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Hungarian Baptist Convention of North America

Since 1908

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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Úr hadakozik
érted.Lelkipásztor: Kulcsár Sándor
A tengerparton a halál kapujában
December, 2018.
álltak, Isten pedig megnyitotta számukraGyülekezetünk
az élet kapuját,pásztorolását
és õk átléptekid.a Kulhacsár
testvér végzi immár harmalálbólSándor
az életbe.
dik éve, amíg az új pásztor megérkezik,
Ezt a lépést te se halogasd!
vagy amíg egészségi állapota engedi.
Gyülekezetünk tagjai
Lukácsrendszeresen
János

részt
vesznek minden
Magyarországi
Baptistaösszejövetelen,
Egyház
részt
vesznek
a
lelki szolgálatokban,
Berettyóújfalui Baptista
Gyülekezet
adakozásban,
beteglátogatásban,
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös u. 2. fizikai
munkákban egy-akarattal, egyetérwww.baptista.hu/berettyoujfalu
tésben, békességben. Idős testvéreink
gyakran
Kedves betegeskednek.
Testvéreink Jézus KriszAz elmúlt ősszel vendégünk volt Baltusban!
laKedves
FrigyesAmerikai
prédikátor
testvér Baptista
Erdélyből,
Magyar
valamint Máté Bálint és Ágica Texasból.
Szövetség!
Boda Ferencet
és feleségét
köszöntöt„Nem
igazságtalan
az Isten,
hogy
elfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
és a altük 50 évesaházassági
évfordulójuk
szeretetrõl,
kalmából. 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.
A Boda házaspár: Ferenc és Etelka,

Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
gyermekeikkel:
Tibor,
Robert és Feri
az 50. éves
évfordulón.
Baptista Gyülekezet
nevében:

Balla Gábor
ny. Dániel
lelkipásztor
temetése
Papp
lelkipásztor
volt novemberben.
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor egybekötött
presbiter
Szeretetvendégséggel
hálaadó napot tartottunk novemberben,
===========================
amire meghívtuk elszármazott tagjainkat és barátainkat.
Decemberben karáVÁRJ MÉG!
csonyi gyülekezeti közös ebédet renJózsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
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és angolul az ő szintjükön.
Folyamatban vanVárj
az még
új Uram!
lelkipásztor-család, Deák Zsolték
kijövetelének
Kezed ne vedd el!
ügyintézése. Még
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DETROIT

folytatás az 1. oldalról
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mint csendben,
a semmi, ésegy
úgyrövid
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részt
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
vesznek gyermekeink, fiataljaink, a nőrólam is lehulltak
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jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris pániKedves Testvéreink Jézus Kriszkolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a tusban!
hibás, hogy ide jutottunk?
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a Szövetség!
szinten a hitéletében.
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
hogy megszabadítja õket az egyipto- neve iránt, amikor szolgáltatok és szolmiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
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rövid epizód a nép életében. Nem ez a
Imaházunk augusztus végi leomlása és
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
lebontása után jó reménységgel vadolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benszavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne nünket egy új és szép hajlékot építeni
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõhogyan szabadít meg ma az Úr benne- ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt terveteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak zéssel és az engedélyek beszerzésével
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja foglalkozunk.
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az tására
tovább
az üldözött
szabadoknak.
fogjuk
fordítani
a kedves testvérek
csőségére szól.
ifjúsági
szövetség
újonnan
Isten az aki,
akkor teljesíti
az Õmegválaszbeszédét. által
számunkra eljuttatott összeget:
tott
vezetősége,
Így azaz
készülünk
most az Adventi Zenei
Ebben
hitt Mózes.hogy hasznos lenne, $5,000,
ötezer dollárt.
ha Ha
regionális
ifjúsági
konferenciát
tud- Ünnepélyünkre, a karácsony örömére és
azt kérdezte
volna
valaki Mózesis megköszönve
testvéreink
nánk
tartani
Detroitban,
november
ele- azEzúton
új esztendő
boldog várására.
Tudjuk,
tõl: Mikor
teljesíti
Isten, amit
megígért?
segítségét,
kérjük továbbra
isésa minket
és is
jén.
Erre
az
áldásos
alkalomra
nov.
9-11
hogy
múltunk,
jelenünk
a
jövőnk
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
Úrra figyelõ
imádságaikat!
Minden
között került sor. A találkozó témája a azMegváltó
Urunk
kezében van,
és tőle
hogy: Nem lett,
tudom.
valaki hogy
azt kérIstenünk
áldását
kívánjuk.
Fellowship
amitHa
hisszük,
ha- szolgálatukra
várjuk az áldást
további
szolgálatunkra.
dezte
volna:
Mózes,
mondd
meg
netékonyan tudtunk gyakorolni a hétvége Amikor pedig gyermekeimre, fiataljaTestvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
künk, hogyan
szabadít
meg
Isten
folyamán.
Hasznos
eszköznek
bizonyult
inkra
tekintünk,
akiket
az Úr nekünk
Baptista
Gyülekezet
nevében:
bennünket
ebbõl
a
lehetetlen
helyzetbõl?
ebben az áhítat, a közös játék, a worship adott, akikért ebben az évben különösen
Mózesazcsak
azt válaszolhatta
volna,
night,
éjszakába
nyúló beszélgetések
is imádkoztunk,
a vágyunk,
hogy ott
PappazDániel
lelkipásztor
és
a vasárnap
délelőtti
Istentisztelet
is. legyenek ők Szatmári
hogy:
Nem tudom!
Egyet
azonban tuis velünk István
a nagygondnok
missziópaAz
néhány
sorral
bő- rancs betöltésében,
és majd
Isten
Lisztes
Tiboregykor
presbiter
dok!alkalomról
Az Úr harcol
értetek,
éslejjebb
a lehetetvebb
is találunk.
országában. És természetesen azt is szelenbõlbeszámolót
is ki tud vezetni,
mert Õ az Úr.
===========================
retnénk, azért is munkálkodunk, hogy
Az
tervében
rendeltetett,
EzÚr
a bibliai
hit.úgy
Hinni
azt jelenti,hogy
koitt legyenek velünk, közös gyülekezeti
az
ifjúsági
konferencia
után
ünnepelhetmolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
VÁRJDetroitban.
MÉG! Hadd folyotthonunkban,
tük
gyülekezetünk
110
éves
Jubileumi
annak minden ellentmondani látszik is.
ők 3:16
a gyülekezetünk
bizonyságHálaadó Ünnepét. Megható volt átérez- tassák
Józsué
(2Móz
14,21-22)
Nem tudom,
hogyan
szabadítazmeg,
csak
tételét… a következő sorokban is. H.S.
nünk,
mit jelent
az, amikor
Úr karjávárok rá és hiszek benne, és amit nekem
Megállt a víz.
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
Minthogyha
óriási kéz
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefétartotta volna föl,
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
megállt,
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
s rakásra gyûlt,
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
feszült,
szabadítást kegyelembõl. Hit által fohullám hullámra hõkölt.
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
Megállt
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
egy percre,
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
amíg a túlsó partra
érted.
át nem értünk.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukVárj még Uram!
ra az élet kapuját, és õk átléptek a haKezed ne vedd el!
lálból az életbe.
Még mindig itt vagyok,
még
mindig
itt vagyunk sokan.
Ezt a lépést te se halogasd!
110 éves a detroiti gyülekezet / Jubileumi hálaadó ünnepély

Lukács János

Herjeczki Géza (1977)
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oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
aMég
tisztességes
temetésheza való
itt van bennetek
New jogukat
Yorki if-is
megtarthatták.
élet egy
merõ kinlódás,
júsági
emléke, Az
miért
gondoltatok
egy
reménytelenség
és halál.amolyan
De hát ezis
jobb,
újabb,
ezúttal kisebb,
"mini"
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
találkozóra?
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
We had a talk/discussion with some
tenni.
ofkeretekben
the youth próbáljuk
one nightelviselhetõvé
and the subject
of
Hányan
tengetik
az
életüket
is
having these small get togethers ma
came
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
up. Everyone liked and supported the
tengette
az életét
Izráel
míg to
el
idea Így
so we,
as youth
leaders,
decided
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.

go with
the suggestion.
see thisszabaas an
Üldözött
szabadok,We
gyõztes
opportunity
to
keep
the
fellowship
dok. Elindultak tehát. Nem voltand
tethe
fire alive. RatherNem
than lehetett
waiting for
the
lekommunikáció.
mobilnext youth conference for 5-7 months,
telefonon
a sor
elején,youth
hogy
we
want to rákérdezni
set up more
frequent
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.
január
3. oldal

gatherings.
The2Mózes
hope is 14:
that10,
through
this
Egyiptomból?
11. Jobb
fellowship,
we
help
one
another
to
stay
lett volna szolgaként meghalni Egyipon
the righteous
path.van
We awant
the
tomban.
Kiderül, hogy
népnek
youth
to
know
that
we're
here
for
each
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
other
with the
built uptisztelik
friendships
that
jól mennek
a dolgok,
az Urat,
will be created through these mini youth
de ha balul üt ki valami, máris pániconferences.
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
Mi volt
a ide
témája,
volt-e igei alapja a
hibás,
hogy
jutottunk?
találkozónak,
vagykeresztyén
elsősorban
újabb
Mellesleg, sok
tartazezen
a
találkozás
volt
a
cél?
szinten a hitéletében.
Ekkortheme
Mózesnek
eszébe
jut Isten
The
for the
mini
youth
conference
was 6:Fellowship.
The
ígérete. 2Mózes
6-8. Isten megígérte,
theme
verse for the weekend
1John
hogy megszabadítja
õket azwas
egyipto1:7
"But
if we walk
in thenépét
light,azasígéret
he is
miak
kezébõl,
és beviszi
in
the light,
we have
fellowship
földjére.
Akkor
tehát,
nem kellwith
félnione
a
another,
and the bloodmert
of Jesus,
his Son,
jelen veszedelemtõl,
ez csak
egy
purifies
us from
all sin."
rövid epizód
a nép
életében. Nem ez a
Our goal for the weekend was to get
vég,
Isten
folytatást
ígért.
a
closer with one another
and Most
at the az
same
dolgunk,
hogycloser
erõsen
time
getting
to ráálljunk
God. WeIsten
also
szavára.
Így bátorítja
Mózes
a népet: that
Ne
were
hoping
to get rid
of cliques
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
are usually formed during major youth
hogyan szabadít
conferences.
We meg
wantma
to az
beÚr
likebennea big
family.
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem
okosabb,
mint a nép, csak
Honnan
érkeztek
fiatalok?
hisz
Istenben,
és
a
hit
beszédét
mondja
We had youth coming from Toronto,
tovább
az
üldözött
szabadoknak.
Cleveland, Chicago, and even all Ha
the
Istenfrom
az aki,Los
akkor
teljesítiWe
az Õ
beszédét.
way
Angeles.
had
at least
Ebben
hitt each
Mózes.
two
from
city come with Toronto
Ha the
azt majority.
kérdezte volna valaki Mózesbeing
tõl:
teljesíti
Isten,így,
amitnéhány
megígért?
HaMikor
vissza
tekintesz
hét
Erre
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
után, úgy látod, elértétek-e a célotokat?
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérI can't speak for everyone but i do
deztelike
volna:
mondd
megcloser
nefeel
someMózes,
of us have
gotten
künk,
hogyan
szabadít
meg
Isten
as friends and have helped each other in
bennünket
lehetetlen helyzetbõl?
our
journeyebbõl
withaJesus.
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
SzóljNem
valamit
a legközelebbi
terveitekhogy:
tudom!
Egyet azonban
turől, ha vannak ilyenek.
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetThe isnext
youth
gathering
weÚr.
have
lenbõl
ki tud
vezetni,
mert Õ az
takes
place
during
New
Years.
Some
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koof us will be in Arizona and others will
molyan
veszem
azt,The
amitnext
Istenmini
mond,
ha
be in Camp
Rama.
youth
annak
minden
ellentmondani
látszik
conference will be during late winteris.
or
Nem tudom,
hogyan
szabadít
meg, csak
early
spring and
possibly
Cleveland.
We
várokhave
rá ésmore
hiszek
benne,
amit
nekem
will
details
inésthe
future
but
mond,
többi
pedig
Õ
this
is megteszem.
the idea for Anow.
The
nextazmafeladata.
nyitni will
a tengeren,
leféjor
youth Útat
conference
be in Florida
during
Day
weekend
(May
kezni a Memorial
harcikocsik
kerekét,
homályt
24th
- 26th).
are doing whatmind
we can
bocsátani
az We
egyiptomiakra...
a
as
youth leaders
to keep
the fellowship
Szabadító
Úr feladata.
Õ viszi
véghez a
and
fire for Christ
alive. Hit által foszabadítást
kegyelembõl.
Robert
Juhasz
gadhatod 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

News
fromBaptista
Ruth Egyház
Wright
Magyarországi

Berettyóújfalui
Dear Friends,Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
It was an ordinary ESL Thursday,
www.baptista.hu/berettyoujfalu
and
the Bible class I teach immediately
follows the ESL classes. This year we
Kedves
Kriszare
using Testvéreink
a Bible studyJézus
series
on the
tusban!
claims of Jesus Christ. My lesson was
Kedves Amerikai
Magyar
prepared,
but quickly
had Baptista
to be put
Szövetség!
aside as a need presented itself. A young
Vietnamese
woman azcame
„Nem igazságtalan
Isten,into
hogythe
class
as
usual,
sat
down
and
started
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a to
cry. Tears melyet
flowed tanúsítottatok
down her faceazasÕshe
szeretetrõl,
tried,
withamikor
difficulty,
to shareéswhat
neve
iránt,
szolgáltatok
szol-was
troubling
her. Finally
it came
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid
6:10)out, “I am
worried over many things – my children
don’t
want tohogy
go togondoltak
a Vietnamese
Köszönjük,
ránk church
ne– they
want to go to an English Speaking
héz
helyzetünkben.
Church.
I am
afraid we
losingésour
Imaházunk
augusztus
végiare
leomlása
lebontása
jó much
reménységgel
culture. I után
have so
to do everyvaday.”
gyunk
afelõl,
hogy
Isten student
megsegít
ben-KoFor some
time
another
from
nünket
egyI listened
új és szép
hajlékot
építeni
rea and
to our
Christian
sister
istentiszteletek
céljára,
az Õ we
neveare
dicsõand shared how
thankful
for the
ségére.
A God,
munkálatokat
Word of
which tellsjövõ
us totavasszal
be anxious
kezdjük
meg, It
addig
a nem továrt
tervefor nothing.
is difficult
trust
if you
zéssel
az pondered
engedélyek
beszerzésével
worry.ésShe
those
words in her
foglalkozunk.
mind over the next week and came back
TervünkSometimes
és szándékunk
smiling.
hearingvégrehajthese truths
tására
fogjuk
fordítani
a
testvérek
from someone else justkedves
“clicks.”
általDon’t
számunkra
összeget:
we also eljuttatott
struggle with
battles in
$5,000,
azaz How
ötezerimportant
dollárt. it is to be in
our lives?
the
Word,istomegköszönve
study it and totestvéreink
know where
Ezúton
to turn when
need ishelp.
It isésmy
segítségét,
kérjük we
továbbra
a minket
azgoal
Úrrathis
figyelõ
year imádságaikat!
to help theseMinden
believers
szolgálatukra
áldását
kívánjuk.
to develop aIstenünk
close walk
with
the Lord,
which requires time set aside each day
szeretettel
toTestvéri
sit in His
presence.a Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
All the
studentsnevében:
who attend the ESL
Bible class Papp
this Dániel
year are
believers.
lelkipásztor
Though theySzatmári
are from
different
parts
István
gondnok
of the world and
haveTibor
different
levels
Lisztes
presbiter
of English comprehension, they love
===========================
to come together and somehow we all
manage to communicate.
So many
need the
Lord. I keep them
VÁRJ
MÉG!
before
the3:16
Lord(2Móz
and though
I don’t see
Józsué
14,21-22)
any interest in spiritual things, I know
He is working – in HisMegállt
time and
in His
a víz.
way. Spending time with them and
loving them isMinthogyha
what I do. óriási kéz
volna föl,
We are near the tartotta
end of another
year.
megállt,
How wonderful God is. How
excellent
s rakásra
is His name. When I think
backgyûlt,
over my
life - I would give it a name – Afeszült,
Beautiful
hullám
hullámra
hõkölt.
Life. Beautiful
because
He was
always
Megállt
with me – through the ups and downs.
egy percre,
So I continue to press on until
I get other
marching orders. amíg a túlsó partra
át nem
Thanksgiving has come
andértünk.
gone, but
for us who know Him gratitude is a daily
expression for all HeVárj
hasmég
doneUram!
for each
one of us.
Kezed ne vedd el!
Thank you Még
for praying
giving as
mindig and
itt vagyok,
the Lord
- allittinvestments
in lives
mégleads
mindig
vagyunk sokan.
for eternity.
ruth_s_wright@yahoo.com
Herjeczki Géza (1977)

2010.január
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Critics Of Bible
Silenced Once Again:
Archaeological
Discoveries
Egyiptomból?
2Mózes 14:
10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
szolgaként meghalni EgyipProve Old TestamentlettTovolna
Be Accurate
folytatás az 1. oldalról

For many years, the critics of the Old
Az élet gyötrelem,
enni,
Testament
continueddetoazért
arguevan
thatmit
Moses
van húsosfazék,
fokhagyma
és
invented
the stories
found és
in uborka,
Genesis.
The
critics contended
that
thejogukat
ancientis
a tisztességes
temetéshez
való
people
of the Old
times
were
megtarthatták.
AzTestament
élet egy merõ
kinlódás,
too
primitive to record
reménytelenség
és halál.documents
De hát ezis with
jobb,
precise
mint adetails.
semmi, és úgy sincs kilátás ennél
In doing
so, these
critics és
basically
többre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
az adott
claimed that there was no verification
keretekben
próbáljuk
tenni.
that
the people
and elviselhetõvé
cities mentioned
Hányan
tengetik
az
életüket
is
in the oldest of Biblical accountsma
ever
ezzelexisted.
a rabszolga-gondolkodással?
really
Ígydiscovery
tengette of
az the
életét
Izráel
míg in
el
The
Ebla
archive
nem jöttSyria
hozzáinathe
Szabadító
és ki nem
northern
1970′s confirmed
that
theõket
Biblical
recordsházából.
concerning the
hozta
a szolgaság
Patriarchs are spot on. It was during the
excavations
Syria that
the
Milyen ainminorthern
Szabadítónk?
2Mózes
excavating
found
a
large
library
inside
12:42-ben találunk egy különös mondaa royal archive room. This library had
tot Istenrõl.
tablets
dating from 2400 -2300 BC.
Virrasztott
az Úr team
azon azdiscovered
éjszakán,
The
excavating
amikor kihozta
Egyiptomból.
az
almost
15,000 õket
ancient
tablets Ez
and
éjszaka azwhich
Úré volt.
fragments
when joined together
Micsodaforevangélium
van ebben
accounted
about 2,500
tablets.a
Amazingly,
tabletsaz confirmed
mondatban?these
Virrasztott
Úr. Pedig
that
personal
in
Izráel
õrizõje and
nem location
szunnyadtitles
és nem
the
Biblical
Patriarchal
accounts
are
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
authentic.
These
tabletsamikor
are known
as
Úr azon az
éjszakán,
kihozta
the
Ebla
Tablets.
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
azon the
a pénteken,
For a longéjszakán,
period of time,
critics of
azon
húsvét hajnalon,
amikor
mi
the
OldaTestament
used to argue
thata the
szabadításunk
name
‘Canaan’ történt.
was used wrongly in the
személyes
van arearlySõt,
chapters
of thebizonyságom
Bible. They claimed
the
was never
used atazthat
ról,name
hogyCanaan
velem együtt
virrasztott
Úr
specific
in history.
28 évveltime
ezelõtt
egy téli They
estén, further
amikor
accused
the name
was inserted
rólam isthat
lehulltak
a rabtartó
bilincsei.in
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.
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fényes ruhájú férfiú felszólította a zarándokokat, hogy kiáltsanak a kapu felé.
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De
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az
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a semmi,oldalán
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sincs kilátás ennél
óceán
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el a helyzetet,
és az adott
Nem Fogadjuk
emlékszem,
hogy Hatvanban
keretekben
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elviselhetõvé
tenni.
jártam volna korábban – legföljebb
átHányan
tengetik
az
életüket
is
utazóban. Ez a város ifjúkorombanma
a cuezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
korgyáráról volt ismeretes. A XVI. száÍgy az
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életétlegjelentősebb
Izráel míg el
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országazegyik
nemvolt
jött ahozzá
a Szabadító
és ki nem
vára
Hatvani
Vár. A fővárostól
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
egy szűk órányira (60 kilométernyire)
van, munkába is sokan járnak be innen
Milyen aPéldául
mi Szabadítónk?
2Mózes
Budapestre.
Nemeshegyi-Horváth
Anna, találunk
a budapesti
Baptista
Teo12:42-ben
egy különös
mondalógiai
Akadémia újszövetségi tanára is
tot Istenrõl.
itt lakik
férjével,azGyörggyel
együtt,
aki
Virrasztott
Úr azon az
éjszakán,
Magyarország
legújabb baptista
amikor kihoztaegyik
õket Egyiptomból.
Ez az
gyülekezetét
(alapítva
éjszaka az Úré
volt. 2016 januárjában)
pásztorolja.
jöttünk meglátogatni,
MicsodaŐket
evangélium
van ebben a
pontosabban
gyülekezetüket,
mondatban? aVirrasztott
az Úr. szerda
Pedig
esti
bibliaórájuk
alkalmából.
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.
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A Hatvani
Baptisrövid epizód
a nép életében.
Nem
ez a
ta
Gyülekezet
lelkes,
fiatalos
közösség.
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
16-an
voltunk,
vagy 8ráálljunk
gyermek Isten
– egy
dolgunk,
hogyéserõsen
másik szobában. Jézus engedelmessége
szavára.
bátorítja
Mózes2,41-52
a népet:
Ne
és
annakÍgy
határai,
Lukács
(Áhíféljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
tat) volt a bibliaórai igénk. Testvéreink
hogyan szabadít
meg ma az
benneaktívan
bekapcsolódtak
az Úr
ige-tanulteket!
2Mózes
14:
13,
14.
mányozásba, énekeltünk, imádkoztunk,
Mózes
nem okosabb, mintfejeződött
a nép, csak
majd
szeretetvendégséggel
be
hisz
Istenben, és a hit beszédét mondja
az
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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.
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bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
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Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
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volna
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s rakásra gyûlt,
feszült,
Jeruzsálem
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hullámés
hullámra
hõkölt.
különös történeteMegállt
az Újszövetségi korban
egy percre,
amíg
a
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partra
A város és a templom története
sokáig
összefügg egymással. át nem értünk.
A Kr. e 970-ben Salamon által épített
Várjállt
mégfenn.
Uram!
templom majd 400 évig
Kr. e.
Kezedamikor
ne vedda el!
586-ban megsemmisült,
babiMég mindigJeruzsálemmel
itt vagyok,
loni seregek lerombolták
még mindig itt vagyunk sokan.
együtt.
A fogságból visszatért zsidóság nagy
Herjeczki
Géza Kr.
(1977)
nehézség és ellenállás
mellett
e 520-

ban építette fel újra a várost és a templomot. Ez kb. 600 évig állt fenn, tehát a két
templom mintegy 1000 évig létezett. Kr.
u. 70-ben a zsidó háború idején 7 hónapi
ostrom végén Titus légiói lerombolták,
állítólag a templom ostroma majd egy
hónapig tartott, azután, hogy a város
már elesett. Titus állítólag meg akarta
menteni, de a katonák dühükben felgyújtották, a nyugati falat hagyták meg,
ez ma a Siratófal.
A templom azóta sem épült fel, jelentősége csak szimbolikus. Jeruzsálem
jelentőségét elvesztette, mert Cézárea
lett a székhely a továbbiakban. Mintegy
60 esztendeig romhalmaz volt, egy légió állomásozott itt csupán. Hadriánus
császár elrendelte, hogy a romokat el
kell takarítani és egy új, római várost
kell építeni Jeruzsálem helyén. A hírre
felkelés tört ki Kr. u. 132-ben, az un.
Bar Kohba lázadás. A Csillag fia lázadás. Hadriánus kegyetlenül megtorolta
a felkelést, kb. 500 000 embert feszítettek keresztre. A várost magáról nevezte
el Aelia Capitolina, mert Aelinus volt
a másik neve. Izrael földjét pedig Palesztinának, a gyűlölt filiszteusokról!
A Golgota hegye körül 7 m magas falat
emeltetett és a belsejét kitöltette kavic�csal meg törmelékkel. Aztán erre a területre Venusnak, a szerelem istennőjének
építtetett templomot, az akkor még pontosan ismert szent sír fölé pedig Jupiter
szobrát állították fel.
Így maradt minden 325-ig, amikor
Niceában az első ökumenikus zsinaton Macarius aeliai vagyis jeruzsálemi
püspök mindezt szóvá tette az elnöklő
Konstantin császár előtt, aki aztán a
megalázó építményeket eltávolíttatta.
Lizik Zoltán
Köszönjük Lizik Zoltán református
lelkipásztor testvérnek a múlt 8 számban itt közölt Bibliai találós kérdéseket! A sorozatot most befejezzük.

Válaszok: (8)
76. Igen. Márk 6,21. Heródes születésnapját ünnepelték.
77. Tibérius, 19 és 37 között uralkodott.
A Lukács 3,1 jelzi, hogy Keresztelő János ennek a császárnak 15. évében lépett
fel. Jézus ideje is ez az idő.
78. Igen. Lukács 8,3
79. Szószthenész. ApCsel 18,17
80. Kb. 50 km-re. ApCsel 28,15. Tres
Tabernaeig.
81. Józsué 110 évig élt (24,29)
82. Bela Benjámin fia volt (1Krón 8,1)
és neki 5 fia született (7,7)
83. Jéhiél, Hakmóni fia. 1Krón 27,32
84. A gyülekezet sátorának nyílása
előtt szolgáló asszonyok fémtükreiből,
2Móz 38,8.
85. A páska ünnep másnapján. Józs 5,12.
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