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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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Mózes nem okosabb, mint a nép, csak zéssel és az engedélyek beszerzésével
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtovább az üldözött szabadoknak. Ha tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. által számunkra eljuttatott összeget:
Ebben hitt Mózes.
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ha azt kérdezte volna valaki MózesEzúton is megköszönve testvéreink
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? segítségét, kérjük továbbra is a minket és
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér- szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
dezte volna: Mózes, mondd meg neTestvéri szeretettel a Berettyóújfalui
künk, hogyan szabadít meg Isten
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===========================
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
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Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket
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Õ az Úr. és
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– 2mert
gyermekem
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
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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
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céljára, az Õ neve
bályozni a gyermekeinket
nemdicsõhelyes,
ségére.
munkálatokat
jövõ szabályokat
tavasszal
de az Asem,
ha semmilyen
kezdjük
meg, addig
a nemis várt
tervenem és
állítunk
fel. Isten
szabályokat,
zéssel
az engedélyek
beszerzésével
parancsolatokat állított elénk – azért,
foglalkozunk.
mert
szeretés
bennünket.)
Tervünk
szándékunk végrehajHa
mindezekre
akkor
tására fogjuk fordítani atörekszünk,
kedves testvérek
könnyű
lesz feltétel
nélkül
szeretni.
által
számunkra
eljuttatott
összeget:
Segít ebben
a tékozló
fiú példázata. Az
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
apa mindent belefektetett fiai neveléséEzúton
is megköszönve
be,
az egyik
mégis elmegytestvéreink
otthonról, de
segítségét,
kérjük
továbbramert
is a minket
és
egy idő után
visszatér,
tudja, hogy
azédesapja
Úrra figyelõ
imádságaikat!
Minden
visszavárja. És miért? Mert felszolgálatukra
tétel nélkül Istenünk
szerette. áldását kívánjuk.
Képmutatás nélküli hitet, szeretetet
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
csak
az tud
adni, akinek
van. A családBaptista Gyülekezet nevében:
ban nagy szükség van erre.
Szeretnék én
is olyan
lenni,
Papp
Dánielédesanya
lelkipásztor
Szatmári
István gondnok
aki gyermekeit
példamutatásával
is az
Lisztes Tibor presbiter
Úr Jézushoz vezeti.
Erdőközi Krisztina
===========================

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)

8.2010.
oldal szeptember

Hungarian Baptist
Women’s
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
Retreat,
Murrieta
folytatás az
1. oldalrólHot Springs,
CA. March 22-24.
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,

Another segment
pertained
to how
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10, 11.
Jobba
Godly
family
builds
a
spiritual
home.
The
lett volna szolgaként meghalni Egyipfoundation
is comprised
of acceptance
tomban. Kiderül,
hogy van
a népnek
of
gifts nagyon
God bestows,
hite,the
de még
gyenge azreciprocal
a hit. Ha
trust,
and
safety.
The
footing
layer
The
warmth
of
the
California
sun
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és jól mennek a dolgok, next
tisztelik
az Urat,
consists
of
validating
communication,
and
breathtaking
views
of
Murrieta
a tisztességes temetéshez való jogukat is de ha balul üt ki valami, máris pániby encouragement and tailored
Hot
Springs gave
a welcome
at followed
megtarthatták.
Azus
életquite
egy merõ
kinlódás,
kolnakThe
és bûnbakot
volt ais
rules.
top and keresnek.
enclosingKilayer
the
recent
Hungarian
Baptist
Women’s
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb, unconditional
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
love, even in the most dire
Conference. However, nothing compared
semmi,hugs
és úgy
kilátás from
ennél circumstances.
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
tomint
the aloving
andsincs
greetings
többre. Fogadjuk
a helyzetet,
az adott
szinten
faraway
friends elwe
haven’t ésseen
in
Thesea hitéletében.
practical and understandable
keretekben
próbáljuk
Ekkor resonated
Mózesnekwith
eszébe
years.
You see,
those elviselhetõvé
first minutestenni.
were concepts
Lilyjutas Isten
well.
Hányan tengetik
életüket
ma is She
ígérete.
2Mózes
6: the
6-8.feminine
Isten megígérte,
determinative
for my az
teenage
daughter,
learned
about
identity
ezzelhad
a rabszolga-gondolkodással?
hogy
megszabadítja
egyiptowho
just arrived at her first ever in
light
of love and õket
truth.az There
are
Így tengette
az életét
Izráel míg
el absolute
miak kezébõl,
és
beviszi
népét
az
ígéret
Hungarian
Women’s
Conference.
I am
truths and promises in
the
nemthankful
jött hozzá
és ki nem Bible
very
thataISzabadító
had the opportunity
földjére.
nemcontradictory.
kell félni a
andAkkor
they tehát,
are not
õket aher
szolgaság
házából. friends Worshipping
tohozta
introduce
to my childhood
togethermert
in ez
ourcsak
mother
jelen veszedelemtõl,
egy
who have not seen her since she was a tongue
was especially
sweetNem
and ez
rare,
rövid epizód
a nép életében.
a
young
child.
Surrounded
by 2Mózes
Christ- as
Milyen
a mi
Szabadítónk?
weIsten
are active
members
an Amerivég,
folytatást
ígért.ofMost
az a
following
ladies
of all
walks
of life,
Lily can
12:42-ben
találunk
egy
különös
mondachurch.
Lily erõsen
was especially
dolgunk,
hogy
ráálljunktouched
Isten
and
I embarked on a spiritual journey by one of the Hungarian songs and
tot Istenrõl.
szavára.
Így
bátorítja
Mózes
a
népet:
Ne
that Virrasztott
we will cherish
forever.
for the piano score. She learned
az Úr
azon az éjszakán, asked
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az hogyan szabadít meg ma az Úr benneéjszaka az Úré volt.
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
Micsoda evangélium van ebben a
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
hisz
Istenben, és a hit beszédét mondja
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
tovább
az üldözött szabadoknak. Ha
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
népét Egyiptomból?
Ha azt kérdezte volna valaki MózesEmberileg szólva – Isten mindent
tõl:
Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
mozzanatát személyesen felügyelte, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérminden pillanatot figyelõ tekintetével dezte volna: Mózes, mondd meg nekísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga, künk, hogyan szabadít meg Isten
koszos, rongyos nép, hogy az Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
személyesen
gondoskodik róluk, és Mózes csak azt válaszolhatta volna,
Hungarian ladies from Cleveland at Murrieta – Lily on the left.
mindent félretéve figyel rájuk?
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuThe
segment
that spoke
to virrasztott
my heart itdok!
1500
évvel késõbb
ismét
andAz
weÚroften
sing
it or just
harcol
értetek,
és a listen
lehetet-to
most
deeply
focused onkertben,
child rearing
and is
reminisce
aboutmert
this Õwonderful
az Isten
a Gecsemáné
azon a itlenbõl
ki tud vezetni,
az Úr.
partially
because
I’m in
theathick
of it, conference.
csütörtök
éjszakán,
azon
pénteken,
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koraising
young
kids. Weamikor
were given
azon afour
húsvét
hajnalon,
a mi molyan
We areveszem
both thankful
have
had ha
the
azt, amit to
Isten
mond,
examples
of Godly
women who passed opportunity to attend and learn, grow
szabadításunk
történt.
annak minden ellentmondani látszik is.
on aSõt,
spiritual
legacy
by parenting
in together
személyes
bizonyságom
van arin our
faith. szabadít meg, csak
Nem tudom,
hogyan
truth
and
love.
One
such
example
was
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr várok rá és hiszek
Petra
Fazekas
benne,
és amitLászló
nekem
Timothy’s
motheregyand
28 évvel ezelõtt
téli grandmother,
estén, amikor mond, megteszem. A többi pedig az Õ
Eunice
and
Lois
(II.
Tim.
1:5).
They
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
feladata. Útat
nyitni
tengeren, lefémothered without hypocrisy and laid the
mission
trip
toaGuatemala
spiritual
groundwork
in
his
life
by
their
kezni
a
harcikocsik
kerekét,
Christ
Üldözött szabadok, gyõztes szaba- with Campus Crusade forhomályt
example. I was challenged to examine
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
dok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
teThis March
I was lucky
the faith I am modeling to my children,
Szabadító
Úr feladata.
Õ viszienough
véghez to
a
lekommunikáció.
Nemto lehetett
mobil- go
on a mission
trip to Guatemala
since
it is impossible
hold children
szabadítást
kegyelembõl.
Hit
által with
fotelefonon
rákérdezni
a
sor
elején,
hogy
classmates through my school’s
to a higher standard than that which my
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
mindenadhere
rendben
Közel két
I hátul
personally
to.van-e.
The power
of organization Cru (Campus Crusade for
bár mindig
de ugyanakkor
milliós
asszonyok,
and üldözötten,
Filter of Hope.
I felt really
prayer
andnép,
guidance
is real:gyermekek,
"It is not Christ)
gyõzelmesen,
mert
az
Úr tohadakozik
juhok,
barmok,but
szekerek,
vége- like Jesus was calling me
go out of
byöregek,
might nor
by power,
by my Spirit,
érted.
láthatatlan
konvoj.
A Veres(Zech.
tenger 4:6).
part- my
comfort zone and go on this trip to
says
the Lord
Almighty.’
A tengerparton
a halál
His good news.
Fortykapujában
of us from
ján tábort
vernek,
megpihennek.
While
we cannot
force
our children,Egyit is spread
school
March
8th untilszámukthe 15th
álltak,
Istenwent
pedig
megnyitotta
szer
csak felröppen
a hír,them
az egyiptomi
our
responsibility
to give
tangible my
Antigua,
Guatemala
area toa give
ra the
az élet
kapuját,
és õk átléptek
haopportunities
to Kitör
be changed
the to
sereg közeledik.
a pánik abytáborliving
word.
One way
to startazisellenség.
having water
ban. Elõl
a tenger,
mögöttük
lálból azfilters
életbe.and tell people about
the
family
serving kiált
together
even the gospel. When we arrived, the goal
A whole
nép elõbb
segítségért
Istenhez,
Ezt a lépést te se halogasd!
when
the
children
are
young.
aztán pedig neki esik Mózesnek:That
Mit we set for the trip was to make sure
Bola de
Oro got
evening,
I left rooted
reality and
hope. the entire village ofLukács
János
tettél velünk,
miértinhoztál
ki minket
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atleast
one waterBaptista
filter for Egyház
every home.
Magyarországi
Every
day
we
would
get
into groups
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
of
five
and
go
from
house
to 2.house
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u.
installing water filters and engaging in
www.baptista.hu/berettyoujfalu
spiritual
conversations that led to gospel
presentations. It was cool using the water
Kedves
Testvéreink
filter
as a picture
of the Jézus
gospel.KriszWe used
tusban!
the imagery of Jesus being the water filKedves
Amerikai
Magyar
ter.
He takes
the dirty
water Baptista
(our sinful
Szövetség!
lives) and through his power and death
on
the cross,
he made our
clean
„Nem
igazságtalan
az lives
Isten,like
hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére.
munkálatokat
jövõspend
tavasszal
water A
(sin-free).
We would
a good
kezdjük
nem
várt tervehour atmeg,
each addig
house ajust
getting
to know
zéssel
és az engedélyek
beszerzésével
the families
and making
sure they are
foglalkozunk.
loved and connected to a church in their
Tervünk
szándékunk
village.
Myésfavorite
part of végrehajthe trip was
tására
fogjuk
fordítani
a
testvérek
getting to sing hymnskedves
and worship
songs
által
withszámunkra
some of theeljuttatott
families inösszeget:
Spanish. It
$5,000,
azaz ötezer
was beautiful
to dollárt.
see the love of Jesus
cross
cultural
lines. It wastestvéreink
amazing to
Ezúton
is megköszönve
be able tokérjük
share továbbra
my testimony
with some
segítségét,
is a minket
és
azofÚrra
Minden
the figyelõ
familiesimádságaikat!
and being able
to pray
szolgálatukra
with them toIstenünk
receiveáldását
Christ.kívánjuk.
I got to see
the power that Christ has first hand and
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
see
Him move
right in
front of my eyes.
Baptista
By theGyülekezet
end of the nevében:
trip we installed 140
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám
hõkölt.
water filters,
220 hullámra
individual
people
Megállt
heard the gospel and 28 new brothers
egy percre,
and sisters prayed to receive
Christ.
a túlsó
This was such aamíg
blessing
andpartra
I would
értünk.me
like to thank everyone át
thatnem
supported
financially and anyone who prayed for
me because the prayers
definitely
Várj were
még Uram!
answered. I encourage
anyone
thinking
Kezed
ne vedd
el!
of going on the
mission
trip
Romania
Még
mindig
itttovagyok,
or onmég
anymindig
mission
in general
itt trip
vagyunk
sokan. to
pray about it and to take the step of
faith to go. Jesus
calls us
in his
Great
Herjeczki
Géza
(1977)

9.2010.
oldal szeptember

Commission
to go and
make disciples of
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
all the nations. It’s a command but also
folytatás
az 1. oldalról
such
a rewarding
thing to go and share
the
gift
of
life
with
all mit
nations.
Az élet gyötrelem, people
de azértofvan
enni,
Going
to
Guatemala
on
my
first
mission
van húsosfazék, fokhagyma és uborka,
és
trip
was such a temetéshez
beautiful experience
andis
a tisztességes
való jogukat
hopefully not the last mission trip I ever
Az élet egy merõ kinlódás,
gomegtarthatták.
on.
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
Annamária
Fürennél
mint a semmi, és úgy
sincs kilátás
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
Forgiveness
get complicated
keretekben
próbáljukcan
elviselhetõvé
tenni.
in marriage
relationships.
We think
Hányan tengetik
az életüket
ma if
is
we forgive our spouse for what they did,
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
they might feel they got off easy and
Így tengette
az életét
el
not learn
their lesson
and Izráel
do themíg
same
nem again.
jött hozzá
a Szabadító
és ki nem
thing
We think
if we forgive
our
hozta õket
a szolgaság
házából.
spouse
for what
they did,
it doesn’t let
them know how much they hurt us. We
complicate
by having
our
Milyen forgiveness
a mi Szabadítónk?
2Mózes
own
agendatalálunk
insteadegy
of különös
God’s agenda.
12:42-ben
mondaWe
“if God really knew what my
totthink,
Istenrõl.
spouse
did, He az
would
understand.
God
Virrasztott
Úr azon
az éjszakán,
doesn’t expect me to forgive that does
amikor
kihozta
Egyiptomból.
Ez az
He?”
When
weõket
withhold
forgiveness
éjszaka
az
Úré
volt.
from our spouse, it can give us a false
van ebben
senseMicsoda
of power.evangélium
We have something
theya
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
want. We have control of when we say,
õrizõje
nem
“IIzráel
forgive
you.” nem
All ofszunnyad
this mightésmake
sense
in Mit
a movie
television
drama,
alszik.
jelentor
az,a hogy
virrasztott
az
but
a Christian
marriage,
no. kihozta
Úrinazon
az éjszakán,
amikor
népét
Egyiptomból?
The truth
is that God is God and we
Emberileg
szólva
Isten mindent
are not.
God tells
us to–forgive.
It’s not
a félretett
“when you
areaz
ready,”
or “when
they
és csak
Õ népére
figyelt azon
have
suffered enough”
forgiveness.
It’s
az éjszakán.
A szabadulás
minden
forgive
because
I forgave you.
It’s a
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
Calvary
forgiveness.
in
minden hill
pillanatot
figyelõSomehow
tekintetével
the
midst
of
our
hurt,
we
forget
about
kísért
Hát
kicsoda
a rabszolga,
that.
Wevégig.
forget
that
Jesusezgave
His life
rongyos
nép, hogy
az Isten
sokoszos,
we could
be forgiven.
Our role
is to
személyesen
gondoskodik
és
forgive.
What happens
next is róluk,
up to our
mindent
spouse
andfélretéve
to God. figyel rájuk?
1500 this
évvel
I know
forkésõbb
certain:ismét
Whenvirrasztott
a person
az Isten aforgiveness
Gecsemáné
kertben,
azon a
withholds
from
their spouse,
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
it never affects the spouse as much as it
azonthea unforgiving
húsvét hajnalon,
mi
does
person.amikor
God dida not
szabadításunk
történt.
create
us to be judges.
That is His role and
He isSõt,
everszemélyes
just and fair.
In your marriage,
bizonyságom
van arberól,
quick
to velem
forgiveegyütt
and resolve
issues.
hogy
virrasztott
azIt’s
Úr
what
God tells
us toegy
do.téli estén, amikor
28 évvel
ezelõtt
rólam is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
Emese
Tölgyes-Busz
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. MISSIONARY
Elindultak tehát. Fund
Nem volt telekommunikáció.
lehetett mobilThe purpose: Nem
supporting
the
telefonon
rákérdezni
elején,
hogy
missionary
initiativesa sor
of our
young
people.
Donations
thisKözel
fundkét
hátul
minden
rendbenfrom
van-e.
will be nép,
allocated
by the Missionary
milliós
asszonyok,
gyermekek,
and
Benevolence
Board
at végeits
öregek, juhok, barmok,
szekerek,
mid-year konvoj.
meetings.
The tenger
written
láthatatlan
A Veres
partapplications
addressed
to the MBB
ján
tábort vernek,
megpihennek.
Egyshould state the goals and the
szer
csak felröppen
a hír, aztrip,
egyiptomi
duration
of the mission
and
sereg
közeledik.
a pánik
a táborshould
include aKitör
letter
of support
ban.
tenger,ofmögöttük
az ellenség.
fromElõl
theapastor
the applicant.
A nép
elõbb segítségért
Istenhez,
Contributions
can bekiált
mailed
to
aztán
pedig neki
esik on
Mózesnek:
the Treasurer
(address
page 2). Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket
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Út, Igazság,
Egyiptomból?
2Mózes 14: Élet
10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni EgyipSokféleKiderül,
út van, éshogy
minden
tomban.
vanúta valahova
népnek
vezet.
Sokan
vannak
akik
hite, de még nagyon gyenge boldogságot
az a hit. Ha
keresve
a szórakozások,
az élvezetek
és
jól mennek
a dolgok, tisztelik
az Urat,
szenvedélyek
útjait
járják,
és
sohasem
de ha balul üt ki valami, máris pániérkeznek
a keresett
és remélt
bolkolnak és meg
bûnbakot
keresnek.
Ki volt
a
dogsághoz.
önmagukban nemes
hibás, hogy Vannak
ide jutottunk?
utak.
Ilyen a sok
tudomány,
a művészetek
Mellesleg,
keresztyén
tart ezen a
útja.
emberi értelem grandiózus
szintenAz
a hitéletében.
csodája,
technikánkkal
utatIsten
kéEkkor hogy
Mózesnek
eszébe jut
szítettünk
a bolygóközi
térségekbe
más
ígérete. 2Mózes
6: 6-8. Isten
megígérte,
égitestek
felé. De ezekõket
egyike
vezet
hogy megszabadítja
az sem
egyiptoIstenhez.
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére.
Akkor
tehát, nem
kell félni
a
Az Úr Jézus
Krisztus
ezt mondta:
“ÉN
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
vagyok az Út.” Nem egy út a sok körövidhanem
epizódazaegyetlen,
nép életében.
a
zül,
mert Nem
senkiez
sem
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a
tengeren,
2. a szívemben hordozlak titeket; lefé3. és
kezni a harcikocsik
kerekét,
homályt
imádkozom
azért, hogy
a szeretet
egyre
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind a
inkább
gazdagodjék
mindannyiunkban.
Szabadító
Úr feladata.
Õ viszi véghez a
Istené
legyen
a dicsőség!
szabadítást kegyelembõl.
HitBálint
által foDóczé
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen,
az Úr hadakozik
Egy kismert
gyógyszer
érted.
Nagy várakozással indultunk neki az
A márciusi
tengerparton
a halál
kapujábanA
idei,
utunkra,
Amerikába.
álltak, Isten évek
pedigóta
megnyitotta
számuknyolcvanas
nem volt vajdasági
ra az életvezető
kapuját,
és õk
átléptekJózsef)
a hamagyar
(akkor
Bertalan
hivatalos
látogatáson arrafelé. Akkori
lálból az életbe.
útjairól folytatásos "regényt" írt, pici kis
Ezt a lépéstateLelki
se halogasd!
újságunkban,
élet-ben "Amerikában jártam feleségemmel",
amit sokan
Lukács János

érdeklődéssel
követtek.
Meg
is jegyezMagyarországi
Baptista
Egyház
ték:
majd
most
jön
a
következő
regény.
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Annyi azért nem, de pár pillanat, ami
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös u. 2. hogy
leginkább
megfogott, megérdemli,
www.baptista.hu/berettyoujfalu
leírjam.
Pakolás, jegyek előkészítése, lista szeKedves
Testvéreink
Jézusbepakolása
Kriszrinti
anyagok,
ruhák, egyéb
tusban!
után egy nappal hamarabb irány Pest,
Kedves
Amerikai
Magyar
Baptista
majd
reggel
fel a repülőre.
Nekem
másoSzövetség!
dik utam, mint "rutinos" utazónak, Tibornak
az első.
Átszálláskor
keresés,
„Nem
igazságtalan
az izgatott
Isten, hogy
a
végén
sikeres
landolás,
Detroitban.
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
Sikeres melyet
érkezés,tanúsítottatok
a vendéglátók
szeretetrõl,
az azonÕ
nali
megtalálása,
majd
hoppá,
nincs
meg
neve iránt, amikor szolgáltatok és szola bőröndöm!
gáltok
a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Hirtelenében elég pőrén éreztem magam,
mint amikor
sorozóbizottság
Köszönjük,
hogy agondoltak
ránk ne-előtt
azhelyzetünkben.
újonc. Se ingem se zokni, semmi más.
héz
Hogy a bajaugusztus
nagyobbvégi
legyen,
a vérnyoImaházunk
leomlása
és
másra használt
12 reménységgel
óránként szedett
lebontása
után jó
va-tablettáim
is odalettek.
utazás
gyunk
afelõl,
hogy IstenHuszonóra
megsegít benután fáradtan,
vártunk
nünket
egy új éstanácstalanul
szép hajlékot
építeniegy
darabig, majdcéljára,
hazamentünk
- azdicsõúj haza
istentiszteletek
az Õ neve
házába,
Tiborékhoz.
órák múlségére.
A Mikó
munkálatokat
jövõAztavasszal
tak, a bőrönd
sehol,a anem
vérnyomás
lassan
kezdjük
meg, addig
várt tervekúszott
Teljesen beszerzésével
idegenben.
zéssel
és felfelé.
az engedélyek
Nem pánikoltam,
foglalkozunk.
voltak végrehajmár sokféle
Tervünk és szándékunk
tására fogjuk fordítani ahelyzeteim,
kedves testvérek
tudtam,
által számunkra eljuttatott
összeget:
hogy kiben
bízhatok.
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Viszont a háziak!
Mértek,
szabtak,
Ezúton is megköszönve testvéreink
kérdeztek,
felriaszsegítségét, kérjük továbbra
is a minket
és
tottak
előbb
minden
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
ki milyen
szolgálatukra Istenünk helybelit,
áldását kívánjuk.
gyógyszert
szed,
jó lenne-e az
Testvéri szeretettel esetleg
a Berettyóújfalui
nekem. Mielőtt kíBaptista Gyülekezet nevében:
sérleti nyúl lettem volna, megindult a nyoPapp Dániel
lelkipásztor
mozás: mit szedek?
Los Angeles
riasztva.
Szatmári
István gondnok
Ott imaóra, orvos
a közelben.
Ő riasztotta
Tibor presbiteraki
a magyarországiLisztes
orvosismerőst-rokont,
megtalálta
az
amerikai
azonos
gyógyszert
===========================
- megfelelőt. Hívták a new yorki orvos
testvért, aki utalta a gyógyszert Detroitba.
VÁRJvillámgyorsan
MÉG! reagált, sőt
A gyógyszerész
Józsué 3:16
(2Móz 14,21-22)
jelentősen
csökkentette
a gyógyszer árát.
Közben én nyugodtan aludtam, fáradtan
ébredtem.
Megállt a víz.
Reggel még Minthogyha
a bőrönd sehol,
a gyógyóriási
kéz
szer kinyomozva. Közben
vérnyomátartotta avolna
föl,
som nagyon határeset lett, felmerült
megállt, a
sürgősségi meglátogatása
is.
Nyugodt
s rakásra gyûlt, állapotomban a szívverésem 60,feszült,
ha ideges
vagyok 61, hullám
szoktamhullámra
mondani,hõkölt.
de most
minden felborult. Irány a gyógyszertár,
gyógyszert be, megköszönni Megállt
a szívesséegy percre,
get, irány a látogatói csoport.
a túlsó
partrakérMindenki jön amíg
elébem:
Jól vagy
át nem bevonulás,
értünk.
déssel. Micsoda emlékezetes
sóhajtottam. Szinte felejthetetlen. Bő
Uram!és a
50 órával az indulásVárj
utánmég
a bőrönd
Kezed
ne veddminden
el!
gyógyszer sértetlenül
meglett,
Még mindig itt vagyok,
rendben.
Kétmég
dolgot
megtanultam:
mindig
itt vagyunk sokan.
1. Gyógyszert a zsebben kell tartani ezt újból a lelkemre
kötötték!
>>>
Herjeczki
Géza (1977)
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MagyarországiSZABADOK
mozaikok (6)
ÜLDÖZÖTT
Balaton-NET
folytatás
az 1. oldalról2018.
A Balatont és az internet-hálót ismeri
Az élet magyar,
gyötrelem,
de azért
vanismit
enni,
minden
bárhol
éljen
kicsiny
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
bolygónkon. A BalatonNET-et már nem
a tisztességes
jogukat is
biztos.
Ez egytemetéshez
5 napos, való
felekezetközi
megtarthatták.
Az élet egy
merõBalatonkinlódás,
keresztyén
program,
melyre
reménytelenség
és halál.
De hátaugusztus
ezis jobb,
szemesen
kerül sor,
általában
második
felében.ésAúgy
Magyar
Evangéliumint a semmi,
sincs kilátás
ennél
mitöbbre.
Szövetség
(Aliansz)
szervezi.és az adott
Fogadjuk
el a helyzetet,
Az interNETen
olvasóinkat
keretekben
próbáljukjártas
elviselhetõvé
tenni.
máris
arra buzdítom,
keressékma
meg
Hányan
tengetik hogy
az életüket
is
a ezzel
www.balatonnet.hu
(a
facebookon
is
a
rabszolga-gondolkodással?
jelen vannak), valamint az www.aliansz.
Így tengette az
életét Izráel
míg el
hu honlapokat.
Érdemes
megismerni
nemkicsit
jött ezt
hozzá
a Szabadító és ki1936nem
egy
a Magyarországon
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
óta bejegyzett közösséget. Az Aliansz
egy mozgalom; vezetői különböző evangéliumi
egyházak
képviselői. 2Mózes
Milyen
a mi Szabadítónk?
12:42-ben
találunk egy
különös mondaAmikor megtudták
a testvéreim,
hogy
tot Istenrõl.
augusztus
közepén utazunk haza, megVirrasztott
az Úr azon
az éjszakán,
hívtak
a BalatonNET-re.
Nővérem
Ildikó,
valamint
Gyurik
Gyula sógorom
amikor
kihozta
õket Egyiptomból.
Ez és
az
Olga
rendszeres
látogatói e rendezvényéjszaka
az Úré volt.
nek –Micsoda
ami egyébként
most tizenkettedik
evangélium
van ebben a
éves.
Enikő és Virrasztott
László - szokolyai
barámondatban?
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
taink, szomszédaik is velük mentek.
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
Útra
keltem hát én
is, s a második
naptól
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
már együtt vettünk részt a találkozón.
1500 évvel
ismét virrasztott
Esténként
pedigkésõbb
Harmadás
testvérék
az Isten afolytattuk
Gecsemáné
azon -a
lakásában
a kertben,
felekezetközi
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
református-katolikus-baptista
árnyalatokkal
testvéri beszélgetéseazon aszínezett
húsvét hajnalon,
amikor a mi
ket.
Kiértékeltüktörtént.
a hallottakat – mi volt
szabadításunk
a legemlékezetesebb;
elmondtuk
ki
Sõt, személyes bizonyságom
van armelyik
előadáson
vett részt
a fakultatív
ról, hogy
velem együtt
virrasztott
az Úr
csoportos
28 évvel programok
ezelõtt egyközül.
téli estén, amikor
Több
helyszínen
a programok
rólam is lehulltak afolytak
rabtartó
bilincsei.
– az egymáshoz közel levő iskola-tornacsarnok
és a baptista
imaház fő ésszabamelÜldözött
szabadok,
léképületeiben,
valamintgyõztes
a „közösségi
dok. felállított
Elindultak
tehát. sátorban.
Nem volt tetéren”
hatalmas
lekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon
rákérdezni
a sor elején,
hogy
2. A testvéri
szeretetnek
és törődéshátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
nek nincsenek határai; ezt már tudtam,
nép,
asszonyok,
demilliós
most újra
a lelkembe
véstegyermekek,
ez az apró
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeintermezzó!
láthatatlan
konvoj. Aörömben
Veres tenger
partNagy szeretetben,
és egészján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egységben töltöttük együtt időnket a testszer csak
felröppen
a hír,
egyiptomi
vérek
között.
Most már
mégazegy,
eléggé
sereg közeledik.
a pánik
a táborszemélyes
élmény Kitör
köt össze
bennünket.
Ne
aggódjatok,
ha nálunk
jártok,
ugyanban.
Elõl a tenger,
mögöttük
az ellenség.
ezt
majd meg!
A tapasztaljátok
nép elõbb segítségért
kiált Istenhez,
Köszönet
aztán
pedigmindenért.
neki esik Mózesnek: Mit
Nyúl Zoltán
tettél velünk, miért hoztál
ki minket

2019.
május
3. oldal

Isten ünnepe
– ez volt
az idei
főtéEgyiptomból?
2Mózes
14: 10,
11. Jobb
ma,
Avi
Snyder
főelőadóval
(ő
a
„Jews
lett volna szolgaként meghalni Egyipfor
Jesus”Kiderül,
európaihogy
vezetője).
hozzá
tomban.
van a Anépnek
kapcsolódó témák és előadóik: Isten
hite, de még
nagyon gyenge
az a hit.AndHa
ünnepe
- a családban
(Harmathy
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
rás); - a lakóközösségben (Győri Péter
de ha balul- üt
ki valami, máris(Steiner
pániBenjámin);
a gyülekezetben
kolnak);és
bûnbakot(Pintér
keresnek.
Ki volt a
József
Ünnepelj!
Béla).
hibás,
ide jutottunk?adta a gerincét
Ez azhogy
előadás-sorozat
Mellesleg,
keresztyén
tart ezen
a
a hétnek. Úgysok
gondolom,
hogy
a szerszinten a hitéletében.
vezőknek
sikerült megvalósítani az
Ekkor Mózesnek
eszébealapelvüket:
jut Isten
ALIANSZ
honlapon jelzett
„A
találkozó
fő hangsúlya
az megígérte,
erőteljes és
ígérete.
2Mózes
6: 6-8. Isten
kiegyensúlyozott
bibliatanítás.
Célunk,
hogy megszabadítja
õket az egyiptohogy
a részvevők
aktuális
miak kezébõl,
és beviszi
népéttémákban,
az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
Megtelt a sportcsarnok
egyik főszervező:
feladata.
Útat nyitni/ az
a tengeren,
leféHorváth István Aliansz főtitkár / könyvek,
keznifali-mondások
a harcikocsik
kerekét,
homályt
nagy választékban.
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
felkészült
tanítóktól
nyerjenek
bibliai isSzabadító
Úr feladata.
Õ viszi
a
meretet
és látást.
A tanítás
céljavéghez
az életet
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által
foformáló
találkozás
Isten Igéjével
az imágadhatod
el. Hitkörnyezetében.
által élhetsz szabadon,
dat
és imádság
A tanítók
bár mindig üldözötten,
ugyanakkor
választásában
alapvetődeszempont
az
Igéhez
való ragaszkodás,
a felkészültség
gyõzelmesen,
mert az Úr
hadakozik
és
a széles körben elismert tanítói ajánérted.
dék.”
A tengerparton a halál kapujában
TöbbIsten
mintpedig
tíz szervezett
álltak,
megnyitottaprogramon
számukvettem
részt
a
négy
alatt, dea halegra az élet kapuját, és nap
õk átléptek
alább
lálból háromszor
az életbe. ennyi volt az ajánlat. A
gyermekekre és fiatalokra is gondoltak.
a lépést te se halogasd!
AEztfőelőadásokon
túl kiemelek még
néhány további értéket.
Lukács János

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
A MABAVISZ elnöksége:
Szövetség!
Elnök: dr. Gergely István (Amerika)
„Nem
igazságtalan
Isten, hogy
Alelnökök:
Papp Jánosaz(Magyarország)
elfeledkezzékPardi
a ti cselekedeteitekrõl
és a
Félix (Erdély)
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ
Főtitkár: melyet
Durkó István
(Magyarország)
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
IMÁDKOZZUNK

EGYMÁSÉRT
Köszönjük,
hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
A Magyar Baptisták VilágszövetImaházunk
végi leomlása
és
ségébe
hat augusztus
magyar baptista
szövetség
lebontása
jó reménységgel
va- a
tartozik. után
Aki szeret
messzebbre látni
gyunk
afelõl,környezeténél
hogy Isten megsegít
benközvetlen
- az Evangénünket
új ésolvasói
szép hajlékot
építeni
liumi egy
Hírnök
bizonyára
ilyenek
istentiszteletek
céljára,
az távolban
Õ neve dicsõ- és imádkozni
is kész
élő testségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
véreiért,
annak azt ajánljuk,
hogy a
kezdjük
meg,sorrend
addig szerint
a nem tegye
várt tervekövetkező
azt.
zéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Hétfőn a magyarországi baptista
Tervünk és és
szándékunk
testvérekért
az egyházvégrehajvezetőiért,
tására
kedves
testvérek
Pappfogjuk
Jánosfordítani
elnökérta és
munkatársaiért.
által számunkra eljuttatott összeget:
Kedden
a Romániában
élő magyar
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
baptista testvérekért és a szövetség
Ezúton is megköszönve
vezetőiért,
Pardi Félix testvéreink
elnökért és
segítségét,
kérjük továbbra is a minket és
munkatársaiért.
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
Szerdán Istenünk
az Észak-Amerikában
szolgálatukra
áldását kívánjuk.
és Ausztráliában élő magyar baptista
testvérekért
és a szövetség
vezetőiért,
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
dr. Gergely
Istvánnevében:
elnökért és munkaBaptista
Gyülekezet
társaiért.
Papp Dániel lelkipásztor
Csütörtökön
a délvidéki
magyar
Szatmári
István gondnok
baptista testvérekért
és apresbiter
szövetség
Lisztes Tibor
vezetőiért, Nyúl Zoltán és Nagy Tibor
===========================
lelkipásztor testvérekért.
Pénteken
a felvidéki
magyar baptista
VÁRJ
MÉG!
testvérekért és a szövetség vezetőiért,
Józsué
3:16lelkipásztorért
(2Móz 14,21-22)
Dóczé
Bálint
és munkatársaiért.
Megállt a víz.
SzombatonMinthogyha
a kárpátaljai
óriásimagyar
kéz
baptista testvérekért és a szövetség
tartotta
volna
föl,
vezetőiért, Nagy Csaba lelkipásztorért
megállt,
és munkatársaiért.
s rakásra gyûlt,
feszült,
Jól felkészült
vezetők
tartotta
hatféle
hullám
hullámra
hõkölt.
szemináriumi előadás-sorozat
(nők,
Megállt
férfiak, házasok szemináriuma;
gyeregy percre,
meki bizalom Istenben;
misszió
itthon
amíg a túlsó
partra
és a nagyvilágban; keresztyén vállalkoát
nem
értünk.
zói szeminárium – 6x3 alkalom).
A Harmat Kiadó és a Family maVárj még Uram!
gazin délutáni programjai
(író-olvaKezed
ne vedd
el!
só találkozó, Inspiráló
Biblia
– készülő
Még mindig
itt vagyok,
kiadvány ismertetése),
valamint
a nagy
sátorban
könyvesbolmégfelállított
mindig ittalkalmi
vagyunk
sokan.
tok, szolgálatukat is szívesen megismertető munkatársakkal
az asztalok
mögött
Herjeczki
Géza (1977)

(Harmat, Halleluja, Parakletos, Veritas,
FaithLine kiadók; Wyckliffe Bibliafordítók, OM Magyarország stb).
A BalatonNET különleges értékének
tartom a személyes találkozásokat. A
több, mint ezer résztvevő kisebbik részét
valahonnan már ismertem - jó volt velük újra találkozni (szemesiek, wesselényisek, régi billy-graham-találkozósok
(1989), tahi-táborozók, szolgatársak,
rokonok). Új kapcsolatok is alakulnak
ilyenkor. Tahiban a baptistákkal találkozunk, itt pedig észre vesszük, hogy
ugyanabba a családba tartozunk (Krisztus családjába), ha különböző felekezetűek vagyunk is.
Folytathatnám még. (Természetesen
a Balaton kellemes vizében is megmártóztunk egy rövid időre, délutánonként.)
Pintér Béla nevét, néhány énekét már
egy kicsit ismerem. Szombat este váratlan élmény volt számomra először is az
igei szolgálata, azután pedig a koncertje.
Igen, váratlan volt, mert nem számítottam arra, hogy az énekestől lendületes,
személyes és igére épülő evangélizációt
hallok; arra sem, hogy magam is részt
veszek az előre jöttek lelki-gondozásában. Az is meglepett, hogy az énekeit
nagyon sokan ismerték, s vele együtt
énekelték – nem csak gyerekek, fiatalok,
hanem a felnőttek közül is.
Most veszem észre, hogy az előadásokról készített jegyzeteimből alig
használtam valamit. Azért egy mondatot mégis idézek. Szeverényi Jánostól
(Aliansz elnök) hallottam ezt a gondolatot: „Nem a légy tartja a plafont.” Hasonlóképen nem mi tarjuk meg az egyházat. A gyülekezet az Úré, s Ő folytatja
megkezdett munkáját.
Végül megemlítem, hogy az idei
BalatonNETre augusztus 21 és 25 között
kerül sor. A téma a biblikus életvezetés
lesz. Az említett honlapokon már láthatunk valamennyit a formálódó programokból. Találkozunk Balatonszemesen?
Még nem tudom, hogy sikerül-e elmennem. Érdemes lenne.
Herjeczki Géza
Ady Endre:

Teveled az Isten
Az Istenhez gyönge szódat emeled:
Teveled lesz akkor az Isten.
Elvesztetted szegény, kóbor magadat:
Ha szabad: segítsen az Isten.
Perc-barátok kedve már elköltözött:
Búk között itt lesz tán az Isten.
E szép élet nem sok örömet hozott:
Gondozott azonban az Isten.
Az Istenhez gyönge szódat emeled:
Teveled lesz akkor az Isten.
Száz éve halt meg Ady Endre
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