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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

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

Isten, a szerető
Atya2Mózes
- Zsid14:1-14
1,1-5
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
Isten igéjében sokszor olvashatunk ar- hogy az Úr Jézus úgy beszél Istenről, Istent kereső és szerető fülek és szívek
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felelniük.)
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 zörgető
ötezer dollárt.
Az ajtón
Jézust, ha beengedtük,
nem
kínálhatjuk
langyos vízzel;
Nem
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
segítségét,
kérjükIstennek
továbbra fél-szívvel,
is a minket és
szolgálhatunk
mint
azSaul,
Úrravagy
figyelõ
imádságaikat!
Mindenaki
Anániás
és Safíra; Annak,
szolgálatukra
Istenünk
áldását
életét is odaadva
mentett
megkívánjuk.
minket a haláltól, nem mondhatjuk, hogy szeretünk
Testvéri
a Berettyóújfalui
ugyan,
de szeretettel
azért nem annyira...
Néhány az
Baptista
Gyülekezet
nevében:
elhangzott
gondolatok
közül. Vagy pl.:
Csak azutánPapp
beszélhetünk
arról, hogy
Dániel lelkipásztor
„Bolondok vagyunk
/ Crazy
SzatmáriKrisztusért
István gondnok
for Christ” miután
egyérLisztesdöntöttünk
Tibor presbiter
telműen és személyesen Jézus Krisztus
===========================
mellett. De akkor legyünk 100%-osan
az Övé, és vezessünk másokat is Krisztushoz! VÁRJ MÉG!
Úgy láttam,
hogy vendégeink
Józsué
3:16 (2Móz
14,21-22) jól is
érezték magukat, s áldásosnak is találták
az alkalmakat. Mi, detroitiak,
Megálltörültünk,
a víz.
hogy ilyen szép
számmal
jöttekkéz
hozMinthogyha óriási
zánk; a péntek estitartotta
tiszteleten
volnakicsivel
föl,
száz alatt voltunk, szombaton
százhúmegállt,
szan, vasárnap pedigsolyan
százötvenen
rakásra gyûlt,
lehettünk az asztalok körül. A vendégláfeszült,
tásban detroiti testvéreim jelesen
helythullám
hullámra
álltak – még többet is tudtunkhõkölt.
volna foMegállt a
gadni szálláson. Étel is volt bőségesen,
egy
percre,
fiatalok kedvére való, meg még
magyatúlsó partra
ros is – amiről Fűramíg
Bélaagyülekezetvezeát nem értünk.
tő a férfiakkal és a nőtestvérekkel
együtt
gondoskodott.
még Uram!
Hálásak vagyunk Várj
(és legyünk
is!) fiaKezed ne
veddezekre
el!
taljainkért, akik szívesen
jönnek
Még mindig Urunk
itt vagyok,
az ifjúsági találkozókra.
áldása
kísérjemég
életüket;
növekedjenek
mindighadd
itt vagyunk
sokan. a
hitben, engedelmességben! Legyenek
Crazy for Christ!
HG Géza (1977)
Herjeczki

4.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az ÁHÍTAT
1. oldalról

„Hogyan
tarthatja
tisztán
Az
élet gyötrelem,
de azért
van életútját
mit enni,
azvan
ifjú?
Úgy,
hogy
megtartja
igédet.”
húsosfazék, fokhagyma és uborka,
és
(Zsolt
119,9)
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták.
élet egy merõ
kinlódás,
A 119. zsoltár Az
„alfabetikus
költemény.”
Areménytelenség
héber szöveg az
ábécéDe
sorrendjét
köés halál.
hát ezis jobb,
veti,
hogy
nyolc
(kettős-)
mintmégpedig
a semmi,úgy,
és úgy
sincs
kilátás
ennél
sor
mindig
ugyanazzal
a betűvel
kezdőtöbbre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
és az
adott
dik.
Mivel ábécéjüknek
22 betűje van,
keretekben
próbáljuk elviselhetõvé
tenni.a
zsoltár
22 x 8,
azaz 176
Hányan
tengetik
azversszakból
életüket maáll.
is
Tartalmát
tekintve az Isten igéjét maezzel a rabszolga-gondolkodással?
gasztaló
költemény
– joggal
Így tengette
az ez
életét
Izráelnevezte
míg el
Luther
arany
ábécének.
A korai
nem jött
hozzá
a Szabadító
és ki írásnem
magyarázók
azt is, hogy
hozta õket amegfigyelték
szolgaság házából.
a Tórára (törvényre) legalább nyolcféleképpen utal benne a költő, így is jelezve
a mi Igéje
Szabadítónk?
2Mózes
azt, Milyen
hogy Isten
az élethelyzetek
12:42-ben
találunk
egy
különös
sokféleségében ad útmutatást, mondamindig
tot Istenrõl.
hasznos
segítséget.
az Úr azon
az éjszakán,
AzVirrasztott
idézett strófánál
(9. vers)
az ábécé
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
az
második betűjéhez ér a költő. Az Ez
első
éjszaka
az
Úré
volt.
b-betűs sor egy kérdés, ami a fiatalokra
MicsodaFiatalon
evangélium
vanelején
ebben
vonatkozik.
az életút
tar-a
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
tunk. Talán Sadrak, Mésak, Abédnegó
nem szunnyad
és nem
ésIzráel
Dánielõrizõje
szép példája
ihlette, akik
már
alszik. Mit
jelent az, hogy
az
fiatalon
elhatározták,
hogy virrasztott
Isten törvéÚr azon
az éjszakán, amikor
kihozta
nyének
engedelmeskednek
mindig,
még
Egyiptomból?
aznépét
idegenben
is. Későbbi „sikereik” nem
Emberileg szólva
– Isten mindent
a származásuknak
köszönhetőek,
pedig
„királyi
és nemesi
szármafélretettvérből
és csakvalók,
az Õ népére
figyelt
azon
zásúak”
–Dán 1,3).
Ők nem szennyezték
az éjszakán.
A szabadulás
minden
bemozzanatát
magukat. Hogyan
is történhetett
meg,
személyesen
felügyelte,
hogy
tiszták
maradtak
a babilóniai
körminden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
nyezetben?
A
zsoltáros
válasza
(csupán
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
egy
szó azrongyos
eredeti szövegben)
és
koszos,
nép, hogyazazifjú
Isten
azszemélyesen
Isten-beszéd gondoskodik
(Isten Igéje) kapcsolatáróluk, és
ban
rejlik: félretéve
beszéded,figyel
Igéd által.
mindent
rájuk?
Nekik
a
Törvény
voltismét
az Isten
igéje.
1500 évvel késõbb
virrasztott
Figyeljük
hogy a Törvényhez
valóa
az Isten meg,
a Gecsemáné
kertben, azon
ragaszkodás
már-már azon
olyan ajelleget
ölt
csütörtök éjszakán,
pénteken,
a azon
zsoltárban,
mintha
személyek
közeli
a húsvét hajnalon, amikor a mi
kapcsolatának
fontosságát, hasznát és
szabadításunkatörtént.
örömeit
Mintha
a Törvényvan
(itt,ara
Sõt, ígérné!
személyes
bizonyságom
9. versnél „szava”, „beszéde”) kínálná
hogy velem
együtt személyes
virrasztott az
Úr
azról,
Istennel
lehetséges,
kap28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
csolatot az embernek. A kérdésre adott
rólamválasz
is lehulltak
rabtartó
bilincsei.
tömör
tehát aígy
érthető:
az ifjú
tisztán tarthatja az életútját, de csak
Üldözött
szabadok,
gyõztes
szabaIgéddel.
Beszédeddel.
Szavad
által.
Rád
dok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
hallgatva. Neked engedelmeskedve. telekommunikáció.
Nem és
lehetett
A fiatalkor lehetőségei,
ahogymobilazoktelefonon
a sor elején,
hogy
kal
élünk, rákérdezni
meghatározhatják
életünk
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
egész folyását. Mivel érthetővé tette (kimilliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
jelentette) Isten az Ő akaratát, az engeöregek, juhok,
barmok,
szekerek, végedelmességre
kész
ajak „fölsorolja
szád
láthatatlan
konvoj.
A Veres
tenger
partminden
döntését”
(13.v.).
A hit
ismeretei
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyés gyakorlása pozitívan hat a személyiszerkibontakozására.
csak felröppen aAz
hír,Igét
az egyiptomi
ség
megtartó
serega felnőttkorban
közeledik. Kitör
a pánik ahelyes
táborfiatal
is szükséges
ban. Elõl ajeleit
tenger,
mögöttük
az ellenség.
értékítélet
adja:
„Minden
gazdagságnál
öröm, ha intelmeid
szeA népnagyobb
elõbb segítségért
kiált Istenhez,
rint
élhetek”
és „gyönyörködöm
aztán
pedig (14.
nekiv.),esik
Mózesnek: Mit
rendelkezéseidben”
(16.hoztál
v.). ki minket
tettél velünk, miért

2018.
június
3. oldal

Az Újszövetség
felől 14:
értve
értékelEgyiptomból?
2Mózes
10,és11.
Jobb
ve
az
összefüggést
Isten
Szava
és Szelett volna szolgaként meghalni Egyipmélye
között,
az Úr
Jézus
tanítása
még
tomban.
Kiderül,
hogy
van
a népnek
világosabbá
teszi
azt
a
jót,
amivel
fiatahite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
lon
élni különösen
nagy
kegyelem:
„Ti
jól mennek
a dolgok,
tisztelik
az Urat,
már tiszták vagytok az ige által, amelyet
de ha balul
üt ki
valami, máris
pániszóltam
nektek.
Maradjatok
énbennem,
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
és én tibennetek” (Ján 15,3-4). Főpapi
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
imájában is az Ige életadó erejére utal,
keresztyén tart
ezen a
amiMellesleg,
jó irányúsokhaladásunk
biztosítéka
szinten a hitéletében.
(„Szenteld
meg őket az igazsággal: a te
Mózesnek
eszébe jut Isten
igédEkkor
igazság”
– Ján 17,17).
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
— Könyörögjünk gyermekeink és ifjahogy
megszabadítja
ink
lelki
tisztaságáért!õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
Novák József
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód
a népLelkével
életében. Nem
Az Erő
a ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
szolgálatban
1:6-18
dolgunk,
hogy erõsen- 2Tim
ráálljunk
Isten
Szüleink
a barátaink
szavára.
Ígyután
bátorítja
Mózes hatnak
a népet:ránk
Ne
leginkább.
Különösen
ha barátaféljetek! Álljatok
helyt,akkor,
és meglátjátok
ink
ráadásul
még meg
a tanítóink
is. Timótehogyan
szabadít
ma az Úr
benneusnak
pedig
egészen
kiváló
és
nagyszerű
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
tanító - barátja volt Pál apostol személyénem okosabb,
mint a lelki
nép, csak
ben.Mózes
Az apostol
természetesen
atyja
hisz
Istenben,
és
a
hit
beszédét
mondja
is volt az ifjú Timóteusnak, akit magával
tovább
az üldözött
Ha
vitt
missziós
útjaira, szabadoknak.
mint afféle tanonIstenKésőbb
az aki, akkor
teljesíti az Õ beszédét.
cot.
is megemlékezett
ifjú munEbben hitt vágyakozva
Mózes.
katársáról,
őt újra látni, hogy
Ha aztteljesedhessen
kérdezte volnabe.
valaki Mózesörömmel
tõl:
teljesíti
amit -megígért?
AzMikor
apostol
lelki Isten,
barátsága
beleértve
Mózes
csak azt válaszolhatta
aErre
közös
utazásokat,
a tőle kapottvolna,
leveleket
az általa
mondott
imádságokat
hogy:ésNem
tudom.
Ha valaki
azt kéris
- bizonnyal
erőteljesen
formálta
az
dezte
volna: Mózes,
mondd
meg neifjú
Timóteus
jellemét
és
személyisékünk, hogyan szabadít meg Isten
gét.
Azonban
apostol helyzetbõl?
barátságán,
bennünket
ebbõlaz
a lehetetlen
vagy
éppen
anyai
és nagymamai
lelki
Mózes
csakazazt
válaszolhatta
volna,
örökségen túl, Timóteus keresztyén jelhogy: Nem
tudom!
azonban
lemére
leginkább
az Egyet
Istentől
kapott tukedok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a lehetetgyelmi ajándék hatott. Pál apostol
arra
lenbõlhogy
is ki tud
vezetni, kézrátétellel
mert Õ az Úr.lett
utal,
Timóteus
Ez a bibliai
hit. Hinnimelyre
azt jelenti,
ko-őt
kijelölve
a szolgálatra,
az Úr
molyan veszem
azt, amit
Isten mond,
ha
elhívta.
Ezért bizton
állíthatjuk,
hogy
annak minden
ellentmondani
is.
nemcsak
az formál
bennünket,látszik
amit szüleinktől,
barátainktól,
tanárainktól
vagy
Nem tudom,
hogyan szabadít
meg, csak
lelki
kaptunk,
hanem
az,
várokvezetőinktől
rá és hiszek benne,
és amit
nekem
amit
maga adott
nekünk,
mond,Isten
megteszem.
A többi
pedigamikor
az Õ
valamilyen
sajátos
elhívott,
feladata. Útat
nyitniszolgálatra
a tengeren,
leféés
ehhez
a
szolgálathoz
megadta
a szükkezni a harcikocsik kerekét, homályt
séges lelki képességeket is.
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Isten minden
ajándékát
fejleszteni
Szabadító
Úr feladata.
Õ viszi
véghez és
a
használni kell. Az apostol tűzhöz hasonszabadítást
kegyelembõl.
Hit
által
folítja Isten kegyelmi ajándékát, melyet fel
gadhatod
el. Hit mint
által élhetsz
szabadon,
kell
gerjeszteni,
ahogyan
a szun�bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
nyadó parazsat kell feléleszteni, hogy ki
gyõzelmesen,
mert
az Úr
hadakozik
ne
aludjon a tűz.
Milyen
jó, hogy
ebben
aérted.
Lélek szele is segítségünkre van! A
Léleké,
mely nem a afélelemé,
hanem az
A tengerparton
halál kapujában
erő,
a szeretet
és a megnyitotta
józanság lelke.
álltak,
Isten pedig
számukraAz
az élet
õk átléptek a haifjú kapuját,
Timóteusés személyiségét
formáló
lálból tényezőkön
az életbe. túl, Pál apostol kihangsúlyozza lelki fia számára az evanEzt airánti
lépéstfelelősség
te se halogasd!
gélium
fontosságát is.
Timóteus ugyan még
fiatal,
törékeny,
Lukács János

félénk
és gyenge,Baptista
és könnyen
megriad a
Magyarországi
Egyház
rábízott
feladatok
láttán;
ám,
mivel
Isten
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
formálta jellemét, és tette őt alkalmassá
Berettyóújfalu,
u. 2. széa4100
rábízott
szolgálatra, Eötvös
nincs miért
www.baptista.hu/berettyoujfalu
gyenkeznie
vagy félnie.
Mai keresztyénekként,
mi is készségeKedves
Testvéreink Jézus
Kriszsek kell legyünk arra, hogy szégyen néltusban!
kül megvalljuk Krisztust és hirdessük
Kedves Amerikai
Magyar nem
Baptista
evangéliumát.
Ugyanakkor
csupán
Szövetség!
az Urat nem szabad szégyellnünk, hanem
az őigazságtalan
népét sem. Lehetséges
ugyan„Nem
az Isten, hogy
is, hogy Krisztusra
büszkék vagyunk,
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és a
de népe (amelyet
gyülekezet
és szolgálattevői)
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ
miatt
szégyenkezünk,
és nincs
neve
iránt,
amikor szolgáltatok
és ínyünkszolgáltok
a szenteknek.”
6:10) vele. Isre, hogy
közösséget(Zsid
vállaljunk
ten Lelkének hatalma azonban meg tud
Köszönjük,
gondoltak
ránk
ne-arra
erősíteni,
és hogy
képessé
tud tenni
még
héz
is,helyzetünkben.
hogy szenvedjünk Krisztus evangéImaházunk
augusztus
végi leomlása
és
liumáért,
amely
egyeseknek
bolondság,
lebontása
jó reménységgel
va- Ismásoknakután
botrány,
nekünk azonban
gyunk
afelõl,
tennek
ereje.hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
Horváth
Ferenc
2017)
istentiszteletek
céljára,
az Õ(Áhítat
neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt terveA Lélek
hangja nem
biztos,
zéssel
és az engedélyek
beszerzésével
foglalkozunk.
hogy a többség hangja!
Tervünk és szándékunk végrehaj„Míkájehú
így szólt:
Ha testvérek
csakugyan
tására fogjuk fordítani
a kedves
visszatérsz
sértetlenül,
akkorösszeget:
nem az ÚR
által
számunkra
eljuttatott
beszéltazaz
általam!
hozzátette: Halljátok
$5,000,
ötezerÉs
dollárt.
meg mind, ti népek!” (1Kir 22,28)
Ezúton is megköszönve testvéreink
Négyszáz
próféta
egybehangzó
segítségét,
kérjük
továbbra
is a minket ésharáll szemben
egyetlen
azsány
Úrrakijelentésével
figyelõ imádságaikat!
Minden
próféta következetlen
(vö. 15.
és 17. v.),
szolgálatukra
Istenünk áldását
kívánjuk.
bizonytalan hangja.
Testvéri
Berettyóújfalui
Hol itt szeretettel
a kérdés, amiért
a dilemma?
Baptista
Gyülekezet
nevében:
Nem egyértelmű? Ebben a történetben
az a csoda, hogy
Jósáfát,lelkipásztor
Júda királya
Papp Dániel
mégis megsejti
a simaIstván
ügynek
tűnő kaSzatmári
gondnok
tonai terv kérdésességét.
Ráadásul
nem
Lisztes Tibor
presbiter
elégszik meg Aháb, Izráel királya udva===========================
ri prófétáinak hivatalos kinyilatkoztatásával, még ha oly lehengerlően egyérMÉG!
telműnekVÁRJ
tűnt is az.
Voltaképpen ő az,
akiJózsué
leginkább
Lélek vezetése
alatt állt,
3:16a(2Móz
14,21-22)
mert ki tudta szűrni hangját az álságos
hangzavarban, amelyben
az volt
a legMegállt
a víz.
megtévesztőbb,
hogy
a
félrevezető
próMinthogyha óriási kéz
fécia is Isten nevében
hangzott!
tartotta
volna föl,
Sok módja van annak, hogy
az emmegállt,
ber saját akaratánaks rakásra
igazolását
lássa
gyûlt,
bele Isten kijelentésébe. „Nemfeszült,
is csoda,
mert maga ahullám
Sátán hullámra
is a világosság
hõkölt.angyalának adja ki magát.” (2Kor
11,14)
Megállt
Az élet alakulása azonban tökéletes biegyvalóban
percre, az
zonyítékát adja annak, hogy
amíg
a
túlsó
partra
Úr vezetésére hallgattunk-e vagy
pedig
át nem értünk.
megtévedtünk (vö. 28v).
A Lélek szavát lehet kedvelni vagy
Várj
mégHamis
Uram!az a
gyűlölni, de attól még
igaz!
Kezed
ne
vedd
meggyőződés, amelyik illúziókra el!
épül.
Mégkeresd,
mindigmég
itt vagyok,
Isten igazságát
ha netán
még mindig
itt vagyunk
sokan.
kellemetlennek
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14:egy
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valóMózes
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szükségességét.
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is,
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mint a nép,
csak
egyenként
és
közösségileg
egyaránt.
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
Végül az
elérkezett
péntek este, amitovább
üldözötta szabadoknak.
Ha
kor a finom vacsora után, közel száz fiIsten
az
aki,
akkor
teljesíti
az
Õ
beszédét.
atal várta izgatottan a konferencia kezEbben Örültünk,
hitt Mózes. hogy ismét láthatjuk
detét.
Ha
azt
kérdezte
valakivajon
Mózesegymást, és
sokan volna
találgatták,
mi
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
is lesz ez a Crazy4Christ.
Erre
Mózes
azt válaszolhatta
volna,
Azután
a csak
Detroiti
Ifjúság (DYG)
énehogy:a Nem
tudom.és Ha
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a welcome
video-t
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Mózes,Attila
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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!

2018. május
25-27.
tomban.
Kiderül,

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.
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három
a Detroiti
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el
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a Szabadító
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A felkészülés
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a detroiti fiatalokkal és a gyülekezettel
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arra jutottunk,
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a mi Szabadítónk?
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tot Istenrõl.
élet lenne
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Micsoda
azoknak,
akikevangélium
elvesznek, van
de ebben
nekünk,a
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
akik üdvözülünk, Istennek ereje. (1Kor
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
nem
1,18) Ez alapján lett azután megfogalalszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
az
mazva Ifjúsági Konferenciánk témája,
Úr azon
amikor
kihozta
azaz
címe,aza éjszakán,
Crazy4Christ.
Szerettük
népéthogy
Egyiptomból?
volna,
a fiatalok megértsék: Az Úr
– Isten
mindent
JézusEmberileg
szolgálataszólva
teljes életet,
teljes
odafélretettkíván.
és csakKülönös
az Õ népére
figyeltakarazon
szánást
figyelmet
az éjszakán.
A szabadulás
minden
tunk
fordítani arra,
hogy mit jelent
ez a
mozzanatát során.
személyesen
mindennapok
Valamirefelügyelte,
mindenki
minden az
pillanatot
figyelõ
tekintetével
ráhelyezi
életét. Ha
az nem
Krisztus,
kísértvalami
végig. Hát
ez a rabszolga,
akkor
más.kicsoda
Ezt hivatott
érzékeltetni
a hétvége
alcíme
Which
koszos,
rongyos
nép,is:hogy
az crazy
Isten
are
you?
személyesen
gondoskodik róluk, és
Fontosnak
éreztük,
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mindent
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figyel
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imádságban
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késõbb ismét
virrasztott
ataljainkat
a Konferencia
ügyét,
egé-a
az Isten aésGecsemáné
kertben,
azon
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

Lukács János
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jr., iránt,
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gáltok
a szenteknek.”
angolra fordította
lelkipászKöszönjük,
hogy gondoltak ránk netora
tanítását.
héz
helyzetünkben.
Örültünk
Imaházunkfiatal
augusztus végi leomlása és
testvérünkutánrulebontása
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új és szép hajlékot építeni
lásának,
istentiszteletek
céljára, az Õ neve dicsõígy kétszeresen
ségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
szívünkbe
íródkezdjük
addig a nem várt tervehattak meg,
az este
zéssel
és az engedélyek beszerzésével
gondolatai.
foglalkozunk.
Az istentiszteTervünk
szándékunk végrehajlet
után a és
célra
tására
fogjuk
fordítani
orientáltságot és a kedves testvérek
által
számunkra eljuttatott összeget:
a kikapcsolódást
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azaz ötezer dollárt.
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egy
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kérjük
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,
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Úrra figyelõ
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teremfoci volt
a
program, egéTestvéri
a Berettyóújfalui
szen
addig,szeretettel
amíg Szolgálattevőink:
Novák József lp.,
Baptista
nevében:
éjféltájtGyülekezet
minden- Pastor
Bryan Reynolds,
ki biztonságban
Kulcsár
Attila lp.,
Papp Dániel
lelkipásztor
Herjeczki
Megan és
hazaérkezhetett
Szatmári
István gondnok
Ádám.
a
vendéglátóLisztes Tibor
presbiter
családokhoz.
folytatás a 8. oldalon
===========================

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó partra
át nem értünk.
Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)

6.2010.
oldal szeptember

2018.
június
3. oldal
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nemáprilistól
okosabb, mint
a nép,
csak
lium
Hírnöke
júniusig
folyton
hívogatott
a konferenciára,
mégis
a felhisz Istenben,
és a hit beszédét
mondja
vétel
szerint
a delegátusok
és vendégek
tovább
az üldözött
szabadoknak.
Ha
száma
haladta
megaz Õ
a beszédét.
hatvanat.
Isten az nem
aki, akkor
teljesíti
Azért
nagyobb volt az alkotóEbben itt
hittmár
Mózes.
képesség
a vállalkozó
indulat.
Mivel
Ha azt és
kérdezte
volna valaki
Mózesnagyon
sokan
veszélyes
helyeken
doltõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
goztak, megalapították a Magyar BapErre Mózes
csak azt válaszolhatta
tista
Betegsegélyezőt,
melynek volna,
tagjai
hogy:
Nem
tudom.
Ha
valaki
azt össze
kérhalálesetén egy-egy dollárt
adtak
dezte
volna: Mózes,
mondd történt
meg neaz
örökösöknek.
Intézkedés
az
künk, Amerikába
hogyan szabadít
Isten
újabb
vándoroltmeg
magyarok
bennünket ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
fogadására,
amint
Ellis Islandra
megérkeznek;
valamint
egy új énekeskönyv
Mózes csak
azt válaszolhatta
volna,
kiadására,
elevenebb
és lelket tuébhogy: Nemmely
tudom!
Egyet azonban
resztőbb
dok! Az énekeket
Úr harcoltartalmaz.
értetek, és a lehetetEzeniskonferencián
vették
örömlenbõl
ki tud vezetni,
mert azon
Õ az Úr.
teljes
hírt
a
Rochester,
N.Y.-i
SzemináriEz a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koumból,
ha azt,
lenne
elegendő
magyar
molyan hogy
veszem
amit
Isten mond,
ha
tanuló, kik lelkimunkára készülnek hajannak
minden
ellentmondani
látszik
is.
landók egy magyar tanárt alkalmazni
Nem tudom,
hogyan szabadít
meg,hozzácsak
részükre.
A konferencia
azonnal
várok rá
és hiszek
benne,
és amit
nekem
fogott
gyűjteni
pénzt
a célra.
Huszonöt
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
az Õ
dollár jött össze s azzal vette kezdetét
az
feladata. Útatalap...
nyitni a tengeren, leféiskoláztatási
kezni
a harcikocsik
kerekét,
homályt
E kedvező
elindulástól
lehetett
látni a
fokozatos
minden vonalon.
bocsátani előhaladást
az egyiptomiakra...
mind a
A
tagok száma
nőtt, templomokat
épíSzabadító
Úr feladata.
Õ viszi véghez
a
tettek
vagy vettek,
a gyülekezeti
életben
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által
fotöbbé-kevésbé
Specializáltak
gadhatod el. Hitfejlődtek.
által élhetsz
szabadon,
az
éneklésben,
zenében,
vabár mindig üldözötten, de ifjúsági,
ugyanakkor
sárnapi iskolai stb. munkában. Megnyigyõzelmesen,
mert az Úr ajtait
hadakozik
tották
az első szeminárium
és elérted.
indították annak fokozatosabb pénzbeli
A tengerparton a halál kapujában
támogatását...
álltak,
Isten az
pedig
1910-ben
elsőmegnyitotta
szemináristaszámukcsoport
ra az élet kapuját,
és õk átléptek
a hamegérkezésénél
Scranton,
Pa.-ban
nélálból
az életbe.
hai
Zborai
László elég iskolázott prédikátor
Ezt a egy
lépésttelket
te se vásárolt
halogasd!s kivitte a
tanulókat a helyszínre, kik már nagyon
szerették volna látniLukács
a szemináriumot
János

és
rámutatott a telekre
ígyEgyház
szólván: "Itt
Magyarországi
Baptista
van
a
szeminárium!"
Nyomban
levetetBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
te
a
kabátját,
feltűrte
az
ingét
és
kezdte
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
ásni
az épület fundamentomát. Amint
www.baptista.hu/berettyoujfalu
a tanulók látták az adott példát, ők is
akként
építettek,
Kedvescselekedtek.
TestvéreinkNappal
Jézus Kriszeste
tanultak
és
vasárnap
valamely
vátusban!
rosban
végeztek.
Egyesek
Kedveslelkimunkát
Amerikai Magyar
Baptista
nem is közel, s mégis egyesekből kiváló
Szövetség!
lelkimunkások lettek. Zborai tv. ekkor
„Nem igazságtalan
az Isten,
hogy
Bibliaárus
és általános
missziómező
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl és a
képviselő volt.
szeretetrõl,
Õ
Ő magamelyet
volt aztanúsítottatok
első tanár s azmellett
neve
iránt,
amikor
szolgáltatok
és
szole a felesége és leányában meglett a
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)az akadétanárikar.
Egyik tanította
miai tantárgyakat. A másik pedig a
Köszönjük,Az
hogy gondoltak ránk netheológiát.
héz
helyzetünkben.egész család komolyan
hitt
az iskoláztatásban.
Imaházunk
augusztus végiÖsszeműködéleomlása és
sük
nagy
inspiráció
gyanánt szolgált
lebontása után jó reménységgel
va- a
tanulókra
és
másokra...
Ezen
privátilag
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benmegkezdett
felvette
nünket
egy új iskolát
és szépa Szövetség
hajlékot építeni
kebelébe.
istentiszteletek
céljára, az Õ neve dicsõA szövetség
hivatalosjövõ
lapja,
az Evanségére.
A munkálatokat
tavasszal
kezdjük
addig
a nem
várt nagyságtervegélium meg,
Hírnöke
6 és
9 inches
zéssel
az engedélyek
beszerzésével
ból, és
egyszeri
megjelenésből
havonta
foglalkozunk.
kétszeres megjelenésre 9 és 12 inches 8
Tervünk
és szándékunk
oldalas
nagyságra
küzdötte végrehajfel magát. E
tására
fogjuk
fordítani
mellett elindult egy a4kedves
oldalastestvérek
kis hetilap
által
számunkra
összeget:
"Vedd
és Olvasd"eljuttatott
címmel általános
szét$5,000, azaz ötezer dollárt.
osztásra. Ugyancsak a vasárnapi iskolák
Ezútona is
megköszönve testvéreink
részére
Bibliamagyarázó...
segítségét,
kérjük továbbra
is a minketTársués
Megalapították
a Külmisszió
azlatot,
Úrra mely
figyelõ
arraimádságaikat!
volt hivatva, Minden
hogy Maszolgálatukra
Istenünk
áldását kívánjuk.
gyarországon
az özvegyek,
árvák, öregek és nyomorékokról gondot viseljen.
Testvéri
szeretettel a Berettyóújfalui
Az
első Világháborúig
valami $2,000-t
Baptista
Gyülekezet
nevében:
utaltak át az említett
célokra.
Dániel lelkipásztor
1911-ben aPapp
gyülekezetek
126 bemeríSzatmári
gondnok
tést jelentettek,
mely István
55% szaporodásTibor
presbiter
nak felelt meg.Lisztes
De már
1918-ban
a háború miatt a bemerítés leesett 10%-ra.
===========================
Tehát a háború soha nem volt előnyére
az Isten munkájának. Ez a "National
MÉG!
Council VÁRJ
of Churches"
megállapítása is.
Józsué
3:16
(2Móz
14,21-22)
Ez az időszak megpróbáltatás
elé állította az amerikai magyar baptistákat, mert
a víz.
a bevándorlás teljesen Megállt
megszűnt
és az
Minthogyha
kéz
ellenségeskedés
különbözőóriási
nemzetisétartotta volna föl,
gek között kiélesedett.
Az első teljes jelentés amegállt,
lelkimuns rakásra
gyûlt,
kásokról az 1911-es évi
jegyzőkönyvben
feszült,
jelent meg. Az első statisztikai
kimutahullám évben
hullámra
hõkölt.
tás pedig az 1918-ik
jelent
meg. 22
Megállttetgyülekezetről és misszió állomásról
egy percre,
tek jelentést, melyeknek összesen
1,227
amíg a túlsó
partra 20
tagja volt és 30 munkása,
kik között
nemidejű
értünk.
felavatott prédikátor, 3átteljes
mis�szionáriusnő és 7 laikus prédikátor. Az
1,127 tag 19,140 dollárt
össze.
Várjhozott
még Uram!
Kezed ne (folytatjuk)
vedd el!
Még mindig itt vagyok,
Az még
Amerikai
Magyar
mindig itt
vagyunkBaptisták
sokan.
Történelme 1908 – 1958, Cleveland,
1958. 13-16. oldal.
(kiemelés:
Herjeczki
Géza szerk)
(1977)

2010.június
szeptember
2018.

ÜLDÖZÖTT SZABADOK

7. oldal
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb

Magyarországi Baptista Egyház

ÉSZAK-AMERIKAI
MAGYAR
BAPTISTA
SZÖVETSÉG
lett volna
szolgaként meghalni
Egyip- Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet

folytatás az 1. oldalról

tomban. Kiderül, hogy van a népnek
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
HÉThite,
ÉSdeAmég
111.
KÖZGYŰLÉS
július 2 - 8.
Az élet gyötrelem, deCSALÁDI
azért van mit enni,
nagyon
gyenge az a hit. Ha-- 2018.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
Szövetségünk
jubileumi
évfordulója
alkalmából
a tisztességes temetéshez
való jogukatfennállásának
is de ha balul üt110.
ki valami,
máris pániKedves Testvéreink Jézus Kriszmegtarthatták. Az élet egy merõ
kinlódás,
és bûnbakot
tusban!
Ráma
Tábor,kolnak
Rama,
Ontario,keresnek.
KanadaKi– volt
Tel:a (705)
326-6965
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, hibás, hogy ide jutottunk?
Kedves Amerikai Magyar Baptista
A szövetség
tisztségviselői:
István
dr. Herjeczki
alelnök, Püsök Dániel titkár,
mint a semmi,
és úgy sincs
kilátás ennél dr. Gergely
Mellesleg,
sokelnök,
keresztyén
tart ezen Géza
a Szövetség!
Balla
Zsigmond
pénztáros,
Kulcsár
Sándor
tiszteletbeli
elnök.
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott szinten a hitéletében.
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Ekkor Mózesnek
eszébe
jut Isten -elfeledkezzék
„szép örökség
jutott
nekünk”
Zsolt 16:6a ti cselekedeteitekrõl és a
Hányan tengetik az életüket ma is ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
hogy megszabadítja õket az egyipto- neve iránt, amikor szolgáltatok és szolÍgy tengette azHétfő
életét Izráel
míg el miak
– júLius
2. kezébõl, és beviszi11.40
népétVálasztás
az ígéret gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
nem jött
hozzá
a
Szabadító
és
ki
nem
12.00
Záró
áhítat:
Emlékezés az Úrhoz költözött (2017)
földjére.
Akkor
tehát,
nem
kell
félni
a
Egységben harcoló testvérek - Józsué 1:10-18
hozta õket a szolgaság házából.
Köszönjük,
gondoltak
ránk nehittestvéreinkre
Józs
24:29-31hogy
- Kulcsár
Sándor
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
igehirdető: Huli Sándor
héz
helyzetünkben.
rövid epizód a nép életében.
a
1.00 Nem
- 2.00ezEBÉD
Imaházunk augusztus végi leomlása és
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes vég, Isten folytatást ígért.
Most az a
KEDD
Győzelem
az
ellenség
felett
12:42-ben találunk egy különös monda- dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten lebontása után jó reménységgel vaSZOMBAT
DÉLUTÁN
gyunk afelõl,
hogy Isten megsegít benJózsué 10:1-14, 24-25
tot Istenrõl.
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne nünket egy új és szép hajlékot építeni
3.00
Lelkipásztor
Szövetség
Kulcsár Sándor
Virrasztott az
Úr azon az éjszakán,
Programvezető:
Püsök Dániel
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok istentiszteletekelnök:
céljára, az Õ neve dicsõamikor kihozta õket
Egyiptomból.
Ez
az
4.00
Női
Konferencia
elnök:
Herjeczki
Éva tavasszal
Igehirdető: Horváth Ferenc
hogyan szabadít meg ma az Úr benne- ségére. A munkálatokat jövõ
éjszaka az Úré volt.
Férfi
Konferencia
elnök:
Szabó
István
kezdjük meg, addig a nem várt terveteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Micsoda
evangélium
van ebben
a kirándulás
Szerda
- Egész
napos
zéssel és az engedélyek beszerzésével
Mózes
nem
okosabb,
mint
a
nép,
csak
6.00 vacsorafoglalkozunk.
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
és a hit beszédét mondja
Izráel Csütörtök
õrizõje nem szunnyad
ésnőszövetség
nem hisz Istenben,
Tervünk és szándékunk végrehajA
estéje
tovább
az
üldözött
szabadoknak. Ha tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
7.30
Az
ifjúsági
szövetség estéje
az aki,
akkor teljesíti az Õ beszédét. által számunkra eljuttatott összeget:
Hitben
járó nőtestvérek
- JózsuéIsten
2:1-14,
6:23-25
Úr azon
az éjszakán,
amikor kihozta
A megválasztott$5,000,
tisztségviselők
beiktatása - a
Ebben
azaz ötezer dollárt.
Programvezető: Herjeczki
Évahitt Mózes.
népét Egyiptomból?
beiktatást
Kulcsár
Sándor
tiszteletbeli
elnök végzi
Ha
azt
kérdezte
volna
valaki
MózesEmberileg szólva
– Isten Herjeczki
mindent Géza
Igehirdető:
Ezúton is megköszönve testvéreink
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
segítségét,
kérjük
továbbra
is a minket és
Szolgálatra elhívott
fiatalok
- Józs
1:1-9
az éjszakán. A szabadulás minden Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
Bizottságihogy:
ülések
Kulcsár Istenünk
Zsolt áldását kívánjuk.
Nem tudom. HaProgramvezető:
valaki azt kér- Dr.
mozzanatát Péntek
személyesen- felügyelte,
szolgálatukra
3.00
4.00
Végrehajtó
Bizottság
meg Kulcsár
neigehirdető:
Attila
minden pillanatot figyelõ tekintetével dezte volna: Mózes, mondd
- 5.00
Misszióezés
Jótékonysági
Bizottság
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
künk,
hogyan szabadít meg Isten
kísért4.00
végig.
Hát kicsoda
a rabszolga,
Tábortűz, közös éneklés
koszos,
nép, hogy az Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Baptista Gyülekezet nevében:
6.00rongyos
- VACSORA
személyesen gondoskodik róluk, és Mózes csak azt válaszolhatta volna,
Papp Dániel lelkipásztor
mindent félretéve
rájuk?szövetséghogy:
Nem tudom! Egyet azonban tuSzatmári
István
7.30 figyel
- A férfi
estéje
VASÁRNAP – JÚLIUS
8. gondnok
1500 évvel késõbb ismét virrasztott dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetLisztes Tibor presbiter
- Józs 14:6-15
az Isten
Isten aígéreteihez
Gecsemáné ragaszkodó
kertben, azon férfiak
a lenbõl
is ki tud vezetni, mert
Úr. Reggeli
8.00Õ-az9:00
===========================
Programvezető:
Szabó István
csütörtök éjszakán,
azon a pénteken,
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koImaóra:
emlékezzünk Isten
azon a húsvét hajnalon,
amikor
a miJózsef
Igehirdető:
Novák
molyan veszem azt, amit10.00
Isten mond,
ha Hálaadással
VÁRJ
MÉG!
szabadítására,
szövetségünkben
tett csodáira!
szabadításunk történt.
annak minden ellentmondani látszik is.
Józsué
3:16
(2Móz
14,21-22)
Sõt, személyes
bizonyságom
van
arJózsmeg,
4: 19-24
Nem tudom, hogyan szabadít
csak - Fűr Béla és Weisz Péter
Szombat
111.
Közgyűlés
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr várok rá és hiszek benne, és amit nekem
11.00 Istentisztelet: Istennek szövetségesei
8.00 –ezelõtt
8.50 egy
reggeli
Megállt a víz.
28 évvel
téli estén, amikor mond, megteszem. A többi pedig az Õ
- Józsué 5: 8-9, 24:19-28 Minthogyha óriási kéz
rólam
is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
8.50
A közgyűlés
énekel
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefétartotta volna föl,
9.00 Áhítat: Imádkozzunk Isten vezetésének
Programvezető:
kezni a alárendelt
harcikocsik kerekét,
homályt Gergely István
Üldözött szabadok,
gyõztes
szabamegállt,
vezetőkért - Józsué 5:13-15 - Bákai István
mindHorváth
a
Igehirdető:
Ferenc
dok. Elindultak tehát. Nem volt te- bocsátani az egyiptomiakra...
s
rakásra
gyûlt,
9.30 A tárgyrend
és elfogadása
Szabadító Úr feladata. Õ
viszi véghez a jubilál, 110 éves: Herjeczki Géza
lekommunikáció.
Nem ismertetése
lehetett mobilfeszült,
Szövetségünk
szabadítást kegyelembõl. Hit által fo9.40 Elnöki
jelentés
– Gergely
telefonon
rákérdezni
a sor elején,
hogyIstván
hullám hullámra hõkölt.
Úrvacsora
- Az Életnek Kenyere - Józs 5: 10-12,
szabadon,
10.00
Titkári
jelentés
– Püsök
hátul
minden
rendben
van-e.
KözelDániel
két gadhatod el. Hit által élhetsz
Megállt
Jn 6: 48-58
milliós
asszonyok,
gyermekek, bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
10.20 nép,
A közgyűlés
énekel
egy percre,
gyõzelmesen,
megválasztott elnök és a helyi
lelkipásztor:
öregek,
barmok,
szekerek, végeamíg
a túlsó partra
10.30juhok,
Misszió
és Jótékonysági
Bizottság
jelentése mert az Úrahadakozik
érted.
láthatatlan-konvoj.
A
Veres
tenger
partát nem értünk.
Püsök Dániel
Herjeczki Géza
A tengerparton a halál kapujában
ján tábort vernek, megpihennek. Egy10.50
pénztáros
jelentése
– Balla Zsigmond
álltak, Isten pedig megnyitotta
1.00 számukEBÉD
szer
csakAfelröppen
a hír,
az egyiptomi
Várj még Uram!
11.10
Költségvetés
évre ra az élet kapuját, és õk átléptek a hasereg
közeledik.
Kitör aa 2018/19.
pánik a táborKezed ne vedd el!
Szombat és szerda kivételével a hétMég
minden
napján
szerve11.25
közgyűlés
énekel
ban.
ElõlA
a tenger,
mögöttük
az ellenség. lálból az életbe.
mindig
itt vagyok,
zünk
csoportos
foglalkozásokat
is
az
időjárás
függvényéA 11.30
nép elõbb
segítségért kiált
Istenhez,
még
mindig
itt
vagyunk
sokan.
Az Evangéliumi
Hírnök
és a Baráti
Kör
Ezt a lépést te se halogasd!
aztán pedig
neki esik
Mózesnek:
Mités Fűr Béla
ben, korcsoportok szerint, lelkipásztoraink vezetésével.
jelentése
– Herjeczki
Géza
Herjeczki Géza (1977)
Lukács János
tettél velünk, miért hoztál ki minket

8.2010.
oldal szeptember

Detroiti
ifjúsági
(folytatás)
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

folytatás
1. oldalról
Szombatazreggel
ismét indult a vis�szaszámlálás, gyorsan peregtek a percek
élet míg
gyötrelem,
de azért
van mithogy
enni,
azAz
órán,
összegyűlt
az ifjúság,
van húsosfazék,
fokhagyma
uborka,heés
megkezdjük
az áhítatot.
HuliésSándor
a lelkipásztor
tisztességes temetéshez
való jogukat is
lyi
testvér egy gyermek-ének
megtarthatták.
Az élet egyaz
merõ
kinlódás,
segítségével
szemléltette
életünk
átreménytelenség
halál. Deleteszem
hát ezis jobb,
adását:
Úr Jézusésimádlak,
élemintúgy
a semmi,
és úgyEzután
sincs kilátás
tem,
szeretlek…
sorbanennél
egy
egy
mondat
hangzott
el imádságként,
többre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
és az adott
először
hálaadások,
majd kérések
és
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

2018.
június
3. oldal

magasztalás.
éneklés
után
Egyiptomból?Közös
2Mózes
14: 10,
11. Bryan
Jobb
testvér
tanítása
következett,
amit
nagy
lett volna szolgaként meghalni Egyipérdeklődéssel
hallgattak
a jelenlévők.
tomban. Kiderül,
hogy van
a népnek
A
délelőtt
témája
a wrong
hite,
de még
nagyon
gyengeworship
az a hit.volt,
Ha
amit
a
szemléltető
video
mellett,
Anániás
jól mennek a dolgok, tisztelik az
Urat,
és Safira példáján keresztül is megértde ha balul
üt ki nem
valami,
pánihettünk:
Amikor
adodmáris
át teljesen
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
az egészet az Úrnak, csak egy részét, az
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
olyan, mintha semmit sem adnál.
Mellesleg,
sok keresztyén
tart ezen a
Bryan
gondolatai
után csoportbeszélszinten a hitéletében.
getésekben
folyt tovább az alkalom,
Ekkor
Mózesnekelkészíthették
eszébe jut Isten
majd
a csoportok
saját
ígérete. 2Mózes
6-8. Isten
plakátjukat
arról,6: hogy
mit megígérte,
jelent száhogy megszabadítja
õket Az
az egyiptomukra
az Isten dicsőítése.
elkészült
munkákból
később
mininépét
kiállítás
nyílt
miak kezébõl,
és beviszi
az ígéret
az
imaházban.
földjére.
Akkor tehát, nem kell félni a
Délben
egy közelimert
parkba
indult
jelen
veszedelemtõl,
ez csak
egya
csapat,
ahol
bőséges
ebéd
várt
bennünrövid epizód a nép életében. Nem ez a
ket,
sport és
beszélgetés
vég,majd
Istenközös
folytatást
ígért.
Most azköa
vetkezett, míg a délutáni felfrissülést ködolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
vetően visszatértünk az imaházhoz. Ott
szavára.
Így bátorítja
Mózes az
a népet:
Ne
már
messziről
érezhettük
udvaron
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
készülő grillvacsora illatát, ami jelezte,
hogyan
szabadít
meg ma az
Úr benne-A
hogy
igen
finom program
következik.
teket! 2Mózes
14: 13, 14.
testvérek
és testvérnők
nagy szeretettel
vették
körül
azokosabb,
ifjúságot,mint
úgyaaz
étkezéMózes
nem
nép,
csak
sek,
a különféle
során.
hisz mint
Istenben,
és a hit programok
beszédét mondja
Minden
körülmény
volt arra, hogy
tovább az
üldözöttadott
szabadoknak.
Ha
mi
fiatalok
hétvége
üzenetére
koncentIsten
az aki,aakkor
teljesíti
az Õ beszédét.
rálhassunk.
Köszönjük, ezt az áldozatEbben hitt Mózes.
kész
segítséget,
szolgálatot.
Többek
köHa azt kérdezte
volna valaki
Mózeszött erről is szólt a tanítás este a worship
tõl: Mikor
teljesíti
Isten,volt
amitlátnunk
megígért?
night
során.
Értékes
és
Erre
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
hallanunk egyszerre: Minden szolgáhogy:
Nem
tudom.
Ha valaki
kérlat,
amit
az Úrért
végzünk
tisztaazt
szívvel,
dezte dicsőítése.
volna: Mózes,
mondd meg techneIsten
A legegyszerűbb
künk,feladatoktól
hogyan szabadít
meg
nikai
kezdve az
Úr Isten
Jézust
magasztaló
énekekig.
bennünket ebbõl
a lehetetlen helyzetbõl?
Ez utóbbiból
volt hiány az
este
Mózes
csak aztsem
válaszolhatta
volna,
folyamán.
Ádám azonban
vezetésével,
hogy: NemHerjeczki
tudom! Egyet
tuadok!
Nashville-ből
érkezett
Az Úr harcol
értetek,zenei
és a csoport,
lehetetnéha
is kiegészülve,
vezelenbõla ishelyiekkel
ki tud vezetni,
mert Õ az Úr.
tettEz
bennünket
énekekkel
és
igei
gondoa bibliai hit. Hinni azt jelenti, kolatokkal. A közel három órás dicsőítő est
molyan
azt, amit
Isten mond,
ha
után mégveszem
csoportkép
is készült
azokkal,
annaka minden
ellentmondani
látszika is.
akik
késői órán
még kitartottak
fiNem tudom,
hogyan
meg,az
csak
atalokkal.
Öröm
voltszabadít
tapasztalni
alvárok rá
és hiszek benne,
és amit
nekem
kalom
bensőséges
légkörét,
és azt,
hogy
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.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János

fiataljaink
mennyire
szeretik
az Urat.
Magyarországi
Baptista
Egyház
Egyszerűen
nem
tudtuk
befejezni
az isBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
tentiszteletet.
Jöttek
az
énekek,
bizony4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
ságtételek, majd újból az énekek.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Végül egy rövid game night-tal zártuk
a napot és igyekeztünk, hogy másnap
Kedveslegyünk
Testvéreink
Jézus Kriszkészen
a konferencia
záró istusban!
tentiszteletére. Úgy gondolom, hogy az
Kedves jól
Amerikai
Magyar
alkalom
illeszkedett
az estBaptista
címéhez:
Szövetség!
True Worship.
A vasárnap
rövid csendességgel
kez„Nem
igazságtalan
az Isten, hogy
dődött
az
Úr
házában,
majd
folytatódott
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
az imaórával.
Szabó
Ádám és Lakatos
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az Õ
Laura
buzdították
a mintegy és
százötven
neve
iránt,
amikor szolgáltatok
szolfőre agyarapodott
gáltok
szenteknek.” gyülekezetet
(Zsid 6:10) az Úr
Jézus imádására. Azután mintha csak
folytatódott
volnagondoltak
az előző ránk
este neistenKöszönjük, hogy
tisztelete.
Kerekes Tibor lelkipásztor
héz
helyzetünkben.
köszöntése
Novák
azésigeImaházunk után,
augusztus
végitestvér
leomlása
lebontása
után
jó areménységgel
vahirdetésben
hívta
fiatalokat a Krisztus
gyunk
afelõl,
Isten megsegít abenmellett
valóhogy
elkötelezettségre,
Konnünket
egyvezérigéje
új és szép(1Kor
hajlékot
ferencia
1,18)építeni
alapján.
istentiszteletek
céljára, aazhétvégén
Õ neve dicsõÚjból megerősítette
többször
ségére.
A munkálatokat
jövõ százalékban
tavasszal
elhangzott
üzenetet: Száz
kezdjük
meg, addig
a nemteljes
várt odaadástervekell szolgálnod
az urat,
zéssel
és az kevesebb
engedélyek
beszerzésével
sal, ennél
nem
lehet elég. A
foglalkozunk.
legjobbat, a legtöbbet add. Az igehirTervünk
szándékunk
végrehajdetés
után és
(ami
ismét Balla
Zsigmond
tására
fogjuk
fordítani
a
kedves
testvérek
Jr. tolmácsolásával hangzott),
Novák
által
számunkra
eljuttatott
testvér
megtérésre
és újbóli összeget:
odaszánásra
$5,000,
azaz
ötezer dollárt.
hívta az
ifjúságot.
Hisszük, hogy a kérdése
ma is
zsong sok fiatal
lelkében.
Ezúton
is ott
megköszönve
testvéreink
Ezutánkérjük
folytatódtak
szolgálatok,
segítségét,
továbbra isa a minket
és
azsorra
Úrrahangoztak
figyelõ imádságaikat!
az énekek igeiMinden
üzenetek
szolgálatukra
áldását
kívánjuk.
a torontói, Istenünk
clevelandi,
chicagói,
NewYork-i, és floridai fiatalok részéről. A
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
végén
pedig
a legutóbbi
Detroiti KonfeBaptista
nevében:
renciánGyülekezet
éneklő Kvint
együttes példájára,
meghallgathattuk
Trint lelkipásztor
első szolgálaPapp aDániel
tát. Robi, Sámuel
és Zsigmond
szép pélSzatmári
István gondnok
dáját adta ezzelLisztes
az igazi
testvéri
közösTibor
presbiter
ségnek, Krisztusi barátságnak.
===========================
Ezután közeledett a Konferencia ünnepélyes lezárása, ami Herjeczki Géza
lelkipásztor
testvér
összefoglalójával
VÁRJ
MÉG!
kezdődött.
Majd
Huli 14,21-22)
testvér zárszava
Józsué 3:16
(2Móz
és Kulcsár Attila testvér imádsága után,
Juhász Robi az ifjúságiMegállt
szövetség
alela víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó partra
át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)
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nöke szólt hozzánk, s végül a KonferenciaÜLDÖZÖTT
Theme Song-játSZABADOK
énekeltük közösen
folytatás
az az
1. oldalról
(The Stand)
összevont szolgálócsoport
Az vezetésével.
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
Az áldás
és azvolt.
újabb közös fénykép
éjszaka
az Úré
után jelentős késéssel érkeztünk az ebédevangélium
van ebben
hez, Micsoda
amit testvéreink
csodálatos
módona
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
melegen tartottak számunkra mindadIzráel
nem
dig.
Nemõrizõje
csupánnem
százszunnyad
százalékotésadtak
Mithanem
jelent annál
az, hogy
az
azalszik.
Úrnak,
is virrasztott
többet. Hála
azon az
éjszakán,
amikor
ésÚr
köszönet
érte.
Úgy érezzük,
ez kihozta
volt az
ötödik
tanítás a péntek este, szomnépét nagy
Egyiptomból?
bat délelőtt,
délután
és a–vasárnap
reggel
Emberileg
szólva
Isten mindent
mellett.
Amit
a
nagyteremben
hallottunk,
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
azt
mutatták, amint
kiaztestvéreink
éjszakán.meg
A is
szabadulás
minden
léptünk
onnan.
Reméljük,
a
fiatalok
közül
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
sokan
követik majd
ezt a jó példát.
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
A Találkozó záróakkordjaként az eskicsoda
ez a rabszolga,
tétkísért
egyvégig.
közeliHát
szép
kisvárosban,
Ann
koszos, rongyos
hogy azvárosIsten
Arborban,
töltöttüknép,
túrázással,
személyesen
gondoskodik
róluk, és
nézéssel
és vacsorával.
A legkitartóbmindent
figyel rájuk?
bak
pedigfélretéve
hétfő délelőtt
még Detroit
downtown-ba
is ellátogattak.
1500 évvel
késõbb ismét virrasztott
Feledhetetlen,
áldott hétvégét
az
Isten a Gecsemáné
kertben, tölthetazon a
tek
ismét együtt
a fiataljaink
ifcsütörtök
éjszakán,
azon aa tavaszi
pénteken,
júsági
konferencián.
Már
nagyon
várjuk
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
a szabadításunk
nyári és őszi találkozásokat
a RÁMA
történt.
táborban és New-Yorkban.
Addig is szeSõt,kérünk
személyes
bizonyságom
van arretettel
mindenkit,
hogy hordozról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
za imádságban a szövetségünk ifjúságát,
28 évvel
ezelõtt
téli estén,
amikor
mert
hisszük,
hogyegy
valóban
reményteljes
rólam
is lehulltak
rabtartó
jövő
előtt
állunk, haa meg
nembilincsei.
lankadva
szolgálunk az Úrért, generációról generációra.Üldözött
Minden szabadok,
az Övé, mindenért
Övé a
gyõztes szabadicsőség,
hála és magasztalás.
dok. Elindultak
tehát. Nem volt te- krónikás
lekommunikáció. Nem lehetett
mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
The topic and meaning of worship
hátul
minden
rendben
has
been
on my
mindvan-e.
for aKözel
quitekét
a
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
long time now. Personally, I’ve come
barmok,
végetoöregek,
define juhok,
worship
as theszekerek,
way someone
láthatatlan
konvoj. A
tenger
parttries
to experience
orVeres
search
for God
jánultimately
tábort vernek,
and
be inmegpihennek.
His presence. EgyI’ve
szer csakand
felröppen
a hír,
aztoegyiptomi
pondered
prayed for
God
give me
wisdom
on how I can
improve
in this
area
sereg közeledik.
Kitör
a pánik
a táborofban.
my Elõl
life. Often
times,
we as humans
try
a tenger,
mögöttük
az ellenség.
toAlimit
God by
putting Him
a box.
nép elõbb
segítségért
kiáltinIstenhez,
Previously,
I admit
to doing
the same
aztán pedig
neki esik
Mózesnek:
Mit
when
entertaining
the
idea
of
tettél velünk, miért hoztál kiworship.
minket

9. oldal
3. oldal

What
I failed to2Mózes
realize 14:
and10,
comprehend
Egyiptomból?
11. Jobb
earlier
on
was
that
worship
is not
just a
lett volna szolgaként meghalni
Egyipsingle
act Kiderül,
but more hogy
so a lifestyle.
tomban.
van a népnek
When you ask people what worship is,
hite,first
de még
nagyon
hit. Hais
the
thought
thatgyenge
comesaztoa mind
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
singing and praising God or perhaps
it’s
de ha balul
üt kiorvalami,
máris pánisomething
a band
team of vocalists
lead
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
Ki volt
a
for
example.
These things
are good
when
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
done sincerely, but that’s not all worship
Mellesleg,
keresztyén
tart ezenthe
a
entails
and is sok
meant
to be. During
youth
in Detroit, Bryan Reyszintenconference
a hitéletében.
nolds
shared
that true and
correct
Ekkor
Mózesnek
eszébe
jutworship
Isten
is
manifested
when
we Isten
are obedient
and
ígérete.
2Mózes
6: 6-8.
megígérte,
give
to God. In that
worship
hogy100%
megszabadítja
õketsense,
az egyiptobecomes a lifestyle because it’s something
miak requires
kezébõl, és
beviszi népét
ígéretto
that
continuity.
Weazfail
földjére.
Akkor
tehát,
nem
kell
félni
a
realize all the other opportunities we as
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
Christians
to serve
and worship.
tovább az have
üldözött
szabadoknak.
Ha
Whether
it isakkor
conversing
in the
Isten az aki,
teljesítiwith
az ÕGod
beszédét.
car
while
running errands or walking
Ebben
hitt Mózes.
down
of your
local
grocery
store,
Hathe
aztaisles
kérdezte
volna
valaki
Mózesreading the Word, reaching out a helping
tõl: Mikor
Isten,
amit megígért?
hand
to a teljesíti
neighbor,
or displaying
good
Erre
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
sportsmanship and God’s love on the
field/
hogy: we
Nem
Ha valaki
azt kércourt;
cantudom.
continually
be praising
God
dezte
volna:
mondd meg
ne-if
by
doing
what Mózes,
we are passionate
about
our
hearts
are in the
right place.
künk,
hogyan
szabadít
meg Isten
In the past,
there
were occasions
when
bennünket
ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
IMózes
wasn’t csak
able toazttruly
and wholeheartedly
válaszolhatta
volna,
worship
and tudom!
praise His
name.
With tuthe
hogy: Nem
Egyet
azonban
weight of burdens of past sins, worries,
dok! Az
harcol értetek,
és a lehetetfears,
andÚrinsecurities;
I wasn’t
able to
lenbõl
is
ki
tud
vezetni,
mert
Õ azcalls
Úr. us
freely worship. In contrast, God
Ez aoff
bibliai
hit.heaviness
Hinni aztand
jelenti,
ko-a
to put
all our
put on
molyan veszem
azt,Through
amit Isten
mond,
ha
garment
of praise.
grace
alone,
God
drew
me closer
to Him oncelátszik
again and
annak
minden
ellentmondani
is.
reignited
my faith
andszabadít
passion meg,
for serving
Nem tudom,
hogyan
csak
Him
His loveéstoamit
others.
várokand
rá mirroring
és hiszek benne,
nekem
Last megteszem.
summer during
the pedig
MABAVIT
mond,
A többi
az Õ
youth week, music entered my soul
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
without permission and remindedleféme
kezni
a harcikocsik
kerekét,
homályt
of
God’s
forgiveness and
unconditional
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind for
a
love.
I believe
God created music
Szabadító
Úr feladata.
Õ viszi véghez
a
the
sole purpose
of worshipping
Him.
This
way the
human heart
szabadítást
kegyelembõl.
Hit and
által soul
focan
connect
on által
a deeper
and
intimate
gadhatod
el. Hit
élhetsz
szabadon,
level
with our
Father. de
Onugyanakkor
earth, this
bár mindig
üldözötten,
is
as close as we
canazcome
to heaven,
gyõzelmesen,
mert
Úr hadakozik
where the angels are rejoicing in praise
érted.Worshipping by singing songs of
24/7.
A tengerparton
halál
kapujában
praise
has become amy
preferred
way
álltak,
Isten pedig
megnyitotta
számukto
encounter
and spend
time with
God.
ra azequally
élet kapuját,
és õk to
átléptek
haIt’s
important
spend a time
in
prayer,
read the Word, and have
lálból
az életbe.
fellowship with other believers in a place
Ezt a lépést
te seGod
halogasd!
of worship
because
reveals Himself
to you in these areas Lukács
as well.János

For some reason
God
put this
Magyarországi
Baptista
Egyház
conference
and
the
attendees
on my
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
heart. Leading up to the event, my
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös u. 2. bless
prayer
was that God tremendously
www.baptista.hu/berettyoujfalu
this
time such that those who don’t have
a personal relationship with the Savior
Kedves
Jézus
Kriszcome
withTestvéreink
open hearts and
accept
Him.
tusban!
Similarly, for those who are at a crossroad
Amerikai
Magyarlukewarm,
Baptista I
inKedves
life and
have become
prayed that they may encounter Christ
Szövetség!
and become rejuvenated in their faith.
igazságtalan
az Isten,
hogy
In„Nem
retrospect,
I strongly
believe
God
elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
és a
listened and honored all of our prayers
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
Õ
and will continue
to work in theazhearts
neve
iránt,
amikor
szolgáltatok
és
szolof the youth. #C4C
gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Adam Szabo (Chicago)
Köszönjük,
gondoltak
ránk ne-and
What a hogy
fantastic,
soulful,
héz helyzetünkben.
encouraging
weekendvégi
we leomlása
shared atésthe
Imaházunk augusztus
2018
Detroit
Youth
Conference
lebontása után jó reménységgel during
vaMay afelõl,
25-27, 2018.
I feel megsegít
blessed tobenknow
gyunk
hogy Isten
a
community
of
Hungarian-American
nünket egy új és szép hajlékot építeni
believers whocéljára,
are soazactively
istentiszteletek
Õ neveliving
dicsõ-out
their
faith.
This
weekend
was
special
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal to
me because
felt like
revival
kezdjük
meg,itaddig
a anem
vártwithin
terve-our
community.
The theme beszerzésével
of the weekend
zéssel
és az engedélyek
was “Crazy for Christ.” It is encouraging
foglalkozunk.
toTervünk
me to see
group of young
people
és the
szándékunk
végrehajthat
I
grew
up
with
to
be
so
on
fire
tására fogjuk fordítani a kedves testvérekfor
Jesus.
When weeljuttatott
accept Jesus
into our
által
számunkra
összeget:
lives
as
our
personal
savior,
we
commit
$5,000, azaz ötezer dollárt.
our lives to Him. We make that decision
Ezúton
is every
megköszönve
every
day;
day we testvéreink
are called to
segítségét,
továbbra
a minket
surrenderkérjük
ourselves
to isthe
Lord ésand
azfaithfully
Úrra figyelõ
Minden
serve imádságaikat!
Him and love Him.
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter

===========================

VÁRJ MÉG!

This weekend, we sang both old
Józsué
songs
and3:16
new (2Móz
songs, 14,21-22)
but with each of
them we were able to praise our God
Megállt
a víz.
who is so so worthy. We
learned
about
Minthogyha
kéz
the idea that worship
isn’t óriási
only singing
tartotta and
volna
föl,
songs, reading scripture,
praying,
rather, we are able to worship
God
megállt,
with everything we shave
suchgyûlt,
as our
rakásra
passions, studies, and hobbies.feszült,
Worship
is defined byhullám
the attitude
of our
hearts.
hullámra
hõkölt.
If we set our hearts on Christ Megállt
with intent
to obey Him, our actions egy
will percre,
flow forth
and glorify Him.
a túlsó
partra
On top of our amíg
wonderful
time
in the
nem értünk. to
church, we were givenátopportunities
connect and have fun with old and new
még
Uram!
friends. The activitiesVárj
began
with
archery
Kezed
ne was
veddael!
tag on Friday night.
This
new
mindig itt
and super funMég
experience
forvagyok,
me. After
that we
a classic
event
mégplayed
mindigsoccer,
itt vagyunk
sokan.
that can’t be left out at any Hungarian
gathering! On Herjeczki
SaturdayGéza
afternoon
(1977) we

2010.
10.
oldalszeptember

enjoyed
God’s creation
and spent an
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
afternoon in the park playing games,
folytatás
1. oldalról
eating,
andaz
enjoying
the good company.
Saturday
night
we
minute-toAz élet gyötrelem, deplayed
azért van
mit enni,
win-it
style
games.
Lastly,
on
Sunday
van húsosfazék, fokhagyma és uborka,
és
afternoon
we
experienced
the
town
a tisztességes temetéshez való jogukatofis
Ann Arbor. Overall, the weekend was
megtarthatták.
életlooking
egy merõ
kinlódás,
wonderful
and Az
I am
forward
to
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
reuniting with the youth soon!
mint
a semmi,
ésisúgy
ennél
A special
thanks
duesincs
to allkilátás
of the hosts,
többre.Detroit
Fogadjukyouth,
el a helyzetet,
és az adott
cooks,
guest speakers/
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
worship
leaders,
and Pastor
Huli and
his
Hányan
tengetik
az
életüket
is
wife for giving us the opportunity to ma
grow
a rabszolga-gondolkodással?
inezzel
our faith,
worship our God, and bring
tengette
az életét Izráel míg el
gloryÍgy
to his
holy name!
nem jött hozzá
Szabadító
és ki nem
LauraaLakatos
(Cleveland)
hozta õket a szolgaság házából.
When I was thinking about what
Milyen
mi Szabadítónk?
"Crazy
for aChrist"
means to2Mózes
me I
12:42-ben ittalálunk
egy különös
mondaassociated
with someone
doing
big
tot clearly
Istenrõl.visible things for Christ. For
and
Virrasztott
az Úr aazon
az éjszakán,
example,
like being
worship
leader
kihozta õket
Egyiptomból.
Ez az
oramikor
an influential
pastor
or running
a
éjszaka
Úré volt.But, not all of us
home
forazorphans.
Micsoda
evangélium
van
are in
a position
to do these
bigebben
things.a
mondatban?being
Virrasztott
az Úr.
Pedig
Sometimes,
crazy for
Christ
is
Izráeljust
õrizõje
nemin szunnyad
és nem
visible
as much
the little things
as
inalszik.
the large
make
for God.
Mitsacrifices
jelent az, we
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?
As1500
I thought
about
the virrasztott
motto for
évvelmore
késõbb
ismét
this
thekertben,
more daunting
az youth
Isten conference,
a Gecsemáné
azon a
itcsütörtök
became toéjszakán,
grasp its true
But,
azonmeaning.
a pénteken,
I azon
realized
that
before
we
can
be
crazy
a húsvét hajnalon, amikor a mi
for Christ, he was first crazy for us, in
szabadításunk történt.
that the grace he extends us everyday
Sõt, his
személyes
van arthrough
death, isbizonyságom
something unusual,
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
azus,
Úr
which the world calls foolish but to
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
its life. This "crazy grace" he extends
is lehulltak
a rabtartó
usrólam
by offering
forgiveness
is bilincsei.
something
we can reciprocate to those around
Üldözött szabadok,
szabaus. Ephesians
4:2-3 tells gyõztes
us to "always
dok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
tebe humble and gentle, be patient with
lekommunikáció.
Nem lehetettformobileach
other making allowances
each
telefonon
rákérdezni
a sor
other's
faults
because of
yourelején,
love".hogy
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
Being crazy for Christ starts
in our
milliós
asszonyok,
hearts
andnép,
in viewing
othersgyermekek,
around us
juhok,
szekerek,
végeinöregek,
the same
way barmok,
Christ views
us. Instead
tenger
partofláthatatlan
putting uskonvoj.
down A
forVeres
our sins,
Christ
ján tábort
megpihennek.
Egyconvicts
us,vernek,
offers us
grace and calls
felröppen
a hír,
az egyiptomi
usszer
to csak
pursue
holiness.
I realized
that
sereg közeledik.
Kitör
a pánik
táborshowing
unexpected
grace
whenapeople
ban.us,
Elõl
az ellenség.
hurt
cana tenger,
be one mögöttük
of the practical
ways
nép elõbb
segítségért
Istenhez,
toAshow
the world
what itkiált
means
to be
crazy
Christ.
aztánforpedig
neki esik Mózesnek: Mit
Viki Weisz
tettél velünk, miért
hoztál(Toronto)
ki minket

2018.
június
3. oldal

Remembering
Billy
Egyiptomból?
2Mózes
14: Graham
10, 11. Jobb
lett volnaand
szolgaként
Joseph meghalni
Steiner Egyiptomban. Kiderül,
hogyDobos
van a népnek
by Kalman
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jólReading
mennekand
a dolgok,
tisztelik
az Urat,
watching
the news
about
de haGraham’s
balul üt ki
valami, máris
pániBilly
homegoing
in February
brought
memories
of meeting
him
kolnak ésback
bûnbakot
keresnek.
Ki volt
a
and
Ruth
in ide
Monte
Carlo in our mission
hibás,
hogy
jutottunk?
church,
wheresok
theykeresztyén
joined us for
Mellesleg,
tartworship
ezen a
on
a Sunday
in 1988. They were in town
szinten
a hitéletében.
for Ekkor
rest andMózesnek
preparationeszébe
for his preaching
jut Isten
ministry
in the region.
He visited
with
ígérete. 2Mózes
6: 6-8. Isten
megígérte,
our
TWR
team,
particularly
the
East
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
European producers, and asked for
hisz
Istenben,
a hit beszédét
mondja
advice
for his és
upcoming
evangelization
tovább
az Europe.
üldözött szabadoknak. Ha
in
Eastern
Isten
az aki,
akkorthat
teljesíti
Õ beszédét.
It was
in 1977
BillyazGraham
first
Ebben
hitt
Mózes.
came to Hungary to preach the Gospel.
kérdezte
volna
valaki MózesAt Ha
thatazttime,
I was
a student
at the
Baptist
Theological
Seminary
in Butõl: Mikor
teljesíti Isten,
amit megígért?
dapest
and csak
had the
privilege of volna,
setting
Erre Mózes
azt válaszolhatta
up
a sound
systemHaforvalaki
his azt
open-air
hogy:
Nem tudom.
kérevangelization
in a Baptist
youth
dezte volna: Mózes,
mondd
megcamp
neamong
the mountains.
was
künk, hogyan
szabadítWhile
meg IIsten
operating that PA system, someone else
bennünket
ebbõlthe
a lehetetlen
helyzetbõl?
was
recording
sermon for
Joe SteiMózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
ner, TWR’s Hungarian radio producer,
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tuwho was stationed in Monaco. Years
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetlater when Annamarie and I became
lenbõlcolleagues
is ki tud vezetni,
Õ az across
Úr.
Joe’s
there,mert
I came
Ez recorded
a bibliai hit.
Hinni azt
kothose
messages
andjelenti,
used them
in
our veszem
cassetteazt,
ministry
among
molyan
amit Isten
mond, our
ha
listeners.
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem
tudom,
Both
of us hogyan
enjoyedszabadít
workingmeg,
withcsak
Joe;
várok rá és hiszek
benne,
és amit
nekem
Annamarie
read up
script
sections
for
him
I was hisA studio
technician
mond,and
megteszem.
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 számukKalman
Dobos
ra Joseph
az élet Steiner
kapuját,and
és õk
átléptek
a hain Monte Carlo (1988)
lálból az életbe.
for his radio program production work.
Ezt a lépést
te se
halogasd!he became
According
to his
testimony,
a believer during Lukács
a Billy
Graham
János

evangelization
in Baptista
the US shortly
after he
Magyarországi
Egyház
had
immigrated
to
America
during
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet the
Hungarian
revolution in
1956.u.Then
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös
2. the
Lord called him into missionary service
www.baptista.hu/berettyoujfalu
with
Trans World Radio and he started
the Hungarian language ministry in
Kedves
Testvéreink
Jézusduring
Krisz-his
Monte
Carlo
in 1961. Even
tusban!
retirement years in Florida, he kept on
Kedves Amerikai
Baptista
producing
programsMagyar
till the Lord
called
Szövetség!
him home in January.
Excerpt
from Kalman's
Missionary
„Nem
igazságtalan
az Isten,
hogy
Letter (April,és2018)
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl
a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolTerézia
Ruth
gáltok
a szenteknek.”
(ZsidFaulkner
6:10)
(née Tóth) passed away peacefully on
Thursday,
2018. Terézia
Köszönjük,May
hogy3,gondoltak
ránk ne-was
born
in Bia, Hungary, near Budapest, on
héz
helyzetünkben.
May
26, 1923,
to Lajosvégi
andleomlása
Terézia Tóth.
Imaházunk
augusztus
és
Terézia’s
father
died when heva-was
lebontása
után
jó reménységgel
30 and
Terézia
years old.
Life
gyunk
afelõl,
hogy was
Isten8megsegít
bennünket
egyfarúj more
és szép
hajlékot
became
difficult
forépíteni
her, her
istentiszteletek
céljára,
az Õasneve
two sisters and
mother
theydicsõfended
ségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
for themselves
in depression-era
Hunkezdjük
addigborn-again
a nem vártat tervegary. meg,
She was
the age
zéssel
az engedélyek
beszerzésével
of 18éswhen
some young
missionaries
foglalkozunk.
stopped her from jumping off a bridge.
Tervünk
szándékunk
végrehajThey
savedésher
life in more
than one
tására
fordítani
a kedves
testvérek
way.fogjuk
Terézia
became
a nurse
during
által
összeget:
WWszámunkra
II and saweljuttatott
much suffering
during
$5,000,
ötezer
dollárt.
those azaz
times,
as well
as opportunities to
share
herisfaith.
Her situation
worsened
Ezúton
megköszönve
testvéreink
when thekérjük
Communists
over Hunsegítségét,
továbbra took
is a minket
és
came
under greatMinden
pressure
azgary;
Úrra she
figyelõ
imádságaikat!
from the Communists
and secret
police
szolgálatukra
Istenünk áldását
kívánjuk.
because she openly shared her faith with
Testvéri hospital
szeretettel
a Berettyóújfalui
patients,
staff,
and others.
Baptista
Gyülekezet
In 1956,
due to nevében:
the failed Hungarian
revolution, Terézia
and lelkipásztor
seven friends
Papp Dániel
escaped to Austria
a three
day trip,
SzatmáriinIstván
gondnok
on foot and inLisztes
the snow,
hiding
from
Tibor presbiter
the authorities. Through a series of
miraculous events, they all eventually
===========================
made it to America, where Terézia met
her sponsor
and beloved
VÁRJ
MÉG!husband, Karl
Faulkner,
the
Pastor
Glide Baptist
Józsué 3:16 (2Móz of
14,21-22)
Church in Glide, Oregon. With little
knowledge of each other’s language,
a víz.
they were married MayMegállt
12, 1957.
Karl
Minthogyha
óriási
kéz
had been a missionary to the Jewish
volna föl,
people in Poland tartotta
and Hungary
from
megállt,
1937 to 1942. The church congregation
rakásra learn
gyûlt,the
helped her and other srefugees
feszült,
English language and American
culture,
hullámthem
hullámra
while providing
withhõkölt.
homes,
furnishing, food, clothing, Megállt
and jobs.
percre,
In 1959, Terézia and Karlegy
were
blessed
with their only son,
Ronald.
amíg
a túlsó partra
The next year Terézia
and Karl
were
át nem
értünk.
called to Philadelphia as missionaries
for the Hebrew Christian
Várj mégFellowship.
Uram!
They served andKezed
witnessed
ne veddtoel!the
Jewish peopleMég
there
for decades.
mindig
itt vagyok,Terézia még
continued
a pastor’s
wife
mindigtoittbe
vagyunk
sokan.
as her husband, Karl, also pastored the
Coatesville Hungarian
Church.
Herjeczki Géza
(1977)She

2010.június
szeptember
2018.

even
translated herSZABADOK
husband’s sermons
ÜLDÖZÖTT
into Hungarian for Trans World Radio
folytatás az 1. oldalról
programs.
Terézia
always had
a heart
for enni,
her
Az
élet gyötrelem,
de azért
van mit
fellow
Hungarians,
who
were
now
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
spread
across the
globe. With
her ownis
a tisztességes
temetéshez
való jogukat
money, Terézia often sent packages to
megtarthatták.
Az élet
merõ
kinlódás,
Hungarians
around
theegy
world,
filled
with
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
much needed used clothing (supplied
by
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
her congregation), Bibles, and tracts.
többre.
Fogadjuk
a helyzetet,
és azboxes
adott
These
tracts
wereelhidden
in cake
elviselhetõvé
sokeretekben
as not próbáljuk
to be confiscated
bytenni.
the
Hányanpolice.
tengetik
az életüket
ma is
Hungarian
Many
loving friends
ezzel aher
rabszolga-gondolkodással?
helped
with this, in what became
Ígyastengette
az életét
Izráel
míg el
known
Operation
Shopping
Bag.
nem
jött hozzá
a Szabadító
ésthe
ki lost,
nem
Terezia’s
heart was
always for
õketfirst
a szolgaság
tohozta
the Jews
and thenházából.
to the Gentiles.
Her ministry never stopped until
her Milyen
dying breath,
as her loving2Mózes
spirit
a mi Szabadítónk?
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„Fölépítelek még és
fölépülsz…”
Múlt év szeptember 20-án reggel vérvételre, majd dolgozni indultam, de csak
egy hónap múlva érkeztem haza, mert
még aznap kórházba rendeltek és ott tartottak. Még föl sem fogtam, hogy leukémiát diagnosztizáltak, és már indították
is a kezelést a láthatatlan ellenség ellen.
Az Úrba kapaszkodtunk és mivel „nagy
családban élünk”, a gyülekezethez fordultunk újra. Hét évvel ezelőtt, amikor
Ádám fiunk volt élet és halál között,
megtapasztaltuk ennek az igének az
erejét: "... Nagy az ereje az igaz ember
buzgó könyörgésének.” (Jakab 5:16) Hihetetlen erőt éreztem és könnyeim csak
a meghatottságtól peregtek, amikor sorra hallottam milyen sokan imádkoznak
értem a gyülekezetben és szerte az országban és országhatáron kívül. Úgy
éreztem, mintha egy láthatatlan hadsereg emelne fölfelé, az Úr elé egy nagy
összefont hálóban. A másik láthatatlan
erő Isten igéjéből áradt felém. Ezt az ígéretet kaptam, ahogy megtudtam a rossz
hírt: „Fölépítelek még és fölépülsz, Izráel szüze. Fölékesíted még magad, és
kézi dobokkal lejtesz táncot a vigadozók közt.” (Jer 31:4) Tudtam, hogy még
életben maradok, de tudtam azt is, hogy
még sok szenvedés vár rám, de „Akik az
Úrban bíznak olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem inog, hanem örökké
megáll.” (Zsolt 125:1)
A második kezelés sorozatnál a kemoterápia nagy pusztítást végzett a szervezetemben. Nagyon rosszul voltam és
nagyon „mély gödörbe kerültem”. Egy
testvérnő (akit még csak nem is ismerek
személyesen), ezt az igét küldte nekem:
„…Ki is húzták Dánielt a veremből és
semmi sérülés nem volt rajta látható,
mert hitt Istenében.” (Dániel 6:24) Hittem, hogy az Úr meg tud őrizni. A feltámadási ige is nagy reménységgel töltött
el, amit novemberben kaptam „…az Úr
angyala leszállt a mennyből, odament,
elhengerítette a követ és leült rá.” (Mt
28:2) Hittem, hogy az Úr az, aki ki tud
hozni a sötétségből az életre.
A legtöbb betegtársamnak a kemoterápia után nem jöttek elő a sejtek, nem
éledtek újra a csontjaik. Én hittem, hogy
egyedül az Úr az, aki meg tudja eleveníteni a kiszáradt csontjaimat. (Ezékiel
37. rész) Ugyanakkor, megdöbbentő volt
számomra, hogy betegtársaim között
még a nagy nyomorúságban is sokan
mennyire megkeményítik a szívüket,
elutasítják az evangéliumot, és inkább
hamis istenekhez fordulnak. Az orvosok, nővérek pedig előszeretettel hang-
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súlyozzák a pozitív gondolkodást, a
jó hozzáállást. Ez azonban nekem így
csak egy szlogen, egy üres lufi. Nincs
mögötte erő, csak az emberi akarat.
Természetesen ez is szükséges, de önmagában kevés. Egyedül Isten az, aki
megújít, megelevenít, Isten az, akinél
minden lehetséges. Hosszú volt az út,
amíg elérkeztem a gyógyuláshoz és
hálával mondhatom: „Gyógyíts meg
Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts
meg, akkor megszabadulok, csak téged
dicsérlek.” (Jer 17:14)
Váci Ágota

Bibliai találós kérdések (3)
26. Hol van megírva: Fényes nyíllá
tett engem?
27. Az Ezékiel által látott keruboknak
milyen arcuk volt?
28. Hol van szó a tűzből kikapott
üszökről?
29. Hányszor van szó a sónak szövetségéről?
30. Melyik király dicsőítette a Men�nyei királyt?
31. Köpött-e Jézus?
32. Melyik főpap áldozta föl önmagát?
33. Ki mondta? Amit megírtam, megírtam!
34. Hány nyelven volt Jézus elítéltetése a Keresztre írva?
35. Mi után állt be a félóra szünet,
csendesség a Mennyben?

Válaszok az előző havi
kérdésekre (2)
16. Heródiás leánya, a Márk 6,23 szerint, az anyja tanácsára a felkínált fél országot visszautasította Keresztelő János
fejéért cserébe.
17. A tanítványok közül elsőnek Júdás halt meg, a Máté 27,5 szerint, még
Nagypénteken. ApCsel 1,18.
18. Másodiknak Jakab, János testvére
halt meg. ApCsel 12,2 szerint Heródes
végeztette ki, karddal.
19. Márk volt az, aki az ingét is otthagyva elfutott. A Márk 14,51-52 írja
ezt le.
20. Legalább 4 helytartóról olvasunk.
A Lk 2,2 beszél arról, hogy Jézus születésekor Cziréneus volt a helytartó
Siriában, a Máté 27,2 szerint Jézus elítélésekor Pontius Pilátus volt a helytartó, Pál idején Félix volt az, ApCsel
23,26, majd hivatali idejének lejárta
után Festus vette át tőle a fogoly Pált.
ApCsel 24,27.
21. Mit jelent a Betlehem szó? "Kenyérnek háza" Máté 2,5-6. Több Betlehem is létezett, nem csak Júdeában,
Zebulon földjén is volt, Józsué 19,15.
Bírák 1,27-36 ami Galileában van, közel
Názárethez.
22. Mit jelent a Golgota szó? Arám
nyelven: gulgolta - koponya szóból ered,
mert koponya formája volt. Márk 15,22.
Lukács 23,33
23. A Heródes által átépített templom
46 évig épült. János 2,20.
24. Hányszor sírt Jézus? Lázár sírjánál János 11,35 és Virágvasárnap Jeruzsálem fölött Lukács 19,41.
25. Az eke szarváról Lukács 9,62-ben
olvasunk.
Lizik Zoltán lp.

