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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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LELKI2Mózes
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14:1-14
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a fáraó,szeretet.
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fáraó
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az egyiptomiak,
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5
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lelki királyának,
gyakorlat,
hogy az
elmenekült
nép,
megváltozott
a
mint
úrvacsoraa és
annak
folyamatos
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Elel.
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a cél
felé,
látó az,
aki elfeledkezik
arról, hogy aa
mint
Izráel
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is õket,
megés
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miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?!
12 Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd
szolgáljuk az egyiptomiakat?! Mert jobb
nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk,
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Egyiptomban? Elõbb kellemes volt.
Menet közben derültfolytatás
ki, hogy az
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utódai
5. oldalon
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Herjeczki és
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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

5. oldal
3. oldal

Magyarországi
Baptista Egyház
Képes Beszámoló a 107.
Közgyűlésről

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János

Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu

Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
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 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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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,
azazMelániával
ötezer dollárt.
Bákai
és Boda Erikával
együtt
a
kiscsoporttal
Ezúton is megköszönve foglalkoztunk.
testvéreink
Mivel egészen
kicsik isis voltak
csosegítségét,
kérjük továbbra
a minketa és
kis aggodalommal
azportban,
Úrra figyelõ
imádságaikat! kezdtük
Minden el
szolgálatukra
Istenünk
áldását kívánjuk.
az első napot:
vajon tudunk-e
átadni nekik lelki üzenetet és megmarad-e belőa Berettyóújfalui
leTestvéri
valami szeretettel
kis elméjükben.
Legnagyobb
Baptista
Gyülekezet nevében:
meglepetésünkre,
a hét végére mindenki
el tudott mondani
legalább
egy aranyPapp Dániel
lelkipásztor
mondást és Szatmári
lelkesen énekelték
a tanult
István gondnok
énekeket. Hálával
a
szívemben
eszemLisztes Tibor presbiter
be jutott a Máté 18:3 „Bizony mondom
===========================
néktek, ha meg nem tértek és olyanok
nem lesztek mint a kis gyermekek, semmiképpenVÁRJ
nem mentek
be a mennyeknek
MÉG!
országába.”
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Volt öröm, jókedv, szép és szebb idő,
de volt bűnbánat és újrakezdés is. Az
Megállt aavíz.
utolsó nap jó volt végighallgatni
fiataMinthogyha
óriási kéz
lok bizonyságtevését és mindazt,
amit
tartotta
számukra jelentett ez
a hét. volna föl,
megállt,
Kulcsár Ibolya (Torontó)

s rakásra gyûlt,
feszült,
MÓZES CSOPORT
hõkölt.
A Jóistenhullám
nagyonhullámra
megáldotta
a heMegállt
tünket. A gyerekek azt kérdezik, hogy
egyezpercre,
miért csak egy hétig tartott
a tábor?
amígbarátkoztak
a túlsó partra
Nagyon hamar össze
a gyeát nem értünk.
rekek, részt vettek a tevékenységekben,
betartották a tábori rendet. A kicsik is.
Várjkét
még
Uram!
Például Filip az első
alkalommal
ne azután
vedd el!már
nem akart menni aKezed
tornára,
Mégőmindig
vagyok,szécsak úgy szaladt
is. Robiittnagyon
pen összefogta
őket.
még mindig
itt vagyunk sokan.
Nagyon jó étvágyuk volt, mindent
megettek amit Ildikóék
Olga
néniék
Herjeczkimeg
Géza
(1977)

8.2010.
oldal szeptember

eléjük
adtak. Ott azt
is szerették, amit
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
itthon
nem
esznek
meg
folytatás az 1. oldalról– ez is a közösség áldása.
A Mózes
csoportot
testvéAz
élet gyötrelem,
de tanítottuk
azért van mit
enni,
remmel,
Kovács
Irénnel
együtt.
Mindvan húsosfazék, fokhagyma és uborka,
és
ketten
nehezentemetéshez
vállaltuk elvaló
ezt jogukat
a felada-is
a tisztességes
tot.
Alkalmatlannak
megtarthatták.
Az élet láttam
egy merõmagamat.
kinlódás,
De
éreztük
az
imatámogatást
megérreménytelenség és halál. De hátésezis
jobb,
tettük
a
bátorítást,
erőt
kaptunk,
és
örümint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
lök,
hogy
végül
is
elvállaltuk.
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
„Nagy félelemmel
készültem erre
keretekben
próbáljuk elviselhetõvé
tenni.a
hétre – mondta Irén a vasárnapi beszáHányan tengetik az életüket ma is
molójában. A Jóatya úgy rendelte, hogy
ezzel
rabszolga-gondolkodással?
Veress aAnnuska
néni és Evódia volt
Így
tengette
az életét Izráel
el
a vendégünk a megelőző
héten,míg
akik
nem
jött
hozzá
a
Szabadító
és
ki
nem
jól felkészítettek. Mózes életével foghozta õket aésszolgaság
lalkoztunk,
minden házából.
nap egy újszövetségi témát is kapcsoltunk hozzá. A
Milyen
a mi Szabadítónk?
2Mózes
gyerekek
nagyon
figyelmesek voltak.
12
12:42-benvolt.
találunk
különös
mondagyerekünk
6-9 egy
éveseket
lefoglalni,
tot Istenrõl.
tanítani
nem könnyű. De végül is nem
Virrasztott
az megerősített
Úr azon az éjszakán,
izgultam,
annyira
az Úr. A
amikor kihozta
õket Egyiptomból.
Ez az
történeteket
jól megértették
a gyerekek.
éjszaka
az Úré volt.
Sokat
és szívesen
énekeltek.”
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

2014. július-augusztus
3. oldal

Püsök testvér2Mózes
pénteken
egyJobb
igaz
Egyiptomból?
14: este
10, 11.
történetet
mondott
el
egy
kisfiúról,
aki
lett volna szolgaként meghalni Egyiphívő
családban
nőtthogy
fel, mindig
ott volt
tomban.
Kiderül,
van a népnek
az
imaházban,
versetgyenge
mondott,
hite,
de még nagyon
az a énekelt,
hit. Ha
de
ugyanakkor
hazudott,
szeretett
vejól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
rekedni,
meglopta
szüleit,
csak
azért,
de ha balul üt ki valami, máris pánihogy
vehessen,
mert
kolnakegy
és labdát
bûnbakot
keresnek.
Kinagyon
volt a
szeretett
focizni.
Azután
rájött,
hogy
hibás, hogy ide jutottunk?
nem jó ez így, meg kell változnia, el kell
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
fogadnia az Úr Jézust. És ezt meg is tetszinten
a hitéletében.
te, megtért.
Ki lehetett ez a gyermek?
Ekkor
Mózesnek
jutvolt.
Isten
Többen rájöttek,
hogy eszébe
ez Dániel
ígérete.
6: 6-8.hogy
Isten maradjanak
megígérte,
Ezután2Mózes
azt kérte,
hogy megszabadítja
õketimádkozni
az egyiptovissza,
akik szeretnének
és
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az ígéret
szeretnék elfogadni az Úr Jézust.
Megföldjére. Akkor
kellkimentek
félni a
lepődtünk,
hogy tehát,
milyennem
sokan
veszedelemtõl,
merthúsz
ez csak
egy
ajelen
gyerekek.
Több, mint
gyermek
maradt
vissza,a köztük
néhányan
mierövid epizód
nép életében.
Nema ez
a
ink
Mi is sírtunk
az örömtől.
vég,közül
Isten is.
folytatást
ígért. Most
az a
Ez
kegyelem.
munkánk
semIsten
volt
dolgunk,
hogy De
erõsen
ráálljunk
hiábavaló,
bennünket
az
szavára. Ígyfelhasznált
bátorítja Mózes
a népet:isNe
Úr.
Azt isÁlljatok
jó volt helyt,
megtapasztalni,
hogy
féljetek!
és meglátjátok
sokan
értünk.
ezt
hogyanimádkoztak
szabadít meg
ma azTegyétek
Úr benneezután
is!
Erdőközi
Krisztina
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János

KEGYELEM
MagyarországiCSOPORT
Baptista Egyház
Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
“Szívemben öröm dalol,
öröm dalol
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.
az én szívemben...” tizenkilenc
csengő
www.baptista.hu/berettyoujfalu
hangú majdnem tini énekelte a hét minden
napján,
vidáman. AJézus
hét főKrisztémája a
Kedves
Testvéreink
kegyelem
volt.
A
gyerekek
megtanulták
tusban!
Fülöp
Johanna
és László
vezetéKedves
Amerikai
MagyarLídia
Baptista
sével, hogy ez egy Istentől kapott, meg
Szövetség!
nem érdemelt ajándék. Kegyelem az,
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
ahogy Istenaelfogad
bennünket azoknak,
elfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
és a
akik vagyunk.
a kegyelmet az
nemÕ érszeretetrõl,
melyetEzttanúsítottatok
neve
iránt, amikor
és szoldemeljük
meg, azszolgáltatok
egyetlen dolog,
amit
gáltok
a szenteknek.”
6:10) azt. A
tennünk
kell, hogy(Zsid
elfogadjuk
hét többi részében megértették, hogy a
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehithelyzetünkben.
nagyon fontos szerepet játszik a kehéz
gyelem
elfogadásában.
A leomlása
hit magában
Imaházunk
augusztus végi
és
nem elég,után
kell jóhogy
azt cselekedetek
lebontása
reménységgel
vagyunk
afelõl, hogy és
Isten
megsegít
benis alátámasszák,
a Lélek
gyümölcsei
nünket
egy új és szépazhajlékot
építeni
megmutatkozzanak
életükön.
Ehhez
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõszükséges,
hogy
közvetlen
mindennapi
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kapcsolatban
legyenek
Istennel.
kezdjük
meg, addig
a nem
várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter
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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)
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A hét vezető igéje,
"Hiszen kegyeÜLDÖZÖTT
SZABADOK
lemből van üdvösségetek a hit által, és
az 1. van:
oldalról
ezfolytatás
nem tőletek
Isten ajándéka ez;
nem
cselekedetekért,
senki
diAz élet
gyötrelem, de hogy
azért van
mitseenni,
csekedjék"
(Ef
2:8,9).
A
csoportból
ezt
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a akegyelmet
többen
is megértették
a hé-is
tisztességes
temetéshez
való jogukat
ten - a szívükbe fogadták Jézust, mások
megtarthatták. aAz
élet egy merõvele.
kinlódás,
megerősítették
kapcsolatukat
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
A gyerekeknek
rengeteg
lehetősége
mint
a semmi, és úgy
sincs kilátás
ennél
adatott,
hogy
játékos
úton
új
már
többre. Fogadjuk el a helyzetet,vagy
és az adott
meglévő
kapcsolatokat
mélyítsenek.
A
keretekben
próbáljuk elviselhetõvé
tenni.
hétvégén
a gyerekek
nagy
része kön�Hányan
tengetik az
életüket
ma is
nyes
mondott búcsút egymásezzelszemmel
a rabszolga-gondolkodással?
nak,Így
és abban
búcsúztak,
tengettea reményben
az életét Izráel
míg el
hogy
újra látják
nemChicagóban
jött hozzá aősszel
Szabadító
és ki egynem
mást. A tanítók reménye és imája, hogy
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
a tanultakat a gyerekek hazaviszik, nem
csak a fejükben, de a szívükben is, és
Milyen aéletükben
mi Szabadítónk?
2Mózes
mindennapi
bemutatják
gya12:42-ben
egy különös mondakorlatban
is találunk
a tanultakat.
tot Istenrõl.
Virrasztott az Úr László
azon azLídia
éjszakán,
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
NAGY CSOPORT
éjszaka az Úré volt.
Minden
évben
el szoktam
Micsoda
evangélium
van menni
ebben aa
Ráma
táborba,Virrasztott
de ez volt az
számomra
a
mondatban?
Úr. Pedig
legjobb.
Mindenki
volna
Izráel õrizõje
nemszeretett
szunnyad
és még
nem
maradni
egyjelent
kicsitaz,
többet,
alszik. Mit
hogy virrasztott az
talán
én aazlegjobban.
A
Úr azon
éjszakán, amikor
kihozta
héten
sok játék, foglalnépétvolt
Egyiptomból?
kozás
és sok-sokszólva
finomság.
Emberileg
– Isten mindent
Minden
reggel
és
délután
félretett és csak az Õ
népére figyelt azon
volt
az csoportos
éjszakán.foglalkozás,
A szabadulás minden
énmozzanatát
a nagyok csoportjában
személyesen felügyelte,
voltam. Nagyon tetszett
a minden
tanítás, pillanatot
és sok új figyelõ
dolgot tekintetével
kísért
végig.
Hát
kicsoda
tanultam. A téma az voltez a rabszolga,
koszos,
hogy az Isten
hogy
“Ne rongyos
kössünk nép,
kompszemélyesen
gondoskodik
róluk, és
romisszumot a világgal”
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
- ami azt jelenti, hogy ne
1500 évvel be
késõbb
ismét virrasztott
kapcsolódjunk
a világi
az IstenDániel
a Gecsemáné
kertben, azon a
életbe.
könyvéből
csütörtök
éjszakán,
azon
elolvastunk, ahogy Dáni- a pénteken,
a húsvéta hajnalon,
eltazon
elhurcolták
földjéről, amikor a mi
történt.
ésszabadításunk
úgy kellett volna
élnie,
mindSõt,
a babiloniak.
El kelszemélyes bizonyságom
van arlett
hogyvirrasztott
elfogadja-e
ról,neki
hogydöntenie,
velem együtt
az az
Úr
ételt,
amit ezelõtt
a nép bálványoknak
28 évvel
egy téli estén,áldozott
amikor
fel.
Úgyisdöntött,
nem. bilincsei.
Ez engem
rólam
lehulltakhogy
a rabtartó
megérintett, mert az iskolában mindig
megpróbálok
a többiekhez.
HáÜldözött beilleni
szabadok,
gyõztes szabalás
vagyok
az Úrnak
a hét Nem
minden
áldádok.
Elindultak
tehát.
volt
tesáért,
és azért, mertNem
szólt lehetett
hozzám mobilis.
lekommunikáció.
Norbert
(Detroit)
telefononErdőközi
rákérdezni
a sor elején,
hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
I am sojuhok,
grateful
to have
stayed at
the
öregek,
barmok,
szekerek,
végeRama
Taborkonvoj.
for theAweek
to have
láthatatlan
Veresand
tenger
partlearned
so vernek,
much from
Olah Marta's
ján tábort
megpihennek.
Egyteachings.
The
Lord
has
blessed
me with
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
so much knowledge coming back that I
sereg
közeledik.
Kitörmy
a pánik
a táborwill
definitely
put into
daily actions.
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
my name
is Eszti
andIstenhez,
I am a
A"Hello,
nép elõbb
segítségért
kiált
sinner,
forneki
Godesik
so loved
the world
aztán but
pedig
Mózesnek:
Mit
that
he velünk,
gave hismiért
only hoztál
begottenki son,
so
tettél
minket

9. oldal
3. oldal

that
whoever believes
in him
shall
not
Egyiptomból?
2Mózes 14:
10, 11.
Jobb
perish,
but
have
everlasting
life."
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban.
Kiderül,
hogy
van Olah
a népnek
This was
one of the
quotes
Marhite,
de még
nagyon the
gyenge
az aand
hit. Ha
ta
hung
up around
church
one
of
things
I took tisztelik
home with
me.
jól the
mennek
a dolgok,
az Urat,
Another
thingüt that
caught my
attention
de ha balul
ki valami,
máris
pánithroughout
the weekkeresnek.
was a lesson
taught
kolnak és bûnbakot
Ki volt
a
on
Thursday.
Marta showed us a
hibás,
hogy ideOlah
jutottunk?
black
t-shirt that
representedtart
a ezen
sinner.
Mellesleg,
sok keresztyén
a
She
named
off
sins
and
sprayed
the
shirt
szinten a hitéletében.
with
bleach,
symbolizing
all of
sins
Ekkor
Mózesnek
eszébe
juttheIsten
we
commit.
In 6:
the6-8.
end,
themegígérte,
shirt was
ígérete.
2Mózes
Isten
covered with spots of bleach. She then
hogy megszabadítja
õketthat
az stands
egyiptoshowed
us a white t-shirt
for
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az
ígéret
our purity because Jesus died for our
sins.
földjére.
Akkor
tehát,
nem
kellbecause
félni aI
This
always
sticks
to my
mind
jelenvery
veszedelemtõl,
ez csak This
egy
am
careless withmert
my actions.
rövida epizód
a nép életében.
Nemalways
ez a
was
great reminder
that I can
go
to Isten
the Lord
becauseígért.
whenever
need
vég,
folytatást
Most I az
a
him,
he will
me Isten
with
dolgunk,
hogyalways
erõsen accept
ráálljunk
open
arms.
want toMózes
thankaOlah
szavára.
Így Ibátorítja
népet:MarNe
ta
and Pusok
Daniel
testver
for giving
féljetek!
Álljatok
helyt,
és meglátjátok
me
and szabadít
my age group
a lot
hogyan
meg ma
az of
Úramazing
benneteachings.
I
also
want
to
thank
everyone
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
who put in their efforts to make this past
Mózes
nem okosabb,
week
possible.
God blessmint
you.a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
Eszti Szabo
(Chicago)Ha
tovább az üldözött
szabadoknak.
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
meg, csak
Thistudom,
past hogyan
week I szabadít
was blessed
with
várok
rá
és
hiszek
benne,
és
amit
spending an amazing week atnekem
Rama
mond, just
megteszem.
többi
pedig
az Õof
Camp
an hour A
and
a half
north
feladata. From
Útat nyitni
a tengeren,
Toronto.
amazing
food to leféeven
better
thekerekét,
blessingshomályt
during
kezni afellowship,
harcikocsik
the
week were
countless. The theme
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind for
a
our
week
in
the
age
13
and
up
group
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez
a
led
by Olah kegyelembõl.
Marta and Pusok
tv.
szabadítást
Hit Daniel
által fowas
focusing
on our
our Lord
gadhatod
el. Hit
általIdentity
élhetsz in
szabadon,
Jesus Christ. One of the most memorable
bár mindig
ugyanakkor
lectures
wasüldözötten,
on the firstdeday
when we
gyõzelmesen,
mert
az
Úr
talked about a stranded boathadakozik
just short
érted.
of
Niagra Falls. She talked about how
A tengerparton
a halál
kapujában
frantic
the people must
have
been on
álltak, Isten
pedig out
megnyitotta
trying
to figure
ways to számuksurvive.
ra az élet kapuját,
és õk
átléptek on
a haHowever,
one of the
gentlemen
the
boat
an idea on how to survive. He
lálbólhad
az életbe.
blew up the boat using dynamite thus
Ezt a lépést
te setohalogasd!
bringing
the boat
a complete stand
still. This can similarly
be János
applied to
Lukács

our
lives when we
are in roaring
Magyarországi
Baptista
Egyházrapids
and
we
just
need
to
stop,
blow up, and
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
allow
God
into
our
lives.
This
week
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u.
2. also
helped me realize many things. Prior
towww.baptista.hu/berettyoujfalu
this week, I personally did not read
the Bible with frequency. However, now
Kedves
Testvéreink
Jézus
that
I readmitted
my bond
withKriszthe Lord
tusban!
this past week, I have learned that the
Kedves
Magyarand
Baptista
only
wayAmerikai
to grow closer
closer to
Szövetség!
the Lord is to read his word because as
John
says, "In the
„Nem1:1igazságtalan
az beginning
Isten, hogywas
the
Word,
and
the
Word
was
withésGod,
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl
a
and the Word
wastanúsítottatok
God." Again,azI’dÕlike
szeretetrõl,
melyet
to thank
that made és
this
week
neve
iránt, everyone
amikor szolgáltatok
szolsuccessful
and as always
look forward
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
to returning.
Köszönjük,
hogy
gondoltak
ránk neBalla
Zsigmond
(Alhambra)
héz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vaTheafelõl,
2014 Rama
was entertaining
gyunk
hogy Camp
Isten megsegít
benas well
educational.
nünket
egy újas és spiritually
szép hajlékot
építeni
istentiszteletek
céljára,
az Õ neve that
dicsõAside from all
the activities
took
ségére.
munkálatokat
tavasszal as
place Athroughout
the jövõ
week—such
kezdjük
meg, addig
a nem várt
terve-the
the volleyball
tournament,
capture
zéssel
az engedélyek
beszerzésével
flag, és
manhunt,
etc. — the
message that
foglalkozunk.
Olah Marta and Pusok Daniel presented
Tervünk ésreally
szándékunk
helped végrehajme realize
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
what
God
expects
from me.
által számunkra eljuttatott összeget:
Marti
Neni
used
various
$5,000, azaz ötezer dollárt.
activities and bible stories
Ezúton is to
megköszönve
get her pointtestvéreink
across. One
segítségét, kérjük
továbbra
a minket
of the
bible isstories
thatés we
az Úrra figyelõ
imádságaikat!
Minden
really focused on was the
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
story of Daniel. The thing
that I learned
from this
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
story
was
that
we
should
Baptista Gyülekezet nevében:
make no compromises with
Pappsince
Dánielhelelkipásztor
God,
wants us to
Szatmári
be
exactlyIstván
like gondnok
him—and
Lisztes
Tiborwhat
presbiter
that’s
exactly
Daniel
did. If we do compromise,
===========================
we compromise our value
systemMÉG!
with God, and
VÁRJ
there
for
standards and
Józsué 3:16 (2Mózour
14,21-22)
faith with God decreases.
Another thing that really
touched
Megállt
a víz.me
was when Marti
Neni
explained
how I
Minthogyha óriási kéz
could all be “Daniels”.
Not
only
do
I need
tartotta volna föl,
uncompromising character, megállt,
but I need
to be fearless, godly,shave
unblemished
rakásra
gyûlt,
faith, and realize that if I’m where
feszült,God
wants me tohullám
be, he will
definitely
lift me
hullámra
hõkölt.
up. We learned that Daniel Megállt
was a true
Christian, and that’s the position
that all
egy percre,
of us should strive
to
be
in.
A
bible
amíg a túlsó partraverse that was brought upátwas
John 2:6,
nem1értünk.
which explains that you have to prove
you’re a Christian byVárj
bothmég
yourUram!
words as
well as your actions.
You
could
sayel!that
Kezed ne vedd
you’re a Christian,
but
if
you
don’t
Még mindig itt vagyok,act
like one,
saying
that
are is sokan.
pointless.
még mindig
ittyou
vagyunk
This year’s camp really showed me
who I am as a Christian
steps I
Herjeczkiand
Gézawhat
(1977)

2010.
10.
oldalszeptember

need
to take in order
for me to become a
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
better Christian. It was great seeing how
folytatás
oldalról
much
all ofazthe1.adults
and group leaders
cared
about
us
enjoying
and
Az élet gyötrelem, de azértour
vanstay,
mit enni,
I’dvan
like
to
thank
each
and
every
one
húsosfazék, fokhagyma és uborka,of
és
them
for all of temetéshez
their time and
a tisztességes
valóenergy.
jogukatInis
all honesty, this year’s Rama camp has
megtarthatták.
életI’ve
egybeen
merõ to,
kinlódás,
been
one of theAz
best
and I
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
cannot wait for what’s in store for jobb,
next
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
year.
többre. Fogadjuk elLipták
a helyzetet,
és azNY
adott
Noémi,
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
To some
up the week, it went by really
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
fast.Így
Which
is a good
thingIzráel
because
that
tengette
az életét
míg
el
means
the week
great. I wasés
in ki
charge
nem jött
hozzáwas
a Szabadító
nem
of morning exercises, activities during
hozta
szolgaság
the
day,õket
andahaving
the házából.
teenage boys in
their cabin at night. Even though this
Milyen
mi chores
Szabadítónk?
2Mózes
might
seem alike
or assignments,
találunk
egyIn
különös
it12:42-ben
did not feel
like so.
fact, Imondareally
tot Istenrõl.
enjoyed
doing them and I’d do it again
az Úr was
azonsoazmuch
éjszakán,
in a Virrasztott
heartbeat. There
that
amikor kihozta
az
happened
in this õket
one Egyiptomból.
week in Rama,Ezit’s
éjszaka
az to
Úréput
volt.
hard
to try
it all in one writing,
Micsoda
ebbenthea
but I’ll
try myevangélium
best. I reallyvan
enjoyed
messages
that Virrasztott
Márta Olahazand
mondatban?
Úr.Daniel
Pedig
Pusok
every day,
Izráelbrought
õrizõjeeach
nemand
szunnyad
és even
nem
though
mostly
alszik.the
Mitmessages
jelent az,were
hogymeant
virrasztott
az
for
kids
teens. amikor
The theme
of
Úrthe
azon
az and
éjszakán,
kihozta
the
week
was about not compromising
népét
Egyiptomból?
withEmberileg
the world szólva
but to stand
with
God,
– Isten
mindent
and
we
studied
the
first
chapter
of
Dafélretett és csak az Õ népére figyelt azon
niel
keeping
this theme inminden
mind.
az while
éjszakán.
A szabadulás
I mozzanatát
believe this topic
is one thatfelügyelte,
will stick
személyesen
with
everyone
because
there
are
many
minden pillanatot figyelõ tekintetével
times where the world offers us a “king’s
kísért végig.
kicsoda
ez a rabszolga,
feast”,
but weHát
must
remember
to not
koszos,
rongyos
nép,
hogy
defile ourselves just like Daniel az
did.Isten
We
személyesen
gondoskodik
és
must
also have this
in our heartsróluk,
because
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
if we don’t, then we will easily fall into
1500 évvel késõbb
ismét virrasztott
the temptations
of the devil.
We think
az what
Isten the
a Gecsemáné
kertben,
azonusa
that
world offers
will make
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
happy and it might actually just make
a húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
usazon
happy,
but it will
only be
for a short
szabadításunk
történt.
while.
That is why
we must look to God
van arand Sõt,
stickszemélyes
with him bizonyságom
because he gives
us
more
than happiness,
he virrasztott
gives us eternal
ról, hogy
velem együtt
az Úr
life.
God,
willamikor
never
28 Stick
évvel with
ezelõtt
egyand
téliyou
estén,
berólam
disappointed.
is lehulltak a rabtartó bilincsei.
On top of the great messages, getÜldözött
gyõztes
szabatogethers,
andszabadok,
activities we
had during
dok.
tehát.food
Nemto volt
the
day,Elindultak
we needed some
keep teus
Nem lehetett
mobilonlekommunikáció.
our feet and energized.
For that,
I’d
telefonon
rákérdezni
sor elején,
like
to thank
all those awho
were inhogy
the
hátul minden
rendben
van-e.
két
kitchen
cooking,
cleaning,
andKözel
putting
nép, just
asszonyok,
inmilliós
hard work
to make gyermekek,
our stay at
Rama
so juhok,
luxurious.
I’d like
to thank
the
öregek,
barmok,
szekerek,
végekids,
especially
the boys
in mytenger
cabin,partfor
láthatatlan
konvoj.
A Veres
making
my week
in Rama
an experience
ján tábort
vernek,
megpihennek.
EgyI szer
won’t
forget.
The boys
cabin
csak
felröppen
a hír, in
az my
egyiptomi
were
always
up
in
the
morning
and
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborwere
thea tenger,
cabin atmögöttük
the timeazthey
were
ban.in
Elõl
ellenség.
supposed
to besegítségért
at night, kiált
evenIstenhez,
though
A nép elõbb
there
were
a
few
incidences
where
aztán pedig neki esik Mózesnek:they
Mit
escaped
throughmiért
the window.
all in
tettél velünk,
hoztál But
ki minket

2014. július-augusztus
3. oldal

all,
they didn’t2Mózes
do anything
bad,
Egyiptomból?
14: 10,
11. which
Jobb
Ilett
amvolna
thankful
for.
I
would
also
like to
szolgaként meghalni Egyipthank
everyone
else
whovan
keptathe
camp
tomban.
Kiderül,
hogy
népnek
clean
and
did
those
little
jobs
that
we
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
take
for
granted.
Everyone
contributed
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
in one way or another to make this week
de haa blast.
balul May
üt ki God
valami,
pánisuch
blessmáris
you all
and
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
I can’t wait to volunteer in the next kid’s
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
week in Rama.
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
Robi Juhasz (Detroit)
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogyLydia
megszabadítja
õket
az egyiptoMarion
Matyas
miak kezébõl,
és
beviszi
népét
( + 2014. július 12)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
üldözött szabadoknak.
Ha
Lídia azDetroitban
született, 1915.
Isten az aki, akkor
az Õ beszédét.
szeptember
20-án.teljesíti
Négy idősebb
testvéEbbenéshitt
Mózes. egy román baptista
rével
a szüleivel
Ha
azt
kérdezte
valaki
Mózesgyülekezetbe jártakvolna
először,
majd
mire
Mikor teljesíti
amit gyülekezet
megígért?
atõl:gyorsan
fejlődőIsten,
magyar
Erre Mózes
csak azt válaszolhatta
volna,
megvette
a Vanderbilt
Assembly of
God
épületeit,
őktudom.
is csatlakoztak
magyar
hogy: Nem
Ha valakia azt
kérnyelvű
misszióhoz,
amit
élete végéig
hűdezte volna:
Mózes,
mondd
meg neségesen
támogatott.
künk, hogyan
szabadít meg Isten
Az evangélium
hívását helyzetbõl?
12 évesen,
bennünket
ebbõl a lehetetlen
egy
Vacation
Bible
School alkalmain
Mózes
csak azt
válaszolhatta
volna,
értette
meg. tudom!
Miután Egyet
Dulitzazonban
lelkipásztor
hogy: Nem
tualámerítette,
hamarosan
zenei
dok! Az Úr harcol
értetek,elkezdte
és a lehetetszolgálatait
a vezetni,
gyülekezetben.
lenbõl is ki tud
mert Õ azElőször
Úr.
zongorázott,
majd
orgonista
lett. SzöEz a bibliai hit. Hinni azt jelenti,
kovetségünk
1939.azt,
évi amit
közgyűlésén
ismermolyan veszem
Isten mond,
ha
kedett
az erdélyi
Balláróllátszik
kitelepült
annak meg
minden
ellentmondani
is.
Mátyás Kálmánnal (aki korábban a New
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
Jersey-i East Orange Bible School hallvárok rá
és hiszek
és amit
gatója
volt).
1940. benne,
december
7-énnekem
kötötmond,
megteszem.
A
többi
pedig
az Õ
tek házasságot. Kaliforniába költöztek.
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
Azonnal bekapcsolódott a helyilefémakezni
a harcikocsik
gyar baptista
közösségkerekét,
életébe homályt
is. Több
bocsátani
egyiptomiakra...
mind a
mint
ötvenazéven
át szolgált orgonistaSzabadító
Úr afeladata.
Õ viszi
véghez a
ként,
vezette
Női kört,
volt pénztáros
szabadítást
által foés
vasárnapikegyelembõl.
iskolai tanító –Hit
és legvégül,
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
mindnyájunk szeretett „nagymamája.”
bár mindig
üldözötten, de
ugyanakkor
Szerette
a gyülekezetet,
hűséges
maradt
mert
az tehette,
Úr hadakozik
agyõzelmesen,
testvériséghez.
Amíg
a távoli
érted.
Mentone-ból
hajtott be istentiszteletre.
Sohasem
késett el; lehetett
számítani.
A tengerparton
a halálrákapujában
Később
a szerettei
hozták. Ha számukkimaradt
álltak, Isten
pedig megnyitotta
egy
telefonon
érdeklődött
ra azvasárnap,
élet kapuját,
és õk átléptek
a ha-a
gyülekezet
és családjaink eseményeiről.
lálból az életbe.
A bibliai Lídiához hasonlóan, aki a
Ezt agyülekezet
lépést te seszolgálatában
halogasd! élt, Máfilippii
tyás Lídia az alhambrai
magyar
baptista
Lukács
János

gyülekezet
példásBaptista
életű “elöljárója”
Magyarországi
Egyház lett.
A
véleményére
odafigyeltünk.
Rengeteg
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
tapasztalatát
és
mély
hitét
szívesen
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. megosztotta
velünk. Nem tűrte a sok beszéwww.baptista.hu/berettyoujfalu
det, a határozatlanság ingerelte, és nem
adott
helyet
olyan magatartásnak,
amit
Kedves
Testvéreink
Jézus Krisznem
tartott
méltónak
keresztyén,
baptistusban!
taKedves
meggyőződésünkhöz.
A Baptista
következeAmerikai Magyar
tessége,
a
bátorsága
csodálni
való volt,
Szövetség!
mert sohasem hiányzott belőle a hit, a
„Nem és
igazságtalan
az Isten,
hogy
remény
a szeretet. Földi
élete legutolelfeledkezzék
a ti is
cselekedeteitekrõl
só állomásánál
ezt láttuk benne.és a
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
az istenÕ
Az imaházban
tartott temetési
neve iránt, amikor szolgáltatok és szoltiszteleten
– kérése(Zsid
szerint
gáltok
a szenteknek.”
6:10)– unokája,
Rev. Janise Matyas Smith presbiteriánus
lelkésznő
hirdette
az igét a ránk
23. zsoltárKöszönjük,
hogy gondoltak
neból.
Szerettei
megemlékezését
(három
héz helyzetünkben.
gyermekük
született; végi
hat leomlása
unoka és
Imaházunk augusztus
és 15
dédunoka)után
követően,
az istentiszteletet
lebontása
jó reménységgel
vaa Hallelúja
Kórussal
Forest
gyunk
afelõl, hogy
Isten zártuk.
megsegítA bennünket
új és szép
hajlékot építeni
Lawn egy
Temetőkert
(West-Covina)
mauistentiszteletek
az Õ neve
dicsõzóleumában céljára,
Novák testvér
búcsúztatta
ségére.
A nőtestvérünket
munkálatokat jövõ
tavasszal
szeretett
– akinek
az emkezdjük
meg, addig a nem várt terveléke áldott.
zéssel és az engedélyek
beszerzésével
Novák
József
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
Ruth Stumpf
által számunkra
eljuttatottKish
összeget:
$5,000, azazPalm
ötezerBay,
dollárt.
Florida
Ezúton
is megköszönve
She was
the daughtertestvéreink
of the late
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
Rev.
Arpad
and
Suzanna
Stumpf.
az Úrra figyelõ imádságaikat! MindenHer
mother wasIstenünk
the first
president
of our
szolgálatukra
áldását
kívánjuk.
Women’s Convention. Ruth was a
serious
who loved
Testvéridedicated
szeretettelChristian
a Berettyóújfalui
her Lord
and served
Him all of her life.
Baptista
Gyülekezet
nevében:
God blessed her with many talents and
Papp Dániel lelkipásztor
she used them
to the Glory
God. She
Szatmári
István of
gondnok
taught Sunday Lisztes
School,Tibor
was presbiter
the Ladies
Aid president, played in the church
===========================
band and played the organ and piano
for worship services in Bridgeport and
VÁRJ
MÉG!
Palm Bay.
God blessed
her with a nice
long
life of3:16
97 (2Móz
years. Let
us remember
Józsué
14,21-22)
Ruth with love for her dedicated service
to our Lord Jesus Christ.
Megállt a víz.
Minthogyha
óriási
kéz
Ethel Petre
Kish

tartotta volna föl,
megállt,
MISSIONARY
Fund
s rakásra
gyûlt,
The purpose: supporting
the
feszült,
missionaryhullám
initiatives
of ourhõkölt.
young
hullámra
people. Donations from this
fund
Megállt
will be allocated by theegy
Missionary
percre,
and Benevolence
at its
amíg aBoard
túlsó partra
mid-year meetings.át The
written
nem
értünk.
applications addressed to the MBB
should state the goals and the
Várj mégtrip,
Uram!
duration of the mission
and
el!
should include aKezed
letterne
ofvedd
support
Mégofmindig
itt vagyok,
from the pastor
the applicant.
Contributions
be mailed
to
még mindig ittcan
vagyunk
sokan.
the Treasurer (address on page 2).
Herjeczki Géza (1977)

2010.július-augusztus
szeptember
2014.

A detroiti
IFJÚSÁGI
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
Találkozóról
folytatás az 1. oldalról

Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk
az Isten,
hanem
erő,
szeretet
Az élet
gyötrelem,
de az
azért
vana mit
enni,
ésvan
a józanság
lelkét.
2 Timóteus
1:7 és
húsosfazék,
fokhagyma
és uborka,
kegyelméből
újra, való
ifjúsági
kon-is
aIsten
tisztességes
temetéshez
jogukat
ferencián
vehettünk
részt
23-a és
megtarthatták.
Az élet
egy május
merõ kinlódás,
25-e
között. Hálásak
vagyunk
detroiti
reménytelenség
és halál.
De hátaezis
jobb,
testvérekért
akik
megszervezték
e találmint a semmi, és úgy sincs kilátás
ennél
kozót
ésFogadjuk
szeretettel
többre.
el afogadták
helyzetet,aésrésztveaz adott
vőket.
Különös
ajándék
volt számunkra
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
a KVINT
együttes
jelenléte
és a csodáHányan
tengetik
az életüket
ma is
latos ének szolgálatuk. Igen, felemelő és
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
örömteljes volt: hallgatni és együtt diÍgy Mennyei
tengette az
életét Izráel míg el
csőíteni
Atyánkat.
nem
jött hozzá a választott
Szabadítótéma
és ki“Élni
nem
A konferenciára
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
félelem nélkül.” Nagyon helyén való, mert
mindannyiunknak vannak félelmeink.
Milyen
a mi Szabadítónk?
2Mózes
Péntek
délután
kezdődött a program
12:42-ben
találunk
egy különös
mondaegy
Holocaust
múzeum
látogatásával.
totott
Istenrõl.
Az
levő emberek elmondták a félelem
Virrasztott az
Úr azon
az éjszakán,
nyomorúságait,
amiket
átéltek
azokban
azamikor
időkben.
A finom,
meleg vacsora
kihozta
õket Egyiptomból.
Ezelaz
fogyasztása
utánvolt.
szolgálatokat hallhatéjszaka az Úré
tunkMicsoda
melyeket evangélium
Gerstner Korry
Juhásza
vanésebben
Robi
vezetett. Virrasztott
A témához az
kapcsolódva
mondatban?
Úr. Pedig
olyan
szó, amelyek
Izráelhelyzetekről
õrizõje nem volt
szunnyad
és nem
fokozzák
félelmünket,
és
hogyan
győzalszik. Mit jelent az, hogy virrasztott
az
hetjük
le a az
félelmet.
A későbbi
Úr azon
éjszakán,
amikorórákban
kihozta
volt
lehetőségünk
roller-blading, rollernépét
Egyiptomból?
skating
(görkorcsolyázni),
ahol mindent
többen
Emberileg szólva – Isten
részt
vettünk.
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
Szombat reggel Kulcsár Dániel az
az éjszakán.
szabadulás
minden
56-dik
ZsoltárrólA szólt.
Elgondolkozva,
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
milyen félelem volt Dávid szívében, és
minden pillanatot
figyelõ
tekintetével
szabadulásért
könyörgött
a Filliszteusok
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
éskísért
Saulvégig.
üldözésétől.
A Zsoltárból
kidekoszos,
nép, hogy
az Isten
rül,
milyenrongyos
erős támadás
érte, nem
volt
személyesen
gondoskodik
róluk,Dáés
nyugalma,
és telve
volt félelemmel.
mindent
félretéve figyelIsten
rájuk?
vid
ekkor megemlékezik
jóságáról,
1500 évvel
késõbb
ismét
virrasztott
és kijelenti:
"Mikor
félnem
kellene
is, én
az Isten
a Gecsemáné kertben, azon a
bízom
Benned".
csütörtök
azon
a pénteken,
Az ízleteséjszakán,
ebéd után
a csoport
egy
része
indult.amikor
E helyen
is
azonpaintball-ozni
a húsvét hajnalon,
a mi
félre
tettük a félelmeinket
(már akinek
szabadításunk
történt.
volt),Sõt,
és személyes
részt vettünk
egy izgalmas
bizonyságom
van jáartékban.
Akik
csendesebb,
nyugodtabb
ról, hogy
velem
együtt virrasztott
az Úr
helyre
vágytak,
parkban
töl28 évvel
ezelõttegy
egyközeli
téli estén,
amikor
töttek
néhány
órát.
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
A szombat esti koncert, amit a KVINT
együttes
végzett,
Istenünk
dicsőségéÜldözött
szabadok,
gyõztes
szabare,dok.
felüdített
bennünket.
Sok
Elindultak tehát. Nem áldásban
volt terészesültünk
éneklésük
és személyes
lekommunikáció.
Nem lehetett
mobilbizonyságtételüket
hallgatva.
telefonon rákérdezni a sor elején,Püsök
hogy
Dániel igei üzenetében komoly és nagy
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
kérdést tárt elénk: Van-e félelmünk két
az
milliós
nép, asszonyok,
örök
kárhozattól?
Fiatalnak gyermekek,
vagy idősöregek,
juhok, tudnunk
barmok, szekerek,
nek
egyformán
kell, hogyvégetesti
láthatatlan
Veresjut:
tenger
partéletünk
utánkonvoj.
lelkünkAhová
Istenhez
tábort vernek, megpihennek.
Egyazján
örökkévalóságban,
vagy a pokolba
az
szerkárhozatra.
csak felröppen
a hír, az
egyiptomi
örök
A pokoltól
való
félelem
sereg félelem.
közeledik.
pániklesz
a táborvalódi
OttKitör
Istenanem
jelen
Elõl a tenger,
mögöttük
az ellenség.
ésban.
reménység
se lesz,
csak örök
szenveA és
néphalál.
elõbbIsten
segítségért
Istenhez,
dés
szeretetekiált
mérhetetlen,
aztánelküldte
pedig neki
esik Mózesnek:
Mit
mert
egyszülött
Fiát, Jézust,
így
aki hisz
Ő benne,
kellkifélnie
az
tettél
velünk,
miért nem
hoztál
minket

oldal
3.11.
oldal

Patkány2Mózes
a fedélzeten!
Egyiptomból?
14: 10, 11. Jobb
lett
volna
szolgaként
meghalni
EgyipHa életünket úgy tekintjük, mint
retomban.könnyű
Kiderül,
hogy hogy
van aaznépnek
pülést,
belátni,
út alatt
hite,veszély
de mégleselkedik
nagyon gyenge
sok
ránk. az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
Exupéry
(A páni„Kis
deAntoine
ha baluldeüt Saint
ki valami,
máris
herceg”
nemcsak
író volt,
kolnak ésírója)
bûnbakot
keresnek.
Ki hanem
volt a
lelkes
is. Elmeséli, hogy
hibás, amatőr
hogy iderepülő
jutottunk?
egyik útján, amikor szárazföld felett resoknyitott
keresztyén
tartegyszer
ezen a
pültMellesleg,
(akkor még
gépen),
szinten
a
hitéletében.
igen veszélyes helyzetben találta magát:
Mózesnek
eszébe
jutegyszer
Isten
márEkkor
fenn volt
jó magasan,
mikor
ígérete.
2Mózes 6:hogy
6-8. Isten
megígérte,
csak
észrevette,
a fedélzeten
ott
hogypatkány,
megszabadítja
az szegődött,
egyiptoegy
amelyikõket
hozzá
miaktartott!
kezébõl, és beviszi népét az ígéret
vele
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 aátlátta
hit beszédét
mondja
Azon
nyomban
a veszélyt!
Ha
ez
a patkány
éles fogaival
munkáhozHa
lát,
tovább
az üldözött
szabadoknak.
és
rágni
kezdi
valamelyik
abból
Isten
az aki,
akkor
teljesíti azkábelt,
Õ beszédét.
bizony
katasztrófa
Ebben hitt
Mózes. lehet! Agya lázasan
dolgozott,
mit lehetne
tenni?
Ha azt kérdezte
volna
valaki MózesHogy
ne
csináljon
semmit,
túl veszétõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
lyes volt. Elengedje a kormányrudat? –
Erre Mózes Kényszerleszálláshoz
csak azt válaszolhatta volna,
lehetetlen!
pedig
hogy:
Nem
tudom.
valaki azt kéregyszerűen nem
voltHa
hely.
dezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket
ebbõl a lehetetlen
örök
kárhozattól,
mert örökhelyzetbõl?
élete van.
Csoportos
játékjelenetek
és jó hangulat
Mózes csak
azt válaszolhatta
volna,
követte
az esti
alkalmat.
hogy: Nem
tudom!
Egyet azonban tuVasárnap
újra együtt
lehettünk
Isten
dok!
Az Úr harcol
értetek,
és a lehetetházában.
Ének
és
szolgálatok
hangzotlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
takEzela gyülekezetek
fiataljaitól.
tébibliai hit. Hinni
azt jelenti,Akomához kapcsolódva szólt az igei üzenet
molyan
veszem azt,
amitDániel
Isten mond,
ha
és
emlékeztetett
Püsök
tv. Isten
annak minden
ellentmondani
látszik is.
hűségére,
jóságára,
aki megsegített
és
Nem tudom,adott
hogyan
szabadít
meg, csak
győzelmet
a múlt
próbáiban
és
várok rá és hiszek
és amit nekem
félelmeiben.
Meg benne,
kell küzdenünk
a fémond, megteszem.
A többi
pedig várni,
az Õ
lelmekkel,
és nem csak
csodákra
hogy
eltűnjenek.
Majda végül
a kitartás,
feladata.
Útat nyitni
tengeren,
leféhogy
fel a győzelemig.
A tiszkezni nea adjuk
harcikocsik
kerekét, homályt
telet
után várt
ránk a bőségesenmind
megtebocsátani
az egyiptomiakra...
a
rített
asztal.
Elfogyasztva
a
sok
finomSzabadító Úr feladata. Õ viszi véghez
a
ságokat,
alkalmunk
volt Hit
a parkban
szabadítást
kegyelembõl.
által fo-a
kellemes
gadhatod időtöltésre.
el. Hit által élhetsz szabadon,
Megköszönjük a detroiti testvéreknek
bár
mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
és a fiataloknak
a szeretetteljes
vendéggyõzelmesen,
mert
az
Úr elkészítését.
hadakozik
fogadást és a finom ételek
érted.
Jó
Atyánk áldja meg a szorgos kezeket.
A tengerparton
a halál
kapujában
Hálát
adunk Istennek
a sok
áldásért,
álltak, Isten
pedig ezen
megnyitotta
számukamelyet
nyertünk
a hétvégén.
félekkapuját,
is, benned
bízom!
Istenben,
raHa
az élet
és õk
átléptek
a haakinek
igéjét
dicsérem, Istenben bízom,
lálból az
életbe.
nem félek, ember mit árthat nekem?!
Ezt a lépést
te se halogasd!
Zsoltárok
56: 4-5
János
Nagy Lukács
Róbert (Torontó)

Végül mentő Baptista
ötlete támadt:
Magyarországi
Egyházgépét
felvitte
a
magasba:
őrajta
volt légzési
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
maszk,
a
patkány
viszont
ott
4100 Berettyóújfalu, Eötvösfenn
u. 2.a magasban, a ritka levegőben majd nem tud
www.baptista.hu/berettyoujfalu
lélegezni,
és elpusztul! Így ő biztonságosan eléri a legközelebbi landolási leKedves Testvéreink Jézus Kriszhetőséget.
tusban!
ÉrdekesAmerikai
történet –Magyar
de nekem
ez annál
Kedves
Baptista
sokkal többet mond! Hát nem vehető ez
Szövetség!
egy hasonlatnak az életről? Hányszor
„Nem igazságtalan
az Isten,
hogy
előfordul,
hogy „rágcsálók”
szegődnek
elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
és a
mellénk, amelyek joggal nyugtalanítaszeretetrõl,
melyet veszélyesekké
tanúsítottatok az
Õ
nak, és nagyon
válhatneve
iránt,
amikor
szolgáltatok
és
szolnak!
gáltok
a szenteknek.”
- Ott
a fájdalom (Zsid
olyan6:10)
dolgok miatt,
amelyeken nem tudunk változtatni.
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránk ne- A szomorúság
és a tehetetlenség
héz helyzetünkben.
fojtogató
érzése,
hogy
katasztrófa
Imaházunk
augusztus
végi
leomlása ésvár
ránk,
lebontása után jó reménységgel va- Aafelõl,
gond és
félelem,
el bense tudgyunk
hogy
Isten amikor
megsegít
juk képzelni,
tovább, építeni
mi lenne
nünket
egy új éshogyan
szép hajlékot
a kiút. Amikor
az élethez
való
bátoristentiszteletek
céljára,
az Õ neve
dicsõságunk
kialszik,
alig van
ségére.
A már-már
munkálatokat
jövõ és
tavasszal
erőnk meg,
az útaddig
folytatásához!
kezdjük
a nem vártAmikor
terve- a
jövőtől
félelem miatt
alig tudunk
zéssel
és való
az engedélyek
beszerzésével
lélegzetet venni, és amikor kín minden
foglalkozunk.
újTervünk
nap... és szándékunk végrehajtására
fogjukjófordítani
a kedves testvérek
Milyen
volna ilyenkor
egyszerűen
által
számunkra
eljuttatott összeget:
átállítani
a „sebességváltót”,
és gyorsan
$5,000,
azaz ötezer
dollárt. ahol a gondok
felemelkedni
a magasba,
ésEzúton
félelmek
nem jutnak lélegzethez,
is megköszönve
testvéreink és
elhalnak!kérjük továbbra is a minket és
segítségét,
az Úrra
figyelõ
Minden a
De hát
nem imádságaikat!
ilyen „sebességváltó”
szolgálatukra
kívánjuk.Aki
hívő emberIstenünk
számáraáldását
az imádság?
a bajok közepette Istenhez emeli szívét
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
imádságban,
az Őnála
erőt és segítséget
Baptista
talál! Gyülekezet
Ha az élet nevében:
turbulens útján Isten
közelségét keressük,
akkorlelkipásztor
bátorítást és
Papp Dániel
újult bizalmat
nyerhetünk
ígéretéSzatmári
IstvánIsten
gondnok
ből, hogy soha Lisztes
el nem Tibor
hagy, és
szeretete
presbiter
mindvégig elkísér!
===========================
Dietrich Bonhoeffer élete vége felé
így imádkozott:
VÁRJ MÉG!
„Uram, 3:16
énbennem
van
Józsué
(2Mózsötét
14,21-22)
– de Nálad világosságot találok!
Én magányos vagyok
– de Te nem hagysz elMegállt
engem!a víz.
Minthogyha
Én bátortalan
vagyok óriási kéz
tartotta
volna föl,
– de Nálad segítséget
találok!
megállt,
Én nyugtalan vagyok
s rakásra
– de Nálad békességet
nyerek!gyûlt,
Énbennem keserűség van feszült,
hullámvagy.
hullámra hõkölt.
– de Te türelmes
Megállt
Nem értem utaidat
– de Te tudod, hogy milyen
úton veegy percre,
zess engem.
amíg a túlsó partra
át nem
értünk.
Olyan imádság ez, ami
nagyon
nehéz
körülmények között született. Tényleg
még Uram!
mintha az imádkozóVárj
a „sebességváltóne veddmagael!
hoz” nyúlna, hogy Kezed
fölemelkedjen
Még
mindig
vagyok,
sabb régiókba!
Azért,
hogyittfolytathassa
még mindig
itt biztonságosan
vagyunk sokan.lana repülést,
és majd
dolhasson.
Herjeczki
Géza
(1977)
Anikó
Williams

2010.
12.
oldalszeptember

2014. július-augusztus
3. oldal

Egyiptomból?Magyar
2Mózes 14: 10,
11. Jobb
Magyarországi
Baptista
100 * Az
Észak – Amerikai
Baptista
Nőszövetség
*Egyház
100
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
lett
volna
szolgaként
meghalni
EgyipBerettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
folytatás az 1. oldalról
100. Közgyűlése 2014,
július 4-6. Ráma Tábor. Jelige: Egészséges lelki élet
tomban. Kiderül, hogy van a népnek

4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
Tisztségviselők:
Torma
elnök,
Lukács
alelnök,
titkár, Mikó Ildikó pénztáros
Az élet
gyötrelem, de azért
vanIrénke
mit enni,
hite,
de mégErzsébet
nagyon gyenge
az Herjeczki
a hit. Ha Évawww.baptista.hu/berettyoujfalu
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
is!).ütKemény
munka,
még miből kellett otthont teremteni. Ebben
a tisztességes temetéshez való jogukat is méltókat
de ha balul
ki valami,
márisdepániKedves Testvéreink
Kriszoroszlánrész
jutott az Jézus
asszonyoknak,
mindig
aránytalanul
nagyobb Ki
a fizetség
megtarthatták.
Az
élet
egy
merõ
kinlódás,
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
volt
a tusban!
"Az egészség nem csak a betegség hi- amivel a Gazda vár!
akik hősiesen megállták a helyüket. Az
reménytelenség
és halál. De hát ezis jobb,
hibás, hogy ide jutottunk?
Kedves
Magyar
ánya,
hanem a testi-lelki-szociális
jólét
első
évek Amerikai
küzdelmeiről
sokatBaptista
hallottunk
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
Mellesleg,
sok
keresztyén
tart
ezen
a
Szövetség!
állapota"- áll az Egészségügyi VilágSzeretettel köszöntünk a Nőszö- Kiplingen, ahol a temető sírkövein oltöbbre. Fogadjuk
a helyzetet,
és az adott
szinten a100-ik
hitéletében.
szervezet
48-banel készült
alapító
ok- vetség
közgyűlésén a Ráma vashattuk
a szép magyar
neveket,
„Nem igazságtalan
az Isten,
hogy és
keretekben próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
Ekkor Mózesnek
eszébe jut gyüleIsten elfeledkezzék
mányában.
Törékenyek,
sérülékenyek
Táborban!
Az Észak-Amerikai
megismerhettük
múltjukat.
a ti cselekedeteitekrõl és a
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about God and the Bible. In the Gospel
ciát.
3 napos
munka,
- ez
csak Messenger the Hungarian articles were
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Egyiptomból? 2Mózes
14: 10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT SZABADOK gyermek
Negyvenezer
éhezik
lett volna szolgaként meghalni Egyipfolytatás az 1. oldalról

A közelmúltban Los Angelesben járt
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József
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de azértaki
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Magyar
Rádiófokhagyma
moszkvai,ésmajd
New
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York-i
tudósítója,
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168
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ezis jobb,
Fund
ügyvezetője.
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a semmi,
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ennél
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tengetik volna,
az életüket
ma is
hattunk.
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Kaliforniába?
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2Mózes
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Virrasztott az Úr azon
éjszakán,
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van arhétreSõt,
nem
jut elég bizonyságom
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volna: Mózes,
meg neSok
idős
ember
írja
meg,
hogy
évtizedek
künk, hogyan szabadít
meg
Isten
óta
mindigebbõl
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szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod
Hit által élhetsz
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ben a fontos munkában mi, Amerikában
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magyarok? mert az Úr hadakozik
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adománygyűjtő
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a halál szervezésékapujában
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estélyek, aukciók
álltak,
Isten pedig
megnyitotta
számukvel,
amerikai
ismerősök
bevonásával,
ra az élet
kapuját, és
õk átléptek a Száhacéges
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kialakításával.
lálból az életbe.
moljunk!
Az Egyesült Államokban 60
ezerEztolyan
munkavállaló
van, aki Maa lépést
te se halogasd!
gyarországon született. Ha mindnyájan
adnának havi 10 dollárt
– szinte
minden
Lukács
János

éhes
gyereket megBaptista Egyház
Magyarországi
tudnánk
etetni.
Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet
De
ez
még
mes�4100 Berettyóújfalu,
Eötvös u. 2.
sze van. Tudom,
www.baptista.hu/berettyoujfalu
hogy apró lépésekkel kell kezKedves
Testvéreink Jézus Kriszdeni.
Számomra
tusban!
öröm lenne, ha
Kedves aAmerikai
ezeknek
sorok- Magyar Baptista
Szövetség!
nak az olvasói
felkeresnék
honlapunkat,
amely
több
„Nem igazságtalan
az Isten,
hogy
címen
is
elérhető:
www.kidhunger.
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
com,
www.soshungry.org,
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok azwww.
Õ
childrensnutritionfund.org.
És szolelgonneve
iránt, amikor szolgáltatok és
dolkodnának:
tudnék-e
segíteni, kégáltok
a szenteknek.”
(Zsidén
6:10)
szen áll-e az én közösségem arra, hogy
részt
vegyen hogy
ennekgondoltak
a szociális
küldetésKöszönjük,
ránk
nenek
a beteljesítésében?
héz
helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Fotó:
a childrensnutritionfund.org/
Ezúton
is megköszönve testvéreink
poverty/ kérjük
oldalról
segítségét,
továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.
- Nyilvánvaló,
hogy
rengeteget
gondolkozol és dolgozol ezeken. Mi lesz a
Testvéri
szeretettel a Berettyóújfalui
siker
mércéje?
Baptista Gyülekezet nevében:
A legfontosabb mérce természetesen
Pappkevesebb
Dániel lelkipásztor
az, hogy legyen
éhes gyerek
Szatmári
István gondnok
Magyarországon.
De motoszkál
a fejemLisztes
Tibor
presbiter
ben még valami.
Amikor
ismerősöknek
elmondtam, hogy milyen feladatra vál===========================
lalkoztam, volt aki kinevetett. Aki azt
mondta, VÁRJ
ez egy lehetetlen
MÉG! vállalkozás,
a film címével szólva: igazi „Mission
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Impossible”. Szerintük a magyarok
Amerikában is széthúznak, és nincs az
MegálltPedig,
a víz. ha
a cél, amiért összefognának.
Minthogyha
óriási
kéz
van olyasmi, amiért érdemes a “nemtartotta
volna
föl,
zeti együttműködést” szóbahozni, az
megállt,aki
éhes gyerekek ügye ilyen. Hiszen
s
rakásra
gyûlt,sem
gyerekkorában sokat éhezik, abból
feszült,
testileg, sem szellemileg, sem szociális
hullám
hõkölt.
értelemben nem
leszhullámra
egészséges
felnőtt.
Megállt
Nagy sikernek tartanám, ha ezt belátnák
egy percre,
különböző felekezethez tartozó
magyar
amíg
a
túlsó
partra
származású emberek, olyanok,
akik
át nem
értünk.küesetleg különböző elveket
vallanak,
lönböző értékeket tartanak fontosnak,
még Uram!
különböző időben, Várj
különböző
okokból
Kezed
ne vedd
hagyták el Magyarországot.
De el!
elismindig
itt segítsünk
vagyok, a
mernék: közösMég
ügyünk
hogy
még magyar
mindig itt
vagyunk sokan.
nélkülöző
gyermekeken.
(Novák
JózsefGéza
kérdezett)
Herjeczki
(1977)
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT SZABADOK
Beszélj
a mennyországodról!
lett volna szolgaként meghalni Egyipfolytatás az 1. oldalról

Dr.Tresánszky Vilmos, egykori teológiai
egyszer
hozzám
Az tanárom
élet gyötrelem,
de így
azértszólt
van mit
enni,
a van
Szemináriumban,
egy közös
húsosfazék, fokhagyma
és beszélgeuborka, és
tés
alkalmával:temetéshez
„Beszélj avaló
mennyorszáa tisztességes
jogukat is
godról,
és én megmondom,
ki vagy!”
–
megtarthatták.
Az élet egy merõ
kinlódás,
Gyakran
eszembe
ez De
a mondása,
és
reménytelenség
és jut
halál.
hát ezis jobb,
jelenleg
így kezdek
Tudom,
mint a is
semmi,
és úgye témához.
sincs kilátás
ennél
hogy
egyúttal
vallomást
teszek
magamtöbbre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
ról,
hitemről,
igei meggyőződésemről,
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé tenni.
szellemi
felfogásomról,
jelenlegi ma
lelki
Hányan tengetik az életüket
is
életemről, jövőbeli reménységemről. Elezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
mondhatom, hogyan is állok az Úr Jézus
Így tengette
az visszajövetele
életét Izráel míg
el
Krisztus
dicsőséges
váránem kérdésével.
jött hozzá a Szabadító és ki nem
sának
hozta õket a szolgaság házából.
Gyermekkorom mennyország-képének Milyen
kialakulását
hívő szüleimnek
és
a mi Szabadítónk?
2Mózes
vasárnapi
iskolai
tanítóim
bibliai
isme12:42-ben találunk egy különös mondaretének
köszönhetem. Mai eszemmel ezt
tot Istenrõl.
„arany-kornak” nevezhetem.
az Úr
azonazazidőben
éjszakán,
AzVirrasztott
volt a szokás
abban
faamikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
lun, hogy szombatonként udvart, utcát
éjszaka
Úré volt. seprűvel-gereblyéföl
kellettaztakarítani,
Micsoda
evangélium
van ebben a
vel rendet
csinálni,
mert a nyugalomnamondatban?
Virrasztott
az
Úr. lássa,
Pedig
pon Jézus épp arra fog járni, hadd
Izráelvárjuk.
õrizõjeJó nem
és nem
hogy
adagszunnyad
port is nyeltünk
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
ilyenkor.
Úr
az éjszakán,
amikor
kihozta
Aztazon
mondtam
egyszer,
amikor
Jani
népét az
Egyiptomból?
bácsi
égi arany-utcákról tanított,
szólva
– Isten mindent
hogyEmberileg
én a mennyben
is utcaseprő
szeretnék
lenni,és
mert
értékes
„aranyfélretett
csakottazakkor
Õ népére
figyelt
azon
köpéseim”
lehetnek.
Majd odahaza
véaz éjszakán.
A szabadulás
minden
gigolvastam
Újtestamentumomban
a
mozzanatátkisszemélyesen
felügyelte,
Jelenések
Könyvét, és
kiírtam
az „araminden pillanatot
figyelõ
tekintetével
nyas”
Arany ezgyertyatartó,
kísértverseket.
végig. Hát–kicsoda
a rabszolga,
arany-korona,
arany-oltár,
aranyaztömjékoszos, rongyos
nép, hogy
Isten
nező,
arany-övek,
arany mérővessző
személyesen
gondoskodik
róluk, és
és
természetesen
az arany-utcák!
mindent félretéve
figyel rájuk?
Mai-ra
komolyra
a témát:
1500 és
évvel
késõbbfordítva
ismét virrasztott
Aazmennyország
Isten kertben,
lakóhelye.
Aza
Isten a Gecsemáné
azon
ember
ősi világképe
az ég
csütörtök
éjszakán, szerint
azon a van
pénteken,
ésazon
van aa föld.
égben – amikor
mennyben
–
húsvétAzhajnalon,
a mi
lakik
Isten (laknak
az istenek), a földön
szabadításunk
történt.
lakikSõt,
– laknak
– azbizonyságom
emberek, az van
embeszemélyes
arriség.
A Biblia
csak
egyetlen
igazi, valóról, hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
ságos
Istentezelõtt
ismer. egy téli estén, amikor
28 évvel
Az
Édenkert
története
lehetbilincsei.
a kiindurólam is lehulltak
a rabtartó
lópont. Ebben a Föld-léptékű mennyországban
együttszabadok,
találjuk a gyõztes
teremtő szabaIstent,
Üldözött
azdok.
elsőElindultak
emberpárt,tehát.
a kerúbokat
(főanNem volt
tegyalok), sőt még az ördögöt is (kígyó kélekommunikáció.
Nem
lehetett
mobilpében). Az ember bűnbe esik. Az a büntelefonon
a sor elején,
hogy
tetése,
hogyrákérdezni
Isten eltávolítja
az embert
a
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
mennyországból: Kiűzetés az Édenből.
milliós
gyermekek,
Nincs
az anép,
pénz,asszonyok,
nincs az a cselekmény,
öregek, meg
juhok,
barmok,
szekerek,
végeamellyel
lehetne
vásárolni
a visszaláthatatlan
konvoj. A Veres tenger partjutás
lehetőségét!
ján
megpihennek. évig,
EgyÍgytábort
van ezvernek,
megszámlálhatatlan
szer csak
felröppen
a hír, az az
egyiptomi
amikor
Isten
megkönyörül
embesereg
Kitör
pánikajtót.
a táborren,
és közeledik.
nyit számára
egya szűk
Ez
Elõl aéstenger,
mögöttük
az ellenség.
a ban.
Törvény
az áldozat.
Mivel
azonban
nincs
egyetlen
ember sem,kiált
akiIstenhez,
minden
A nép
elõbb segítségért
törvényt
mindig
képes
betartani,
aztán pedig
neki
esik volna
Mózesnek:
Mit
éstettél
nincsvelünk,
annyi miért
áldoznihoztál
való, kiamennyi
minket

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
elegendő
egyre
tomban. lehetne,
Kiderül, ellensúlyozni
hogy van a az
népnek
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
halmozódó
az Édenbe
hite, de mégbűntömeget,
nagyon gyenge
az a hit.nem
Ha
www.baptista.hu/berettyoujfalu
tud
visszajutni
az ember.
jól mennek
a dolgok,
tisztelik az Urat,
egyetlen
deCsak
ha balul
üt ki adalék
valami,ehhez
máris (1Móz
pániKedves Testvéreink Jézus Krisz6:5):
„Látta
az Úr, hogy
az emberi
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
Ki voltgoa tusban! IMÁDKOZZUNK
noszság
mennyire
elhatalmasodott a fölhibás, hogy
ide jutottunk?
Kedves Amerikai Magyar Baptista
dön,
és
hogy
az
ember
szívének
Mellesleg, sok keresztyén
tart minden
ezen a Szövetség! EGYMÁSÉRT
szándéka
és gondolata szüntelenül csak
szinten a hitéletében.
A Magyar
Baptisták
Világszövet„Nem
igazságtalan
az Isten,
hogy
gonosz”.
–
Sőt! „Megbánta
Úr,Isten
hogy
Ekkor Mózesnek
eszébeazjut
elfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
és a
embert alkotott a földön.”
ségébe hat amagyar
baptista szövetség
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte, szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
tartozik.
Aki
szeret
messzebbre
látni a
Szintén
egy igével lépjünk
óriásit neve iránt, amikor szolgáltatok és szolhogy
megszabadítja
õket azegy
egyiptoközvetlen környezeténél - az Evangéamiak
megoldás
felé!
–
„Amikor
eljött
az
idő
kezébõl, és beviszi népét az ígéret gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
liumi Hírnök olvasói bizonyára ilyenek
teljessége,
Isten elküldte
Fiát…
földjére. Akkor
tehát, nem
kellhogy
félni Isa
és imádkozni
kész távolban
ten fiaivá legyünk.” (Gal 4:4) – Így jut- - Köszönjük,
hogy is
gondoltak
ránk ne- élő
jelen veszedelemtõl,
ez csak
egy
hatott
vissza az embermert
az édeni
öröksétest-véreiért,
annak
azt
ajánljuk,
hogy a
rövid az
epizód
a nép Krisztus,
életében. aNem
ez a héz helyzetünkben.
gébe,
Úr Jézus
második
következő
sorrend
szerint
tegye
azt.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
vég, Isten
folytatást
ígért.
Most
a
isteni
személyiség
által.
Isten
ősi az
terve
lebontása
után
jó reménységgelbaptista
vaHétfőn
a magyarországi
dolgunk, hogy
erõsenmeg
ráálljunk
Isten gyunk
Krisztusban
valósult
tehát, egyetafelõl, hogy Isten megsegít bentestvérekért
az egyház
szavára.
Így bátorítja
Mózes
a népet:
Ne nünket
len
törvény,
mégpedig
a szeretet
törvéegy új és
és szép
hajlékotvezetőiért,
építeni
Papp János elnökért
és
munkatársaiért.
nye,
és egyetlen
mégpedig
az ő istentiszteletek
féljetek!
Álljatokáldozat,
helyt, és
meglátjátok
céljára, az Õ
neve dicsõKedden
a Romániában
magyar
szent
és szabadít
tökéletesmeg
életének
A munkálatokat
jövõ élő
tavasszal
hogyan
ma aza feláldozása
Úr benne- ségére.
által.
már14:
tehát
addig a nem
tervebaptistameg,
testvérekért
és várt
a szövetség
teket!Most
2Mózes
13,van
14. „menetelünk”, kezdjük
azaz
szabad
utunk
Istenhez,
Az Éden,
és az dr.
engedélyek
beszerzésével
vezetőiért,
Simon József
elnökért és
Mózes
nem
okosabb,
mint a- nép,
csak zéssel
foglalkozunk.
ahisz
mennyország
kapuja
megnyílt
előtmunkatársaiért.
Istenben, és a hit beszédét mondja
Tervünk
szándékunk
végrehajtünk.
Ő mondja,
Jézus,
hogy „én vagyok
Szerdánés az
Észak-Amerikában
tovább
az üldözött
szabadoknak.
Ha tására
fogjuk fordítani a kedves testvérek
az Ajtó!” (Jn 10:1-től).
és Ausztráliában
élő magyar
baptista
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. által
számunkra eljuttatott
összeget:
Összefoglalva
a témát, a következőket $5,000,
testvérekért
és
a
szövetség
vezetőiért,
Ebben
hitt Mózes.
azaz ötezer dollárt.
tudjuk
a mennyországról:
dr. Herjeczki Géza elnökért és munkaHa azt
kérdezte volna valaki MózesEzúton is megköszönve testvéreink
Van!
Azteljesíti
országIsten,
Istenamit
országa.
Ott társaiért.
tõl:
Mikor
megígért?
kérjük továbbra is a minket és
vannak vele angyalai. Még a sátán is segítségét,
Csütörtökön a délvidéki magyar
Erre Mózes
csak alá
azt válaszolhatta
volna,
onnan
vettetett
lázadása miatt.
Is- az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
baptista testvérekért
és akívánjuk.
szövetség
hogy:
Nem tudom. létformában
Ha valaki azt
kér-a szolgálatukra
Istenünk áldását
ten
Szentháromság
lakik
vezetőiért,
Nyúl
Zoltán
és
Nagy
Tibor
dezte
volna:
Mózes,
mondd
meg
nemennyben, mint Atya-Fiú-Szentlélek.
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
lelkipásztor
testvérekért.
künk,
hogyan szabadít
megértelemIsten
A mennyország
– topográfiai
Gyülekezet
nevében:
Pénteken
a felvidéki
magyar baptista
bennünket
ebbõl a lehetetlen
helyzetbõl?
ben
– érzékszerveink
számára
elérhetet- Baptista
és a Dániel
szövetség
vezetőiért,
Mózes
csak
azt válaszolhatta
len.
Csak
lelkünk
és szellemünkvolna,
tudja testvérekért Papp
lelkipásztor
felfogni,
nagyon
töredékesen,
a hittués Dóczé BálintSzatmári
lelkipásztorért
és munkahogy: Nem
tudom!
Egyet azonban
István gondnok
az
értelem
hogy
„az” és társaiért.
Lisztes Tibor presbiter
dok!
Az Úrsegítségével,
harcol értetek,
és mi
a lehetetmiként
elérni.
Ehhez
Szombaton a kárpátaljai magyar
lenbõl islehet
ki tud
vezetni,
mertazÕutóbbihoz
az Úr.
===========================
teológiánk
„szótériológia”
ágazata
baptista testvérekért és a szövetség veEz a bibliai
hit. Hinni aztnevű
jelenti,
kotud
adniveszem
némi eligazítást.
zetőiért, VÁRJ
Nehra Bálint
lelkipásztorért és
molyan
azt, amit Isten mond, ha
MÉG!
Az emberi ész számára nehezen megmunkatársaiért.
annak
minden
ellentmondani
látszik
is.
közelíthető téma, vagy kérdés a mennyJózsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Nem tudom,
szabadít meg,
csak
ország.
Mégishogyan
meggyőződéssel
vallom,
várok rá
hiszek benne, ésgondolkozású
amit nekem
hogy
a éslegegyszerűbb
őt dicsérem, őt szolgálom.
Megállt– a„Addig
víz.
mond,
megteszem.
A
többi
az Õa csak várok csendesen…”
(legprimitívebb) ember is pedig
bejuthat
Minthogyha
óriási
kéz
feladata. Útat nyitni
a tengeren,
lefémennyországba,
ha hisz
az Úr Jézus
tartotta volna
föl,
Egy
régi
gyermekverssel
zárom
sorakezni a harcikocsik
kerekét, az
homályt
Krisztusban,
és ha elfogadja
ő enmegállt,
imat:
gesztelő
hit által.
bocsátaniáldozatát
az egyiptomiakra...
mind a
s rakásra
„Hol van a mennyország,
holgyûlt,
lakik az
EgyelőreÚrénfeladata.
magyarÕállampolgár
Szabadító
viszi véghezvaa
feszült,
Isten?
gyok,
Isten kegyelembõl.
kegyelme által
szabadítást
Hitazonban
által fo-–
hullámhatárát?
hullámraMagasban,
hõkölt.
Hol keressem
az
Úr Jézus
Krisztus
áldozata
folytán
gadhatod
el. Hit
által élhetsz
szabadon,
Megállt
–bárIsten
szellemi
királyságának
is tagja vagy itt lenn?
mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
egy percre,
vagyok (mennyei állampolgár). Bűngyõzelmesen,
mert az
Úr hadakozik
amíg a túlsó
partra
Ott van a mennyország
kéklő
égbolt
bocsánatot
nyertem
(nyerek!)
hozzám
érted. szeretete folytán. Kegyelemből felett,
át nem értünk.
lehajló
A Szentlelke
tengerparton
a halál
kapujában
Hol fellegek takarják a csillagos eget.
élek.
által
szolgálok,
munálltak, Istenamíg
pedigerőt
megnyitotta
számukVárj még Uram!
kálkodom,
kapok hozzá.
Ha
Itt van a szívemben.
Itt van
egy kis
ra az levetem
élet kapuját,
és õk átléptek
a haKezed
ne vedd
el!olmajd
test-ruhámat,
és felöltöm
lelkemre-szellememre
az újat, az örök- tár,
lálból az életbe.
Még mindig itt vagyok,
Benne az Úr Jézus, benne a mennyorkévalót, bemegyek (bebocsát) az ő örök
Ezt a lépést
te se halogasd! ahol az szág.”még mindig itt vagyunk sokan.
országába,
a mennyországba,
„örökkévalóság végéig”
(ha lenne
Gerzsenyi
Sándor
Herjeczki
Géza
(1977)
Lukács
Jánosilyen)

Ezt nem kaptam vissza
Életem (52)
Ez a történet is a második kegyelemről szól. Azért volt fontos számomra,
mert valami igen fontosat tanultam meg
belőle, ami megerősítette az előzőt. Meg
azért is, mert ez a testvér azon "bukott",
amin én - hála az Úr kegyelmének -,
nem.
Amikor megtudta, hogy a testvére-barátja titkos bűne kiderült, ő úgy megbotránkozott, hogy elhagyta a gyülekezetet. Inni és zülleni kezdett.
Egyszerű kétkezi munkás volt, de az
Ige jó ismerője és hirdetője is, mint később a fia is. Nem tudom milyen sokáig
tartott elkeseredése, de jó ideig. A család
és a testvériség imádkoztak érte. Nem ő
volt az egyedüli, aki botránkozott, mert
a be nem vallott, azaz tagadott bűn ilyen
vagy olyan okból való "megbocsátása"
sok kárt okoz.
Amikor a megbotránkozott testvérem
megszabadult, megtért bukásából, és
vallást tett erről a gyülekezetben, én is
ott voltam. Nem is vettem észre, hogy ott
van a másik padsorban, csak amikor felállt. Már ahogy felállt, az olyan figyelem
felkeltő volt, mint mikor egy pillanatra

2014. július-augusztus

megnyílik az ég, és látjuk a kegyelem
trónját. Remegő hangon, de határozottan mondta el, hogy hogyan részesítette
kegyelemben az Úr. De félbe szakította
a prédikátor testvér a szószékről, és lelkesen mondta: gyere fel testvérem! Amit
erre felelt a megkegyelmezett atyámfia,
nagy és szép tanulság lett számomra:
Nem, mert azt nem kaptam vissza - szólt
határozottan. Megértette és elfogadta az Úrtól, hogy így kell legyen. Ez a
második kegyelem ismertetője. Akinek
megkegyelmezett az Úr, az tudja, hol a
helye. Ez segített, és segít másoknál is
felismerni, hogy megbocsáttattak a te
bűneid, és többé ne vétkezzél, hogy ros�szabbul ne legyen dolgod!
Ezt mondta nekem Ilonka testvérnő is,
miután elvált második férjétől. Özvegységében kötött házasságot, úgy nézett
ki, hogy hívő, de kiderült, hogy nem. Tudod, Esztikém, megbocsájtott az Úr, de
nagyon fáj, hogy nem tud úgy használni,
mint azelőtt. Azelőtt jó bizonyságtevő
volt.
Sokan hivatkoznak Dávid király bűnére, hogy bizony ő bocsánatot nyert.
Apa az ilyeneknek azt felelte, hogy sírjanak és bánkódjanak úgy, mint Dávid.
Akkor talán. Mert miért bocsájtott meg
Isten Dávid királynak, Saul királynak
meg nem? Jó ezt tudni. Viszont kevesen
gondolnak arra, amit az Úr mondott Dávidnak Nátán próféta által, hogy megbocsájt az Úr de: "Mivel ezzel a tettel okot
adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, azért meg kell halnia a fiadnak,
aki született neked." 2Sám 12,14. Sok
más baj és nyomorúság érte Dávidot, de
nagyon hálás volt Istennek a bocsánatért. Ami fontos volt neki, az nekünk is
az legyen: "Ne dobj el orcád elől, Szent
Lelkedet ne vedd el tőlem! Vidámíts meg
újra szabadításoddal, támogass, hogy
lelkem készséges legyen, hogy taníthas-

sam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek
megtérjenek Hozzád." Zsolt 51,13-15.
Nagyajtai Eszter

Uram, érzem,
hogy öregszem!
Sejtem, hogy hamarosan az öregek
közé tartozom.
Te is tudod ezt.
Őrizz meg mindattól, ami miatt az
öregeket olyan nehéz szeretni.
Őrizz meg a fecsegési hajlamtól!
Ne engedd úgy vélni, hogy nekem
minden alkalommal és mindenhez hozzá
kell szólnom.
Segíts belátni, hogy néha talán nincs
igazam.
Szabadíts meg attól a hiú törekvéstől,
hogy én akarjam rendbehozni mindenkinek a dolgát.
Őrizz meg attól, hogy mindennapi életem minden apró-cseprő dolgával másokat untassak.
Adj türelmet, ha mások panaszolják
el nekem szenvedéseiket, de pecsételd le
számat, ha én szeretném egyre súlyosbodó fájdalmaimat, fogyatékosságaimat
kiteregetni.
És ha mégis beszélek róluk, segíts úgy
szólni, hogy szavaimmal a Te kegyelmedet el ne homályosítsam!
Tégy késszé segíteni, de add, hogy ne
legyek túlbuzgó!
Gondoskodjam másokról szívesen, de
ne akarjak rajtuk uralkodni!
S végül ne hagyj elmagányosodni!
Szükségem lesz akkor néhány barátra, néhány jó barátra, Uram.
Hiszen ezt Te is tudod.
De mindenek előtt Rád van szükségem! Formáld ki bennem arcodat!
Érlelj meg, és add, hogy örűljek az
örökéletnek! Ámen.
Vetés és Aratás - 27. évf. 4. 1989.

