Lukács János

Berettyóújfalui
Baptista
A valódi szeretet
nem Gyülekezet
gerjed haragra,
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös
2.
és nem rója fel a rosszat.
Egy u.
házasság
www.baptista.hu/berettyoujfalu
hosszú
távon csak akkor működőképes,
ha megtanulunk hamar megbocsátani és
Testvéreink
Jézus KriszaKedves
régi dolgokat
nem emlegetni!
A szetusban!
retetünk akkor tud igazán kiteljesedni,
Kedves
Baptista
ha
mindigAmerikai
őszintén Magyar
elmondjuk
a véleSzövetség!
ményünket, de azt megtanuljuk szelíden
megfogalmazni.
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
Isten szeretete
önfeláldozó. Ő azéséletét
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
a
adta értünk.
Legyünk
készek miaz
is áldoszeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
Õ
zatokat
azért,
akinek egy
neve
iránt,hozni
amikor
szolgáltatok
éséleten
szol- át
tartóahűséget
ígértünk!
gáltok
szenteknek.”
(Zsid 6:10)
Győri Gábor (Áhítat 2019)
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
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
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Megállt
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egy percre,
amíg avelünk
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Mibe kezdesz
át nem értünk.
kegyelmes Istenünk?
még Uram!
Zengjen hát Várj
dicsőséged!
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Ajkunkon szól
az ne
ének:
MégTiéd
mindig
itt vagyok,
Urunk,
az élet!
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gondviselésed.
még
mindig
itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1974)
Herjeczki Géza (1977)
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MaBaVisz
ÜLDÖZÖTTVasárnap
SZABADOK

folytatás
folytatásazaz1.1.oldalról
oldalról
felhasználta céljainak elérése érdekében
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
a magyarok és más nemzetek között.
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
Mint a BVSZ esetében, hálaadással ema tisztességes temetéshez való jogukat is
lékezünk a MaBaVisz testvérisége által
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
végzett misszióra, az előttünk álló útreménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
szakaszra pedig Isten megáldó kegyelmint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
mét kérjük. Imádkozzunk, hogy a nagytöbbre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
világban élő magyar baptisták, mint a
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
világ sója és világossága, a jövőben is
Hányan tengetik az életüket ma is
betöltsék küldetésüket.
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Jelenleg
6 tagszövetség
(MagyarorÍgy tengette
az életét Izráel
míg el
szag,
Észak
Amerika, és
Kárpátalnem Erdély,
jött hozzá
a Szabadító
ki nem
ja,hozta
Felvidék,
a Magyar
õket aVajdaság)
szolgaságalkotja
házából.
Baptista Világszövetséget. A következő
sorokban
a atagszövetségek
hálaadással
Milyen
mi Szabadítónk?
2Mózes
feltárt
imakéréseit
ismertetjük.
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Dr. Gergely István
Virrasztott az ÚrMABAVISZ
azon az éjszakán,
elnök
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Hálaadások
és van ebben a
Micsoda evangélium
imakérések
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik.Magyarország
Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr
azon azszáma
éjszakán,
amikor kihozta
Megtérők
növekedjen!
népét Egyiptomból?
A Emberileg
közösségeink,
szólva –gyülekezeteink
Isten mindent
egészségesek
és
legyenek.
félretett és csakerősek
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.
Budapest
Benczúr
utca 30 számú
Sõt,
személyes
bizonyságom
van arépület, aminek a felújítása
ról, hogy velem
együtt
virrasztott
az Úr
idén elkezdődik
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
Budapest VI. Kerületében új gyülekerólam
is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
zet indult.
Az alapítók
kirendelése.
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.
február
3. oldal

Az oktatási 2Mózes
és a szociális
intézméEgyiptomból?
14: 10, 11.
Jobb
nyeinkben
tudjuk
hitelesen
bemutatni
lett volna szolgaként meghalni EgyipKrisztust!
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite,
még nagyon gyenge az a hit.Isten
Ha
A degyülekezetplántálásainkat
jól mennek
áldja
meg! a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris pániA budapesti
Benczúr
u. 30 számú
épükolnak
és bûnbakot
keresnek.
Ki volt
a
let
felújítása
jól
haladjon.
hibás, hogy ide jutottunk?
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.
Erdély
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
Szövetségünkben
ez Isten
év márciusában
ígérete.
2Mózes 6: 6-8.
megígérte,
megtartandó
vezetőségi
választásért.
hogy megszabadítja õket
az egyiptoAz Úr
hívjonéselbeviszi
új lelkimunkásokat.
miak
kezébõl,
népét az ígéret
földjére.
Akkor
tehát,
nem
kell félni
a
Legyen ez a Szövetségünkhöz
tartozó
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
gyülekezeteknek a növekedés és egység
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
éve.
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
Az 2018-ban
megtartott
éves
közgyűbennünket
ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
lés a nagybányai baptista imaházban.
MózesIgét
csak
azt
válaszolhatta
hirdet Mike Sámuel lp.volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuAz újonnan megválasztott EMABISZ
dok!
Az Úr
harcolbaptista
értetek,ifjúsági
és a lehetet(erdélyi
magyar
szölenbõl is kivetség)
tud vezetni,
mert Õ az Úr.
vezetősége.
Balról:
vezetőségi
tag: Budai
Dániel,
Ez a bibliai
hit. Hinni
azt jelenti,
kotitkár:
Moroz
Tamás,
elnök:
Szűcs
molyan
veszem
azt,
amit
Isten
mond,
ha
Dávid, vezetőségi tag: Kiss Evódia,
annakgazdasági
minden ellentmondani
látszik is.
titkár: Kiss Máté.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok
rá és hiszek
benne,
és amit nekem
Ajándékozza
meg
a gyülekezetinket
ebben
évben az Úr
megtért
és
mond, az
megteszem.
A frissen
többi pedig
az Õ
szolgálatra
odaszánt
feladata. Útat
nyitnicsaládokkal.
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.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János

Fiataljainkért, Baptista
hogy ragaszkodjanak
Magyarországi
Egyház
Isten
igéjéhez.
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100
Berettyóújfalu, Eötvös
u. 2. testGyülekezeteinkből
kivándorolt
www.baptista.hu/berettyoujfalu
véreinkért,
hogy ahol tartózkodnak, ott
lelkileg erősödjenek meg és ragaszkodKedves
Testvéreink Jézus Kriszjanak
az Úrhoz.
tusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor

Észak-Amerika
Szatmári István gondnok
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életét Izráel
míg el
fellowship
with our
and families,
nem
Szabadító és look
ki nem
but
it jött
gavehozzá
us a a breathtaking
at
hoztawonderfully
õket a szolgaság
házából. God’s
how
extraordinary
creations really are. Although I’ve
visited
Arizona
the age of four,
my
Milyen
a miatSzabadítónk?
2Mózes
parents
joketalálunk
with me
ask me
why
12:42-ben
egyand
különös
mondaI tot
want
to go yet again, but it’s obvious
Istenrõl.
that Virrasztott
I wanted toazsee
beauty
of AriÚrthe
azon
az éjszakán,
zona
with
new
eyes,
eyes
that
can
fully
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez
az
comprehend
the
beauty
of
it
all.
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
We startedéjszakán,
off the 5-day
tripawith
going
csütörtök
azon
pénteken,
toazon
Sedona
and hiking
up the
beautiful
a húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
mountains
of Red
Rock county. After a
szabadításunk
történt.
hardSõt,
day személyes
hiking, it was
nice to relax
bizonyságom
vanand
arsee
Chapel
ofegyütt
the Holy
Cross inazthe
ról,the
hogy
velem
virrasztott
Úr
evening,
up foregy
all to
this amikor
cross28 évvellitezelõtt
télisee
estén,
shaped
built
into the
hills of
rólam ischapel
lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
Sedona. We were able to visit Hillsong
Church
in Scottsdale
thegyõztes
next day,
on
Üldözött
szabadok,
szabaSunday.
This
is
where
we
learned
about
dok. Elindultak tehát. Nem volt teputting
our big puzzle
together
thatmobilonly
lekommunikáció.
Nem
lehetett
God
sees
the
full
picture
of,
and
because
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
of that, allowing God to put His puzzminden
rendben
Közel
lehátul
pieces
in our
life asvan-e.
opposed
to két
us
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
putting our own pieces that don’t fit and
öregek,
juhok,the
barmok,
végedon’t
complete
pictureszekerek,
God wants
to
láthatatlan
konvoj.
Veres tenger
partcomplete.
This
was aAwonderful
Segway
ján the
tábort
vernek,
into
New
Year, megpihennek.
where a lot ofEgyus
szer csak
felröppen
hír, azonegyiptomi
found
it necessary
to areflect
this idea
közeledik.
Kitörina the
pánik
a tábortosereg
let God
take control
upcoming
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
year.
AMonday
nép elõbb
wassegítségért
a laid-backkiált
day, Istenhez,
catching
Mózesnek:
Mit
upaztán
withpedig
friendsneki
andesik
enjoying
Zsigmond
tettél velünk,
miért
hoztál kisuch
minket
Balla’s
apartment
amenities
as

2019.
február
3. oldal

basketball
courts,
a rooftop
jacuzzi
and
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10,
11. Jobb
pool,
a
game
room,
and
much
more.
lett volna szolgaként meghalni EgyipTuesday
New Year’s
Eve, aand
while
tomban. was
Kiderül,
hogy van
népnek
some
of
us
went
shopping
and
other
hite, de még nagyon gyenge az a hit.golfHa
ing
at Top Golf,
we eventually
to get
jól mennek
a dolgok,
tisztelikmet
az Urat,
together at Zsigmond Balla’s apartment
de ha balul
üt ki the
valami,
páni-of
again.
We spent
final máris
minutes
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
both the old and new year in the rooftop
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
Jacuzzi and were led into the new year
Mellesleg,
sokled
keresztyén
ezenon
a
with
a devotion
by Robi tart
Juhasz
szinten
a
hitéletében.
togetherness and loving one another. It
wasEkkor
a veryMózesnek
unique wayeszébe
to greetjut
theIsten
2019,
ígérete.
2Mózes
6: the
6-8.rooftop
Isten megígérte,
but
the view
from
and being
hogysuch
megszabadítja
õketmade
az egyiptowith
amazing people
this one
of
thekezébõl,
most memorable
getmiak
és bevisziNew
népétYear’s
az ígéret
together’s
I’ve ever
been
a part
That
földjére. Akkor
tehát,
nem
kell of.
félni
a
night
was greeted with
jelen veszedelemtõl,
mert aezmemorable
csak egy
Denny’s
experience
(which can
be ez
only
rövid epizód
a nép életében.
Nem
a
explained
by
the
ones
who
were
there).
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
Although
Tuesday
the lastIsten
and
dolgunk,
hogy
erõsenwas
ráálljunk
final day, we spent it on catching up
szavára.
Ígyand
bátorítja
a népet:
with
sleep,
watchMózes
the sun
set in Ne
the
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
west from a landmark called Hole in the
hogyanwhich
szabadít
ma azwith
Úr abenneRock,
is a meg
big rock
crater
teket! 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.
inside,
allHinni
of Phoenix
visible
Ez a making
bibliai hit.
azt jelenti,
kofrom
inside
this
crater-like
structure.
molyan
veszem
azt,
amit
Isten
mond,
haIt
was the best way to end the trip, together
annakpeople
minden
ellentmondani
látszik is.If
with
that
we love an cherish.
Nemtrip
tudom,
szabadít
meg,
this
did hogyan
anything,
it made
us csak
grow
várok rá
és hiszek
benne,
amitcloser
nekemto
closer
together
as well
as és
grow
Christ.
With the Wonders
nature,
mond, megteszem.
A többiofpedig
az Õto
the
devotions
by many
of us, itleféwas
feladata.
Útat led
nyitni
a tengeren,
the
most
memorable
way
to
welcome
the
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
promising
year
of
2019.
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Samuel Szabo
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,
Istendays
pedig
megnyitotta
The five
that
we spent inszámukCanada
ra azthe
életNew
kapuját,
és õk
hafor
Year’s
Skiátléptek
camp awere
lálból az életbe.
refreshing
and joyful. The basic outline
for Ezt
what
we did
each
day was: have a
a lépést
te se
halogasd!
devotional time in the morning, then do
Lukács
Jánostubing
a winter activity such
as snow

or
skiing/snowboarding.
A different
Magyarországi
Baptista Egyház
person
led
the
devotional
time
each day,
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
so
we
were
all
able
to
hear
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u.different
2.
perspectives and hear about how God is
www.baptista.hu/berettyoujfalu
working in their lives.
Kedves
Testvéreink
Jézusbecause
Krisz-we
These days
were relaxing
tusban!
had time to play games, talk with each
other,
andAmerikai
spend timeMagyar
with God.
On SunKedves
Baptista
day, we were given the opportunity to go
Szövetség!
to Toronto and visit the church. This was
„Nem
igazságtalan
az Isten,
hogyand
an
encouraging
time for
the youth
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
the congregation.
It was the last
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
az SunÕ
day
and
the
church
members
spent
time
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolsharing
what they were
for in
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid thankful
6:10)
2018. It was amazing to see how God
has
been faithful
and has ránk
carried
Köszönjük,
hogy gondoltak
ne- his
people
through
the
good
and
the
bad in
héz helyzetünkben.
the
past
year.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása
reménységgel
I think után
I can jó
speak
for everyonevawhen
gyunk
afelõl,
hogy
Isten
bensaying the New Year’s megsegít
Eve celebration
nünket
új és
hajlékot építeni
was aegy
blast!
Theszép
games
fun and
istentiszteletek
céljára,
az Õ were
neve dicsõwell
organized
by
Reni
and
friends.
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
Each
team
was
able
to
contribute
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter

===========================
and have a good time while all being
together. We also had a Secret Santa
VÁRJ
gift exchange
for MÉG!
which the gifts were
Józsué 3:16
thoughtful
and (2Móz
funny. It14,21-22)
was nice to see
everyone come together and enjoy each
other’s company duringMegállt
the final
hours
a víz.
of the year 2018.
Pastor Daniel
Minthogyha
óriási led
kéz us
into the New Year tartotta
while reading
Psalm
volna föl,
19 and encouraging us to lives
for Jesus,
megállt,
our Rock and Redeemer.
s rakásra gyûlt,
feszült,
For me, I was able to meet new
people
hullámra
hõkölt.
who I had hullám
not had
the opportunity
Megállt
to speak with much before.
Overall,
egya wonderful
percre,
everyone who attended had
amíg a growing
túlsó partra
time with one another
closer
nemtoértünk.
in friendships. I wouldátlike
extend a
special thanks to everyone who made
this event at the camp
possible!
Várj még
Uram!The
cooks, Pali and Zsofi
Csovari
and
Kezed
ne vedd
el!the
Toronto youth,
Mégchurch
mindigmembers,
itt vagyok,and
pastormég
for mindig
welcoming
with Christ-like
itt vagyunk
sokan.
hospitality.
Laura
Herjeczki
GézaLakatos
(1977)

2010.február
szeptember
2019.

Jolan Selpal,
96, of Palm
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás
az 1.entered
oldalról eternal life on
Bay,
Florida

October 23, 2018.
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
aShe
tisztességes
was borntemetéshez való jogukat is
inmegtarthatták.
Tiszagyula-Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség
háza,
Hunga- és halál. De hát ezis jobb,
minttoa semmi,
ry,
Sandorés úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk
Horkay
and el a helyzetet, és az adott
keretekbenToth
próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Elizabeth
Hányan and
tengetik az életüket ma is
Horkay.
ezzel preceded
a rabszolga-gondolkodással?
was
Így tengette
in death
by her az életét Izráel míg el
nem jöttofhozzá
husband
45 a Szabadító és ki nem
hoztaStephen,
õket a szolgaság
házából.
years,
and her son
Steven, and
her siblings Alexander Horkay (Marie),
ImreMilyen
Horkaya(Olga),
and Emma Thomas
mi Szabadítónk?
2Mózes
(John).
12:42-ben találunk egy különös mondaJolan
is survived by her daughters
tot
Istenrõl.
Helen
Polanskiaz and
husband
Paul,
Virrasztott
Úr azon
az éjszakán,
ofamikor
Indiankihozta
Harbour
Beach, FL; Betty
õket Egyiptomból.
Ez az
Spicer
and
éjszaka
az husband
Úré volt. Craig of Midland,
NC; Micsoda
4 grandchildren:
Spicera
evangéliumBryant
van ebben
ofmondatban?
Midland, NC,
Miles Polanski
and
Virrasztott
az Úr. Pedig
wife
Chelsea
Cincinnati,
OH,ésPeter
Izráel
õrizõjeof nem
szunnyad
nem
Polanski
of Indian
Harbour
Beach, and
alszik. Mit
jelent az,
hogy virrasztott
az
Marcella
of Tallahassee,
FL;
Úr azon Polanski
az éjszakán,
amikor kihozta
2 népét
great-grandchildren,
Egyiptomból? Ava and Jacob
Spicer
of Midland,
NC. – Isten mindent
Emberileg
szólva
She wasésacsak
talented
homemaker,
félretett
az Õ népére
figyeltbusiazon
ness
owner, masterful
seamstress,
az éjszakán.
A szabadulás
minden
accomplished
author, and
most of
mozzanatát cook,
személyesen
felügyelte,
all,
a devout
Christian
woman
who lead
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
numerous
people
to the Lord.
Some of
kísért végig.
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
her
last words
to thenép,
hospice
was,
koszos,
rongyos
hogystaff
az Isten
“Iszemélyesen
am 96 yearsgondoskodik
old, and I am
going
róluk,
és
Home!"
mindent félretéve figyel rájuk?
Our
family
to thank
the
1500
évvelwould
késõbblike
ismét
virrasztott
staff
of Consulate
Healthkertben,
Care ofazon
Mel-a
az Isten
a Gecsemáné
bourne
and Vitas
Hospice
for their
csütörtök
éjszakán,
azonCare
a pénteken,
support
loving
care. A
memorial
azon a and
húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
service
will be történt.
held at a later date at
szabadításunk
Bethesda
Baptist Church
in Palmvan
Bay,
Sõt, személyes
bizonyságom
arwhere
Jolanvelem
was an
active
member az
with
ról, hogy
együtt
virrasztott
Úr
Pastor
James
Waddell
officiating.
28 évvel
ezelõtt
egy téli
estén, amikor
rólam is lehulltak aHelen
rabtartó
bilincsei.
Polanski
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

9. oldal
3. oldal

In Remembrance
Egyiptomból?
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett
volnaSelpal
szolgaként
Egyip-of
Jolan
was a meghalni
special servant
tomban.
hogywith
van many
a népnek
God.
SheKiderül,
was blessed
God
hite, detalents.
még nagyon
gyenge
azthem,
a hit. Ha
given
She didn’t
bury
she
jól mennek
a dolgok,
az Urat,
used
them for
His glorytisztelik
and to bring
joy
deeveryone.
ha balul üt ki valami, máris pánito
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
Ki volt
a
For many
years she
was a cook
at the
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
Bethesda Home. Her Hungarian food;
Mellesleg,
keresztyén
ezen a
soups,
porkolt,sok
(stew)
crepes,tart
(palacsinszinten
a
hitéletében.
ta) was enjoyed by everyone.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
As an expert seamstress, she did
ígérete.
6-8. Isten
megígérte,
mending2Mózes
for the6:Home
as well
as the
hogy
megszabadítja
õket
az
egyiptoresidents.
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
Her hands were not idle, they were
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
busy for others. Either cooking, bakjelensewing
veszedelemtõl,
mert
ez csak
ing,
or knitting
articles
foregy
the
rövid
epizód
a
nép
életében.
Nem
mission stations around the world. ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
Many children are hugging the dolls
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
she made for them. Many elderly are
szavára.
Így bátorítja
Mózes
népet: Ne
kept
comfortable
with
her aknitted
lap
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
robes. Many babies were kept warm
hogyan
ma azfor
Úrthem
bennewith
the szabadít
blankets meg
she made
etc.
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
In retirement Jolan moved into the
Mózes
okosabb, mint
nép, csak
Home
as nem
a resident.
She a continued
hisz
Istenben,
és
a
hit
beszédét
using her hands. She made mondja
articles;
tovább az üldözött
szabadoknak.
Ha
remembering
the scripture
passage
Isten az aki,asakkor
az Õ beszédét.
inasmuch
you teljesíti
have done
this unto
Ebben
hittleast
Mózes.
one
of the
of these my brethren, you
Ha
azt
kérdezte
volna valaki Mózeshave down it unto me.
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
Jolan was not only amit
busy megígért?
with her
Erre
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
hands, she was busy spreading volna,
God’s
hogy: Nem
tudom.
Ha valaki
azther
kérmessage
to non
believers
around
or
dezte
on
the volna:
phone. Mózes, mondd meg nekünk,
meg Istento
After hogyan
her fall, szabadít
she was transferred
ebbõl awhere
lehetetlen
helyzetbõl?
abennünket
nursing home,
she had
a golden
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
opportunity to witness for our Lord
and
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tushe did.
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetJolanis ki
had
cheerful
spirit
lenbõl
tud avezetni,
mert Õ
az Úr.and
extended her love to all. We all loved her
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koand miss her. We know she is home with
molyan
azt, loved
amit Isten
her Lordveszem
whom she
and mond,
served.ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Ethel
Petremeg,
Kishcsak
Nem tudom, hogyan
szabadít
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem.
Psalms
145:2 A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, leféEvery day will I bless thee; and I will
kezni athyharcikocsik
kerekét,
homályt
praise
name for ever
and ever.
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Janet, Ann,
and JennyÕall
agreed.
This
Szabadító
Úr feladata.
viszi
véghez
a
year they were going to get together
szabadítást
kegyelembõl.
Hit
által
fodaily to pray together and share their
gadhatod el. Hit
által
szabadon,
experiences.
Over
theélhetsz
past few
months
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
they had spent more time in fellowship
gyõzelmesen,
mertand
az itÚrwas
hadakozik
with
one another,
the best
érted.of their weeks. They all worked
part
kapujában
in A
thetengerparton
same office, aatehalál
lunch
together,
went
church
together,
and they
lived
álltak,toIsten
pedig
megnyitotta
számukclose
enough
that és
they
ra az élet
kapuját,
õk could
átléptekmeet
a ha-at
one
lálbólanother's
az életbe.homes when necessary.
In covenant with God and one another,
Ezt
a lépést te
they
promised
to se
gethalogasd!
together for praise
and prayer.
Lukács János

ERŐRŐL
ERŐRE
Magyarországi
Baptista Egyház
Zsolt 84,8
Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.erőm!
Hányszor
hittem már, hogy
elfogyott
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Vége,
nincs tovább…
Megtántorodtam, már-már elestem,
Kedves aTestvéreink
elborított
nyomorúság.Jézus Krisztusban!
Szóltam: saját erőmből nem telik több,
nem
bíromAmerikai
tovább! Magyar Baptista
Kedves
Szövetség!
És akkor új erő jött.
Csendben
és észrevétlen.
„Nem igazságtalan
az Isten, hogy
Nem a győztesek
hódító ereje, és a
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
nem az erők
világrengető
serege,az Õ
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
csakiránt,
épp annyi,
szükségem
volt,
neve
amikoramire
szolgáltatok
és szolgáltok
szenteknek.”
(Zsid 6:10)
csak aépp
annyi, amennyi
fölemelt,
megiszamodott lábam lépésre bírta,
hogy rengetegéből
gondoltak ránk nesKöszönjük,
nyomorúságom
héz
helyzetünkben.
a kivezető
utat megmutatta.
Imaházunk
augusztus végi leomlása és
Csak
épp annyi.
lebontása
után jó reménységgel vaS ha elfogy?
gyunk
hogy Ő,
Isten megsegít benAkkorafelõl,
újra küldi
nünket
egy új és szép
építeni
a kifogyhatatlan,
örök,hajlékot
szent Erő!
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõCsak mindig
annyit. jövõ tavasszal
ségére.
A munkálatokat
És
épp
eleget!
kezdjük meg, addig a nem várt terveElegetésahhoz,
hogy el nebeszerzésével
essem,
zéssel
az engedélyek
ne zuhanjak le a szörnyű mélybe,
foglalkozunk.
eTervünk
szent erővel
és általlépjem,
szándékunk végrehajs csak
a túlparton
össze.
tására
fogjuk
fordítaniroskadjak
a kedves testvérek
Aztán
megint adeljuttatott
új erőt. összeget:
által
számunkra
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
Naponként
kinyújtom
kezem
a napi mannáért, és Ő ad.
Ezúton is megköszönve testvéreink
„Erőről erőre
segítségét,
kérjükjutok”,
továbbra is a minket és
azviláglik
Úrra figyelõ
imádságaikat!
Minden
már a szent
titok!
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.
Az ínség földjén
új forrás
fakad,
amerre bizakodó lábam elhalad.
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
Tekintetem
a célt kutatja
már,
Baptista
Gyülekezet
nevében:
nem révedek
erőtlen
magamra,
végtelenné tárult
láthatár.
PappaDániel
lelkipásztor
Szatmári
István gondnok
Mindig csak előre, előre,
Tibor presbiter
át a völgyön, – Lisztes
a hegytetőre!
Kőről kőre, erőről erőre…
===========================
Átmenvén a siralom völgyén,
erőről erőre jutok,
míg fennVÁRJ
a SiononMÉG!
megállhatok.
Józsué 3:16 (2Móz
Oláh14,21-22)
Lajosné
Megállt
víz.
Perhaps such a set-up
is not afeasible
Minthogyha
óriási
for everyone, but it is easier andkéz
more
volna
enjoyable when wetartotta
can share
ourföl,
faith
with others. Other peoplemegállt,
hold us
s rakásra we
gyûlt,
accountable to the commitment
make
feszült,
in a way that God does not. He
will not
force anyonehullám
to make
time for
Him. It
hullámra
hõkölt.
is from a willing heart that God
wants
Megállt
our time with Him to come.
egyFriends
percre,and
prayer partners can
us remember
amíghelp
a túlsó
partra
God every day, and átthereby
help us
nem értünk.
praise Him always.
Prayer: Every dayVárj
will még
I praise
Thee,
Uram!
Lord. I will try toKezed
take time
each
ne vedd el!day
to reflect on the great gifts I have been
Még
mindig
itt vagyok,
given and the wonderful love
that is in
még
mindig
itt
vagyunk
sokan.
my heart. Thank You for that love.
Amen
Wisdom
from the
Psalms
Herjeczki
Géza
(1977)

2010.
10.
oldalszeptember

MaBaVisz
ÜLDÖZÖTTVasárnap
SZABADOK

2019.
február
3. oldal

6. 10,
Hálásak
vagyunkMagyarországi
az Úrnak és gyülekezeteiknek,
Egyiptomból? 2Mózes 14:
11. Jobb
Baptista Egyház hogy
minden
évben
két
ifjúsági
találkozót
szervezhetünk.
Az elfolytatás
lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista
Gyülekezet
folytatásazaz4.1.oldalról
oldalról
múlt
Detroitban
és
New
Yorkban
került
ezekre
tomban. Kiderül, hogy
vanévben,
a népnek
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös u.szervez2. sor.
való vezetést szövetségünk ügyeinek intézésében, a magyar
Ebben
az
évben,
Floridában
(Venice)
és
Chicagoban
Az élet misszió
gyötrelem,
de azért vanitt
mitazenni,
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
www.baptista.hu/berettyoujfalu
baptista
terjesztésében
új hazában.
az ifjúsági találkozókat.
Ezeken kívül, ebben az évben,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és jól mennek a dolgok, zük
tisztelik
az
Urat,
fiataljaink egy missziós utat szerveznek Erdélybe, ami3.
Különös
öröm
volt
számunkra,
hogy
a
110.
éves
jubilea tisztességes temetéshez való jogukat is de ha balul üt ki valami,
máris páni-a romák
Kedves
Testvéreinkszolgálni.
Jézus Kriszkor elsősorban
felé szeretnének
Kérjük
umunk alkalmából felvehettük szövetségünk legfiatalabb
megtarthatták.
Az
élet
egy
merõ
kinlódás,
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
tusban!
a
testvéreket,
hogy
imádkozzanak
az
ifjúsági
találkozókért,
gyülekezetét, amely nemrég alakult Venice-ben, Florida
reménytelenség
és halál.
Detestvér
hát ezisgyülekezetplántálási
jobb, hibás, hogy ide
jutottunk?
Kedves
Amerikai
Magyar Baptista
hogy fiataljaink minden
alkalommal
megtapasztalják
Isten jeállamban.
Kulcsár
Attila
fáramint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
Mellesleg,
sok
keresztyén
tart
ezen
a
Szövetség!
lenlétét,
és
elkötelezzék
magukat
Krisztus
követesére. A terdozásait megáldotta az Úr, így egy újabb gyülekezettel szatöbbre. Fogadjuk
el a helyzetet,
és azaadott
szintenhogy
a hitéletében.
vezett missziós útért is„Nem
kérjükigazságtalan
az imatámogatást,
hogyhogy
fiatalporodhatott
szövetségünk.
Kérjük
testvéreket,
imádaz Isten,
keretekbenapróbáljuk
tenni.
Mózesnek
eszébeáldást
jut vigyenek
Isten elfeledkezzék
jaink
és áldást nyerjenek,
miközben
az
erdélyi
kozzanak,
Venice-i elviselhetõvé
gyülekezetért,
hogy az Ekkor
Úr továbbra
is
a ti cselekedeteitekrõl és a
Hányan
az életüket
is ígérete. adjon
között szolgálnak.
G.I.
2Mózes
6: 6-8.testvérek
Isten megígérte,
növelje
az új tengetik
gyülekezetet
lélekbenma
és létszámban,
erőt
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok az Õ
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
hogy megszabadítja
õket az egyipto- neve iránt, amikor szolgáltatok és szollelkipásztor
testvérünknek a szolgálatok és missziós
feladatok
Így tengette az életét Izráel míg el miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret gáltok
elvégzésére.
a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Kárpátalja
nem
hozzá a Szabadító
ki nem életének
földjére.
Akkor tehát, nem
kell
félni
a
4. Azjött
észak-amerikai
magyarésbaptisták
különleges
Hálásak vagyunk Istennek a szeretetért és végtelen kegyehozta õketvolt,
a szolgaság
Köszönjük, itt
hogy
gondoltak Kárpátalján
ránk neeseménye
amikor aházából.
torontói Magyar jelen
Baptista
Gyüleveszedelemtõl,
mert
ez amit
csak megtapasztalhatunk
egy
lemért,
Ukrajnában,
héz
helyzetünkben.
kezet új imaházát ünnepélyesen megnyithattuk,
június
2-3rövid epizód a nép életében.
Nem
ez a
a háború,
az infláció,
munkanélküliség,
illetve
nagymértékű
Imaházunk augusztus
végia leomlása
és
Milyen vagyunk
a mi Szabadítónk?
án. Hálásak
a szép, nagy2Mózes
imaházért.vég,
Kérjük
testvéreIsten
folytatást ígért.
Most közepette!
az a
elvándorlás
lebontása után jó reménységgel va12:42-ben
egy különös
monda- a torontói
inket,
hogy találunk
velünk együtt
imádkozzanak
testvérek
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benmissziómunkájáért.
tot Istenrõl.
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne nünket egy új és szép hajlékot építeni
az Úr azon
az éjszakán,
5. Virrasztott
Hálásak vagyunk,
hogy
gyülekezeteink
többségében
féljetek!
Álljatok helyt, és meglátjátok istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõamikor kihozta
õket Egyiptomból.
Ez azA Clevaland-i
tapasztalt
lelkipásztorok
szolgálnak.
és ameg ma az Úr benne- ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
hogyan szabadít
éjszaka azgyülekezetekben
Úré volt.
Chicago-i
a lelkipásztorok
meghívása
fo- 13, 14.
kezdjük meg, addig a nem várt terveteket!
2Mózes 14:
Micsodavan.
evangélium
van ebbenimádkozzanak,
a
lyamatban
Kérjük a testvéreket,
hogy
az
zéssel és az engedélyek beszerzésével
Mózes
nem
okosabb,
mint
a
nép,
csak
Virrasztott
az elfoglalhassak
Úr. Pedig
újmondatban?
lelkipásztorok
minél előbb
szolgálati
helyühisz Istenben, és a hit beszédét mondja foglalkozunk.
Izráel
nem
szunnyad és testvéri
nem egységben
ket,
hogyõrizõje
a régi és
új szolgálattevők
és szeTervünk és szándékunk végrehajtovább az hitbéli
üldözött szabadoknak. Ha tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
alszik. Mit
jelent együtt
az, hogy
virrasztott aza gyülekezetek
retetben
tudjanak
munkálkodni
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. által számunkra eljuttatott összeget:
Úr azonés az
éjszakán,való
amikor
kihoztaérdekében.
épülése,
létszámban
növekedése
Ebben hitt Mózes.
$5,000, azaz ötezer dollárt.
népét Egyiptomból?
Ha azt kérdezte volna valaki MózesEmberileg szólva – Isten mindent
Ezúton is megköszönve testvéreink
félretett és csak az Õ népére figyelt azon tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az éjszakán. A szabadulás minden Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
mozzanatát személyesen felügyelte, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér- szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
minden pillanatot figyelõ tekintetével dezte volna: Mózes, mondd meg nekárpátaljai
néhány magyarországi
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
Isten lelkipásztorok,
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, künk, hogyan szabadít Ameg
vezetőve
a középen.
Gyülekezet
nevében:
koszos, rongyos nép, hogy az Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Baptista
személyesen gondoskodik róluk, és Mózes csak azt válaszolhatta
volna,
Kérünk benneteket
imádkozzatok
a kárpátaljai
magyar bapPapp
Dániel lelkipásztor
tista gyülekezetekért,
az itt folytatott
misszió
munkáért,
testmindent félretéve figyel rájuk?
hogy: Nem tudom! Egyet
azonban tuSzatmári
István
gondnok
véreinkért,
kik ezen a vidéken szolgálják
az Tibor
Urat! presbiter
1500 évvel késõbb ismét virrasztott dok! Az Úr harcol értetek,
Lisztes
és a lehetetaz Isten a Gecsemáné kertben, azon a lenbõl is ki tud vezetni, mert
A kárpátaljai
Õ az Úr. gyermek és ifjúsági munkáért, ebben mun===========================
kálkodó
testvéreinkért,
mert ez meghatározza gyülekezeteink
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti,
kojövőjét!
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi molyan veszem azt, amit
Isten mond, ha
VÁRJ
MÉG!
Könyörgés
hű szolgálattevőkért,
hogy
a Megváltónk Szent
szabadításunk történt.
annak minden ellentmondani
látszika is.
Józsué
3:16
(2Móz
14,21-22)
Lelkének
erejével
szeretettel
szolgáljanak
a közösségekben!
Sõt,
személyes
bizonyságom
van
arLelkipásztoraink: Herjeczki Géza, Gergely
Nem István,
tudom, hogyan szabadít meg, csak
Kulcsár
Dániel,
Ferenc,
ról, hogy
velemAttila,
együttPüsök
virrasztott
az Horváth
Úr várok
Imádkozzunk
a
szociális
munkáért,
a
testvéreinkért,
kik
rá és hiszek benne, és amit nekem
Huliezelõtt
Sándor,
Novák
Józsefamikor
és Kulcsár Sándor;
ebben
a
szolgálatban
fáradoznak,
a
gáti
roma
és
kígyósi
maMegállt
a
víz.
28 évvel
egy
téli estén,
mond,
megteszem. A gyar
többi baptista
pedig azgyülekezetekben
Õ
Gergely
testvér sajnos
hiányzik
a képről.
működő
napközióriási
és gyermek
Minthogyha
kéz
rólamVass
is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
leféA legutóbbi ifjúságin, Detroitban.
étkeztetés programért, ahol a gyerekeknek
bibliaóra,
tartotta
volnamagyar
föl,
homályt
nyelv oktatás,
illetve lehetőségeinkhez képest igyekszünk
Üldözött szabadok, gyõztes szaba- kezni a harcikocsik kerekét,
megállt,mebocsátani
az
egyiptomiakra...
mind
a a gyerekek felé !
leg
étellel
szolgálni
dok. Elindultak tehát. Nem volt tes rakásra gyûlt,
lekommunikáció. Nem lehetett mobil- Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
feszült,
Vajdaság
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy szabadítást kegyelembõl. Hit által fohullám hullámra hõkölt.
szabadon,
hátul minden rendben van-e. Közel két gadhatod el. Hit által élhetsz
Megállt
Hálaadás
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
egy
percre,
Az
oltalmáért, bár nagy az elvándorlás térségünkből,
Úr ÚR
hadakozik
öregek, juhok, barmok, szekerek, vége- gyõzelmesen, mert az
amíg
a
túlsó
többen haza költöztek a mennyei hazába, mindezekpartra
ellenére
láthatatlan konvoj. A Veres tenger part- érted.
át nem értünk.
közösségeink nem fogytak.
A tengerparton a halál kapujában
ján tábort vernek, megpihennek. EgyA gyülekeztek
nők
számuk- sokrétű szolgálataiért: gyermektáborok,
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi álltak, Isten pedig megnyitotta
még
Uram!
közötti szolgálat, különböző szükségekbenVárj
lévők
megsegítése,
átléptek a hasereg közeledik. Kitör a pánik a tábor- ra az élet kapuját, és õk
Kezed ne vedd el!
iratmisszió.
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség. lálból az életbe.
Még mindig itt vagyok,
Kérés
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
még mindig itt vagyunk sokan.
Ezt a lépést te se halogasd!
Kérjük az aratás Urát, hogy állítson munkába fiatalokat,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
akik bekapcsolódnak
különböző szolgálatokba.
Herjeczki Géza (1977)
Lukács
János
tettél velünk, miért hoztál ki minket

2010.február
szeptember
2019.

Kérjük a Szentlelket,
hogy újítson
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
meg
bennünket,
vannak
gyülekezetek,
folytatás az 1. oldalról
ahol átfogó megújulásra van szükség, de
vannak
akik
Az életmegfáradt
gyötrelem,testvérek,
de azért van
mitéletéenni,
bevan
fontos
volna
a
Lélek
érintése.
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,
Imádkozzunk,
hogy
a folyamatban
amikor
kihozta õket
Egyiptomból.
Ez az
lévő
építkezéseket
befejezhessük
(Szaéjszaka az Úré volt.
badka,
Csantavér,
Bácskossuthfalva,
Micsoda
evangélium
van ebbenésa
Múzslya)
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 aaGecsemáné
kertben, azon a
Bemerítés
vajdasági Csantavéren
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Felvidék
Sõt, személyes bizonyságom van arról,
hogy
velem együtt virrasztott az Úr
Hálát
adunk:
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
Ifjúságunk
működéséért
a kirólam
is lehulltak
a rabtartóésbilincsei.
terjedt munkájukért, aktivitásukért.
Üldözött
gyõztes szabaHogy
ismét szabadok,
van a gyülekezetből
indult
igei szolgálatdok. teológusunk,
Elindultak tehát.
Nem volt tetal,
aki egyben gyülekezetünk
kánlekommunikáció.
Nem lehetett
mobiltora
is.
telefonon
rákérdezni a sor elején, hogy
hátul
minden rendben
van-e.
Közel két
Az Imádkozó
Édesanyák
csoportmilliós
asszonyok,
gyermekek,
jáért,
melynép,
három
éve működik.
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeGyülekezetünk
lelki
előremozdulásáláthatatlan
konvoj.
A Veres
tenger partért.
ján tábort vernek, megpihennek. EgyA jócsak
Istenfelröppen
megtartotta
Istszer
a hír,Pálkovács
az egyiptomi
ván
rimaszombati
lelkipásztort
a
szolsereg közeledik. Kitör a pánik a táborgálatban,
szellemileg
ban. Elõlaa tavalyi
tenger, mögöttük
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Nem a félelemnek lelkét adta
nekünk az Isten
Az év utolsó napján a legtöbben vis�szatekintünk és leltárt készítünk a mögöttünk álló év történéseiről.
Ha visszatekintek, látok nehéz, kórházban töltött hónapokat. De látok megtartó kegyelmet, csodás gyógyulást,
felépülést, munkába állást és egy gondoskodó, imádkozó gyülekezetet, testvéreket.
Itt a felsorolásban, több volt a jó, mint
a rossz és egy felfelé ívelés tapasztalható. Amiért hálás vagyok.
Alapjába véve, olyan ember vagyok,
aki nem szeret a múltban élni. Fontos
hogy hátra tekintsek, de inkább csak
hátra pillantok. Közben nem fordulok
hátra, inkább előre szeretek nézni.
Ha az ember nehéz évet zár, nehezen
tudja kizárni a múltat. Sokszor előtörnek
a rossz emlékek, amit szeretek gyorsan
elhessegetni, de teljesen kizárni nem tudok és talán nem is szabad.
Többen kérdezték, hogy nem félek-e,
hogy újra beteg leszek? A válaszom az,
hogy nem. Nem félek és nem félhetek,
hiszen Isten kezében vagyok. Ami részemről nem csupán egy bátor és eltökélt
érzés, hanem az élő Isten szavába való
kapaszkodás.
A Róma 8:15-ben ez áll: „Mert nem
a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét
féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok,
aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!”
Nem tudjuk, mint hoz a jövő. Ha híreket hallgatunk, félelem és aggodalom
törhet ránk, hiszen a klímaváltozás borzasztó katasztrófákat, tragédiákat idéz
elő. Európa, ahol élünk félelmetes átalakulás alatt van. Ezt én úgy élem meg,
mint aki előtt az utolsó idők jelei bontakoznak ki, vagy legalább is az előkészületei. Ezért, a jelen felzaklató történéseit sem tudom kizárni az életemből,
de megnyugtató az a tudat, hogy a jövő
Isten kezében van. A Mt 28:20-ban azt
ígérete az Úr, hogy: „…én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”
A múlt megtapasztalásaimból szeretnék tanulni és erőt meríteni.
A jelent, Isten kegyelmében megélni.
A jövő bizonytalanságát, félelmeit
igyekszem tudatosan Istenbe és az ő ígéreteibe kapaszkodva elengedni.
Végül a 2 Tim.1:7 igéjével bátorítom a
testvéreket és kívánok áldott új esztendőt:
„Mert nem a félelemnek lelkét adta
nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet
és a józanság lelkét.”
Váci Ágota
(A júniusi számban, ezen az oldalon olvastunk a Pesterzsébeten élő testvérnő betegségéről. Az Úr meghall imát; most hálát
is adhatunk a gyógyulásért. Köszönjük a
személyes bizonyságtételt. szerk)
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