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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

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

A 110 éves
az Amerikai Észak-Amerikai
Magyar
Baptista
Szövetség
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
2Mózes
14:1-14
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

2018. augusztus-szeptember
3. oldal

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

Magyarországi Baptista Egyház
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.
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a pusztában
(Ő
kezni a40harcikocsik
homályt
nem
csak tanított
a böjtről, hanem
gyabocsátani
az egyiptomiakra...
mind
a
korolta
is azt).
Szabadító
Úr feladata. Õ viszi véghez a
d. A házasélettől
való Hit
tartózkodás,
szabadítást
kegyelembõl.
által fomint böjt. Önmegtartóztatás - a házasgadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
társak közös megegyezésével egy időre
bár mindig
(1Kor
7,5), azüldözötten,
imádkozásde
és ugyanakkor
böjtölés célgyõzelmesen,
mert
az
Úr
hadakozik
jából.
érted.
2. A helyesen gyakorolt böjtnek nem
A tengerparton
halál kapujában
a gyakorisága
vagy ahosszúsága
a döntő
álltak,
Isten pedig
megnyitotta
számukA Bibliában
találunk
3 napos
illetve
ra az
életböjtöt
kapuját,
40
napos
is. és õk átléptek a halálból
az életbe.
Kegyes
zsidók 2-szer egy héten böjtöltek Jézus korában (gyermekkoromban
Ezt a lépést
te se halogasd!
szüleim
nagypénteken
böjtöltek, régi
öregek hetente egyszer,
erdélyi
Lukács
Jánosromán

gyülekezetekben
vasárnapEgyház
reggel nem
Magyarországi Baptista
ettek
a
hívők,
főleg
úrvacsora
előtt. (Dr.
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Nicolae Gheorghita nagyváradi román
4100 Berettyóújfalu,
u. 2. nelelkipásztor
orvosként Eötvös
azt ajánlotta
www.baptista.hu/berettyoujfalu
künk
a bukaresti teológián, hogy tanítsuk arra a híveket, hogy vasárnap reggel
Testvéreink
Krisz-neisKedves
kell étkezni,
mert üresJézus
gyomorral
tusban!
héz a prédikációra figyelni).
Kedves
Amerikai
Magyarböjt
Baptista
3. A helyesen
gyakorolt
nem felSzövetség!
színes jelekben nyilvánul meg
Komorigazságtalan
ábrázat, elhanyagolt
„Nem
az Isten, külső:
hogy a
böjt
és
gyász
jelei
a
bibliai
korban.
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl ésJézus
a
tanácsa: “ne
nézzetek
komoran….
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az Kend
Õ
megiránt,
a fejedet,
és szolgáltatok
mosd meg azésarcodat”
neve
amikor
szol- viselkedj
természetesen,
ahogy egyébgáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
ként viselkednél
4. A helyesen
gyakorolt ránk
böjtnek
Köszönjük,
hogy gondoltak
ne- a
motivációja
a fontos
héz
helyzetünkben.
“Ne azért,augusztus
hogy lássák
az emberek”,
Imaházunk
végi leomlása
és
ne az emberek
elismerése
lebontása
után jó véleménye,
reménységgel
valegyen
a fontos.
gyunk
afelõl,
hogy Isten megsegít benA motiváció
az Istennel
való
nünket
egy új és legyen
szép hajlékot
építeni
szövetség szorosabb
vagy a
istentiszteletek
céljára, azmegélése,
Õ neve dicsõszolgálatra
való felkészülés
ezt látjuk
ségére.
A munkálatokat
jövõ –tavasszal
az Úr Jézusnál
– ezért
érdemes
lemonkezdjük
meg, addig
a nem
várt tervedani egy
minden másról:
étel, ital,
zéssel
és azidőre
engedélyek
beszerzésével
kedvtelések, stb.
foglalkozunk.
Másik motiváció:
emberek
megsegíTervünk
és szándékunk
végrehajtése fogjuk
– “Nekem
az olyan
böjttestvérek
tetszik…..
tására
fordítani
a kedves
oszdszámunkra
meg kenyeredet
az összeget:
éhezővel…”
által
eljuttatott
(Ézs 58,6-7)
$5,000,
azaz ötezer dollárt.
5. A helyesen
gyakorolt
böjt megEzúton
is megköszönve
testvéreink
hozza méltó
jutalmát
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

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

Az úrvacsorára készülő gyülekezet.

MÉG!mert akkor a
Nem VÁRJ
az emberektől,
kegyességünk
nem különb
a farizeuJózsué 3:16 (2Móz
14,21-22)
sok kegyességénél, hanem a mennyei
Atyától: “Atyád megfizet
neked a(nyilváMegállt
víz.
nosan). Ha egyMinthogyha
pohár víz, melyet
Jézus
óriási kéz
nevében adunk, nem veszti el jutalmát,
föl,kehiggyük el, hogy tartotta
helyesenvolna
megélt
megállt,
resztyén kegyességünknek is meglesz a
s rakásra
gyûlt,
jutalma mennyei Atyánktól,
a megfelelő
feszült,
időben.”
hullám hullámra hõkölt.
Úrvacsorai közösségben zártuk
az isMegállt
tentiszteletet.
egy percre,
Az a vágyunk, hogy a következő közamíg
a
túlsó
partrahagyűlés előtti vasárnap is a maihoz
át nemörömteli
értünk. és
sonló áldásokkal gazdag,
látogatott legyen. Adja az ÚR!
Várj még Uram!
Köszönjük kedves
vendégeink
látoKezed
ne vedd el!
gatását és szolgálatát. Szeretettel várjuk
Még mindig
jövőbeni látogatásukat
is. ittAzvagyok,
Úr áldja
még
mindig
itt
vagyunk
meg életüket és szolgálataikat!sokan.
dr.Herjeczki
Szenohradszki
János
Géza (1977)

2010.augusztus-szeptember
szeptember
2018.

oldal
3.11.
oldal

FAMILY WEEK,
CONVENTION
MEETINGS,
YOUTH
AND CAMPFIRE
Egyiptomból?
2Mózes 14: 10,
11. Jobb NIGHT
Magyarországi
Baptista Egyház –
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

folytatás az 1. REVIVAL
oldalról
TIME
The
week
spent
in
Rama
for
Family
Az élet gyötrelem, de azért van mit
enni,
Week
was
a
truly
blessed
time
van húsosfazék, fokhagyma és uborka,for
és
everyone
there,
especially
Al-is
a tisztességes
temetéshez
való me.
jogukat
most every day a trip was planned for
megtarthatták.
Az and
élet egy
merõ
kinlódás,
families
to go out
enjoy
everything
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
that Ontario had to offer. Whether it
be
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
boat tours, seeing The Thirty Thousand
többre. or
Fogadjuk
el athe
helyzetet,
és az adott
Islands,
spending
day at Canada’s
keretekben próbáljuk
tenni.
Wonderland
chasingelviselhetõvé
rollercoasters,
Hányan
tengetik
az
életüket
everyone always had something to ma
do. is
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
The Scripture brought before us
Ígythe
tengette
míg of
el
during
week az
waséletét
fromIzráel
the book
nem jött
hozzá
a Szabadító
és ki acts
nem
Joshua.
The
strong
and courageous
õketand
a szolgaság
házából.
ofhozta
Joshua
the rest of
the Israelites
were studied through multiple teachings,
and Milyen
the teaching
that especially2Mózes
spoke
a mi Szabadítónk?
to12:42-ben
me was találunk
from Kulcsar
Attila mondaduring
egy különös
the
totSaturday
Istenrõl. youth night. The teaching
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az on
éjszakán.
A szabadulás
was
the calling
that God hasminden
placed
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
on each of our lives. It is important
that
minden
tekintetével
we
obey pillanatot
and listenfigyelõ
to God’s
calling,
kísért
végig.
Hát kicsoda
ez alike
rabszolga,
even
when
it seems
daunting
how it
koszos,forrongyos
seemed
Joshua. nép, hogy az Isten
személyesen
róluk,
és
It was such a gondoskodik
privilege spending
time
mindent
félretéve
figyel
with
youth
that are
so rájuk?
in tune with
késõbb ismétwith
virrasztott
God1500
and évvel
their relationship
Him.
During
group discussions,
az Istenour
a Gecsemáné
kertben, people
azon a
opened
up éjszakán,
and discussed
pretty
csütörtök
azon some
a pénteken,
hard
topics,
especially
duringa the
azonhitting
a húsvét
hajnalon,
amikor
mi
Q&A
portion that
we did on Friday and
szabadításunk
történt.
Saturday.
The youthbizonyságom
go through similar
Sõt, személyes
van arstruggles
it was
great
that weazhad
ról, hogyand
velem
együtt
virrasztott
Úr
the
provide
people
with
28 opportunity
évvel ezelõtttoegy
téli estén,
amikor
answers
advice
that align
with
rólam is and
lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
God’s Word. During the week, we also
had Üldözött
the usual szabadok,
campfires and
during
one
gyõztes
szabanight,
the
youth
joined
the
adults
in
dok. Elindultak tehát. Nem volt tesinging
worship
songs.
It
was
awesome
lekommunikáció. Nem lehetett mobilworshipping
the Lorda sor
wholeheartedly
telefonon rákérdezni
elején, hogy
with
both
adults
and
friends
my age
hátul minden rendben van-e. Közel
két
surrounding me.
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
Any time spent in Rama is always
öregek, juhok,
szekerek,
végeamazing,
but thisbarmok,
week spent
with family
láthatatlan
A Veres
tenger
partand
friends konvoj.
was truly
special.
Thank
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyyou to all the cooks, hosts, and speakers
csak felröppen
hír,hard
az egyiptomi
ofszer
the Rama
Tabor forathe
work that
sereginto
közeledik.
Kitörfood,
a pánik
a táborwent
the amazing
hospitality,
ban. Elõl
mögöttük
az ellenség.
words,
anda tenger,
memories
that we
all took
A nép
elõbb
segítségért
kiáltyou!
Istenhez,
home
with
us. May
God bless
aztán pedig neki Annamaria
esik Mózesnek:
Für Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

lett volna
szolgaként
meghalni
Egyip- Berettyóújfalui
Baptista
- AT
CAMP
RAMA,
ONTARIO,
2018. JULY
2-8. Gyülekezet
tomban. Kiderül, hogy van a népnek

What
I sawnagyon
in thisgyenge
week inazRama
hite,
de még
a hit. was
Ha
something that makes me excited for the
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
future. It started off with the morning
de ha balul we
üt kihad
valami,
pánidiscussions
in themáris
beginning
kolnakwas
és bûnbakot
keresnek.
voltbut
a
which
a little slow
at theKi
start
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
then people started to open up and when
tartto
ezen
a
we Mellesleg,
opened upsok
thekeresztyén
discussions
have
aszinten
Question
and Answer session, there
a hitéletében.
were
someMózesnek
good questions.
Some
Ekkor
eszébe jut
Istenof
which
have
answer,
which
ígérete.i couldn't
2Mózes 6:
6-8.the
Isten
megígérte,
is
fine because it helped
me realize
that
egyiptoihogy
need megszabadítja
to equip myselfõket
betterazwith
God's
miak and
kezébõl,
és need
beviszi
népét az
word
that we
to equip
theígéret
youth
földjére.
Akkor
tehát,
nem
kell
félniwas
a
as well. But the group discussions
jelen part
veszedelemtõl,
ez of
csak
egy
only
of this eye mert
opener
a week
for
me.epizód
What really
my experience
rövid
a nép made
életében.
Nem ez a
in
Rama
much different
from az
other
vég,
Istensofolytatást
ígért. Most
a
years
was
what
happened
on
Saturday
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
night, Ifi Night.
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
Mózesup
csak
azt válaszolhatta
volna,
Leading
to this
wonderful night,
we
hogy:wondering
Nem tudom.
azt night
kérwere
whatHa
to valaki
do for the
and
songs
to sing.
We meg
practiced
deztewhat
volna:
Mózes,
mondd
nemany
and weszabadít
had a good
timeIsten
doing
künk,times
hogyan
meg
them.
I didn't
really
hear anyhelyzetbõl?
complaints,
bennünket
ebbõl
a lehetetlen
we
werecsak
full of
Then thevolna,
night
Mózes
aztenergy.
válaszolhatta
came around and the atmosphere felt
hogy:
Nem tudom!
Egyet azonban
tuso
amazing.
The testimonies
were deep
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetand encouraging to hear. The preaching
lenbõl isthe
ki tud
vezetni,
Õ az Úr.
edified
church
and mert
the songs
really
helped
openhit.
upHinni
to God
even more.
Ez a us
bibliai
azt jelenti,
koAnd
when
the church
over,
it was
molyan
veszem
azt, amitwas
Isten
mond,
ha
really
theellentmondani
beginning. Usually,
we
annak only
minden
látszik is.
have
the camp
fire and
the adults
and
Nem
tudom,
hogyan
szabadít
meg,
csak
older generation would sing songs and
várokinstruments
rá és hiszekwhile
benne,the
és youth
amit nekem
play
would
mond,
megteszem.
A
többi
Õ
maybe talk around the firepedig
for a az
little
feladata.
Útatwe
nyitni
a tengeren,
bit
and then
would
play man leféhunt
or
something.
However,
this year
was
kezni
a harcikocsik
kerekét,
homályt
different.
were still songsmind
but the
bocsátani There
az egyiptomiakra...
a
youth
got Úr
involved.
there
Szabadító
feladata.AtÕthe
viszistart,
véghez
a
were
a few kegyelembõl.
and then more
came
and
szabadítást
Hit
által
fobefore you knew it, the old and young
gadhatod
el. Hit
általold
élhetsz
szabadon,
were
singing
songs,
and new.
While
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
others were going to bed to get ready for
gyõzelmesen,
mert
Úr kept
hadakozik
Sunday
morning,
the az
youth
singing
érted.it was a beautiful atmosphere. We
and
sang
1 am, anda we
would've
sang
A until
tengerparton
halál
kapujában
even
but we
were suggested
álltak,longer,
Isten pedig
megnyitotta
számuk-to
get
sleep forésSunday
and so
we
ra azsome
élet kapuját,
õk átléptek
a halistened.
lálból az életbe.
There's something happening with this
Eztand
a lépést
te sejust
halogasd!
youth
I'm not
seeing this in the
Hungarian Baptist community.
I'm also
Lukács János

4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
seeing this in the Hungarian Pentecostal
www.baptista.hu/berettyoujfalu
and
even the Romanian community.
I don't believe this is a coincidence. I
Kedvesthat
Testvéreink
Jézus something
Kriszbelieve
God is working
tusban!
here and He won't stop until it's finished.
Kedves
Amerikai
Magyar
It's
time for
us to open
up toBaptista
God and
let the Holy Spirit guide us and equip us
Szövetség!
with the gifts God has in store for us.
„Nem
az changers!
Isten, hogy
This
willigazságtalan
make us world
This
elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
és a
will make us victorious through love!
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
Robi Juhász
neve iránt, amikor szolgáltatok
és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
I am so blessed and thankful for being
able to go to Rama this year, even though
hogy
ránk neI Köszönjük,
only came for
thegondoltak
weekend. What
really
héz
helyzetünkben.
stood out to me was Saturday night, the
Imaházunk
végiwhat
leomlása
és
youth
night augusztus
service and
followed
lebontása
reménységgel
after that.után
Thejó testimonies
that vawere
gyunk
afelõl,from
hogy
said truly
theIsten
heartmegsegít
by somebenof our
nünket 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
the sermon
from AttilaMinden
Kulcsar,
azyouth,
Úrra figyelõ
imádságaikat!
and the wayIstenünk
we worshiped
Spirit and
szolgálatukra
áldását in
kívánjuk.
in truth were all truly amazing. We were
soTestvéri
on fire for
God thata even
after the serszeretettel
Berettyóújfalui
vice
ended,
we
continued
to
Baptista Gyülekezet nevében: worship at
the campfire. Now that was my favorite
Dániel lelkipásztor
part out of Papp
the whole
weekend and
István gondnok
actually oneSzatmári
of my favorite
memories
Lisztes
Tibor
ever at Rama camp
and
I’ve presbiter
been going
since I was a little child. Usually what
===========================
happens on Saturday night is the adults
and elders sing hymns around the fire
VÁRJ
MÉG!
while the
youth are
playing games or
doing
something
else14,21-22)
but there was
Józsué
3:16 (2Móz
never a time when the youth actually
led or sang their songs. This time, it was
Megállt
a víz.out
different. One of my friends
brought
a guitar while Minthogyha
I was sitting óriási
by the kéz
warm
tartotta
volna
föl, bit
cozy fire and I started
playing
a little
on it. A few minutes pass bymegállt,
and I look
around and there ares arakásra
bunch gyûlt,
of youth
surrounding me singing alongfeszült,
with the
worship song
I washullámra
playing! hõkölt.
Even the
hullám
other adults and elders joined
and we
Megállt
continued to nonstop worship
the
Lord
egy percre,
until one in the amíg
morning
(because
we
a túlsó
partra
got told to go to sleep but
we would
have
nemfilled
értünk.
kept going, haha)! I’mát just
with
complete joy seeing all of this passion us
még Uram!
youth have to serve Várj
and worship
Christ.
Kezed
el! in
This is evidence that
Godne
is vedd
working
mindig
itt vagyok,
our youth andMég
revival
is happening.
God
is so good
I cannot
wait forsokan.
what the
még and
mindig
itt vagyunk
future holds!
Rebeka
Herjeczki
GézaJuhasz
(1977)

2010.
12.
oldalszeptember

Our God is a living and loving Father
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
who
is working actively
in our Youth to
folytatás
az
1.
oldalról
build not only our relationship with Him,
but
As
Azour
élet brotherhood
gyötrelem, dehere
azérton
vanEarth.
mit enni,
the years have gone on and on and I
van húsosfazék,
fokhagyma
uborka,
és
have
become more
active inésthe
youth,
a
tisztességes
temetéshez
való
jogukat
I have seen God work in tremendousis
megtarthatták.
élet
egybut
merõ
ways
not only inAzmy
life,
thekinlódás,
lives of
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezisWeek,
jobb,
others. During the Rama Family
mint aNovak
semmi,outlined
és úgy sincs
ennél
Pastor
fromkilátás
Joshua
14
többre.
Fogadjukofel abrotherhood
helyzetet, és az
the
importance
in adott
our
keretekben
próbáljuk
tenni.
lives.
As Joshua
andelviselhetõvé
Caleb ventured
for 40
years out
of Egypt
toward God’s
Hányan
tengetik
az életüket
ma is
promised
land, Canaan, the two friends
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
saw Így
many
othersaz struggle
along
tengette
életét Izráel
mígthe
el
journey.
commitment.
nem jött They
hozzá alacked
Szabadító
és ki nem
They
a meaningful
and tight
hoztalacked
õket a szolgaság
házából.
relationship with God. They lacked
determination.
AllSzabadítónk?
these are crucial
for
Milyen a mi
2Mózes
a close relationship with our Heavenly
12:42-ben
mondaFather.
Bothtalálunk
Joshua egy
andkülönös
Caleb lived
in
tot Istenrõl. for the Lord and embraced
commitment
az Úr
éjszakán,
His Virrasztott
commitment
to azon
give az
them
their
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
Canaan. Joshua and Caleb embodied
a
éjszakathat
az Úré
courage
onlyvolt.
came from the Lord to
Micsodathick
evangélium
ebben
get through
and thin van
for 40
years.a
mondatban?
az older
Úr. Pedig
Though
their Virrasztott
bodies grew
and
Izráel their
õrizõje
nem
szunnyad
és nem
weaker,
souls
became
ever stronger
asalszik.
the Lord
tried az,
them
andvirrasztott
grew their
Mit jelent
hogy
az
faith.
God did
it for a reason.
puts
Úr azon
az éjszakán,
amikorGod
kihozta
usnépét
through
trials in life in order for us to
Egyiptomból?
get closer
and closer
to Him
and what
He
Emberileg
szólva
– Isten
mindent
promised
us.
In
the
40
years
that
Joshua
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
and
were together,
they developed
az Caleb
éjszakán.
A szabadulás
minden
a mozzanatát
brotherhoodszemélyesen
that helped felügyelte,
them not
only through physical companionship,
minden
pillanatot
tekintetével
but
through
spiritualfigyelõ
motivation.
That
kísért
végig.
Hát
kicsoda
ez
a
rabszolga,
is exactly what I have found
in our
koszos, rongyos
hogyGod
az Isten
Hungarian
Baptistnép,
Youth.
has
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
blessed me with great friends that have
mindent félretéve
figyelmy
rájuk?
encouraged
me along
journey of
évvelwith
késõbb
ismét
virrasztott
faith.1500
Along
many
others,
Roaz Isten
a Gecsemáné
bert
Juhasz,
Samuel kertben,
Szabo, azon
Adama
csütörtök
éjszakán,
azon
pénteken,
Szabo,
and Steve
Szabo,
we ahave
joined
together
a Christian
Brotherhood
azon a in
húsvét
hajnalon,
amikor a on
mi
our
way to our Canaan.
szabadításunk
történt. God calls us to
holdSõt,
eachszemélyes
other accountable
in order
to
bizonyságom
van armaintain
close relationship
with Him.
ról, hogya velem
együtt virrasztott
az Úr
That’s
exactly
what
for
28 évvel
ezelõtt
egythey
télihave
estén,done
amikor
me,
and
for
that
I
am
grateful
to
God.
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei. I
have grown in my faith as I have been
challenged
to szabadok,
do so and gyõztes
done theszabasame
Üldözött
for others. I was very pleased to see God
dok. Elindultak
Nem volt temoving
in our youthtehát.
this weekend.
lekommunikáció.
Nem
lehetett
mobilDuring our Group Discussions,
we
telefonon
a sor
elején,
hogy
were
able torákérdezni
tackle real
world,
modern
hátul
minden
rendben
Közel
két
day
issues
that all
of us invan-e.
the Youth
face.
milliós
gyermekek,
We
found nép,
that inasszonyok,
all these issues,
we are
öregek,
barmok,
szekerek,
végenot
alone.juhok,
We all
face the
same issues
láthatatlan
konvoj.
Veres
tenger partand
God wants
us to A
have
a brotherhood
ján sisterhood
tábort vernek,
Egy-I
and
to megpihennek.
overcome them.
encourage
you all, afind
Joshua’s
szer csak felröppen
hír, the
az egyiptomi
and
Caleb’s
in yourKitör
life, hold
each
other
sereg
közeledik.
a pánik
a táboraccountable,
and watch
as God
works
ban. Elõl a tenger,
mögöttük
az ellenség.
tremendously
your life on
ourIstenhez,
mutual
A nép elõbb in
segítségért
kiált
journey
to
Canaan.
God
is
good.
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
Balla
tettél velünk, Zsigmond
miért hoztál
ki Jr.
minket

2018. augusztus-szeptember
3. oldal

After another
and
Egyiptomból?
2Mózesmemorable
14: 10, 11. Jobb
spiritually-rewarding
week
at
Rama,
lett volna szolgaként meghalni Egyipittomban.
never ceases to hogy
amazevan
me ahow
God
can work Kiderül,
through this camp.
Wenépnek
gather
hite, de
még nagyon
gyenge
az a hit. new
Ha
here
annually,
but there
is always
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
spiritual renewal, fresh fellowship,
de hacontemplative
balul üt ki valami,
máris pániand
conversations.
For
kolnak éswho
bûnbakot
keresnek.
Ki trip
volt to
a
someone
tries to
make the
hibás, hogy
ideyear,
jutottunk?
Canada
every
I get excited when
summer
comes
and the
Mellesleg,
sokalong
keresztyén
tartdays
ezenfor
a
camp
because I know God
szintenapproach
a hitéletében.
always
hasMózesnek
somethingeszébe
new injut
store
for
Ekkor
Isten
me.
This2Mózes
year was
noIsten
different!
This
ígérete.
6: 6-8.
megígérte,
time around, we received spiritual
hogy megszabadítja
õket that
az egyiptogrowth
from messages
focused
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét
ígéret
on passages from the Book ofazJoshua.
földjére.
Akkor
tehát, nem
kell félni on
a
With
group
discussions
happening
the
day about
thecsak
message
jelenfollowing
veszedelemtõl,
mert ez
egy
that
preached,
it was intriguing
rövidwas
epizód
a nép életében.
Nem ez to
a
dive
in
deeper,
talk
about
a
wide
vég, Isten folytatást ígért. Most range
az a
of
topics, hogy
and share
experiences
dolgunk,
erõsen
ráálljunk others
Isten
could relate to.
szavára.
a népet: Ne
With Így
the bátorítja
youth, Mózes
on Tuesday,
we
féljetek! Álljatok
helyt,
és meglátjátok
focused
on Joshua
1 and
paid close
hogyan szabadít
meg 9;
ma “Have
az Úr benneattention
to verse
I not
commanded
teket! 2Mózes you?
14: 13, Be
14. strong and
courageous.
Do
not be afraid;
do not
be
Mózes nem
okosabb,
mint a nép,
csak
discouraged,
for
the
Lord
your
God
will
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
be
with az
youüldözött
wherever
you go” (NIV).
tovább
szabadoknak.
Haa
For
a teenager,
it seems
like there’s
Isten az aki, akkor
teljesíti az Õwhere
beszédét.
surrounding
environment
it’s
Ebben
hard
tohitt
takeMózes.
a stand for what you believe
azt kérdezte
volna
in. Ha
Regardless,
we’re
stillvalaki
given Mózesthis call
to
strongteljesíti
and courageous
our
tõl:beMikor
Isten, amit during
megígért?
walk
of displaying
light onto the
rest
Erre Mózes
csak aztour
válaszolhatta
volna,
of
the Nem
world,
no matter
how azt
difficult
hogy:
tudom.
Ha valaki
kérsituations
in
our
life
might
become.
dezte
volna:
Mózes,
mondd
meg
It might mean you’ll lose a coupleneof
künk, hogyan
Isten
friends
that leaveszabadít
a negativemeg
impact
on
bennünket
ebbõl
your
life, or
thata lehetetlen
you’ll behelyzetbõl?
left out of
Mózes csak aztactivities
válaszolhatta
volna,
miscellaneous
that appears
like
everyone
else is being
part of. But,
hogy:
Nem tudom!
Egyet aazonban
tuthe
calls
us to
be different,
to be
dok!Bible
Az Úr
harcol
értetek,
és a lehetetstrong
courageous,
andÕto
lenbõl isand
ki tud
vezetni, mert
az take
Úr. a
stand
for
the
truths
we
know,
even
bibliai hit.
Hinni
azt jelenti,when
koit’s Ez
theahardest
thing
to do!
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
On Thursday, the next youth discussion,
annak
minden
ellentmondani
látszik
is.
we
looked
at Joshua’s
leadership
qualities
Nemtalked
tudom,about
hogyan
meg, csak
and
the szabadít
characteristics
that
várok arágood
és hiszek
benne,
amita nekem
make
leader.
Thereéswas
general
consensus
of such characteristics:
being
mond, megteszem.
A többi pedig az
Õ
obedient
God,
beinga atengeren,
person ofleféyour
feladata. to
Útat
nyitni
word,
strong andkerekét,
courageous,
and
kezni being
a harcikocsik
homályt
having
followers,
while
maintaining
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind
aa
Godly
attitude.
A great example
from
Szabadítólife
Úr feladata.
Õ visziJoshua
véghez10,
a
Joshua’s
comes from
szabadítást
kegyelembõl.
Hit általof fowhere
he obeyed
God’s command
not
gadhatod
el.ofHit
által
élhetsz
being
afraid
their
enemy:
theszabadon,
Amorites.
He
hisüldözötten,
best men de
on ugyanakkor
an all-night
bár took
mindig
march
from Gilgal
to catch
enemy by
gyõzelmesen,
mert
az Úrthehadakozik
surprise
érted. and defeat them completely at
Gibeon.
Joshua could’ve
pretended
to be
A tengerparton
a against
halál
kapujában
defeated
or have gone
what God
álltak,
Isten
pedig
számuktold
him
to do,
butmegnyitotta
he was a good
leader
ra az
élet kapuját,
és õk
átléptek
by
knowing
who his
true
captaina haand
lálból az életbe.
commander
was. Joshua knew the Lord
wasEzt
fighting
forteIsrael.
a lépést
se halogasd!
With the youth, we used Friday and
Saturday as days set aside
for János
discussions
Lukács

of
concerns and Baptista
questionsEgyház
people had
Magyarországi
asked
about
(anonymously).
Proverbs
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
27:17 says, “As iron sharpens iron, so
4100person
Berettyóújfalu,
u. 2.
one
sharpens Eötvös
another”
(NIV).
www.baptista.hu/berettyoujfalu
This
verse captures these moments we
spent as the youth discussing about
Kedves
Testvéreink
Jézus
Kriszthese
various
topics. We
shared
past/
tusban!
present experiences, along with Biblical
understanding,
to tryMagyar
to consolidate
Kedves Amerikai
Baptistathe
rest of the group in their own faith and
Szövetség!
walk with Jesus Christ. Given all these
„Nemfilled
igazságtalan
az Isten,
hogy
days
with incredible
fellowship,
elfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
és athat
it’s hard toapick
a single moment
szeretetrõl,
melyet
Õ it
stood out for
me. tanúsítottatok
If I had to pickazone,
neve
iránt,
amikor
és szolwould
have
to be szolgáltatok
when the youth
was all
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid
6:10) for the
together
after church
to practice
youth night on Saturday. Some people
Köszönjük,
hogy
may
have had
thegondoltak
thought ránk
that neit was
héz
helyzetünkben.
just
a performance for the audience, but
végi leomlása
és
I Imaházunk
was underaugusztus
the impression
that God’s
lebontása
jó reménységgel
presence után
was surely
with us in the vaempty
gyunk
afelõl,
hogy
church
when
weIsten
weremegsegít
singingbensongs
nünket
egy új
of praise.
It és
feltszép
like hajlékot
we wereépíteni
singing
istentiszteletek
céljára,
Õ was
neve sitting
dicsõ- in
directly to Him
as ifazHe
ségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
the pews.
The many worship
songs we
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
imádságaikat!
Minden
Robifigyelõ
Juhász leading
the Youth
Night.
szolgálatukra
áldását
sang aroundIstenünk
the bonfire
willkívánjuk.
also never
be forgotten. There is nothing greater
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
than
standing
beside
brothers and
Baptista
Gyülekezet
nevében:
sisters in Christ and glorifying God’s
name! Making
memories
like these is
Papp
Dániel lelkipásztor
always a blessing
because
it’sgondnok
something
Szatmári
István
you’ll never forget
something
Lisztesand
Tibor
presbiter no
one can ever take away from you.
With all that being said, I’d like to
===========================
thank all those who made this week a
possibility.
People,MÉG!
who went out of their
VÁRJ
way and sacrificed their time to make
Józsué
14,21-22)
this
camp3:16
as (2Móz
hospitable
as possible,
deserve the most gratitude. I’m not sure
Megállt
a víz. to
my writing will serve the
full justice
Minthogyha
óriási
kéz
all the spiritual
renewal that
happened
throughout this week,
I’mföl,one
tartottabut
volna
hundred percent certain Godmegállt,
impacted
lives during camp this
family gyûlt,
week at
s rakásra
Rama!
- Pisti Szabo
feszült,

hullám hullámra hõkölt.
Megállt
MISSIONARY Fund
egy percre,
The
purpose:
the
amíg supporting
a of
túlsó
partra
missionary initiatives
our
young
át nem
people. Donations from
this értünk.
fund will
be allocated by the Missionary and
Benevolence BoardVárj
at még
its Uram!
mid-year
Kezed neapplications
vedd el!
meetings. The written
addressed to Még
the MBB
should
state the
mindig
itt vagyok,
goals and
duration
of the mission
trip,
mégthe
mindig
itt vagyunk
sokan.
and should include a letter of support
from the pastorHerjeczki
of the applicant.
Géza (1977)

2010.augusztus-szeptember
szeptember
2018.

Ne félj, te kicsiny
nyáj!
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
12:32
folytatás azLukács
1. oldalról
Sokszor megkérdezték már, hogy szokAz élet
gyötrelem,
de azért
vanszoktam,
mit enni,
tam-e
félni
Afrikában.
Bizony
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
de nem csak Afrikában, másutt is. Emberi
a tisztességes
temetéshez kísértése
való jogukat
életünk
egyik legnagyobb
a fé-is
megtarthatták.
Az élet egy merõ
kinlódás,
lelem,
és ha jól megvizsgáljuk
magunkat,
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
meglepődve jövünk rá, hány döntésünkmint
a semmi, és úgy sincs
kilátás
ennél
nek,
s cselekedetünknek
a mozgató
rugója.
Van, Fogadjuk
amikor el
megnevezhető,
többre.
a helyzetet, és azvalós
adott
okunk
van rá,
de sokszor
nehéz tenni.
lenne
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
megfogalmaznunk,
is félünk.
Hányan tengetikmitől
az életüket
maAz
is
isezzel
előfordul,
hogy a bátorság álarca alá
a rabszolga-gondolkodással?
rejtőzünk,
de a viselkedésünk
Így tengette
az életét Izráelelárulja,
míg el
hogy
nagyon és
is gyávák
nem tulajdonképpen
jött hozzá a Szabadító
ki nem
vagyunk,
féltjük
önmagunkat.
hozta
õket
a olyan
szolgaság
házából.
A félelem
dolgokra
késztethet
minket, amelyek nemcsak feleslegesek,
Milyen
a miönmagunkra,
Szabadítónk?
2Mózes
hanem
károsak
környeze12:42-ben
találunk egy különös
mondatünkre,
és megakadályoznak
a jobb,
netot Istenrõl.
mesebb
célkitűzések megvalósításában.
az Úr azon kevés
az éjszakán,
A Virrasztott
félelem leküzdésére
lenne
egymást
biztatgatnunk,
hogy ne Ez
félj!
amikor kihozta
õket Egyiptomból.
az
Ugyan
tudna önteni
éjszakamennyi
az Úrébátorságot
volt.
társába
az, akinek
szintén vacog
a foga?a
Micsoda
evangélium
van ebben
Isten Igéje azonban
ebben
jó segítmondatban?
Virrasztott
az isÚr.
Pedig
ség.
A Bibliában
az egyik
leggyakrabIzráel
õrizõje nem
szunnyad
és nem
ban
olvasható
kifejezés:
félj!" Jó
alszik.
Mit jelent
az, hogy"Ne
virrasztott
az
olvasni,
hallani,
hiszen aki
mondja
TeÚr
azon
az
éjszakán,
amikor
kihozta
remtő Atyánk nekünk; erős, hatalmas,
népét
meg
tudEgyiptomból?
védeni és szeret minket. Az Ige
Emberileg
– Isten miért
mindent
legtöbbször azt szólva
is megmondja,
ne
félretettsőt
és csak
az Õ népére
figyelt
azon
féljünk,
a félelem
különböző
okaira
az éjszakán.
A szabadulás minden
külön
kínál gyógyszert.
mozzanatát
személyesen
Félelmeink egyik
oka lehetfelügyelte,
a kicsiny
nyáj
komplexus.
A kicsiny
tarminden
pillanatot
figyelõ nyájhoz
tekintetével
tozni,
lenni,ezönmagunkat
kísértkisebbségben
végig. Hát kicsoda
a rabszolga,
kicsinynek,
gyengének
koszos, rongyos
nép,érezni
hogymár
az maga
Isten
isszemélyesen
elég ok a félelemre.
Az emberek
gondoskodik
róluk, álés
talában
többséggel
mindentszeretnek
félretéveafigyel
rájuk? tartani.
Keresik
erősek,
a befolyásosak,
a
1500az
évvel
késõbb
ismét virrasztott
hatalmasok
társaságát. kertben,
Mellettük,
kö-a
az
Isten
a
Gecsemáné
azon
zöttük biztonságban érzik magukat, legcsütörtök
éjszakán,
azon
a pénteken,
alább
is addig,
amíg nem
csalódnak.
azon
a
húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
Isten népe viszont mindig kicsiny nyájszabadításunk
történt.
nak
számított, de
tagjai valóságban anszemélyes
bizonyságom
arnak Sõt,
a nagy
országnak
a polgárai, van
amely
ról, hogy
velem együtt
virrasztott az
Jézus
példaimájában
a hatalommal
ésÚr
a
28 évvel ezelõtt
téli estén, amikor
dicsőséggel
együtt egy
van megemlítve.
Nem kell
annak aa kicsiny
komprólam
is lehulltak
rabtartónyáj
bilincsei.
lexusban szenvedni, aki az Ő országához tartozik,
akkor sem,
ha aszabalegkiÜldözöttmég
szabadok,
gyõztes
sebb
gyülekezetnek
a tagja.
dok.baptista
Elindultak
tehát. Nem
volt De
tetudni
kell, hogyan Nem
éljünklehetett
állampolgári
lekommunikáció.
mobilkiváltságainkkal,
melyek
természetesen
telefonon rákérdezni
a sor
elején, hogy
mind
kegyelemből
a
miénk.
Gondoltál-e
hátul minden rendben van-e.
Közel két
már arra, milyen nagy kiváltság, hogy
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
reggel, amikor kinyitod a szemed, megöregek, juhok,
barmok, szekerek,
szólíthatod
az örökkévaló
Istent és végeáldáláthatatlan
konvoj.
A Veres
partsát,
segítségét
kérheted
egésztenger
napodra?
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
EgyVannak, akik csak kötelességérzetből
szer csak felröppen
az egyiptomi
imádkoznak,
mintha aazhír,
imádsággal
ők
sereg közeledik.
Kitör
a pánikpedig
a tábortennének
szívességet
Istennek,
valójában
Istennek
hihetetlen
jósága,
ban. Elõl
a tenger,
mögöttüknagy
az ellenség.
szeretete,
irántunk
való szívessége
nyilA nép elõbb
segítségért
kiált Istenhez,
vánul
abban,
aztánmeg
pedig
neki hogy
esik odafigyel
Mózesnek:ránk.
Mit
Csodálatos
kiváltságunk
az imádság.
tettél velünk,
miért hoztál
ki minket

oldal
3.13.
oldal

Egy másik nagy
kiváltságunk,
hogy
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10, 11. Jobb
nem
kell
aggodalmaskodnunk,
mert
lett volna szolgaként meghalni Egyip-Ő
megígérte,
hogy gondot
A 37.
tomban. Kiderül,
hogy visel
van ránk.
a népnek
zsoltár
25.
verse
írja:
"Gyermek
voltam,
hite, is
devénhedtem,
még nagyonde
gyenge
az a hit.hogy
Ha
meg
nem láttam,
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja
de hakenyérkéregetővé."
balul üt ki valami,
meg
Ezmáris
perszepáninem
kolnak azt,
és bûnbakot
keresnek. Ki volt
a
jelenti
hogy tétlenkedéssel,
naplohibás,
hogy
ide
jutottunk?
pással töltsük az időnket, gondolván,
Mellesleg,
sok keresztyén
tartránk;
ezen de
a
hogy
Isten úgyis
gondot visel
szinten a attól,
hitéletében.
megőriz
hogy anyagi szükségtől
valóEkkor
félelmünkben
ne eszébe
legyen időnk
lelMózesnek
jut Isten
kiekre,
testvéreinkkel
való
ígérete. Istennel
2Mózes 6:és6-8.
Isten megígérte,
áldott
a gyülekezetben.
hogy közösségre
megszabadítja
õket az egyiptoNehéz
lenne
felsorolni
összesaz
kiváltsámiak
kezébõl,
és
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amit számos képviselő is aláírt az Európai Parlamentben. A bizonytalanság (35
évre akarják elítélni, ami gyakorlatilag
életfogytiglant jelent), az alaptalan vádak, az ottani börtön körülményei sok
szenvedést okoznak Andrew-nak. Keresi Krisztus közelségét, vigasztalását
gyötrődései között. Néhány hónapja írt
egy éneket Megváltójának, amit mindennap többször elénekel. Pár sort idézek belőle nyers fordításban:
Méltó vagy, egyedül méltó. / Könnyeimet és fájdalmamat áldozatként emelem
fel. / Taníts részt vállalni a te szenvedésedből, / Isten Báránya, méltó vagy,
egyedül méltó...
A mai Izmir azonos a Jelenések könyvében szereplő Szmirnával. Ennek a
gyülekezetnek üzente Jézus a mennyből, hogy szenvedni fog, de legyen hű
mindhalálig (Jel 2,10). Vajon milyen
hűséget, kitartást vár tőlünk kényelmes,
szabad körülményeink között Jézus? Ezt
mindenképpen kéri: "Ne feledkezzetek
meg a foglyokról, mintha fogoly társaik
volnátok" (Zsid 13,3).
Dr. Kovács Gézáné Szegedi Ildikó
Békehírnök, 2018. június 24.

“Tudom, az Úrnak terve
van velem...”
Szeretném tudomásotokra hozni kedves testvéreim, hogy milyen nagy a mi
Istenünk, aki még ma is csodákat művel
az övéivel.
2017 karácsonya örömteli ünnep volt
számomra, meghitt, szerető családi körben. Rögtön az ünnep után kórházba
kerültem, a sürgősségi osztályra. Rengeteg kivizsgáláson mentem keresztül,
miközben testem annyira legyengült,
hogy lélegzőgép segítségével éltettek
míg én napokig öntudatlanul feküdtem,
kómában.
Több hónap kórház és rehabilitálás
után újból haza kerültem, mert Isten
csodát tett velem. Meghosszabbította
életem, hogy még lássam családom, és
hogy hirdessem az Ő csoda dolgait mindenkinek. Zarándok, földi életem hos�-
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szú múltra tekint, melyben Isten mindig
velem volt, még a halál árnyékának völgyében is.
Gyermekkoromtól magához vont, Jézus Krisztusban megváltott, vele járhattam az élet útját, és övé lehettem, hordozott szerető gyöngédséggel egész öreg
koromig – köszönöm Istennek!
Hálát adok Istennek gyermekeimért
és családjaikért, akik szeretettel vettek
körül és most is teszik. Arra kérem az
Urat, hogy tartsa meg őket az Ő közelségében, járjanak az Ő útján mindvégig,
szolgáljanak neki hűséggel, hogy egykor
mindannyian együtt lehessünk az Ő országában.
Ugyanúgy hálámat fejezem ki testvéreim iránt, akik imádkoztak értem, hívtak, látogattak, szeretettel viszonyultak
hozzám. Az Úr áldja meg Őket!
Imádkozom azokért, akik még nem
az Úr gyermekei, hogy fogadják el Jézust megváltójuknak, aki meghalt bűneinkért, hogy majd befogadhasson
mindannyiunkat az Ő örök országába.
Tudom, az Úrnak terve van velem. Áldom érte nevét örökké!
Lőrincz Rozália

Bibliai találós kérdések (5)
46. Pál kikre gondol, kiket szeretne, ha azok egyengetnék az ő útjukat
Thessalonikába?
47. Szokás volt-e a szent csók az első
gyülekezetekben?

48. A császár udvarából valók melyik
gyülekezetet köszöntik?
49. Kik akarták megölni Ahasvérus
királyt?
50. Istennek hány szekere van Dávid
szerint?
51. Ki volt az ég királynője, akinek
áldozatot mutattak be a Jeruzsálemiek?
52. Ki ölte meg havas időben Moáb
két oroszlánját?
53. Ki az a három igaz, aki nem lenne
képes megmenteni közbenjárásával az
országot /Izraelt/ a veszedelem, az isteni
ítélet elől?
54. Kit tett Isten pecsétgyűrűvé népe
között?
55. Hogy folytatódik: a papnak ajkai
őrzik a ... Mit?

Válaszok az előző havi
kérdésekre (4)
36. Józsué 20 szerint 6 menedékváros
volt. Ezt erősíti a 4Móz 35,9-34 is.
37. Siserát egy nő ölte meg: Jáhel. Bírák 4,17-23. 5,24-27.
38. Hány napig volt Obed Edomnál a
frigyláda? 3 hónapig. 2Sám 6,11.
39. Sámson több mint 3000 embert ölt
meg halálával. Bírák 16,27.
40. Salamon Abjátár pap helyett Sádók
(vagy Cádók) papot rendelte főpapnak.
1Kir 2,35.
41. Melyik Júdeai király betegedett
meg vénségében a lábaira? Asa. 1Kir
15,23.
42. Jéhu a juhnyíróháznál 42 férfit öletett meg. 2Kir 10,14.
43. Kinevették-e Jézust? Igen, Jairus
leánya feltámasztásakor. Márk 5,40.
44. Igen, a tanítványok gyakorolták
az olajjal való megkenetést, gyógyítást.
Márk 6,13. A Jakab 5,14 szerint ez átment a gyülekezeti gyakorlatba is.
45. A virágvasárnapi szamarat a tanítványok a „kettős útnál” találták meg.
Márk 11,4.
Lizik Zoltán lp.

