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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
1Korintus 10:11. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó
idõkben élünk.
Pál apostol szerint biblikus dolog
párhuzamot vonni Izráel egyiptomi
kivonulása, pusztai vándorlása és hívõ
életünk különbözõ állomásai között. Ezt
2 Móz 14.1 Azután így beszélt az ÚR
Mózeshez: 2 Szólj Izráel fiaihoz, hogy
forduljanak meg, és verjenek tábort PíHahírót elõtt, Migdól és a tenger között,
Baal-Cáfón elõtt. Vele szemben táborozzanak a tengernél. 3 Hátha azt gondolja a fáraó, hogy eltévedtek Izráel fiai
ezen a földön, körülzárta õket a puszta! 4
Én pedig megkeményítem a fáraó szívét,
hogy üldözõbe vegye õket, és megmutatom
dicsõségemet a fáraón és egész haderején.
Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én
vagyok az ÚR. És így cselekedtek. 5
Amikor jelentették Egyiptom királyának,
hogy elmenekült a nép, megváltozott a
fáraónak és szolgáinak indulata a nép
iránt, és ezt mondták: Mit tettünk?! Elbocsátottuk Izráelt a szolgálatunkból! 6
Befogatott a fáraó a harci kocsijába, és
maga mellé vette a hadseregét. 7 Maga
mellé vett hatszáz válogatott harci kocsit,
az összes egyiptomi harci kocsit. Három
ember volt mindegyiken. 8 Az ÚR megkeményítette a fáraónak, Egyiptom királyának a szívét, és az üldözõbe vette Izráel
fiait, Izráel fiai pedig hatalmas kéz segítségével vonultak ki. 9 Az egyiptomiak
tehát üldözték õket - a fáraó minden lova,
harci kocsija, lovasa és hadereje - és utolérték õket, amikor a tenger mellett táboroztak Pí-Hahírótnál, Baal-Cáfónnal
szemben. 10 A fáraó közeledett. Izráel fiai
pedig föltekintettek, és látták, hogy az
egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy
félelem fogta el õket, és segítségért kiáltottak Izráel fiai az ÚRhoz. 11 Mózesnek
pedig ezt mondták: Nincs talán elég sír
Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál

tesszük estérõl-estére kolorádói táborozásunk istentiszteleti alkalmain. A hét
mottója: Együtt a cél felé!
Éppen úgy vándorlunk a cél felé,
mint Izráel népe Egyiptomból, a
pusztán át Kánaán felé.
A történetbõl kiderül, hogy bár Izráel
fiai elhagyták Egyiptomot, mégis Egyiptom sehogy sem akarja elhagyni
Isten népét. Amikor elindulnak, a teljes
egyiptomi haderõ üldözõbe veszi õket,
és bár végre szabadok, mégis üldözött
szabadok.
Két embercsoport létezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.
Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.
A tízedik csapás után a fáraó még
azon az éjszakán magához hívatta
Mózest és Áront, és ezt mondta nekik:
Induljatok, menjetek ki az én népem
közül Izráel fiaival együtt, menjetek és
tiszteljétek az Urat, ahogyan kívántátok.
Vigyétek juhaitokat és marháitokat is,
ahogyan kívántátok, csak menjetek!
Kérjetek áldást rám is! 2Móz 12:31, 32.
A 2Mózes 14:5-ben pedig ezt olvassuk: Amikor jelentették Egyiptom királyának, hogy elmenekült a nép, megválbennünket meghalni? Mit tettél velünk,
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,
mint ha a pusztában halunk meg! 13 De
Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek!
Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan
szabadít meg ma az ÚR benneteket! Mert
ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat,
úgy soha többé nem fogjátok látni õket. 14
Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok
veszteg!

2Mózes 14:1-14
tozott a fáraónak és szolgáinka indulata
a nép iránt, és ezt mondták: Mit tettünk?! Elbocsátottuk Izráelt a szolgálatunkból!
Talán 24 óra sem telt el a fáraó két
mondata között. Mintha tudathasadásos
lenne a fáraó. Elõbb jóindulatáról biztosítja a népet, aztán gyorsan meggondolja magát. Egyszerûen nem adja fel!
Mint ahogy a gonosz sem adja fel,
még a golgotai veresége után sem.
Lehullottak a kötelékeid, szabad
vagy, tele van a szíved a szabadok örömével, bizonyságot teszel a Szabadítóról, és már-már azt gondolod, hogy
nincs is többé dolgod a kísértõvel. Aztán
hamarosan rá kell jönnöd, hogy a nyomodban van és fenyeget pusztulással
vagy ismét rabszolgasággal. Ne csodálkozz ezen, de ne is félj, mert a te Szabadítód nagyobb, kegyelme erõsebb, mint
a legfenyegetõbb támadás.
Milyen volt rabszolgának lenni
Egyiptomban? Elõbb kellemes volt.
Menet közben derült ki, hogy Jákób utódai
nem egyenrangú polgárok Egyiptomban,
hanem kényszermunkások. Szinte
észrevétlenül történt az átmenet. Mózes
idejében már a fiúgyermekeiket megölik
és a vályogvetéshez nem kapnak szalmát.
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Graphic Design kiált
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Egyiptomból?
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
IMAHÁZMEGNYITÓ
ISTENTISZTELET
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

lett volna szolgaként meghalni Egyip-

tomban.
Kiderül, 2-3.
hogy van a népnek
TORONTÓ, 2018.
június

Az
élet gyötrelem,
de azért
van mittanúi
enni,
Olyan
eseménynek
lehettünk
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
több mint kétszázan Torontó egyik észatemetéshez
való jogukat
kia tisztességes
városrészében
(Woodbridge),
amireis
Az élet egy merõ
kinlódás,
azmegtarthatták.
elmúlt fél évszázadban
nem volt
pélreménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
da Észak-Amerikában. Egy teljesenjobb,
új,
mint a baptista
semmi, és
úgy sincs
kilátás megennél
magyar
imaház
(templom)
többre.
Fogadjuk el a helyzetet,
az adott
nyitó
istentiszteletein
vehettünkésrészt.
A
keretekbensorokon
próbáljuk
elviselhetõvé
következő
erről
a kétnapostenni.
eseHányan
tengetikbeazazéletüket
ma is
ményről
számolunk
Evangéliumi
Hírnök
ezzel aolvasóinak.
rabszolga-gondolkodással?
Június
legelején
szép, Izráel
napos míg
tavaÍgy tengette
az életét
el
szi
hétvégét
kaptunk.
Az utazásra
is,
nem
jött hozzá
a Szabadító
és ki nem
azhozta
utolsó
simításokra
(parkosítás az
õket
a szolgaságisházából.
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 hat
teimaház
körül) alkalmasat.
Délután
lekommunikáció.
Nemegyüttes
lehetett játéka,
mobilkörül
egy lelkes fúvós
telefonon rákérdezni
a sor elején,már
hogy
ének-számai
tették ünnepélyessé
a
hátul minden
van-e.
gyülekezést
is arendben
„hegyen
épültKözel
város”kétazmilliós
új imaház
előtt. Az
impozáns
nép,bejárata
asszonyok,
gyermekek,
templom
dupla-szárnyas
nagy üvegajöregek, két
juhok,
barmok, szekerek,
végetóiláthatatlan
egyenlőrekonvoj.
zárva, aAlépcsősor
tetején,
a
Veres tenger
partkorlátokra
nemzetiszínű
ján táborterősített,
vernek, széles
megpihennek.
Egyszalag
is elzárta
az utata az
érszer csak
felröppen
hír,ünnepélyre
az egyiptomi
kezők
előtt.
De
már
nem
sokáig.
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborAz Elõl
ünnepélyes
szalagvágás
előtt
ban.
a tenger, mögöttük
az ellenség.
Püsök
Dániel,
a
gyülekezet
lelkipászA nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
tora
a 100.
Zsoltárt, majd
aztánfelolvasta
pedig neki
esik Mózesnek:
Mit
Kulcsár
Sándor
lelkipásztor
tettél velünk, miért hoztál kitestvért,
minket

hite, de még nagyon
gyengeelnökét
az a hit.kérte
Ha
szövetségünk
tiszteletbeli
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
imádságra. Ezután a templom előtt álló,
de ha balul üt
ki sokaság
valami, máris
pánibebocsátásra
váró
Csővári
Pál
kolnak és
Ki volt
a
testvér
és bûnbakot
fúvóskarakeresnek.
vezetésével
elénehibás,
hogy
ide
jutottunk?
kelte a magyar, majd a kanadai himMellesleg,
sok keresztyén
tart ezen
a
nuszt.
A szalagvágásra
kilencen
kaptak
szinten a hitéletében.
lehetőséget
(a Jurás Pál testvér által kiEkkor
Mózesnek
eszébe jut Isten
osztott
ollók
segítségével).
Baloldalt
a gyülekezet
három
vezetőígérete.
2Mózes
6: 6-8. Isten
megígérte,
je,
középen
a helyi lelkipásztor,
az építhogy
megszabadítja
õket az egyiptokezést
vezető és
testvér,
szövetségünk
miak kezébõl,
bevisziésnépét
az ígéret
elnöke,
jobb
oldalt
pedig
a
földjére. Akkor tehát, nem magyar
kell félnikora
mány
három képviselője.
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
A szalagvágás után az ajtók is megSzabadító
feladata.a Õsokhelyről
viszi véghez
a
nyíltak,
ésÚr
bevonult
érkeszabadítást
kegyelembõl. Hit által fozett
vendégsereg.
gadhatod
el. Hitolyanok,
által élhetsz
Sokan voltak
akikszabadon,
most előbár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
ször látták belülről az impozáns,
jól tervegyõzelmesen,
mert az tágas,
Úr hadakozik
zett,
szépen kivitelezett,
magas és
érted. templomot. Torontóiaknak és venvilágos
dégeiknek
egyaránt telve
volt akapujában
szívük háA tengerparton
a halál
laadással,
dicsérettel,
amit a közös
énekek
álltak, Isten
pedig megnyitotta
számuksorán
együttesen
kifejezésre
is
juttattak.
ra az élet kapuját, és õk átléptek a haAz imaházmegnyitónak
két nagyobb
lálból
az életbe.
része volt. Szombat este a torontói egyse halogasd!
háziEztésa lépést
városite vezetők,
valamint az
építkezést tervező ésLukács
a munka-folyamaJános

tokban
jelentős részt
végző
vállalatok
Magyarországi
Baptista
Egyház
képviselői
kaptak
lehetőséget
üdvözlő,
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
gratuláló,
vagy
éppen
igehirdetői
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. szolgálatra. Ugyancsak ekkor került sor a
www.baptista.hu/berettyoujfalu
magyar
kormány képviseletében jelenlévők köszöntő beszédeire is.
Kedves
Testvéreink
Krisz- isA vasárnap
délelőtti Jézus
és délutáni
tusban!
tentiszteleteken pedig a szövetségünk
Kedves Amerikai
Baptistalel(ÉAMBSz),
illetve Magyar
gyülekezeteink
Szövetség!
kipásztorai és képviselői kaptak lehetőséget
különféle
szolgálatokra.
„Nem
igazságtalan
az Isten, hogy
Az istentiszteletek
után torontói
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és testa
véreink ízletes
ill. ebéden
szeretetrõl,
melyetvacsorán
tanúsítottatok
az Õláttak iránt,
vendégül
mindenkit.
neve
amikor
szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
A szombat esti megnyitón Püsök
Dániel
lp. köszöntő
szavai ránk
utánneBalla
Köszönjük,
hogy gondoltak
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.
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)
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hullámra
hõkölt.– a
bemutatta azhullám
építkezés
folyamatát
Megállt
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ígért. Most
az a
vér
részéről.
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egy
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testvér
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Virrasztott az Úr azon az éjszakán, férfiszövetséget
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és meglátjátok
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Õ neve hittel
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jövõ napokról
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szabadít
meg ma
az Úr bennecsak vallási vezetők, lelkipásztorok, ha- detroiti
éjszaka az Úré volt.
kezdjük meg, addig a nem várt terveteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Micsoda evangélium van ebben a
zéssel és az engedélyek beszerzésével
Mózes
nem
okosabb,
mint
a
nép,
csak
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
foglalkozunk.
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
Tervünk és szándékunk végrehajalszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az tovább az üldözött szabadoknak. Ha tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. által számunkra eljuttatott összeget:
Ebben hitt Mózes.
$5,000, azaz ötezer dollárt.
népét Egyiptomból?
Ha azt kérdezte volna valaki MózesEmberileg szólva – Isten mindent
Ezúton is megköszönve testvéreink
félretett és csak az Õ népére figyelt azon tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az éjszakán. A szabadulás minden Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
mozzanatát személyesen felügyelte, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér- szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
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ÉVES AZ ÉSZAK-AMERIKAI
Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás az MAGYAR
1. oldalról

volna szolgaként meghalni EgyipBAPTISTAlett
SZÖVETSÉG
(3)
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
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Ontario
Canada
Az
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fokhagyma
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Nagy
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Magyarországból
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AzTorontóban
élet egy merõtelepedett
kinlódás,
dába
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Ők voltak a torontói
alaminttagjai.
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pító
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gyülekezet
voltak, és
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tv.keretekben
szívén mindig
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Torontóban
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tengetik magyar
az életüket
ma is
gyülekezet.
Erre várnia kellett, míg az
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nek Torontóban. 1927-ben Polgár Eszter
testvérnő
csatlakozott
a családhoz.2Mózes
Milyen
a mi Szabadítónk?
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?
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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
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Beverley utcában lévő nagy templomát,
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Nem
ez a
amely
majdnem
este
megtelt
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
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Kedves
Amerikai
úgy
ő, mint
kedves Magyar
élettársa Baptista
szeretettel
Szövetség!
jártak el hozzájuk, havonként nevelő tanítással
és Úrvacsorával
szolgálthogy
nekik
„Nem igazságtalan
az Isten,
Major
tv.,
kedves
neje
pedig
énekeivel
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szolgált. Az
útiköltségen
kívül nem
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az Õfogadtak
semmiszolgáltatok
tiszteletdíjat.
neve
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és Munkászoljuk igen
kedves és felejthetetlen
gáltok
a szenteknek.”
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meg
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helyzetünkben.
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dicsõElérkezett az
idő, hogy
angol
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munkálatokat
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hogy állandó
lelki munkezdjük
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addig aAz
nem
várt tervekásra van
ő segítségükkel
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engedélyek
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foglalkozunk.
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és szándékunk
végrehaj-vájúnius
elsején
hivatalos pásztorává
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a
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Nagy testáltal
számunkra
eljuttatott
vérék
lakásán tartott
gyűlésösszeget:
alkalmával
$5,000,
azaz ötezer
dollárt. a gyülekezet
hivatalosan
megalakult
18
taggal.is megköszönve testvéreink
Ezúton
segítségét,
kérjük továbbra is a minket és
...
az Úrra
figyelõ imádságaikat!
Minden
A gyülekezet
a fejlődés útjára
lépett,
szolgálatukra
áldását
és 1940-től Istenünk
1943-ig már
52 kívánjuk.
tevékeny tagot számlált. Persze, úgy itt, mint másutt
szeretettel aa Berettyóújfalui
aTestvéri
Sátán megirigyelte
haladást és nagy
Baptista
Gyülekezet
nevében:
változások
álltak be.
Öt vagy hat család
visszaesett aPapp
világba,
és lelkipásztor
a megélhetés
Dániel
miatt többenSzatmári
meg más
vidékre
költözIstván
gondnok
tek. Sajnos, jelenleg
nem
sokan
vannak,
Lisztes
Tibor
presbiter
de akik vannak - békességben élnek.
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...
1935 táján hatan kezdték meg az imaházalapotVÁRJ
60 dollárral.
Az alapvető taMÉG!
gok:
Balla3:16
György,
Nagy
Gyula, Gáspár
Józsué
(2Móz
14,21-22)
Sándor, Józsa Dénes, ifj. Szabó István,
és Miskóv Árpád testvérek
voltak,
akik
Megállt
a víz.
személyenként 10-10 dollárral járultak
Minthogyha
óriási
kézünaz alaphoz. 1942-ben
pedig
már
tartotta volnaaföl,
nepélyesen be is költözhettek
saját
megállt,
szép imaházukba. Ez a szent
vállalrakásra
gyûlt,
kozás megvalósítása saz
Úr segedelmével a Gyülekezet, a Magyarfeszült,
Baptista
hullám
hullámratestvériség
hõkölt.
Szövetség, és
az amerikai
Megállt
áldozatkészsége folytán jöhetett
létre.
percre,
Az imaház vételára 8000 egy
dollár
volt. Az
amíg
a túlsó
partra
átalakítása szintén
8000
dollárba
került
át nem
értünk.
és időközökben a kisebb
kiadások
még
1000 dollárt tettek ki. De az imaház mai
értéke kb. 35.000 dollár.
Várj még Uram!
(folytatjuk)
Kezed ne vedd
el!
Még mindig itt vagyok,
Az még
Amerikai
mindig ittMagyar
vagyunkBaptisták
sokan.
Történelme 1908 – 1958, Cleveland,
1958. 169-173. Herjeczki
oldal. (kiemelés:
szerk)
Géza (1977)
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Menjetek
föl
tehát a
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
hegyre!
folytatás az 1. oldalról
Minden emberi szervezés és fáradsáAz túl
élet -gyötrelem,
azért vanünnepség
mit enni,
gon
az egész de
megnyitó
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
alatt volt egy gondolat ami többször és
a
tisztességes
temetéshez
való
jogukat
különböző fogalmazásban is elhangzott,is
Az életéspedig,
egy merõhogy
kinlódás,
demegtarthatták.
a lényeg ugyanaz,
ez a
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
gyönyörű, korszerű, barátságos imaház
a semmi,
és úgy
sincs kilátás ennél
nemint
legyen
csak egy
épület.
többre.
helyzetet,
adott
LegyenFogadjuk
ez az ael ahely,
ahol és
a az
betérő
keretekbentalál,
próbáljuk
tenni.
nyugalmat
egy elviselhetõvé
kis oázis, messze
Hányan
tengetik
az életüket
ma ez
is
a nagy
világváros
zajától.
Legyen
a rabszolga-gondolkodással?
azezzel
a hely,
ahol meglátják kinek és miért
élünk
mitengette
keresztények,
kiben
hiszünk
Így
az életét
Izráel
míg és
el
miért
céltalana az
életünk. és ki nem
nem nem
jött hozzá
Szabadító
Aki vigasztalást
keres,
az találja is
hozta
õket a szolgaság
házából.
meg, a magányos és elkeseredett ember
pedig
találjon
megértő
és
Milyen
a miegyütt-érző,
Szabadítónk?
2Mózes
segítő
embertársakat.
Szeretet
és
öröm
12:42-ben találunk egy különös mondahelye,
ahol a középpontban Jézus van,
tot Istenrõl.
Istenfélelem
iránti
tisztelet.
Virrasztottésazember
Úr azon
az éjszakán,
Ahol
tiszta
evangélium
hangzik,
ahol
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez
az
a éjszaka
tanítás az
hitből
árad
és
hittel
van
elfoÚré volt.
gadva. Ahol a gyerekeink és fiataljaink
Micsoda
evangélium
ebbenaza
otthon
és családban
érzik van
magukat,
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
Úr nagy családjának értékes tagjai,
és
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
nem
ahova szívesen vágynak járni és nem
alszik.sorban
Mit jelent
az, hogyaz
virrasztott
az
utolsó
hallhatják
Igét saját
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
nyelvükön.
népét
Egyiptomból?
És akkor
hiszem, hogy beteljesedik
szólva
– Isten
amitEmberileg
a próféta írt:
“Menjetek
fölmindent
tehát a
félretetthozzatok
és csak azfátÕ és
népére
figyeltújjá
azon
hegyre,
építsétek
a
az éjszakán.
A szabadulás
templomot!
Kedvem
találom majdminden
benne
személyesen
felügyelte,
ésmozzanatát
megdicsőülök
általa - mondja
az Úr.”
Aggeus
Kis Stefánia
minden1,8pillanatot 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 partNekem
az jelentett
a
ján
tábortszemélyesen
vernek, megpihennek.
Egylegtöbbet
megnyitón,
hogy
az
szer csakafelröppen
a hír,
az megtelt
egyiptomi
imaház,
nem lehetett
üresa helyesereg közeledik.
Kitörlátni
a pánik
táborket.
AzElõl
lenne
nagy mögöttük
öröm nékünk,
ha így
ban.
a tenger,
az ellenség.
folytatódna
a jövőben
is. Ez
a kérésünk
A nép elõbb
segítségért
kiált
Istenhez,
ésaztán
azértpedig
imádkozunk,
teljesüljön
neki esikhogy
Mózesnek:
Mit
eztettél
a vágyunk!
Noémi
Csercsa
velünk, miért
hoztál
ki minket

2018.
július
3. oldal

Teljes meggyőződéssel
Egyiptomból?
2Mózes 14: mondhatom,
10, 11. Jobb
hogy
az
Úr
nem
csak meghalni
az építkezés
idelett volna szolgaként
Egyipje
alatt segített,
csodálatosan
megőrtomban.
Kiderül,és hogy
van a népnek
zött
munkálatok
hanem
hite,adehosszú
még nagyon
gyengesorán,
az a hit.
Ha
már
az
elgondolást
is
Ő
adta.
Hogy
voljól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
tak
nehéz
alkalmak
is az építkezés
idő
de ha
balul
üt ki valami,
máris pánialatt?
voltak. Pl.
a költségvetéssel
kolnakIgen,
és bûnbakot
keresnek.
Ki volt a
voltunk
gondba,
mert mint tudott dolog,
hibás, hogy
ide jutottunk?
mégMellesleg,
nem hallottam
egy elkészült
prosok keresztyén
tart ezen
a
jektről
sem,
hogy
az
a
tervezett
összegszinten a hitéletében.
ből,Ekkor
és határidőre
megépült
volna.
Mózesnek
eszébe
jut Isten
Amit szeretnék
hogy
ígérete.
2Mózes 6:kihangsúlyozni,
6-8. Isten megígérte,
egész
idő
alatt
az
építkezési
bizottsághogy megszabadítja õket az egyiptoban, vagy a gyülekezeti bizottságban
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
egyszer sem fordult elő, hogy a legcseföldjére.dologban
Akkor tehát,
kell félni
a
kélyebb
is nenem
értettünk
volna
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
egyet. De jó az Úr, és teljes a bizodalrövid epizód
a néptovábbra
életében.isNem
ez a
munk
benne, hogy
számíthavég, Őreá.
Isten folytatást ígért. Most az a
tunk
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.
Dávid
azt mondja
Nátán prófétának
Nem tudom,
hogyan szabadít
meg, csak
hogy,
látod milyen
szép palotában
lavárokIsten
rá ésés
hiszek
amit nekem
kom,
ládájabenne,
pedig és
sátorban
lakik.
mond, megteszem.
többiépít
pedig
az Õ
Dávid
elhatározta, A
hogy
Istennek
feladata.
nyitniszép
a tengeren,
leféegy
házat.Útat
Nagyon
dolog építkezkezni
a harcikocsik
kerekét,ettől
homályt
ni,
de Istennek
házat építeni,
szebb
bocsátani
egyiptomiakra...
mindsem
a
nincs.
Úgyaz
gondolom
hogy, nekünk
lehet
mindegy,
hogy Isten
milyen
házSzabadító
Úr feladata.
Õ viszi
véghez
a
ban
lakik, ahol
találkozhatunk
vele. Haszabadítást
kegyelembõl.
Hit által
fobár
nem lakik
kézzel
csinált házban,
de
gadhatod
el. Hit
által élhetsz
szabadon,
megígérte,
ha ketten
hárman
bár mindighogy
üldözötten,
de vagy
ugyanakkor
az
ő nevében együtt
ő ott van.
gyõzelmesen,
mert vagyunk,
az Úr hadakozik
Hála
van
a
szívemben
mindazon
testérted.
vérekért,
akik
imádkoztak
értünk,
és
A tengerparton a halál kapujában
anyagilag
vagy
fizikai
munkával
segíálltak, Isten pedig megnyitotta számuktették
az építkezést.
fáradozunk
ra az élet
kapuját, és Azon
õk átléptek
a hatovábbra
is,
hogy
a
lelki
élete
a gyülekelálból az életbe.
zetünknek épüljön, szépüljön, hogy a mi
Ezt aörömét
lépést lelje
te sebennünk.
halogasd!
Urunk
Testvéri szeretettel
Bákai
István
Lukács
János

Először csak egy
parányi
szikra volt
Magyarországi
Baptista
Egyház
a
gondolat
és
egy
erős
vágy,
ami megBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
született
néhány
testvérünk
szívében:
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u.
2.
építsünk
egy imaházat gyermekeink
www.baptista.hu/berettyoujfalu
számára! Gondolatot cselekedet követett
és gyülekezetünk megvalósíthatott egy
Kedves Testvéreink
Jézus
Kriszképességeinket
meghaladó
tervet,
amitusban!
ről mindannyian elmondhatjuk, hogy IsKedves 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 azhozzá
engedélyek
beszerzésével
ten adott
erőt. Róma
9: 16 "Ezért
foglalkozunk.
tehát nem azé, aki akarja és nem is azé,
Tervünk
és szándékunk
aki
fut, hanem
a könyörülővégrehajIstené." Eltására
fogjuk
fordítani
a kedves
testvéreképíhoztuk "kincseinket"
és hajlékot
által számunkra eljuttatott összeget:
tettünkazaz
Mennyei
Atyánk számára, ahol
$5,000,
ötezer dollárt.
dicsőíthetjük Őt, elhozhatjuk kéréseinEzúton
is megköszönve
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lelkilegtestvéreink
a fáradságos
segítségét,
kérjük
továbbra
is a minket ésmáhétköznapok
után
és felüdíthetünk
azsokat
Úrra is,
figyelõ
imádságaikat!
Minden
így gyakorolva
Istennel
és az
szolgálatukra
Istenünk
áldását kívánjuk.
egymással való
közösséget.
Köszönetet mondunk Balla Sándor
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
testvérünknek,
akinek
élettapasztalata
Baptista
Gyülekezet
nevében:
és szakértelme megmutatkozott az építkezés levezetésében,
ugyanakkor
IstenPapp Dániel
lelkipásztor
be vetett gyermeki
Szatmárihittel,
István félretéve
gondnok az
újból és újból felbukkanó
Lisztes Tiborakadályokat,
presbiter
látta azt, amit mi sokszor nem láttunk:
===========================
a célt és a végeredményt. Megköszönjük
az építkezési bizottság tagjainak: Weisz
Péter, Bákai
István
és Szabó Tivadar
VÁRJ
MÉG!
testvéreinknek,
hogy nemcsak
a döntésJózsué 3:16 (2Móz
14,21-22)
hozatalban, de fáradságot nem ismerve,
részt vettek a munkában
is. Püsök
DánMegállt
a víz.
iel lelkipásztor testvérünk pedig gyüleóriásihűséges
kéz
kezetünk lelkiMinthogyha
építése mellett,
föl,mufizikai munkával istartotta
szolgált,volna
példát
megállt,
tatva és bátorítva mindannyiunkat.
Nem
s
rakásra
gyûlt,
utolsó sorban, minden egyes önkéntesen
feszült,
odaszánt időt, erőt és anyagi támogatást
hullám és
hullámra
hálásan fogadtunk
hisszük,hõkölt.
hogy IsMegállt
ten előtt is jóillatú kedves áldozat.
Az én imádságom, hogyegy
ez percre,
az épület
a túlsó partra
legyen egy oázisamíg
hazánktól
elszakadt
át nem
értünk.
magyarok számára és azok
a testvéreink,
akik először lépnek be e hajlék ajtaján, ne
Várj
Uram!
csak az épület szépsége
ésmég
nagysága
nyűgözze le, hanem a köztünk
Kezed nelévő
veddszeretet
el!
és egység is. Még
Az Istent
dicsőítő
és mamindig
itt vagyok,
gasztaló
közelebb
emelje
méghangulat
mindig pedig
itt vagyunk
sokan.
őket igazi hazánkhoz, a mennyhez.
Kulcsár
Ibolya
Herjeczki
Géza
(1977)
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„Végül is kívánom,
hogy legyen ez a
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
ház az imádság háza, sok lélek felüdülő
folytatás
az 1.a oldalról
helye,
legyen
kanadai magyar diaszpórában
példaértékű
szeretetben,
béAz élet gyötrelem, dea azért
van mitaenni,
kességben,
az
összetartozásban,
legyen
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
eza atisztességes
hely az anyanyelvünk
gyakorlásátemetéshez való
jogukat is
ban, zenei kultúránk gyakorló és megmegtarthatták.
Az
élet
egy
merõ
kinlódás,
őrző helye. Mindenért Istené legyen
a
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
dicsőség.” (részlet)
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
Balla Sándor
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
virrasztott
Nagyon
nagy késõbb
élmény ismét
volt számomra
a Gecsemáné
kertben,
azon a
ezazazIsten
alkalom,
amikor valóra
válhatott
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
az, hogy végre megnyissuk imaházunazon
húsvét egy
hajnalon,
amikor
a mi
kat,
amia egyben
új korszak
kezdetét
történt.
ésszabadításunk
a régi végét jelentette.
Sõt, személyes
bizonyságom
arVártam
már nagyon.
Jó visszavan
emléról, hogy
velemami
együtt
virrasztott
az Úr
kezni
mindarra,
ez idő
alatt történt,
28 építettük
évvel ezelõtt
egy téli estén, amikor
míg
az imaházat.
Idős istestvéreink
hűségesbilincsei.
kitartása
rólam
lehulltak a rabtartó
nagyon jó bizonyság volt számomra.
Üldözött
szabadok,
gyõztesésszabaKezdve
Kuti János
és Marika
Kuti
dok.bácsi,
Elindultak
tehát. meghatározók
Nem volt teJózsi
akik nagyon
voltak
számomra. Nem lehetett mobillekommunikáció.
Aztán Bákai
Kati mama,
aki csiga
telefonon
rákérdezni
a sor elején,
hogy
tésztát
készítettrendben
és annak
eladásával
hátul minden
van-e.
Közel sekét
gítette
az nép,
építkezés
költségeit.
Ezek az
milliós
asszonyok,
gyermekek,
aprónak
látszó barmok,
dolgok emelték
öregek, juhok,
szekerek,mégis
végemagasra
az épület
ésAa Veres
hitem tenger
falait. partláthatatlan
konvoj.
Hálás
vagyok
a torontói
gyülekezeján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egytért
annak
mindena tagjáért.
Nagyra
szeréscsak
felröppen
hír, az egyiptomi
értékelek
a szövetség
részéről
is
sereg közeledik.
Kitörtagjai
a pánik
a táborminden
segítséget,
mert ez is az
bizonyíték
ban. Elõl
a tenger, mögöttük
ellenség.
Isten
népének
A nép
elõbb összetartozásáról.
segítségért kiált Istenhez,
Mindenért
legyen
hála. Mit
aztán pedigIstennek
neki esik
Mózesnek:
Tivadar
tettél velünk, miértSzabó
hoztál
ki minket

7. oldal
3. oldal

Feleségemmel
2012 14:
októberében
érÍgy nézett a gyülekezet
a számunkra
Egyiptomból?
2Mózes
10, 11. Jobb
Magyarországi
Baptista Egyház
kilátástalan
jövőbe.
De
Istenben
bízva
keztünk
Kanadába.
Erre
az
időszakra,
lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
vártuk,
hogy
az
új
torontói
magyar
atomban.
régi imaház,
mely
a Falkirk
Kiderül,
hogy
van a Streeten
népnek
4100imaház
Berettyóújfalu,
Eötvös u. 2. baptista
hol
fog
felépülni.
volt,
már
eladásra
került.
Mint
már
az
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Az építkezés ideje alatt még erősebb
imaház
megnyitóján
jól mennek
a dolgok,hallottuk,
tisztelik az
az eladás
Urat,
egységgé kovácsolódott a gyülekezet.
szempontjából
nem
volt
könnyű
helyzetde ha balul üt ki valami, máris pániKedves
Testvéreink
Krisz-béVoltak
nehéz
időszakok, Jézus
mint amikor
ben
a Magyar
Baptista
Gyülekezet.
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
Ki volt aA tusban!
relnünk
kellett
egy
másik
imaházat,
ahol
gyülekezet vezetősége több alkalommal
hibás,
hogy ide ajutottunk?
Kedves Amerikai
Magyar
Baptista
vasárnapi
összejöveteleinült
le tárgyalni
rabbival, akinek a kö- megtarthattuk
Mellesleg,
sok
keresztyén
ezen a Szövetség!
ket. Itt is megmutatkozott a gyülekezet
zössége
nagyon
szerette
volnatart
megvásászinten
a
hitéletében.
egységének
szilárd Krisztusi
alapja.
rolni az imaház épületét.
„Nem igazságtalan
az Isten,
hogy
Mózesnek
eszébeszámára
jut Isten
Habár soka mindent
nélkülöznünk
AEkkor
torontói
gyülekezet
az elfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl és akellett, nem maradtak
el a megszokott
ígérete. évtizedekben
2Mózes 6: 6-8. nem
Isten megígérte,
utóbbi
látott ös�- szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
az énekÕ
és
zeneórák,
valamint
az
ifjúsági
hogy
megszabadítja
õket
az
egyiptoszefogásra volt szükség. A gyülekezet neve iránt, amikor szolgáltatok és dicsőítő
szolcsoport
próbái sem.(Zsid
Zavartalanul,
szeremiak kezébõl,
beviszi
népét
az ígéret
a szenteknek.”
6:10)
épülete
már elésvolt
adva.
A nagy
kér- gáltok
tetben
szolgáltunk
Isten
dicsőségére.
dés
már csak
az tehát,
volt, hogy
földjére.
Akkor
nem mi
kelllegyen
félni aa
Köszönjük,
hogy
gondoltak ránkaz
ne-sem,
következő
lépés. Az imaház
Nem vette el
a lelkesedésünket
jelen veszedelemtõl,
mert ez eladásával
csak egy
héz
helyzetünkben.
kapcsolatos
érzelmi
megnyilvánulások
amikor
jó
néhány
alkalommal
nagyrövid epizód a nép életében. Nem ez a
Imaházunk
augusztus
végi
leomlása
és
inkább
az
idősebb
korosztálynál
voltak
kabátban
ültünk
az
imaház
padjaiban,
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
lebontása
után
jófűtés.
reménységgel
vatapasztalhatóak.
Minden
nagy
változásmivel
nem
volt
Itt
is
megtapaszdolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
afelõl,
hogy
Isten megsegít
ben- és
talhattuk
Isten
gondoskodó
szeretetét
nak az ember életében nyoma marad. És gyunk
szavára.
bátorítja Mózes
a népet:észre
Ne nünket
egy újKönnyebb
és szép hajlékot
építeni
kegyelmét.
lett volna
visszami,
mint Így
új kanadások,
ezt hamar
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõhogyan szabadít meg ma az Úr benne- ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt terveteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak zéssel és az engedélyek beszerzésével
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtovább az üldözött szabadoknak. Ha tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét. által számunkra eljuttatott összeget:
Ebben hitt Mózes.
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ha azt kérdezte volna valaki MózesEzúton is megköszönve testvéreink
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért? segítségét, kérjük továbbra is a minket és
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna, az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér- szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
dezte volna: Mózes, mondd meg neTestvéri szeretettel a Berettyóújfalui
künk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Baptista Gyülekezet nevében:
Mózes csak
azt válaszolhatta volna,
Papp Dániel7-én.
lelkipásztor
Utolsó istentisztelet a régi imaházban, 2014. szeptember
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuSzatmári István gondnok
is
vettük.
Átérezni
tudtuk
hogy ülni a meleg autóinkba
és hazamenni.
Lisztes Tibor
presbiter
dok!
Az Úr
harcol sem
értetek,
és aazt,
lehetetDe
vágyakoztunk
Isten
jelenlétére
és a
azok
az
idős
testvérek,
akik
több
évtizelenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
===========================
közösségre.
Gáz
hősugárzókkal
kezdtük
de Ez
jártak
az
immáron
eladott
épületbe,
a bibliai hit. Hinni azt jelenti, kofűteni az épületet.
min
mennek
keresztül.
Nehézmond,
időszak
molyan
veszem
azt, amit Isten
ha
Később
az Úr akaratával
VÁRJ
MÉG! elkészült az
volt ez, mert megannyi emlék tört elő
annak
minden
ellentmondani
látszik
is.
új
imaház
első
fűthető
közösségi hebelőlük, hisz a búcsúzás sohasem kön�JózsuéAz
3:16
14,21-22)
NemDe
tudom,
hogyanszívvel
szabadít
csak
lyisége.
én (2Móz
részemről
nem érdekelt
nyű.
imádkozó
ez meg,
is sikerült.
semmi
sem,
csak
az,
hogy
a miénk, a
várok
rá
és
hiszek
benne,
és
amit
nekem
De Isten újra és újra megmutatta hatalMegálltvehetjük.
a víz.
mond,
megteszem.
A többiszerzett
pedig azazÕő sajátunk, elkészült és birtokba
mas
erejét,
és dicsőséget
Minthogyha
óriási
Isten
összekovácsolt
minket.
Újkéz
kapfeladata.
Útat nyitni
a tengeren,
lefészent
nevének.
Mert, akik
benne bíznak
tartotta
volna
föl,
csolatok,
megújult
kapcsolatok,
érzelés
hozzá
fohászkodnak,
Ő hozzájuk
le- mek, vágyak születtek. Ami jó volt, még
kezni
a harcikocsik
kerekét,
homályt
megállt,
hajol,
és meghallgatja
a kérésüket.
bocsátani
az egyiptomiakra...
mindIgéa
jobb lett. Ami szép volt,
még szebbnek
s
rakásra
gyûlt,
je
által vezet,
biztat és Õtámogat
minket,
Szabadító
Úr feladata.
viszi véghez
a
láttuk. Minden rossz, mindenfeszült,
kellemetmint
ahogy kegyelembõl.
a Jeremiás 29:11-ben
ez lenség a háttérbe szorult. Az erőnk valószabadítást
Hit általisfohullám hullámra hõkölt.
olvasható:
csakélhetsz
én tudom,
mi a ban megújult,
mert hazaértünk.
gadhatod el.“Mert
Hit által
szabadon,
tervem veletek - így szól az ÚR -: béIsten gyermekei, akikben aMegállt
Szentlélek
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
egy percre,
kességet és nem romlást tervezek, és re- ereje lakozik, kitartva jóban
és nehézgyõzelmesen,
Úr hadakozik
amíg imák,
a túlsósok
partra
ményteljes
jövőtmert
adokaz
nektek.”
ségek között. Kitartó
fáradt
érted.
át nem
mosoly, megannyi biztató
szó,értünk.
rengeteg
A egy
tengerparton
a halálIsten
kapujában
Mi
család vagyunk,
válasz- forró kávé és megszámlálhatatlan elfotott
gyermekei.
Jó katonái
az Úrnak,
és a gyasztott pizzaszeletVárj
álltak,
Isten pedig
megnyitotta
számukmég
Uram!
után,
megvalósult
katonákra
jellemző,éshogy
nem hagynak
a közös cél, megnyitotta
az új
ra az élet kapuját,
õk átléptek
a haKezed nekapuit
vedd el!
hátra
Így összefogva, imádkozó Magyar Baptista
lálbólsenkit.
az életbe.
MégImaház.
mindig itt vagyok,
szívvel és lélekkel tudott minket Isten
még mindig itt vagyunk
Csővárisokan.
Pál
Ezt a lépést
te se halogasd!
vezetni.
Ő szeretettel
átölelte és felkaAz
5-6-7.
oldal
szerzői
mind
torontóiak.
rolta minden egyes gyermekét.
Herjeczki Géza (1977)
Lukács János

8.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT
CHURCHSZABADOK
OPENING
folytatás az 1. oldalról

IN TORONTO

Az
gyötrelem,
de was
azértavan
mitgreat
enni,
Theélet
church
opening
really
van húsosfazék,
fokhagyma
és uborka,
és
experience
for me.
First because
I was
a tisztességes
való jogukat
finally
able to temetéshez
see the church
that hasis
megtarthatták.
Azthe
életpast
egy5merõ
been
building for
yearskinlódás,
finally
get
finished. Secondly
saw
reménytelenség
és halál. because
De hát ezisI jobb,
the
whole
church
up with
friends
mint
a semmi,
és filled
úgy sincs
kilátás
ennél
who
were
there with
me helping,
also
többre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
és az adott
people
frompróbáljuk
America,
Hungarytenni.
and
keretekben
elviselhetõvé
otherHányan
people who
voluntarily
helped
tengetik
az életüket
maout
is
during
construction of our church.
ezzel athe
rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét
Izráel
míg el
Gergo
Szabo
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 in
nem
szunnyad Iés
nem
As a student
University,
wasn’t
alszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
az
able to spend too much time helping
Úr azontheaz éjszakán,
during
building amikor
process.kihozta
But,
népét Egyiptomból?
occasionally
on Saturdays I helped out
Emberileg
– Isten morning
mindent
where
I could. szólva
One Saturday
félretett
és csak az Õ memorable
népére figyeltwhen
azon
was
exceptionally
az heating
éjszakán.
szabadulás
minden
the
tubesA for
the floor were
all
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
installed
and the
next job to
be done
minden
pillanatot
was
laying
down figyelõ
large tekintetével
Styrofoam
kísért végig.onto
Hát kicsoda
a rabszolga,
rectangles,
which ez
concrete
was
koszos,
rongyos
nép, the
hogyjobazwas
Isten
later
poured.
Although
a
simple
one, what
stood out toróluk,
me was
személyesen
gondoskodik
és
the
harmony
among
us as
we worked
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
toward
theévvel
common
goalismét
to getvirrasztott
the floor
1500
késõbb
ready
for the
concrete. Some
of usazon
werea
az Isten
a Gecsemáné
kertben,
responsible
for bringing
thea styrofoam
csütörtök éjszakán,
azon
pénteken,
into
theamain
sanctuary
while
the others
azon
húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
laid
them
down
on
the
floor,
while
still
szabadításunk történt.
others
taped
them together.
At the van
end arof
Sõt,
személyes
bizonyságom
the
wevelem
all hadegyütt
a sense
of satisfaction
ról,day,
hogy
virrasztott
az Úr
when
the job
was egy
finished.
Throughout
28 évvel
ezelõtt
téli estén,
amikor
the
Church
building
process,
we were
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
greatly encouraged by those who prayed
for our
perseverance
strength
as
Üldözött
szabadok,and
gyõztes
szabawe overcame many struggles. It was
dok. Elindultak
tehát. when
Nem volt
teespecially
encouraging
family
lekommunikáció.
Nem
lehetett
mobilmembers and people from the different
telefonon rákérdezni
elején, hogy
Hungarian
Churchesa sor
supported
our
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
financial needs, while others
gave
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
their time and skills to help put the
öregek, together
juhok, barmok,
szekerek,
végestaircase
and do the
tiling in
the
láthatatlanamong
konvoj.many
A Veres
tenger
bathrooms
other
jobs.partWe
jánsotábort
vernek,
megpihennek.
Egyare
blessed
by God,
that he provided
szer
csakhelp
felröppen
a hír,time,
az egyiptomi
the
right
at the right
in order
közeledik.
a pánik
a tábortosereg
finish
our newKitör
Church
building.
It
mögöttük
az ellenség.
isban.
my Elõl
hopea tenger,
that many
generations
will
come
to elõbb
know Christ
here kiált
and praise
his
A nép
segítségért
Istenhez,
name
worship!
aztáninpedig
neki esik Mózesnek: Mit
Viktoria
tettél velünk, miért
hoztálWeisz
ki minket

2018.
július
3. oldal

First off, I would
Egyiptomból?
2Mózeslike
14: to
10,say
11.thank
Jobb
you
to
all
the
people
who
were
active
lett volna szolgaként meghalni Egyipin
building
this brand
and
tomban.
Kiderül,
hogynew
van church
a népnek
for
the
people
who
also
took
guests
into
hite, de
mégduring
nagyonthe
gyenge
az aopening
hit. Ha
their
homes
weekend
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
ceremonies. It was great to seeUrat,
the
de ha balul
ki valami, and
máris
pánichurch
fully ütconstructed
finished,
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
a
as
I remember
when
we hadKia volt
youth
hibás, hogyin
ideToronto
jutottunk?
conference
about 2 years ago
andMellesleg,
the churchsok
waskeresztyén
still in thetart
process
ezen of
a
being
We didn’t know what
szintencompleted.
a hitéletében.
to expect
the finishing
product,
but I
Ekkor for
Mózesnek
eszébe
jut Isten
must
say,2Mózes
the church
looks
really
nice. It
ígérete.
6: 6-8.
Isten
megígérte,
was also great to see people from other
hogy megszabadítja
churches
come to this õket
eventaz
andegyiptowitness
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az ígéret
the opening.
földjére.
Even Akkor
thoughtehát, nem kell félni a
itjelen
wasn’t
a youth
veszedelemtõl,
mert ez csak egy
crövid
o n f epizód
e r e n caenép
, életében. Nem ez a
some
of folytatást
the
vég, Isten
ígért. Most az a
youth
came
over
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
to also celebrate
szavára.
Így bátorítja
Mózes a népet: Ne
the
opening
and
féljetek!
Álljatok
helyt,
és meglátjátok
that’s when I
hogyan szabadít
realized
how meg ma az Úr benneimportant
teket! 2Mózesthis
14: 13, 14.
church
Mózesopening
nem okosabb, mint a nép, csak
really
was. és
It a hit beszédét mondja
hisz Istenben,
was
a
new
start
in a new community
tovább
az üldözött
Ha
and
I believe
God putszabadoknak.
this church there
Isten
aki, akkor
Õ beszédét.
for
a az
reason.
Withteljesíti
a freshazchurch
and a
Ebben
hitt youth,
Mózes.the future looks prime
rise
in the
kérdezte
valaki
Mózesfor Ha
the azt
gospel
to bevolna
preached
around
the
community
there in
Toronto.
And that’s
tõl: Mikor teljesíti
Isten,
amit megígért?
my
spread the gospel
Erreprayer,
Mózesthat
csakthey
azt válaszolhatta
volna,at
whatever
cost.
To
not
be
shy
about
the
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérWord
of
God
and
living
a
holy
life.
This
dezte
Mózes,
is
whatvolna:
the world
reallymondd
needs. meg nekünk,
hogyan
szabadít
My verse
for the
church ismeg
whatIsten
I also
bennünket
ebbõlabout
a lehetetlen
read
and spoke
duringhelyzetbõl?
prayer hour
Mózes
azt válaszolhatta
and
thatcsak
is Philippians
1:18 “Butvolna,
what
does
matter?
The Egyet
important
thingtu-is
hogy:itNem
tudom!
azonban
that
way,értetek,
whetherés from
false
dok! in
Azevery
Úr harcol
a lehetetmotive
or
true,
Christ
is
preached.
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.And
because of this I rejoice. Yes, and I will
Ez a bibliai
hit. HinniI azt
jelenti,rather
kocontinue
to rejoice.”
would
molyan
veszempreach
azt, amit
ha
have
a church
theIsten
truthmond,
and have
minden
ellentmondani
látszikthan
is.
aannak
quality
focused
church rather
tudom,
hogyan szabadít
csaka
aNem
church
preaching
lies andmeg,
having
quantity
focused
believe
várok rá és
hiszek church.
benne, ésAnd
amitI nekem
that
is what
Paul meant.
mond,
megteszem.
A többi pedig az Õ
I wouldÚtat
also nyitni
like to athank
the church
feladata.
tengeren,
leféfor asking me to lead the first prayer
kezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
hour with Szabo Pista on Sunday. It
bocsátani
az egyiptomiakra...
a
really
showed
how much theymind
really
Szabadító
Úr the
feladata.
viszi
véghez in
a
want
to see
youthÕ be
involved
the
church. kegyelembõl.
For that, I sayHitkeep
up.
szabadítást
általit foThe
more el.
involved
youthszabadon,
are in the
gadhatod
Hit általtheélhetsz
church,
the better
the future
will be for
bár mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
them
and for the
is no
gyõzelmesen,
mertchurch.
Úr There
hadakozik
better
future than
a az
future
in eternity
érted.the Lord, and it starts in the church.
with
A God
tengerparton
halál kapujában
May
bless thisa church
to do the
álltak, Isten
pedig
számukmission
it was
sentmegnyitotta
out to do from
God.
Keep
and trustésthe
Don’t
let
ra az faith
élet kapuját,
õk Lord.
átléptek
a hathe
circumstances
around you change
lálból
az életbe.
your faith. All you need is faith as small
a lépéstseed
te setohalogasd!
as aEzt
mustard
do great things.
Robert Juhasz
Lukács (Detroit)
János

Crazy for
Christ!
Magyarországi
Baptista
Egyház
Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet
By Halasz Betti
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
During the Detroit youth conference
www.baptista.hu/berettyoujfalu
we learned how to be crazy for Christ,
what
the Testvéreink
right and wrong
ways of
Kedves
Jézus Kriszworship
are,
and
how
to
fully
let God
tusban!
into
your Amerikai
life. On Sunday,
Novak
Kedves
MagyarPastor
Baptista
talked about how we must not greet
Szövetség!
God with lukewarm faith, meaning you
are
ashamed
of Him azwho
saved
you,
„Nem
igazságtalan
Isten,
hogy
elfeledkezzék
a tinot
cselekedeteitekrõl
és abut
and therefore
crazy for Christ,
szeretetrõl,
melyet
Õ
blending in
with tanúsítottatok
the rest of theazworld.
neve
iránt, amikor
Lukewarm
faith szolgáltatok
means you és
areszoleither
gáltok
szenteknek.”
(Zsid
6:10)
with aChrist
or against
him.
You can not
be both, can not be going to church on
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránk neSunday
and showing
what a good
Chrishéz
helyzetünkben.
tian
you are, but when Monday rolls
Imaházunk
és
around
you augusztus
act as thevégi
restleomlása
of the world
lebontása
után you
jó reménységgel
va- to
would. Once
have committed
gyunk
hogy worship
Isten megsegít
benChristafelõl,
you must
him everyday
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,
is afiatalok
minket és
Newkérjük
York-itovábbra
és floridai
az Úrraszolgálata
figyelõ imádságaikat!
Minden
a detroiti ifjúságin
szolgálatukra
áldását
of the week,Istenünk
worshiping
himkívánjuk.
through all
your daily activities. As christians we
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
are
not perfect,
we fall
down sometimes
Baptista
Gyülekezet
nevében:
and we feel the power of satan taking
hold of us, but
God
has the
power that
Papp
Dániel
lelkipásztor
will break our
chainsIstván
and gondnok
he will lift
Szatmári
us up. God is the
onlyTibor
one that
can do
Lisztes
presbiter
great things for us, and we must worship
===========================
Him, praise his name alone for all the
greatness he has given us. We must
MÉG!
be bold VÁRJ
in our faith,
let God fully into
our
lives 3:16
because
with14,21-22)
Him all things
Józsué
(2Móz
are possible. It will be impossible to be
crazy for Christ if you Megállt
have notaletvíz.
Him
in first.
Minthogyha óriási kéz

volnawas
föl,the
The Detroit youthtartotta
conference
megállt,
first of many conferences for the younger
s rakásra
youth, and it was refreshing
to gyûlt,
see how
God was working in the livesfeszült,
of these
hullámThe
hullámra
younger members.
theme,hõkölt.
Crazy for
Megállt
Christ, was an eye opener for most
youth
members to really allow egy
Godpercre,
to work
throughout everyamíg
part aoftúlsó
yourpartra
life, and
to start a life of craziness
for Christ.
át nem
értünk.As
Christians we tend to be looked upon as
crazy, and the worldVárj
criticizes
us for bemég Uram!
ing followers of Christ.
However,
what
Kezed ne vedd el!
we learned during
the Detroit
Youth
Még mindig
itt vagyok,
conference
was that
we must sokan.
embrace
még mindig
itt vagyunk
the crazy, and be crazy for Christ. Have
you committedHerjeczki
to be crazy
for Christ?
Géza
(1977)

2010.július
szeptember
2018.

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
IMAHÁZMEGNYITÓ

folytatásazaz4.1.oldalról
oldalról
folytatás
Herjeczki
Gézától hallottuk.
Azmit
Efézus
Az élet gyötrelem,
de azért van
enni,
3,14-21-et
idézve
szólt
a
gyülekezet
van húsosfazék, fokhagyma és uborka,35
és
évvel
ezelőtti temetéshez
imaházvételéről
– meg-is
a tisztességes
való jogukat
nyitásról,
valamint
arról,
hogykinlódás,
az élő
megtarthatták.
Az élet
egy merõ
gyülekezet
épít
imaházat,
s
hogy
azután
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
a gyülekezet is épül, tovább, hatalmasan
mint a semmi,
és úgy sincsáltal.
kilátás
ennél
megerősödve
a Szentlélek
Szolgátöbbre.
Fogadjuk
el
a
helyzetet,
és
az
adott
latát most, vagy a következő számban
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
közöljük.
Hányan tengetik az életüket ma is
Csőkea rabszolga-gondolkodással?
János nazarénus lelkipásztor
ezzel
köszöntése után a detroiti lelkipásztor,
Így tengette az életét Izráel míg el
Huli Sándor testvér hirdette Isten igéjét
nem
a Szabadító
ésalapján.
ki nem
az 1Kirjött
9,3hozzá
és következő
versek
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
„Megszenteltem ezt a templomot, amelyet építettél (mondta Isten Salamonnak),
Milyen
a mi
Szabadítónk?
2Mózes
és örökre
abba
helyezem
nevemet.”
Re12:42-ben
találunk
egy
különös
méljük, hogy ezt a szolgálatot ismondaolvastot Istenrõl.
hatjuk
majd újságunkban.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
A régi kihozta
énekkel:
„Dicsérd
az Urat
amikor
õket
Egyiptomból.
Ezén
az
lelkem...”
fejeztük
be
az
áldásos
és
eméjszaka az Úré volt.
lékezetes
imaházmegnyitó
istentiszteMicsoda
evangélium van
ebben a
leteket.
Köszönjük
a
torontói
testvérek
mondatban? Virrasztott az Úr.
Pedig
szeretetét,
áldozatos
szolgálatát.
KöIzráel õrizõje
nem szunnyad
és nem
szönjük lelkipásztoruk, Püsök testvér és
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
felesége Adina figyelmes vendéglátását.
Úr azon
az éjszakán,
amikor kihozta
Urunk
áldása
kísérje a gyülekezet
és a
népét
Egyiptomból?
lelkipásztor család életét és szolgálatát
– Isten
az újEmberileg
imaházban,szólva
a jövőben
is! mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt
azon
Szerk.
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
Isten
minden háza,
pillanatotszent
figyelõ hajlék,
tekintetével
kísért
végig.
Hátnagy
kicsoda
ez a rabszolga,
ott
ingyen
adja
kegyelmét,
koszos,
rongyos
nép, hogy
Isten
Az
ajtó tárva,
megfáradt
népét az
várja
személyesen
gondoskodik róluk, és
Isten
háza.
mindent
félretéve
figyel
Hozd
minden
terhed,
jöjj,rájuk?
hogyha félsz,
1500
évvel
késõbb
ismét kész.
virrasztott
Ő nem utasít el, ( Ő ) segítni
az Isten
a Gecsemáné
azon a
Jöjj,
bizalommal,
Szent kertben,
nevét áldd,
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
Nyitva az ajtó, jöjj, hát.
azon
a itt
húsvét
hajnalon, amikor a mi
Ő
ma is
van, hajlékában,
szabadításunk
Lásd
meg szenttörtént.
arcát!
Sõt, személyes bizonyságom van arIsten
háza,velem
szentegyütt
hajlék,virrasztott az Úr
ról, hogy
ott
ingyen
adja
nagy
28 évvel ezelõtt egy kegyelmét,
téli estén, amikor
Az ajtó tárva, megfáradt népét várja
rólam
is
lehulltak
a
rabtartó
bilincsei.
Jöjj, és nevét áldd, ma is nyitva
áll,
Isten
háza.
Üldözött szabadok, gyõztes szabaLépj be az ajtón, tárj ablakot,
dok.
Elindultak
Nem volt teSzent lelke
járja áttehát.
a hajlékot,
lekommunikáció.
Nem
lehetett
Ha szívedbe zárod drága szavát, mobiltelefonon
a sor elején, hogy
az
áldását rákérdezni
árasztja rád.
hátul
minden
rendben
van-e. Közel két
Ő ma is itt van hajlékában,
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
lásd meg szent arcát!
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan
konvoj.
Veres tenger part//:
Isten háza,
szent A
hajlék,
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
ott ingyen adja nagy kegyelmét, Egyszerajtó
csak
felröppen
a hír,népét
az egyiptomi
Az
tárva,
megfáradt
várja
seregésközeledik.
pánik aáll,
táborJöjj,
nevét áldd,Kitör
ma isa nyitva
://
ban. Elõl
a tenger,
Isten
vár rád!
Istenmögöttük
vár rád! az ellenség.
A nép
elõbb
Jöjj
velünk
és segítségért
ünnepelj, kiált Istenhez,
Ma
is nyitva
aztán
pedig áll,
neki esik Mózesnek: Mit
Isten
tettélháza!
velünk, miért hoztál ki minket

9. oldal
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
ÁHÍTAT
lett volna szolgaként
meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
“Minden
hite,
de mégimádságotokban
nagyon gyenge azésa könyörhit. Ha
gésetekben
jól mennek aimádkozzatok
dolgok, tisztelikmindenkor
az Urat,
adeLélek
által,ütéskilegyetek
teljes
ha balul
valami, éberek,
máris pániállhatatossággal
könyörögve
kolnak és bûnbakot
keresnek.valamen�Ki volt a
nyi
szentért;
és énértem
is, hogy adassék
hibás,
hogy ide
jutottunk?
nekem az ige, ha szóra nyitom a számat,
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
hogy bátran ismertessem meg az evanszinten
hitéletében.
gélium atitkát,
amelynek követe vagyok
Ekkor
eszébe jut legyen
Isten
bilincsben Mózesnek
is, hogy bátorságom
ígérete.
6-8. Isten megígérte,
azt
úgy 2Mózes
hirdetni,6: ahogyan
kell.” – Ef
hogy megszabadítja õket az egyipto6,18-20
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
Az igehirdetés egy rendkívüli eseföldjére. Akkor tehát, nem kell félni a
mény. Barth Károly írja, hogy a Szentléjelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
lek jelenléte és munkája nyilvánul meg
rövidahol
epizód
a nép
életében.
Nemlegyen
ez a
ott,
Isten
szava
hangzik,
vég,
Isten
folytatást
ígért.
Most
az
a
az katedrális, egyszerű imaház, vagy
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
éppen a börtönudvar. Az Efézusiaknak
szavára.
bátorítja Mózes
népet: NeA
írt
leveletÍgy
börtönben
írta Pála apostol.
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
címzettektől búcsúzva kéri őket, hogy a
hogyan szabadít
meg ma az „valamen�Úr bennemegváltottak
közösségéért,
teket!
2Mózes
14:
13,
14.
nyi szentért” kitartással könyörögjenek.
Mózes
okosabb,
mint
nép, csak
Ezek
közénem
sorolja
önmagát
is.aNem
azért
hiszimádságot,
Istenben, éshogy
a hitmegváltozzanak
beszédét mondjaa
kér
tovább az üldözött
szabadoknak.
Ha
körülményei,
hogy kiengedjék
a börtönIstenhanem
az aki, akkor
teljesíti az
Õ az
beszédét.
ből,
hogy adassék
Ige
ajkára,
Ebben
hitt Mózes.
amit
bátran
kell hirdetni.
Ha
azt
kérdezte
valaki kommuMózesAz igehirdetés volna
rendkívüli
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
nikáció. Az emberi feltétele bátorságot
Erre
Mózeskészség.
csak azt válaszolhatta
volna,a
is
igénylő
Az isteni feltétel
hogy:
Nem
tudom.
Ha
valaki
azt
kérbeszédet mennyei tartalommal megtöldezte
volna:
Mózes, mondd
nető
„ige”.
Istenbeszéd.
Üzenetmeg
Istentől.
künk,
hogyan
meg aIsten
Ez
utóbbit
nem szabadít
helyettesítheti
prébennünket
ebbõl a lehetetlen
dikátor
felkészültsége,
amihelyzetbõl?
egyébként
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
elvárt. Ember nem képes úgy felmérni
hogy:
Nem tudom!
Egyetésazonban
tuaz
igehirdetés
helyzeteit
a hallgatók
dok! Az Úr és
harcol
értetek,
a lehetetszükségeit,
orvoslást
seméstud
kínálni
lenbõl ismint
ki tud
vezetni,amert
Õ az Úr.
azokra,
ahogyan
Szentlélek
teszi
Ez a bibliai
Hinni azt sokkal
jelenti, több
komindezeket.
Azhit.
igehirdetés
amolyan
bibliaiveszem
szakaszok
Az
azt, magyarázatánál.
amit Isten mond, ha
Ige
teremtő
ereje
(akár a történések
annak
minden
ellentmondani
látszik iráis.
nyítottságán,
akár azszabadít
üdvözítés
eseméNem tudom, hogyan
meg,
csak
nyeiben
tükröződik
a Bibliában
dokuvárok rá és
hiszek benne,
és amit nekem
mentáltan)
a konkrét
túlÕis
mond, megteszem.
A helyzeteken
többi pedig az
hat.
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni
a harcikocsik
homályt
Az igehirdető
nem újkerekét,
kinyilatkoztatásbocsátani
egyiptomiakra...
mind a
sal
szolgál az
tehát,
hanem Isten szavának
Szabadító
Úrmint
feladata.
Õ viszi
véghez és
a
“ad
hangot,”
ahogyan
a próféták
szabadítást
Hit újdonságáltal foaz
apostolokkegyelembõl.
is tették. Mégha
gadhatod
által
élhetsz
szabadon,
ként
hat isel.
az,Hit
amit
mond,
a hitelességét
az
ha a Kijelentésből
fakad –
bárgarantálja,
mindig üldözötten,
de ugyanakkor
agyõzelmesen,
forrása nem lehet
emberi.
mertkétséges,
az Úr hadakozik
érted.
A bátorsága nem vakmerőség. Azért
A tengerparton
halálakármit
kapujában
szükséges,
mert nemalehet
mondani,
ami
Isten szerinti.
Szó
álltak,csak
Istenazt,
pedig
megnyitotta
számukszerint,
ez aza haigera az életemberfeletti
kapuját, és elvárás
õk átléptek
hirdetőtől
is meg a hallgatóktól is. Így
lálból az életbe.
tanúskodunk együtt arról, hogy az Isten
Ezt a lépést te se halogasd!
népe vagyunk. A Más nevében beszélő
nem fújhatja a magáét,
de a gyülekezetLukács
János

nek
jó elfogadnia,Baptista
sőt elvárni
azt, hogy
Magyarországi
Egyház
az
igehirdető
se
magát
adja.
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
A Lélek
által és éberen
4100
Berettyóújfalu,
Eötvösimádkozók
u. 2.
Igére
éhesek. Az Úrtól várnak szót, amit
www.baptista.hu/berettyoujfalu
emberi szócsöveken keresztül hallhatnak.
Ezekről
Isten döntött
(Róma
Kedves
Testvéreink
Jézusígy
Krisz10,14-21);
az
igehirdetés
–
bizony
–
tusban!
rendkívüli
esemény.Magyar Baptista
Kedves Amerikai
Imádkozzunk az igehirdetőkért!
Szövetség!
József
„Nem igazságtalan Novák
az Isten,
hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ
ISTENmelyet
TITKAINAK
SÁFÁRA
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
"Úgy tekintsen minket minden
ember, mint
Krisztus
szolgáit
Köszönjük,
hogy
gondoltak
ránk neés
Isten
titkainak
sáfárait."
héz helyzetünkben.
(1Kor 4:1)augusztus végi leomlása és
Imaházunk
lebontása után jó reménységgel vaTitkaid
köröttünk
feszülnek,
gyunk
afelõl,
hogy Isten
megsegít bensebzett
nünket
egy szívünkkel
új és szép elvegyülnek.
hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
Titkaid
Uram arra várnak,
kezdjük
meg, életünkbe
addig a nem
várt tervemiközben
vágnak,
zéssel
és tovább
az engedélyek
beszerzésével
hogy
adjuk őket
másnak.
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajSáfárrá
miért
tettél? testvérek
tására
fogjukUram
fordítani
a kedves
ha már engem
így szerettél:
általDeszámunkra
eljuttatott
összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
add, hogy szemem mélyebbre lásson,
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
hogy szolgád
hű sáfárrá váljon,
segítségét,
kérjük továbbra
is a minket és
titkod szolgálatára
álljon!
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
Herjeczki
Géza
szolgálatukra Istenünk áldását
kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista
nevében:
MiGyülekezet
a Szentlélek
munkája?
Papp Dániel
lelkipásztor a
... A Szentlélek
teszi személyesen
Szatmári
István
gondnok
mienkké Isten
ajándékait
(Róm
8,16-17).
Lisztes
Tibor
presbiter
Ó győz meg bűneinkről (Jn
16,8), Ő
a nagy pedagógus, aki elvezet a teljes
===========================
igazságra (Jn 16,13).
MÉG!
Ő tanítVÁRJ
meg érteni
Isten igéjét (IKor
2,9-15),
tanít(2Móz
meg igazán
imádkozni
JózsuéŐ3:16
14,21-22)
(Gal 4,6), eszünkbe juttatja mindazt,
amit Jézus tanított (JnMegállt
14,26), aŐvíz.
a vigasztaló, aki bátorít,
biztat.
Minthogyha óriási kéz
tartotta
Ő a közösség és az
egységvolna
Lelkeföl,
(Apmegállt, az
Csel 4,32), Ő tanít meg dicsőíteni
s rakásra gyûlt,
Urat (Jn 16,14).
Erőt ad a bizonyságtételhez,feszült,
megőriz
hullámraútján,
hõkölt.
és vezet az hullám
engedelmesség
megMegállt
szentel, vagyis Isten közelében
tart.
egy apercre,
Nyilvánvaló ebből, hogy
Szentléamíg
a
túlsó
partra
lek nem isteni erő vagy "kisugárzás",
át nem értünk.
ahogyan némelyek állítják, hanem élő
személy. Olyan isteni személy, mint az
Várj még Uram!
Atya és a Fiú, hiszen
csakneegy
személy
Kezed
vedd
el!
tud tanítani, vezetni,
vigasztalni,
s csak
Még mindig itt vagyok,
az tudmég
megszomorodni
(Ef 4,30).”
mindig itt vagyunk
sokan.
Cseri Kálmán: „Amikor eljött
a Herjeczki
pünkösd napja...”
részlet
Géza (1977)

2010.
10.
oldalszeptember

ÉPÍTSÜK
KRISZTUS
TESTÉT!
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

4,11-16
folytatás azEfézus
1. oldalról
Torontó, 2018. 06. 03.
Az
élet gyötrelem,
de azért
van mitMis�enni,
A Kelownai
Magyar
Keresztyén
vansok
húsosfazék,
fokhagyma
és
szió
szeretettel
köszöntiésauborka,
Torontói
a tisztességes
temetéshez
való jogukat
Első
Magyar Baptista
Gyülekezetet
és is
a
megtarthatták.
Az élet egy lelki
merõ testvérekinlódás,
velük
ünneplő barátaikat,
reménytelenség
és halál. De
hát ezis imajobb,
inket!
Hálásak vagyunk
a sikeres
mint a semmi, ésTudjuk,
úgy sincs
kilátás
ennél
házépítésetekért.
hogy
rendkívüFogadjuk
és azadott
adott
litöbbre.
áldozatba
került.elAa helyzetet,
hűséges Isten
hozzá
elegendő
segítséget,
támogatást.
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
E Hányan
roppant tengetik
erőfeszítés
olyan mértékaz életüket
ma is
ben
igénybe
vette az építő gyülekezetet,
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
mintÍgy
az tengette
anyákat az
a terhesség,
a vajúdás
életét Izráel
míg el
ésnem
a gyermekszülés.
Utána feltétlenül
jött hozzá a Szabadító
és ki nem
szükség
vanaaszolgaság
felépülését,
a megerősöhozta õket
házából.
dése.
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
az éjszakán,
kihozta
Az azon
ünnepélyes
imaházamikor
megnyitó
isnépét Egyiptomból?
tentiszteletek
után jobban összpontoEmberileg
szólva
– Isten
mindent
síthattok
egymás
építésére.
Ezen
a tefélretettisésJézus
csak az
Õ népéremunkatársai
figyelt azon
rületen
Krisztus
lehettek!
Az Ő “épületét”egyházát
még
az éjszakán.
A szabadulás
minden
a mozzanatát
pokol erői sem
vehetik be! Mt
16,18.
személyesen
felügyelte,
Minden pillanatot
építkezéssel
egy konkrét
célt
minden
figyelõ
tekintetével
szeretnénk
szolgálni.
Az építés
annyira
kísért végig.
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
összetett
koszos, munka,
rongyos hogy
nép, komoly
hogy aztervet,
Isten
tartós
összefogást,
teljes kitartást
személyesen
gondoskodik
róluk,igéés
nyel.
Befejeztével
a tisztánmindent
félretéveelkezdődik
figyel rájuk?
tartás
és évvel
a karbantartás,
esetleg
a to1500
késõbb ismét
virrasztott
vábbfejlesztés
feladata. Sohasem
az Isten a Gecsemáné
kertben, szabad
azon a
megfeledkeznünk
a felépített
rendelcsütörtök éjszakán,
azon amű
pénteken,
tetésének
megfelelő,
bölcs
használatáazon a húsvét hajnalon, amikor a mi
ról.
Hadd legyentörtént.
ez az imaház a szerető
szabadításunk
IstenSõt,
és személyes
elsősorbanbizonyságom
a magyar emberek
van aráldott találkozási helye! A szent Isten
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
imádatának, tiszteletének és a segítség28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
re szoruló emberek épülésének, gyórólam is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
gyulásának
felejthetetlen
helye!
Keressük
és olvassuk
el el szabaaz Ef
Üldözöttkiszabadok,
gyõztes
4,11-16-ot:
“Ő
adott
némelyeket
aposdok. Elindultak tehát. Nem volt
tetolokul,
másokat
prófétákul,
ismét
málekommunikáció. Nem lehetett mobilsokat
evangélistákul,
pásztorokul
telefonon
rákérdezni vagy
a sor elején,
hogy
éshátul
tanítókul,
hogy
felkészítse
szenteket
minden rendben van-e.a Közel
két
a szolgálat végzésére, a Krisztus testémilliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
nek építésére, míg eljutunk mindnyájan
juhok,
barmok,
szekerek, végea öregek,
hitnek és
az Isten
Fia megismerésének
láthatatlan akonvoj.
A Veres atenger
partegységére,
felnőttkorra,
Krisztus
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyteljességét elérő nagykorúságra, hogy
szer csak
felröppen
a hír, az akik
egyiptomi
többé
ne legyünk
kiskorúak,
minsereg közeledik.
Kitöride-oda
a pánikhányóda tábordenféle
tanítás szelében
ban.
a tenger,azmögöttük
ellenség.
nak
ésElõl
sodródnak
emberek az
csalásától,
A nép csábító
elõbb segítségért
kiálthanem
Istenhez,
tévútra
ravaszságától;
az
igazsághoz
növekedjünk
aztán pedigragaszkodva
neki esik Mózesnek:
Mit
feltettél
szeretetben
mindenestől
velünk, miért
hoztál kiŐhozzá,
minket

2018.
július
3. oldal

Aki
a Fej, a 2Mózes
Krisztus.14:Az10,egész
test
Egyiptomból?
11. Jobb
pedig
az
Ő
hatására
egybeszerkesztve
lett volna szolgaként meghalni Egyipés
összefogva,
a különféle
tomban.
Kiderül,
hogy vankapcsolatok
a népnek
segítségével,
és minden
egyes
sahite, de még nagyon
gyenge
az arész
hit. Ha
ját
adottságának
megfelelően
működve
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
gondoskodik
növekedéséről,
de ha balul ütönmaga
ki valami,
máris pánihogy
épüljön
szeretetben.”
kolnak
és bûnbakot
keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?
I. HOGYAN, MIVEL ÉPÍTHETMellesleg, sok keresztyén tart ezen a
JÜK
KRISZTUS
TESTÉT?
szinten
a hitéletében.
Az
Általa
adott apostolok,
próféták,
Ekkor
Mózesnek
eszébe jut
Isten
evangélisták
vagy
pásztorok
és tanítók
ígérete. 2Mózes
6: 6-8.
Isten megígérte,
felkészíthetik
a szenteket
Krisztus
hogy megszabadítja
õket aza egyiptotestének
építésére.
Feltétlenül
vegyünk
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
részt benne! Ugyanakkor minden tag
földjére. Akkor
nem kellmegfelefélni a
működjön
saját tehát,
adottságának
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egyis
lően, amivel önmaga növekedéséről
rövid
epizód
a
nép
életében.
Nem
ez
a
gondolkodhat, hogy épüljön szeretetben.
vég, Istenépítőnek
folytatást
ígért. Most
az a
Minden
gondosan
vigyáznia
dolgunk,
hogy erõsen ráálljunk
Isten
kell
munkaképességének
megőrzésére
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
is.
Az alázatosan
bölcsen
használt keféljetek!
Álljatokéshelyt,
és meglátjátok
gyelmi
az ma
Isten
jóhogyan ajándékok,
szabadít meg
az szerinti
Úr benneban
erősítő
beszéd,
az 14.
önzetlen szeretet,
teket!
2Mózes
14: 13,
a gyöngéd
vigasztalás,
a pozitív
Mózes nem
okosabb, mint
a nép, példa
csak
épít.
Tudatosan
kell
kerülnünk,
távol
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tartanunk
minden
potenciálisan
tovább az üldözött szabadoknak. romHa
boló tényezőt! 1Kor 8,1; 14,12; Ef 4,29;
Isten
az
aki,
akkor
teljesíti
az
Õ
beszédét.
1Thessz 5,9-11.
Ebben hitt Mózes.
II.
KELL
HaMEDDIG
azt kérdezte
volna ÉPÍTENÜNK
valaki MózesEGYMÁST?
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre
Mózes
válaszolhatta
volna,a
Amíg
el csak
nem azt
jutunk
mindnyájan
hitnek
és az tudom.
Isten Fia
hogy: Nem
Hamegismerésének
valaki azt kéregységére,
a felnőtt
korra,
a Krisztus
teldezte volna:
Mózes,
mondd
meg nejességét
elérő
nagykorúságra;
künk, hogyan szabadít meg Isten
amíg a Krisztus
igazságához
ragaszbennünket
ebbõl a lehetetlen
helyzetbõl?
kodva,
nemaztnövekedünk
szeretetben
Mózes fel
csak
válaszolhatta
volna,
mindenestől Őhozzá, Aki a Fej, a Meshogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tusiás. Mt 12,6; Ef 2,20-21 Kol 2,19; Zsid
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetet10,21;
lenbõl
is amikor
ki tud vezetni,
mert Õ az
Úr.lesz
addig,
már templomra
sem
Ez a bibliai
Hinni azt
jelenti, koszükség
még ahit.
mennyei
Jeruzsálemben
molyan
veszem
amit
Isten megöletett
mond, ha
sem,
mert
Isten azt,
és az
értünk
annak minden
ellentmondani
Bárány
lesz annak
Temploma! látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
III. ráKIKTŐL
TANULHATUNK
várok
és hiszek benne,
és amit nekem
LEGINKÁBB
MÁSOKAT
ÉPÍTENI?
mond, megteszem. A többi pedig
az Õ
A Szentháromság
igaz és leféörök
feladata.
Útat nyitni egy
a tengeren,
Istentől.
építik eszközeikkel
az újkezni a Ők
harcikocsik
kerekét, homályt
szövetségi
a mennyei
bocsátani azGyülekezetet,
egyiptomiakra...
mind a
Jeruzsálemet,
az
ottani
szentélyt,
szenSzabadító Úr feladata. Õ viszi véghez
a
tek
szentjét,kegyelembõl.
hajlékainkat. Hit
Igen,által
nagyon
szabadítást
fomegéri mindebből részesedni!
gadhatod
el. Hit által
élhetsz
szabadon,
Az apostoloktól,
például
Páltól,
Péterbár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
től. Elengedhetetlenül fontos a jó, a szikgyõzelmesen,
mert az Úr
hadakozik
la
szilárd alap! Gondosan
ki kell
válaszérted.az építőanyagainkat is! Eddig nem
tani
A tengerparton
a halál jönni,
kapujában
tapasztalt
viharok fognak
a tűz
álltak,
Isten pedig
megnyitotta
számuksem
marad
el! Aki
pedig engedelmességben,
mindvégig
kitart, aüdvöra az élethitben
kapuját,
és õk átléptek
hazül!
gazdag jutalmat
lálbólElképzelhetetlenül
az életbe.
kap. Mt 7,24-27; 1Kor 3,10-17; Jel 2,10;
Ezt
a lépést te se halogasd!
11,1;
21,22.
Dr.
Vass Gergely
Lukács
János

Élő reménység
Magyarországi
Baptista Egyház
Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
címmel könyv jelent meg
dr. Viczián
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös u. 2.
János
(1932-2015) testvérnek,
egyháwww.baptista.hu/berettyoujfalu
zunk
korábbi elnökének tollából. Testvérünk igehirdetéseit legjobban saját
Kedves Testvéreink
Jézus
Kriszgyülekezetében
ismerték.
Érsekcsanátusban!
don és a körzetben, Békéscsabán, RáKedves Amerikai
Magyar valamint
Baptista a
kospalotán,
Neszmélyen,
Szövetség!
kanadai Torontóban és Kelownában számos
biblikus
igehirdetésre
emlékeznek
„Nem
igazságtalan
az Isten,
hogy
még
a
testvérek.
Szeretettel
emlékezik
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl
és a
rá évfolyamtársai
közül a még egyetlen
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
az Õ
köztünk
Gerzsenyi
Sándor
testvér
neve
iránt, élő
amikor
szolgáltatok
és szolis. Számos
kiváló feladata
között kitüngáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
tetett helyen volt az a hite szerinti élő reKöszönjük,
hogy egy
gondoltak
neménység,
amelyet
életen ránk
át hirdetett.
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.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Viczián János fiatalkora óta lelkes hirTestvéri
a Berettyóújfalui
detője
voltszeretettel
Isten igéjének.
Pályája kezdeBaptista
Gyülekezet
nevében:
tén értékes beszédvázlatokat készített,
ezek alapján Papp
osztotta
meglelkipásztor
az evangéliDániel
István
gondnok
um üzentét. Szatmári
Szuggesztív
előadásmódja,
Lisztes Tiborfeltűnő
presbiter
jellegzetes hanghordozása,
gesztusai odavonzották hallgatói figyelmét
===========================
a szószéken hirdetett igére. Élete utolsó
percéig szívesen prédikált.
VÁRJ MÉG!
Ez a könyv Viczián János igehirdetői
Józsué
(2Mózválogatás,
14,21-22)azzal a
múltjából 3:16
egy szerény
nem titkolt szándékkal, hogy igei gondoa víz.
latai tovább éljenek, ésMegállt
ma is szólítsák
Minthogyha
óriási
kéz
meg az olvasót.
tartotta volna föl,
Az „Élő reménység” nem
teológiai
megállt,
szakkönyv, de minden
írásban
ott rejs rakásra gyûlt,
lik életünk egyetlen megoldása,
Jézus
feszült,
Krisztus neve. A szerző az ő szolgája
hullám hullámra hõkölt.
volt, és arra buzdít minket, hogy kövesMegállt
sük őt mi is, minden körülmények köegy
percre,
zött.
amíg a túlsó partra
A könyv Viczián testvér
özvegyének,
át nem
értünk.
Surányi Eszter testvér szándékából és
támogatásával jelentVárj
meg.
AzUram!
érdeklőmég
dők megkeresését Kezed
szívesen
fogadja
ne vedd el! a
szerkesztő, Marosi
Nagy Lajos.
mnl@tMég mindig
itt vagyok,
online.hu.
20 886-0370.
még 06
mindig
itt vagyunk sokan.
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és a szerk-nél
lehet.
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT SZABADOK
távol és mégis
közel
folytatás az 1. oldalról

MaBaVIsz
Az élet gyötrelem,
de azért van mit enni,
van húsosfazék,
fokhagyma és uborka, és
tanácsülés
a tisztességes temetéshez való jogukat is
Ebben az évben
május
11-13kinlódás,
között
megtarthatták.
Az élet
egy merõ
Beregszászon
(Kárpátalja)
tartottuk
a
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
MaBaVisz évi tanácsülését. Minden
mint a semmi, ésjelen
úgy voltak
sincs kilátás
ennél
tagszövetségből
a képvisetöbbre.
Fogadjuk
el
a
helyzetet,
és
az
adott
lők, akik beszámoltak az adott szövetsékeretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
gekben
történő
eseményekről,
missziós
Hányan tengetik
az életüket
ma is
szolgálatokról.
A tartalmas
beszámoezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
lók után, hálát adtunk Istennek az elért
Így tengette és
azkönyörögtünk,
életét Izráel míg
el
eredményekért,
hogy
jött ishozzá
a Szabadító
és ki nem
anem
jövőben
adja áldását
gyülekezeteink
hozta õket
a szolgaság házából.
életére
és szolgálatára.
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
A kárpátaljai
gyülekezetek
helyzete
végig. Hát
kicsoda
ez a rabszolga,
éskísért
missziója
kiemelt
figyelmet
kapott.
rongyos
nép, hogy
Akoszos,
találkozó
lehetőséget
adottazazIsten
ott
személyesen
gondoskodik
róluk, és
élő
missziómunkások
és lelkipásztorok
meghallgatására,
illetve
az Ukrán
mindent
félretéve figyel
rájuk?
Baptista
Szövetség
kerületi
vezetőjé1500 évvel
késõbb
ismét virrasztott
vel,
Ivan aKondor
testvérrel
valóazon
meg-a
az Isten
Gecsemáné
kertben,
beszélésre.
környéket
jellemző
nehéz
csütörtök A
éjszakán,
azon
a pénteken,
megélhetési
gondok,
egyfelől
külföldi
azon a húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
kenyérkeresetre
kényszerítik
a
lakosszabadításunk történt.
ságot,
új lehetőségeket
Sõt,ugyanakkor
személyes bizonyságom
van kíarnálnak
az evangélizálásra
és a szociális
ról, hogy
velem együtt virrasztott
az Úr
tevékenységekre.
Ezeket
helyzeteket
28 évvel ezelõtt egy
téli aestén,
amikor
próbálják
kihasználni
testvéreink,
mirólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
közben nekik is meg kell küzdeni az ott
élő Üldözött
magyarokszabadok,
anyagi gondjaival
és az
gyõztes szabaetnikai megkülönböztetésből származó
dok. Elindultak tehát. Nem volt tenehézségekkel.  
lekommunikáció.
Nem
lehetettmellett,
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A tavaszi ifjúsági konferencia idén
Detroitban került megrendezésre, május 25-27-én. A hétvége témája ”Bolond
lenni Krisztusért” volt, az 1 Korintus
1:18 alapján, ami így szól: „Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan
azoknak, akik elvesznek, de nekünk,
akik üdvözülünk, Istennek ereje.”
Péntek este Novák József testvér arról
beszélt, hogy Istennek mekkora hatalma
van, és mennyi csodát képes tenni az
életünkben, ha Őt követjük. Sok szellemi erő tud uralkodni bennünk; vannak,
amik felemelnek és vannak, amik lehúznak. Nagy részben rajtunk áll, hogy melyik erőnek adunk helyet az életünkben.
Az istentisztelet után egy sportcsarnokba mentünk, ahol különböző sportokban lehetett részt venni. Ez személy
szerint nagyon tetszett nekem, mert
nagy sportrajongó vagyok, de láttam,
hogy másoknak is örültek neki, szinte
mindenki részt vett valamiben.
Másnap egy vendég igehirdető szolgált közöttünk, Bryan Reynolds. Ő arról
beszélt, hogy sokféleképpen lehet Istent
imádni, és azt is kérdezte, mi keresztények vajon jól imádjuk-e Istent? Igen,
először furcsán hangzik, de lehet rosszul
dicsőíteni, imádni Istent. Ilyen az, amikor önzőek vagyunk és nem adjuk magunkat oda teljesen Krisztusnak, vagy
csak vasárnapi keresztényként próbáljuk
az Urat dicsőíteni. Ha valaki tiszta szívből szereti Istent, akkor nem csak vasárnap, hanem a hét minden napján imádja
és dicsőíti Őt!
Ha az emberek bolondnak neveznek
amiatt, amit Krisztusért teszel, akkor
jól csinálod! Jézust se fogadták be itt a
földön, de Ő mégis hirdette Isten Igéjét.
Sokan félünk, hogy vajon mit gondolnak
rólunk mások. Te személyesen mennyire vagy bolond Krisztusért? Vajon mit
gondolnak rólad az emberek a munkahelyeden vagy bárhol, ahol jársz? Beleolvadsz a többi ember közé, vagy pedig
kilógsz a sorból? Bryan szolgálata után
kisebb csoportokban folytattuk a témát.
Az ebédet egy parkban fogyasztottuk
el, majd volt lehetőségünk sportolni, pihenni, beszélgetni. Este dicsőítő imaest
volt, amit közös játék követett.
A vasárnap reggeli istentiszteleten
Novák testvér arról prédikált, hogy mik
azok a dolgok, amikkel Istent dicsőíteni és imádni tudjuk. Végül elgondolkodtató kérdések hangzottak el. Vajon

teszünk-e olyan dolgokat, amivel Istent
szolgáljuk? Éreztük-e már Isten körülfogó szeretetét életünkben? Jézus ott áll
a szíved ajtajánál, de vajon kívül, vagy
belül van? Beengedted-e már Őt a szívedbe?
Az igehirdetés előtt és után a résztvevő gyülekezetek csoportjai szolgáltak.
Ebéd után a fiatalokkal elmentünk
egy szép, szomszédos kisvárosba: Ann
Arborba.
Gyorsan elrepült ez a pár nap, de általában akkor telik gyorsan az idő, amikor
valaki jól érzi magát. Egy remekül megszervezett ifjúsági találkozón vehettünk
részt és a detroiti testvérek nagyon kitettek magukért. Nagy szeretettel vártak
minket, és mindig igyekeztek a fiatalok
kedvében járni, hogy jól érezzük magunkat. Mindenki nevében mondhatom,
hogy nagyon köszönjük a szeretetteljes
vendéglátást. Isten áldása legyen a gyülekezeten! Remélem, hogy a legközelebbi ifjúságira is el tudok majd menni.
Szabó Renáta (Torontó)

Bibliai találós kérdések (4)
36. Hány menedékváros volt?
37. Ki ölte meg Siserát?
38. Hány napig volt Obed Edomnál a
frigyláda?
39. Sámson hány embert ölt meg halálával?
40. Kit rendelt főpapnak Salamon
Abjátár pap helyett?
41. Melyik Júdeai király betegedett
meg vénségében a lábaira?

42. Hány férfit öletett meg Jéhu a
juhnyíróháznál?
43. Kinevették-e Jézust?
44. Gyakorolták-e a tanítványok az
olajjal való megkenetést, gyógyítást?
45. Melyik útnál találták meg a virágvasárnapi szamarat a tanítványok?

Válaszok az előző havi
kérdésekre (3)
26. Hol van megírva: Fényes nyíllá
tett engem? Ésaiás 49,2
27. Az Ezékiel által látott kerubok
arca: Ember, oroszlán, bika, sas. Ezékiel
1,10. Jel 4,7-ben is előjönnek.
28. A tűzből kikapott üszökről Ámós
4,11 és Zakariás 3,2-ben olvasunk.
29. A sónak szövetségéről háromszor
van szó. Tartós szövetség az! 3Móz 2,13;
4Móz 18,19; 2Krón 13,5
30. Melyik király dicsőítette a Men�nyei királyt? Nabukodonozor Dániel
4,34
31. Igen, többször is köpött Jézus. Ekkor mindig nyállal gyógyított. János 9,6;
Márk 7,33; Márk 8,23. Még mi is használjuk ezt a gyógymódot, nyálunkat.
32. Melyik főpap áldozta föl önmagát? Jézus, az örökkévaló főpap, a jövendő javaknak főpapja: Zsid 6,20, 7,27
és 9,11-15.
33. Pilátus mondta: Amit megírtam,
megírtam! János 19,22
34. Három nyelven volt Jézus elítéltetése a keresztre írva: arámul, latinul és
görögül. János 19,20
35. Félóra szünet, csendesség a hetedik pecsét felnyitása után állt be a
mennyben. Jel 8,1
Lizik Zoltán lp.

