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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
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később
pedig
a
szülőkföldjére. 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 tukel
örülhetünk
a kicsinyek
továbdok!együtt
Az Úr
harcol értetek,
és a lehetetbi fejlődésének.
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Áldott
legyenhit.
az Hinni
Isten az
ajándékaiEz a bibliai
aztŐjelenti,
koért
és
a
jövőbe
mutató
reménységért!
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani
látszik is.
Oláh Gabriella
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
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Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó partra
át nem értünk.
Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)
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rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Tóth Zsuzsanna
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket
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egyélhetsz
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szottunk,
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egyaránt
érted.
élveztünk, majd egy
A tengerpartonközös
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csoportképpel
álltak, Isten pedig megnyitotta
számukzártuk ünneplésünket
ra az élet kapuját,(lásd
és õk következő
átléptek a haollálból az életbe. dal). A jó Isten áldja
ott élő testvéreEzt a lépést te semeg
halogasd!
inket is és használja Lukács
fel munkájában,
János

megerősítve
kezeiket
a jóra,
és egymás
Magyarországi
Baptista
Egyház
iránti
szeretetre!
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100
Berettyóújfalu,
Eötvösmeg
u. 2.a KaDecember
23-án tartottuk
www.baptista.hu/berettyoujfalu
rácsonyi
Koncertünket, melyre sokan eljöttek, hogy együtt ünnepeljünk. Ez évi
Kedves Testvéreink
Jézus Kriszmottónk:
Immánuel, velünk
az Isten!
tusban!
Ebben az évben a kezdő ének után egy
Kedves
Magyar
Baptista
kis
jelenetAmerikai
láthattunk,
amely egy
tipikus
Szövetség!
ünnepre készülő családot mutatott be,
miközben
a háttérbenazkarácsonyi
éne„Nem igazságtalan
Isten, hogy
keket
énekeltünk,
s
az
utolsó
énekben
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
a családdal együtt
ünnepeltük
azt, aki
Szatmári
István
gondnok
ezen a napon
született
és neve:
ImmáLisztes Tibor
presbiter
nuel. Az est alkalmával
szolgált
gyülekezetünk énekcsoportja, a Voices of Joy,
===========================
énekkara, fúvóskara, gyermekeink, a
Tini csoport.
Jó volt
együttesen is áldaVÁRJ
MÉG!
ni,Józsué
magasztalni
a
legszebb
Nevet, amely
3:16 (2Móz 14,21-22)
annyi év után is a legszebben ragyog!
Az est levezetését gyülekezetünk lelkiMegállt a víz.
pásztora, Gergely István testvér végezte.
Minthogyha
óriási kéz
Minden gondolatát igyekezett arra össztartotta
volna föl,
pontosítani, Aki célja és öröme ennek
megállt,
az ünnepnek. A karácsony lényege az,
s
rakásra
gyûlt,
Aki szegénységben született azért, hogy
feszült,
mi meggazdagodjunk és életünk teljes
hullám hullámra hõkölt.
legyen Vele. Ezért megérdemli, hogy a
Megállt
szívünkben Neki adjuk a legfőbb helyet.
egy percre,
Békéje, szeretete maradjon bennünk az
amíg a túlsó partra
ünnepek múltával is!
át nem értünk.
A koncertet szeretetvendégség követett, mely alatt alkalom
Várj volt
mégtalálkozni,
Uram!
beszélgetni, ismerkedni.
Isten
Kezed A
ne jó
vedd
el!felettébb megáldotta
számunkra
ezeket az
Még mindig
itt vagyok,
alkalmakat
és ezértittNeki
adunk
hálát és
még mindig
vagyunk
sokan.
dicsőséget mindörökké!
Erdei
Gabriella
Herjeczki
Géza
(1977)

8.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
PENNSYLVANIA
folytatás az 1. oldalról

Közel
tíz éve ottdevolt
a van
vágymita enni,
szíAz
élet gyötrelem,
azért
vünkben,
hogy
össze
kellene
szedni
a
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
"szétszórt"
magyarokat
Pennsylvania
és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
Maryland
területéről.
A Palotai
házasmegtarthatták.
Az élet egy
merõ kinlódás,
pár
- István és Gitta
- felajánlották
az
reménytelenség
és halál.
De hát ezis jobb,
otthonukat
2006-ban,
megtartsuk
mint a semmi,
és úgy hogy
sincs kilátás
ennél
náluk
azFogadjuk
első magyar
karácsonyi
összetöbbre.
el a helyzetet,
és az
adott
jövetelt.
Nekik
már sok
magyar családkeretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
dal meg
volt az
ismeretségük
a környékHányan
tengetik
az életüket
ma is
ből.
Olyan
jól sikerült az a karácsony,
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
hogyÍgyösszejöttünk
húsvétIzráel
környékén,
tengette az életét
míg el
majd
ősszel ais.Szabadító
Az évekéssorán
ez
nem kora
jött hozzá
ki nem
azhozta
összefogás
erősödött.házából.
A magyar csoõket a szolgaság
port egyre bővült, a Palotai házaspár
otthonát
"kinőttük."
2009-től a2Mózes
karáMilyen
a mi Szabadítónk?
csonyi
összejövetelek
a
Palotai
házaspár
12:42-ben találunk egy különös mondagyülekezetének
tot Istenrõl. közösségi központjában
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
SANTA
MONICA
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
rendben
van-e.
Közel két
The minden
Hungarian
Bible
Church
of
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
Santa Monica, CA celebrated the 81th
öregek, juhok,
végebirthday
of ourbarmok,
Pastor szekerek,
on December
konvoj.
Veres
tenger
2,láthatatlan
2012. The
Lord Ahas
been
goodpartto
vernek,
megpihennek.
Egyusjánbytábort
sending
him here.
He has given
szer csak
felröppen
a hír,wisdom
az egyiptomi
Pastor
Vadasz
much
and
sereg közeledik.
Kitör
a pánik
a táborunderstanding
of his
word.
We pray
the
ban.will
Elõlcontinue
a tenger, mögöttük
az ellenség.
Lord
to give him
strength
toAcontinue
thesegítségért
job that God
called
nép elõbb
kiálthas
Istenhez,
him
to do
as servant
of the
Lord.
aztán
pedig
neki esik
Mózesnek:
Mit
tettél velünk, miért Helen
hoztál Olah
ki minket

2013.
január
3. oldal

kaptak
otthont.2Mózes
Így az elmúlt
Egyiptomból?
14: 10,karácsonyi
11. Jobb
ünneplésünket
is
itt
tarthattuk
lett volna szolgaként meghalnimeg.
EgyipAnnak Kiderül,
idején, amikor
megszületett
tomban.
hogy van
a népneka
vágy
a szívünkben,
összegyűjtsük
hite, de
még nagyon hogy
gyenge
az a hit. Ha
ajólmagyarokat,
az a vágy
is ott volt,
hogy
mennek a dolgok,
tisztelik
az Urat,
szolgálhassunk
ebben
a
kedves
közösde ha balul üt ki valami, máris pániségben,
mécsesek
kolnak ésvilágító
bûnbakot
keresnek.lehessünk,
Ki volt a
hogy
tapasztalhassák Isten
hibás,láthassák
hogy ide és
jutottunk?
csodálatos
szeretetét
és kegyelmét.
MinMellesleg,
sok keresztyén
tart ezen
a
den
egyes
alkalmunkat
imával
kezdtük,
szinten a hitéletében.
amire
mindig
a legidősebb
szeretett
Ekkor
Mózesnek
eszébeésjut
Isten
Teri
néninket
(Terézia
kértük
ígérete.
2Mózes
6: 6-8.Faulkner)
Isten megígérte,
meg.
hogy megszabadítja õket az egyiptoBizonyságtételeket
hallgattunk,
zemiak
kezébõl, és beviszi
népét az ígéret
néltünk
és
énekeltünk
is.
De
az
idén
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
máshogy
történt. Felmerült
az ötlet,
jelen veszedelemtõl,
mert ez csak
egy
hogy kis csapatunkat terjesszük ki a
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
New York-i magyar baptista közösségvég,ésIsten
folytatást
ígért. Most
az a
gel
annak
lelkipásztorával.
Imádkodolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
zó lelkülettel készültünk, már hetekkel
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
Bethesda
feladata. Útat
nyitni Project
a tengeren, leféChapare Bolivia
kezni a harcikocsik
kerekét, homályt
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind a
Continuing
the work second
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
& third Team 2013
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
I already introduced this plan to
bár mindig
üldözötten,Hungarian
de ugyanakkor
various
Romanian,
and
gyõzelmesen,
mert
az
Úr hadakozik
Spanish speaking Churches.
érted.
Two
teams are scheduled
to go to
A tengerparton
a halál kapujában
Chapare,
Bolivia:
Feb.
08-25,
2013
and
álltak, Isten pedig megnyitotta számukarayouth
one
in
the
summer
of
Aug.
2013.
az élet kapuját, és õk átléptek a haIt
is now
the second and the third teams
lálból
az életbe.
turn to continue the work and we would
se halogasd!
likeEzttoa lépést
invite tepeople
that feel God's
calling to help othersLukács
in need.János

előtte,
hogy az Úr
áldja meg
ezt az alMagyarországi
Baptista
Egyház
kalmat.
Hálás
szívvel
tekintünk
vissza
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
az
együtt
ünneplésre,
mert
az
Úr
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. megáldotta
azt.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Közel 70 magyar jöhetett össze. Ami
nagyon
tette ezt,
hogy
Kedves bensőségessé
Testvéreink Jézus
Kriszhallhattuk
a
New
York-i
magyar
baptusban!
tista
énekcsoport
és a lelKedves
Amerikaiszolgálatait,
Magyar Baptista
kipásztor Gergely István prédikációját,
Szövetség!
melyben tisztán és szívhez szólóan hall„Nemmindenki
igazságtalan
az Isten, hogy
hatta
az evangéliumot.
elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
és a
Ennél nagyobb ajándékot nem kaphaszeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az Õ
tott
senki
ezen
a
karácsonyi
együttléten.
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolHálásak
vagyunk Isten
gáltok
a szenteknek.”
(Zsidközbenjárásáért
6:10)
és a szolgálattevőkért. Az Úr áldja meg
őket
továbbrahogy
is! gondoltak ránk neKöszönjük,
Karácsonyi ünneplésünk Isten jósáhéz helyzetünkben.
gos
kegyelméből
gazdagabb
lett, és
mint
Imaházunk
augusztus
végi leomlása
reméltük.után jó reménységgel valebontása
gyunk afelõl, hogyDér
Isten
megsegít
benSurányi
Emma
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
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.
Funds to help
the projectóriási
can be
Minthogyha
kézsent
föl, of
as First Hungariantartotta
Baptistvolna
Church
Toronto and in memo spot themegállt,
name Bets rakásra
gyûlt,
hesda Project and sent
it to the Address:
feszült,
155 Silurian Dr. Guelph Ont.
Canada
hullám
hullámra
hõkölt.that
N1E-7E7. We
already
have people
Megállt
want to sign up for this mission
trip but
egy
percre,
we still have room for more people.
amíg a túlsó partra
Let's get in touch.
Facebook:
át nem
értünk. A
Touch of Compassion, or e-mail me at
linkup01@gmail.com
Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Pray and see
if God
is calling
you to
Még
mindig
itt vagyok,
come még
on one
of ourittteams
or support
mindig
vagyunk
sokan. us
financially!
BarneyGéza
Cserepka
Herjeczki
(1977)

2010.január
szeptember
2013.

MICHAELSZABADOK
KORNYA
ÜLDÖZÖTT

folytatás
az 1. oldalról HERO (3)
AN
APOSTOLIC

by Béla Udvarnoki*
Az élet gyötrelem,
de azért van mit enni,
van
húsosfazék,
fokhagyma
és uborka, és
CONSTRAINED TO WITNESS!
a tisztességes temetéshez való jogukat is
After his conversion
and kinlódás,
Biblical
megtarthatták.
Az élet egy merõ
baptism,
Kornyaés started
reménytelenség
halál. Detohátdo
eziswhat
jobb,
every
witness
mint aChristian
semmi, ésshould:
úgy sincs
kilátásabout
ennél
the
regenerating
of ésChrist.
többre.
Fogadjuk el apower
helyzetet,
az adott
The
working
of this
divine power
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
appeared
to him
so miraculous
Hányan
tengetik
az életüketand
masois
amazing
that
he
simply
could
not
ezzel a rabszolga-gondolkodással?keep
fromÍgy
telling
it toazeveryone
whom
tengette
életét Izráel
mígheel
met.
as far
as we know,
nemKornya
jött hozzá
a Szabadító
és kinever
nem
declared
thata szolgaság
the Lord had
called him
hozta õket
házából.
to preach or to evangelize. For him
conversion
meant - to
tell.
Milyen naturally
a mi Szabadítónk?
2Mózes
Neither
did
Kornya
feel
frustrated
about
12:42-ben találunk egy különös mondathe
that there was no Baptist church
totfact
Istenrõl.
in the
town of az
Nagyszalonta
he
Virrasztott
Úr azon azwhere
éjszakán,
first
heard
that
Bible
colporteur
in
a
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
gathering.
One
does
not
need
a
church
éjszaka az Úré volt.
to witness
about
the magnificent
deedsa
Micsoda
evangélium
van ebben
ofmondatban?
the Lord. Virrasztott az Úr. Pedig
Kornyaõrizõje
spokenem
to his
neighbors
Izráel
szunnyad
és and
nem
toalszik.
everyone
who
was
willing
to
listen
Mit jelent az, hogy virrasztott
az
toÚr
hisazon
story.azInéjszakán,
homes, onamikor
the streets
as
kihozta
henépét
met Egyiptomból?
his fellow townsfolk, he related
the change
in hisszólva
life. True,
Kornya
did
Emberileg
– Isten
mindent
not
have
much
difficulty
to
engage
in
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
discussion
with his
They
az éjszakán.
A acquaintances.
szabadulás minden
knew
him as aszemélyesen
man with foulfelügyelte,
language,
mozzanatát
and
as onepillanatot
who used
to beattekintetével
his wife.
minden
figyelõ
The
question
was
always
ready.
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
"Michael,
did you
become
a
koszos,
rongyos
nép,also
hogy
az Isten
'believer'?"
személyesen gondoskodik róluk, és
That opened
mindent
félretévethe
figyeldoor
rájuk?for the
presentation
of
the
miraculous
work of
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
the
azLord.
Isten a Gecsemáné kertben, azon a
A few people
who were
with
csütörtök
éjszakán,
azonbaptized
a pénteken,
him,
eight,
gathered
together
azon about
a húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
regularly
everytörtént.
Sunday morning and
szabadításunk
Sunday
for Bible
study, and
Sõt, night
személyes
bizonyságom
vantwo
arnights
a week
foregyütt
prayer.virrasztott
There was
ról, hogy
velem
azno
Úr
"minister"
to preach.
The estén,
"preaching"
28 évvel ezelõtt
egy téli
amikor
was
done
by Kornya
and some
other
rólam
is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
brother. No church ever licensed
Kornya;
he had
his license
from
the
Üldözött
szabadok,
gyõztes
szabaLord
he preached.
dok.- and
Elindultak
tehát.How?
Nem volt teThe biographer tells
aftermobilone
lekommunikáció.
Nem that
lehetett
year
there were
two baptismal
services
telefonon
rákérdezni
a sor elején,
hogy
inhátul
which
17 people
werevan-e.
immersed.
minden
rendben
Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
The church
the year
1879 végehad
öregek,
juhok, by
barmok,
szekerek,
47láthatatlan
memberskonvoj.
at Nagyszalonta.
A Veres tengerThis
partcompany
the believers
does Egynot
ján tábortofvernek,
megpihennek.
appear
as afelröppen
significant
force,
but that
szer csak
a hír,
az egyiptomi
small
of convinced
and adeeply
sereggroup
közeledik.
Kitör a pánik
tábordedicated
proved az
again
that
ban. Elõl aChristians
tenger, mögöttük
ellenség.
the
of the
Spirit does
notIstenhez,
depend
A power
nép elõbb
segítségért
kiált
onaztán
numbers.
ingrafted
his own
pedig Kornya
neki esik
Mózesnek:
Mit
enthusiasm
and miért
missionary
into
tettél velünk,
hoztál spirit
ki minket

9. oldal
3. oldal

the
brethren of2Mózes
this small
Egyiptomból?
14:congregation.
10, 11. Jobb
It
became
clear
for
them thatEgyipfor a
lett volna szolgaként meghalni
Christian
just to hogy
attendvan
regularly
the
tomban. Kiderül,
a népnek
church
in fact
is a az
completion
hite, de meetings
még nagyon
gyenge
a hit. Ha
of
a very a dolgok,
small part
of azChrist's
jól mennek
tisztelik
Urat,
requirement.
Christ
never
urgedpánihis
de ha balul üt ki valami, máris
followers:
Come tokeresnek.
church! Ki
Worship
kolnak és bûnbakot
volt a
with
But
sent His people.
hibás,us!
hogy
ideChrist
jutottunk?
Kornya
with his
mind noticed
this
Mellesleg,
sokkeen
keresztyén
tart ezen
a
New
Testament
fact.
He
inspired
the
szinten a hitéletében.
members
encouraged
to be
Ekkor and
Mózesnek
eszébethem
jut Isten
apostles
of Christ
theIsten
literal
sense of
ígérete. 2Mózes
6: in
6-8.
megígérte,
the
He quickly õket
snapped
up John
hogyword.
megszabadítja
az egyiptoOncken's
famous
statement:
miak kezébõl, és beviszi népét az"Every
ígéret
Baptist
a missionary!"
földjére.isAkkor
tehát, nemand
kellmade
félnihis
a
own
sentence.mert ez csak egy
jelenguiding
veszedelemtõl,
Out of that small church went several
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
members to the nearby villages and
vég, Isten
folytatást
ígért.
Most
a
towns
to give
their story
about
theazsavdolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
ing power of Christ. Kornya himself
szavára.
Így bátorítja
Mózes a népet:
Ne
set
the pace
for the activity.
On rough
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
farmer's wagon or by foot, he traveled
hogyan
szabadít
meg ma
az Úrmiles)
benne-to
100
to 120
kilometers
(65-75
teket!
2Mózes
14:
13,
14.
meet small groups in homes.
Mózes nem
okosabb,
a nép,
csaka
Kornya
usually
hadmint
with
him
hisz Istenben,
a hit beszédétthey
mondja
fellow
Baptist.és Sometimes
had
tovább az to
üldözött
Ha
invitations
preach,szabadoknak.
many other times
Isten azlooked
aki, akkor
az Õ beszédét.
they
forteljesíti
invitations,
asking
Ebben
hitt
Mózes.
strangers to give them opportunity to
Ha about
azt kérdezte
volna
valaki Mózesspeak
salvation.
Unavoidably
they
were
ridiculed
many
times
refused
tõl: Mikor
teljesíti
Isten,
amitand
megígért?
permission.
Interestingly
the volna,
denial
Erre Mózes csak
azt válaszolhatta
of
invitation
and accommodations
did
hogy:
Nem tudom.
Ha valaki azt kérnot
Kornya
and his
deztediscourage
volna: Mózes,
mondd
megfellow
neapostles.
It madeszabadít
them more
künk, hogyan
megresolute
Isten
to
carry on.ebbõl
Setbacks,
oppositions
were
bennünket
a lehetetlen
helyzetbõl?
signs
themazt
thatválaszolhatta
they were pursuing
Mózesforcsak
volna,
the
right
aim.
Did not
the Lord
tell tuhis
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
disciples
that
they
will
not
be
received?
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetAll these
works
weremert
not regarded
lenbõl
is ki tud
vezetni,
Õ az Úr. by
them
as
a
"mission".
In
their
mind
ChrisEz a bibliai hit. Hinni azt jelenti,
kotian
life
and
Christian
mission
were
the
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
same.
They
did
not
know
anything
about
annak minden ellentmondani látszik is.
our modern classification of spiritual
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
task; church work, pastoral work, and
várok rá work.
és hiszek benne, és amit nekem
mission
mond,
megteszem.
többi
pedigofaz the
Õ
Kornya in the A
true
sense
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
leféword was a strong Baptist. From the
keznibeginning
a harcikocsik
homályt
very
of hiskerekét,
Christian
life he
bocsátani
az
egyiptomiakra...
mind
a
understood well what the Lord
Jesus
Szabadító
Úr feladata.
véghez
a
had
in mind
when Õ
Heviszi
said:
repent
szabadítást
kegyelembõl.
Hit általeven
foand
be baptized.
In his thinking
gadhatodwas
el. Hit
által élhetsz to
szabadon,
baptism
an opportunity
witness.
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
Immersion for him was not an ordinance
gyõzelmesen,
mert azof Úr
hadakozik
and
the performance
immersion
for
érted.was not even a holy act, but is was
him
A tengerparton
a halál kapujában
important
and indispensable
- as the
witnessing
álltak, Istenitself.
pedig megnyitotta számukhis kapuját,
theologically
unpolished
raIn
az élet
és õk átléptek
a halanguage
he gave his view about
lálból az életbe.
immersion in a somewhat rude manner.
Ezt a lépést te se halogasd!
He said once: "If I immerse a dog, a dog
will emerge." Although
Kornya
Lukács
Jánoswas a

deeply
convinced
Baptist,Egyház
he seldom
Magyarországi
Baptista
applied
this
name
to
himself.
The word
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
"Baptist"
was
not
strong
enough.
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. He
rather
named himself "believer". The
www.baptista.hu/berettyoujfalu
word Baptist signified for him another
denomination
- but to Jézus
be a believer
Kedves Testvéreink
Krisz- –
was
an
all
inclusive
expression.
It told
tusban!
everything
about him.
Kedves Amerikai
Magyar Baptista
In 1877 there was a conference in
Szövetség!
Nagyszalonta. This was not a meeting
„Nem
igazságtalan
az Isten,
hogy in
for
business
or election.
A meeting,
elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
és a
which at that time prominent Baptists
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
from
Budapest,
even from és
Hamburg,
neve
iránt,
amikor szolgáltatok
szolGermany,
gathered
for6:10)
prayer and
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid
praise. The guest from Hamburg was
none
other than
well known
EuroKöszönjük,
hogythe
gondoltak
ránk nepean
Baptist pioneer, John Oncken.
héz
helyzetünkben.
Imaházunk
végithey
leomlása
és
There
was aaugusztus
reason why
convened
lebontása
után jó reménységgel
va-the
in Nagyszalonta.
The reason was
gyunk
Isten megsegít
benfameafelõl,
of the hogy
successful
work of Kornya.
nünket
egygathering
új és szépthehajlékot
At this
Baptistépíteni
leaders,
istentiszteletek
céljára,and
az Õ John
neve dicsõHeinrich Meyer
Oncken
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
with
the
heartfelt
consent
of
the
small
kezdjük meg, addig a nem várt tervecongregation,
ordainedbeszerzésével
Kornya for the
zéssel
és az engedélyek
ministry. This ordination was not an
foglalkozunk.
authorization
minister and
to preach.
Tervünk és to
szándékunk
végrehajKornya
was
already
serving.
It was a
tására
fogjuk
fordítani
a kedves
testvérek
által
számunkra
eljuttatott
recognition
of his
success asösszeget:
a witness, a
$5,000,
azazapproval
ötezer dollárt.
brotherly
of his spiritual work.
The
Baptist
leaders,
Johntestvéreink
Oncken and
Ezúton is megköszönve
Heinrichkérjük
Meyer,
did notisordain
Kornya
segítségét,
továbbra
a minket
és
preach
and imádságaikat!
to minister, but
because
aztoÚrra
figyelõ
Minden
szolgálatukra
Istenünk áldását
kívánjuk.
he was ministering
and evangelizing,
they gave their grateful consent for the
Testvéri szeretettel
Berettyóújfalui
ordination,
that the aLord
had already
Baptista
Gyülekezet
nevében:
performed.
be continued)
Papp(To
Dániel
lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter
* Booklet, published by the Hungarian
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Baptist Union of America, 1983., pp.16.
Double anniversary: Michael Kornya
VÁRJ
MÉG! (1897-1992)
(1844-1917)
Bela Udvarnoki
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)

Honorary
anda víz.
Megállt
Memorial
Fund
Minthogyha óriási kéz

volna föl,
The purpose:tartotta
supporting
the
megállt,
missionary initiatives of our
young
rakásra
people. Donations s from
thisgyûlt,
fund
will be allocated by the Missionary
feszült,
and Benevolence
Board hõkölt.
at its
hullám hullámra
mid-year meetings. The Megállt
written
applications addressed egy
to the
MBB
percre,
should state amíg
the goals
and
the
a túlsó partra
duration of the mission trip, and
át
nem
értünk.
should include a letter of support
from the pastor of the applicant.
Várjismég
The initial deposit
the Uram!
money
KezedofneErnest
vedd el!J.
donated in memory
Még
mindigtoittcontribute
vagyok,
Kish. Please
consider
to még
this mindig
fund. Send
money sokan.
to the
itt vagyunk
Treasurer (see address on page 2).
Herjeczki Géza (1977)
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10.
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Egyiptomból?
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
TEHETSÉG
AJÁNDÉK?
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK VAGY

folytatás
az 1. oldalról
A legkomolyabb
lakáshiány idejében
egy fiatal házaspár kibérelt egy szobát
gyötrelem,házunkból
de azért van
mit enni,
a Az
mi élet
háromszobás
s újszülött
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
kisfiukkal odaköltözött hozzánk. Amia tisztességes
temetéshez
valójárt,
jogukat
kor
a fiatal anyuka
dolgozni
vagyis
megtarthatták.
élet egyvigyázott
merõ kinlódás,
vásárolni
ment, Az
anyukám
a kireménytelenség
halál.
De hát ezislehetjobb,
csire.
Tizennégy és
éves
gimnazista
tem.
gyerek és
éppen
kezdett,
mint A
a semmi,
úgy totyogni
sincs kilátás
ennél
amikor
délelőtt
az ágyacskátöbbre.egy
Fogadjuk
el afelállt
helyzetet,
és az adott
jában
– és ütemesen
és balratenni.
hajkeretekben
próbáljukjobbra
elviselhetõvé
togatva
fejecskéjét
– dúdolgatott.
Csakis
Hányan
tengetik
az életüket ma
anyu
én voltunk otthon. Egy ideig
ezzelmeg
ahallgattuk,
rabszolga-gondolkodással?
némán
majd szinte egyszerre
Így tengette
az életét„de
Izráel
míg ez
el
felkiáltottunk
mondván:
ismerős
jött hozzá
a Szabadító
ki nem
a nem
dallam!”
S elkezdtünk
veleésdúdolni,
hoztarájöttünk,
õket a szolgaság
mire
hogy aztházából.
az altató dalt,
illetve imádságot dúdolta, amelyet alvás előtt
minden
este elénekelt neki
az
Milyen
a mi Szabadítónk?
2Mózes
anyukája.
meghatódva
hall12:42-benKönnyekig
találunk egy
különös mondagattuk
tovább, mert minden egyes hantot Istenrõl.
got bátran,
mosolyogva
és tisztán
adott
Virrasztott
az Úr azon
az éjszakán,
ki.amikor
Hogy kihozta
tud ez aõket
piciEgyiptomból.
gyerek ilyen Ez
tiszaz
tán dúdolni, amikor még beszélni sem
éjszaka
az
Úré
volt.
tud, meg senki sem tanította rá? Hamaevangélium
van ebben
rosanMicsoda
rájöttünk,
hogy KITŰNŐ
ZENEIa
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
TEHETSÉGGEL SZÜLETETT. Tiszta
Izráel õrizõje
nemjött
szunnyad
hallással
és hanggal
e világra.és nem
alszik.
Mitvalaki
jelent az,
virrasztott
az
Amikor
egyhogy
bizonyos
dolgot
szinte
magától,
tanulásamikor
vagy kihozta
képzés
Úr azon
az éjszakán,
nélkül
tud csinálni - egy festményt
népét meg
Egyiptomból?
megfesteni,
éneket
eldúdolni
zonEmberileg
szólva
– Istenvagy
mindent
gorán
eljátszani
stb.,
akkor
azt
mondjuk,
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
hogy
tehetséges.A Ez
az aranyos kisfiú
az éjszakán.
valóban
tehetségesszabadulás
volt. De, minden
amikor
mozzanatát
személyesen
valaki
felnőtt korában
nyer elfelügyelte,
egy vagy
minden
figyelõ
tekintetével
több
olyanpillanatot
képességet,
ami azelőtt
idekísért
Hát kicsoda
gen
voltvégig.
számára,
akkor ez
azta rabszolga,
mondjuk,
koszos,
nép,kapott.
hogy AaztehetIsten
hogy
istenirongyos
ajándékot
ség
tehát velünk
született képesség,
személyesen
gondoskodik
róluk, és
azmindent
ajándék
pedig afigyel
Szentlélek
félretéve
rájuk?Istentől
kapott
különleges
képesség.
1500
évvel késõbb
ismét virrasztott
A Isten
tehetséget
is tekinthetjük
az
a Gecsemáné
kertben,ajándékazon a
nak,
mert végeredményben
is Iscsütörtök
éjszakán, azon a azt
pénteken,
tentől kapjuk. De, míg tehetséget bárki
azon a és
húsvét
hajnalon,
amikor amég
mi
kaphat,
bármire
alkalmazhat,
szabadításunk
történt.
rosszra is, addig ISTEN AJÁNDÉKASõt, személyes
van arIT kizárólag
Isten bizonyságom
gyermekei kaphatról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
ják és Isten nevének megdicsőítésére
28 évvel ezelõtt
egy téli ráfizetnek.
estén, amikor
használhatják;
különben
rólam
lehulltak
a rabtartó
Én aziselső
elemitől
kezdvebilincsei.
jó tanuló
voltam. De a jó bizonyítványokért koÜldözött
gyõztes szabamolyan
meg szabadok,
kellett dolgoznom,
mert
dok.volt
Elindultak
tehát. NemKéptelen
volt tenem
beszélő tehetségem.
lekommunikáció.
Nem
lehetett
voltam
elolvasni egy
fejezetet
és mobilutána
elmondani
tartalmát.aVagyis
a legtöbb
telefonon arákérdezni
sor elején,
hogy
tantárgyat
könyvből,
vagy
a jegyzetemhátul minden
rendben
van-e.
Közel két
ből
valósággal
be kellett gyermekek,
magolnom,
milliós
nép, asszonyok,
hogy
jól
tudjak
felelni.
Ennélfogva
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeegész
fiatalon
megállapítottam,
láthatatlan
konvoj.
A Veres tengerhogy
partnem vagyok tehetséges, csak szorján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egygalmas. Aztán négy elemi után nyolc
szer csak felröppen
az egyiptomi
gimnáziumot
jártam.a hír,
S osztályaimat
sereg
közeledik.
Kitör
a pánik
a táborhol
“jeles”
hol “jó”
átlaggal
végeztem.
ban. Elõl
a tenger, mögöttük
ellenség.
Majd
leérettségiztem.
Utánaazfelvettek
nép elõbborvosi
segítségért
kiált Istenhez,
a Abudapesti
egyetemre,
de nem
indultam
el, mert
elég önbizalaztán pedig
nekinem
esikvolt
Mózesnek:
Mit
mam.
férjhezhoztál
mentem,
s időtettél Helyébe
velünk, miért
ki minket

lett volna szolgaként meghalni Egyipvel
két kislány
és hogy
egy kisfiú
tomban.
Kiderül,
van
aédesanyja
népnek
lettem.
Három gyerek
mellett
pedig
hite,
de
még
nagyon
gyenge
az
a
hit. Ha
nem mertem tanulásra gondolni.
De
jól mennek
a dolgok, felnőttek
tisztelik az
amikor
gyermekeink
ésUrat,
kirede ha balul
üt kiújra
valami,
máris
pánipültek
a házból,
megjött
a kedvem
és bûnbakot
keresnek.egy
Ki volt
a
akolnak
tanuláshoz.
Beiratkoztam
általános
egyetemre
az USA-ban), ahol
hibás,
hogy ide (már
jutottunk?
a szakosításhoz
tárgyakat
Mellesleg, sokmegkövetelt
keresztyén tart
ezen a
mind
szintenelvégezhettem,
a hitéletében. mégpedig a legmagasabb
kitüntetéssel.
S akkor
Ekkor Mózesnek
eszébe
jutmegint
Isten
döntenem kellett. Most milyen szakra
ígérete.
2Mózes
6:
6-8.
Isten
megígérte,
menjek? Vajon mi a célja az Úrnak az
hogy megszabadítja
õket az egyiptoéletemmel,
amikor semmiféle
különös
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét az ígéret
tehetséggel sem rendelkezem?
földjére.
tehát,
nemegy
kellkedvenc
félni a
Aztán Akkor
eszembe
jutott
osztályom
és annak mert
kedves
tanárnőjelen veszedelemtõl,
ez csak
egy
je.
előadó vagy
rövidBeszéd,
epizód illetve
a nép életében.
Nemorátor
ez a
képző
– azfolytatást
előkészítőígért.
iskolában
kötevég, Isten
Most az
a
lező tantárgyam volt. A professzor egy
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
hölgy volt, s egyben Isten gyermeke.
szavára. Így bátorítja
Mózes
a népet: Neel
Egyszerűen,
de remekül
magyarázta
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
és mutatta be, hogyan kell egy hatásos
előadást
összeállítani
hogyan szabadít
meg maésaz elmondani.
Úr benneElőadásaival
hatást
teket! 2Mózesnagy
14: 13,
14. gyakorolt az
osztályra,
s egyben
énrám
Kiváló
Mózes nem
okosabb,
mint is.
a nép,
csak
tanítási
módszerét
átvéve,
és
saját
mahisz Istenben, és a hit beszédét mondja
golási tapasztalataimnak a hatására sitovábbjóaz
üldözött tartanom.
szabadoknak.
Ha
került
előadásokat
Kedvem
Isten az aki,
az Õ beszédét.
támadt
arra,akkor
hogyteljesíti
ugyanilyen
osztályt
Ebben hittEzután
Mózes.megkérdeztem a komtanítsak.
munikációs
osztályvolna
vezetőjét,
mi
Ha azt kérdezte
valaki hogy
Mózesatõl:véleménye,
ha erre
pályára
menMikor teljesíti
Isten,aamit
megígért?
nék.
Ő már csak
tanított
jól ismert engem.
Erre Mózes
azt és
válaszolhatta
volna,
Lelkesedett
az
ötletért,
de hozzáfűzte,
hogy:
Nem
tudom.
Ha
valaki
azt
kérhogy ahhoz egy magasabb végzettségdezte
volna:
Mózes,
mondd
meg
nere is szükségem lesz. Akkor beiratkozkünk,
hogyan szabadít
meg kiváló
Isten
tam
a továbbképzésre
és ismét
bennünket ebbõl
a lehetetlen helyzetbõl?
eredménnyel
megszereztem
a Mesteri
(M.A.)csak
végzettséget.
Még meg
sem
Mózes
azt válaszolhatta
volna,
kaptam
az újabb
amikortuaz
hogy: Nem
tudom!diplomát,
Egyet azonban
előbb
említett
osztályvezető
dok! Az
Úr harcol
értetek, és amegkért,
lehetethogy vegyem át az egyik osztály tanílenbõlmert
is ki valakinek
tud vezetni,felmert
az Úr.
tását,
kellÕmondania.
Ez
a
bibliai
hit.
Hinni
azt
jelenti,
S attól kezdve egyfolytában, 28 évigkotamolyan veszem
amit Isten mond, vaha
nítottam.
Későbbazt,
a templomunkban,
annak minden
látszik is.
lamint
nagyobbellentmondani
lelki-konferenciákon
és
összejöveteleken
a Bibliáról
tartottam
Nem tudom, hogyan
szabadítismeg,
csak
előadásokat.
Végülbenne,
a számítógépre
is rá
várok rá és hiszek
és amit nekem
került
nevem, mintAegy
kitűnő
tanár
és
mond,amegteszem.
többi
pedig
az Õ
előadó. Vagyis – bár tehetségem nem
feladata.
Útat– nyitni
a tengeren,
volt
és nincs
a Szentlélek
Isten lefémegkezni
a
harcikocsik
kerekét,
ajándékozott, megtanított, éshomályt
egyben
bocsátani aza egyiptomiakra...
mind a
felhasznált
szívekre ható beszédek
bölcs
összeállításának
előadásának
Szabadító
Úr feladata. Õésviszi
véghez a
képességével.
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod
Hit által
élhetszhogy
szabadon,
Amikorel.valaki
elhiszi,
Jézus
Krisztus
a világ
Megváltója
és az Isten
bár mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
Fia,
és ennélfogva
kér
gyõzelmesen,
mert bűnbocsánatot
az Úr hadakozik
tőle
érted.minden bűnére, és a szívébe hívja őt,
akkor a Jánosa1:12
Isten
A tengerparton
halálalapján
kapujában
gyermeke lesz, és Jézus a SZENTLÉálltak,által
Istenbeköltözik
pedig megnyitotta
számukLEK
a szívébe.
Ha ez
ra aznagy
élet érték
kapuját,
és õk átléptek
a haoly
számára,
hogy hálából
lálból az oda
életbe.
teljesen
is szánja magát a benne
lakó
hogy uralja,
EztSZENTLÉLEKNEK,
a lépést te se halogasd!
vezesse és használja, akkor a SZENTLÉLEK MEGAJÁNDÉKOZZA
valamiLukács János

lyen
képességgel,Baptista
vagy képességekkel,
Magyarországi
Egyház
amelyekkel
mentheti
az elveszetteket,
Berettyóújfalui Baptista
Gyülekezet és
erősítheti a gyengéket. Ezeket nevezzük
Berettyóújfalu,
Eötvös u. 2.
a4100
SZENTLÉLEK
AJÁNDÉKAINAK.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Vagyis
nem egy velünk született, vagy
örökölt tehetségről van szó, hanem az
Kedvesfolyamán
Testvéreink
Jézus Kriszéletünk
a Szentlélek
Istentől
tusban!
odaszánásunkra és kérésünkre nyert isteni
ajándékról
vagyMagyar
ajándékokról.
Kedves
Amerikai
Baptista
Pál apostol így írt erről: “…a mi alkalSzövetség!
masságunk az Istentől van. Ő tett alkal„Nemminket
igazságtalan
az az
Isten,
hogy
massá
arra, hogy
Új Szövetség
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
a
szolgái legyünk,
nem betűé, hanem és
LÉLEszeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
Õ
KÉ…” Vagyis
a Szentlélek
Istenaz
– kéréneve
iránt,ésamikor
szolgáltatok–ésműködik
szolsünkre
odaszánásunkra
gáltok
a szenteknek.”
(ZsidŐ6:10)
bennünk
és általunk.
sugallja, hogy
mit mondjunk, és hogyan, és ő nyitja
Köszönjük,
gondoltak
ránk hatásánemeg
a bezárthogy
szíveket,
szavaink
héz
ra.helyzetünkben.
Ahogy az 1Korinthus 12:4-11-ben
Imaházunk augusztus végi leomlása és
olvassuk:
lebontása
után ajándékok
jó reménységgel
vaA kegyelmi
között …ugyan
gyunk
afelõl, hogy
Isten
benkülönbségek
vannak,
de megsegít
a Lélek ugyanaz.
nünket
egy új vannak
és szépahajlékot
építeni is,
Különbségek
szolgálatokban
istentiszteletek
céljára, az ÕÉsneve
dicsõde az Úr ugyanaz.
különbségek
ségére.
munkálatokat
jövõ tavasszal
vannakA az
isteni erő megnyilvánulásaikezdjük
addigakia mindezt
nem várt
terveban is, meg,
de Isten,
véghezviszi
zéssel
és az engedélyek
mindenkiben,
ugyanaz. Abeszerzésével
Lélek megnyilfoglalkozunk.
vánulása pedig mindenkinek azért adaTervünk
és szándékunk
végrehajtik,
hogy használjon
vele. Mert
némelyik
a Lélek
által
a bölcsesség
igéjét
kapta, a
tására
fogjuk
fordítani
a kedves
testvérek
másik
az ismereteljuttatott
igéjét, ugyanazon
Lélek
által
számunkra
összeget:
által. Egyik
ugyanattól
a Lélektől a hitet,
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítáEzúton
is megköszönve
testvéreink
sok
kegyelmi
ajándékát. Van,
aki az istesegítségét,
kérjük továbbra
is a minketkapta,
és
ni erők munkáit
vagy a prófétálást
azvan
Úrra
figyelõ
imádságaikat!
Minden
aki a lelkek megkülönböztetését… De
szolgálatukra
áldását
kívánjuk.
mindezt egyIstenünk
és ugyanaz
a Lélek
munkálja,
aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát,
Testvéri
szeretettel a Berettyóújfalui
amint
akarja.
Baptista Gyülekezet nevében:
TEHETSÉG
VAGY
AJÁNDÉK?
Papp
Dániel
lelkipásztorEzt
a kérdést vizsgáltuk,
s megállapítottuk,
Szatmári István
gondnok
hogy a TEHETSÉG
– egy
vagy
több veLisztes
Tibor
presbiter
lünk született képesség, az AJÁNDÉK
pedig a SZENTLÉLEK ISTENTŐL ka===========================
pott egy vagy több különleges képesség.
Jézus Krisztus,
borzalmas keresztVÁRJ aki
MÉG!
halált szenvedett azért, hogy nekünk
Józsué 3:16 (2Móz
14,21-22)
bűnbocsánatot,
üdvösséget,
és gyümölcsöző földi életet adhasson, arra vágyik,
Megállt a víz.
hogy mindannyian befogadnánk
őt és
odaszánt, megajándékozott,
Minthogyha óriásihasznos
kéz
gyermekeivé válnánk!
LEHETSÉGES!
tartotta
volna föl,
Csak higgy az Úr Jézus Krisztusban;
megállt,
hívd a szívedbe; kérjs rakásra
tőle bűnbocsánagyûlt,
tot s máris Isten gyermeke leszel.
Aztán
feszült,
szánd oda teljesen magadat az őt akkor
hullámra
hõkölt.
már bennedhullám
képviselő
Szentlélek
IstenMegállt
nek; folyamatosan engedelmeskedj utapercre,
sításainak és vezetésének;egy
fogadd
el és
amíg
túlsó partra
hűségesen használd
azaajándékot,
vagy
át nemfelruházott;
értünk.
ajándékokat, amelyekkel
s folytass komoly igetanulmányozó,
imádkozó, bizonyságtevő
életet.
Akkor
Várj még
Uram!
– bár nem probléma
mentes
–
de
öröm
Kezed ne vedd el!
telt, áldott, gyümölcstermő
Még mindig itt életed
vagyok,lesz
itt, és még
örömmel
és áldott
jutalmakkal
mindig
itt vagyunk
sokan.telt
örök életed a mennyekben, odaát.
Mátrainé,
Fülöp
Herjeczki
GézaIrma
(1977)

2010.január
szeptember
2013.

VIZSGA
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

folytatás az 1. oldalról
Egy havas reggelen, 5 órakor, egy
misszionárius-jelölt
csöngetett
missziAz élet gyötrelem, de
azért vanamit
enni,
onáriusokat
vizsgáztató
otthon
ajtaján.
van húsosfazék,
fokhagyma
és uborka,
és
Bevezették
az temetéshez
irodába, ott
háromis
a tisztességes
valóültjogukat
órán
át, mire megjelent
vizsgáztatója.
8
megtarthatták.
Az élet egy
merõ kinlódás,
órakor
egy nyugalmazott
misszionárius
reménytelenség
és halál. De
hát ezis jobb,
lépett
és elkezdte
kérdezgetést:
mint be,
a semmi,
és úgya sincs
kilátás ennél
Tud-e
szavakat
betűzni?
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
Eléggé óvatosan,
a jelölt
ezt válaszolkeretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
ta: Hányan tengetik az életüket ma is
- Igen,
uram.
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
- Rendben
van,azakkor
azt el
a
Így tengette
életétbetűzze
Izráel míg
szót,
nemhogy
jött kenyér!
hozzá a Szabadító és ki nem
Kibetűzte.
hozta
õket a szolgaság házából.
- Rendben van, ért-e valamit a számoláshoz?
- folytatta
a vizsgáztató. 2Mózes
Milyen
a mi Szabadítónk?
Igen,
értek
valamit.
12:42-ben találunk egy különös monda- Kérem,
tot
Istenrõl.mondja meg, mennyi kettő
meg Virrasztott
kettő.
az Úr azon az éjszakán,
- Négy kihozta
- válaszolt
jelölt.
amikor
õketa Egyiptomból.
Ez az
Ez
rendben
is
van
éjszaka az Úré volt. – mondta a vizsgáztató.
Azt hiszem,
jól sikerült
a vizs-a
Micsoda
evangélium
van ebben
ga.
Holnap közlöm
a bizottsággal.
mondatban?
Virrasztott
az Úr. Pedig
Izráel
õrizõje ülésen
nem szunnyad
és nem
A bizottsági
a vizsgáztató
ezt
Mit
jelent az, hogy
a alszik.
jelentést
terjesztette
be az virrasztott
interjúról: az
Úr
az éjszakán, amikor
kihozta
A azon
jó misszionáriusi
szolgálathoz
népét
Egyiptomból?
szükséges minden követelmény megvan
Emberileg szólva – Isten mindent
benne.
félretett
csak az Õ népéreönmegtagafigyelt azon
Előszörés vizsgáztattam
az éjszakán.
A szabadulás
dásból,
és kértem,
hogy reggelminden
ötkor
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
legyen
az otthon
ajtajánál. Elhagyta
meminden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
leg
fekhelyét
egy havas
reggelen,
minkísért
végig. Hátnélkül.
kicsoda ez a rabszolga,
den
panaszkodás
koszos,
rongyos
nép, hogya az
Isten
Másodszor,
vizsgáztattam
pontosszemélyesen
gondoskodik
róluk,
és
ságát. Időben érkezett.
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
Harmadszor, vizsgáztattam a türelévvel késõbb
ismét
mét.1500
Várakoztattam
három
óránvirrasztott
át, hogy
az Isten a velem.
Gecsemáné kertben, azon a
találkozzék
csütörtök
éjszakán,
azon a apénteken,
Negyedszer,
vizsgáztattam
vérmérazon
a
húsvét
hajnalon,
a mi
sékletét. Semmi harag ésamikor
neheztelés
szabadításunk
nem
volt benne.történt.
Sõt, személyes
bizonyságom
van arÖtödször
megvizsgáltam
az alázatosról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
SZEMINáRIUM
rólamA
is lehulltak
a rabtartó bilincsei.

Életem (36)

Üldözött szabadok, gyõztes szabaElhatároztam,
a
dok.
Elindultakhogy
tehát.beiratkozom
Nem volt temost
már
Újvidéken
működő
teológiálekommunikáció. Nem lehetett mobilra.telefonon
Gondoltam,
hogy hasznosan
töltsem
rákérdezni
a sor elején,
hogy
az időt, amíg nem tudom mi lesz velem.
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
Ekkor még középiskolai szinten, egy
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
villában működött, melynek udvarán
öregek, juhok,
barmok,
szekerek,
végeépítettek
egy hálóés egy
tantermet.
láthatatlan
konvoj. A Veres
partElőzőleg
Daruváron,
majd tenger
Zágrábban
jánaztábort
megpihennek. Egyvolt
iskolavernek,
pár évig.
szer
csak felröppen
hír,egyik
az egyiptomi
Mi négyen,
lányok,a az
padlássereg közeledik.
a pánik
a táborszobában
laktunk.Kitör
A fiúk
voltak
vagy
ban. Elõl a tenger,
mögöttük az
ellenség.
tizenketten,
a hálóteremben.
Szerettem
nép elõbb
segítségért
Istenhez,
a Abibliai
tantárgyakat,
és kiált
örömmel
taaztán pedig
neki
esikakik
Mózesnek:
Mit
nultam.
Volt két
fiatal,
egy időben
egyetemre
jártak.
Egy hoztál
az orvosira,
egy
tettél velünk,
miért
ki minket

oldal
3.11.
oldal

ságát,
mert olyan
kérdéseket
föl
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10,tettem
11. Jobb
neki,
amikre
egy
hétéves
gyermek
lett volna szolgaként meghalni Egyip-is
válaszolhat,
és egyáltalán
méltattomban. Kiderül,
hogy vannem
a népnek
lankodott.
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
Láthatjátok,
hogy atisztelik
jelölt megfelel
jól- mennek
a dolgok,
az Urat,a
követelményeknek.
Éppen
ilyen
missziode ha balul üt ki valami, máris
pánináriusra
szükségünk!
kolnak ésvan
bûnbakot
keresnek. Ki volt a
Lélektől
képességekre szükség
hibás,
hogykapott
ide jutottunk?
van,
de
a
Lélek
által
létrehozott
gyüMellesleg, sok keresztyén
tart ezen
a
mölcs
még
azoknál
is
fontosabb.
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
Hétköznapi
hogy megszabadítja
õket az egyiptomiak KERESZTYÉNSÉG
kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
A Lélek
gyümölcsemert
pedig:
jelen
veszedelemtõl,
ez csak egy
Szeretet
–
a
kolléga
felé,
akiNem
rekordidő
rövid epizód a nép életében.
ez a
alatt
fel
tud
idegesíteni.
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
Öröm – ahogy
szomszéd
kocsijának,
dolgunk,
erõsenvadiúj
ráálljunk
Isten
irigység
nélkül.
szavára. Így
bátorítja Mózes a népet: Ne
Békesség
– amikor
‘már
nem
féljetek!
Álljatok
helyt,
és megint’
meglátjátok
vitte le a szemetet, pedig már legalább
hogyan szabadít meg ma az Úr benneezerszer’ megkérted rá.
teket!
2Mózes
13, 14.a gyerekednek
Türelem
– 14:
amikor
Mózes
nem
okosabb,
a nép, csak
(vagy a nagyszüleidnek)mint
ötödszörre
is el
hisz
Istenben,
és
a
hit
beszédét
mondja
kell magyarázni ugyanazt.
tovább
az üldözött
Ha
Szívesség
– akkor,szabadoknak.
amikor a legkeIsten azérsz
aki, rá
akkor
teljesíti
Õ beszédét.
vésbé
segíteni
azazöreg
néninek
Ebben hitt aMózes.
felcipelni
lépcsőn a kockás, gurulós
Ha azt kérdezte volna valaki Mózeskocsiját.
tõl:
Mikor
teljesítitúl
Isten,
amit
megígért?
Jóság
– amikor
kevés
a pénzed
ahErre hogy
Mózesadj.
csak azt válaszolhatta volna,
hoz,
hogy:
Nem
Ha azokon
valaki azt
kérHűség
– a tudom.
céljaidhoz
a reggedezte is,
volna:
Mózes,
mondd meg
leken
mikor
lehetetlennek
tűniknekikelni
ágyból. szabadít meg Isten
künk,azhogyan
Szelídségebbõl
– amikor
pont a helyzetbõl?
te sorodban
bennünket
a lehetetlen
romlik
a pénztárgép.
Mózes elcsak
azt válaszolhatta volna,
Önmegtartóztatás
– amikor
jól meghogy:
Nem tudom! Egyet
azonban
tumondhatnád
valakinek
a magadét.
dok! Az Úr harcol
értetek,
és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni,
mert Õ Szabolcs
az Úr.
Kelemen
Ez a bibliai hit. Hinni
azt jelenti,SZÓ
koTESTVÉRI
molyan veszem
azt, amitMagyar
Isten mond,
ha
Az Ungvári
Baptista
annak minden ellentmondani
látszik
is.
Gyülekezet
Lapja
Nem tudom,
hogyan szabadít meg, csak
kegyelembolhitaltal.blogspot.com
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond,amegteszem.
A többi pedig
az Õ
pedig
filozófián történelmet
hallgatott.
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
leféMind a ketten még ma is igehirdetők
és
kezni a harcikocsik
gyülekezet
vezetők, a kerekét,
hivatásukhomályt
mellett.
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind
a
De váratlanul
változás állt elő
tanuSzabadító Úr
feladata.egy
Õ viszi
véghez
a
lásomban.
Délelőtt,
lyukas
órán,
szabadítást az
kegyelembõl.
Hitharmóniuáltal fojátszottam
előtérben álló
gadhatod
el. Hit
általbelépett
élhetszVitkai
szabadon,
mon,
amikor
sietve
úr, a
református
és igen
bár mindig gyülekezet
üldözötten, kántora,
de ugyanakkor
szigorúan
rám szólt,
miért nem
gyõzelmesen,
mert hogy
az Úrénhadakozik
járok
érted. az ének-zene órákra. Szerbül szólított
én meg amagyarul
válaszolA meg,
tengerparton
halál kapujában
tam, mert tudtam, hogy magyar. Hiszen
Istenbepedig
megnyitotta
őálltak,
állította
az orgonát
azonszámuka kongra az élet kapuját,
és õktemplomban,
átléptek a haresszuson
a református
de
életbe. rám. Azt válaszoltam,
őlálból
nem az
emlékezet
hogy
és tanítottam is
Ezttanultam
a lépést tezenét
se halogasd!
Szabadkán a zenedében. Még indulatosabb lett és szinte berontott
az irodába.
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!IMÁDKOZZUNK
EGYMÁSÉRT
„Nem igazságtalan
az Isten, hogy
elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
és a
A Magyar Baptisták Világszövetszeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ
ségébe hatmelyet
magyar
baptista szövetség
neve iránt, amikor szolgáltatok és szoltartozik.
Aki szeret(Zsid
messzebbre
gáltok
a szenteknek.”
6:10) látni a
közvetlen környezeténél - az Evangéliumi
Hírnökhogy
olvasói
bizonyára
Köszönjük,
gondoltak
ránkilyenek
neés
imádkozni
is
kész
távolban
élő testhéz helyzetünkben.
véreiért,
annak
azt végi
ajánljuk,
hogy
Imaházunk
augusztus
leomlása
és a
következő
sorrend
szerint
tegye
azt.
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít benHétfőn
baptista
nünket
egy úja ésmagyarországi
szép hajlékot építeni
testvérekért
és
az
egyház
vezetőiért,
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõPapp János
elnökért ésjövõ
munkatársaiért.
ségére.
A munkálatokat
tavasszal
kezdjük
meg, aaddig
a nem várt
Kedden
Romániában
élőtervemagyar
zéssel
és aztestvérekért
engedélyek és
beszerzésével
baptista
a szövetség
foglalkozunk.
vezetőiért, dr. Simon József elnökért és
Tervünk és szándékunk végrehajmunkatársaiért.
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
Észak-Amerikában
általSzerdán
számunkraazeljuttatott
összeget:
és Ausztráliában
élő magyar baptista
$5,000,
azaz ötezer dollárt.
testvérekért és a szövetség vezetőiért,
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
dr.
Herjeczki
Géza elnökért
és munkasegítségét,
társaiért.kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
Csütörtökön
a áldását
délvidéki
magyar
szolgálatukra
Istenünk
kívánjuk.
baptista testvérekért és a szövetség
vezetőiért,
Nyúl Zoltán
és Nagy Tibor
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
lelkipásztor
testvérekért.
Baptista
Gyülekezet
nevében:
Pénteken aPapp
felvidéki
baptista
Dánielmagyar
lelkipásztor
testvérekért Szatmári
és a szövetség
vezetőiért,
István gondnok
Dóczé Bálint lelkipásztorért
és munkaLisztes Tibor presbiter
társaiért.
===========================
Szombaton a kárpátaljai magyar
baptista VÁRJ
testvérekért
és a szövetség veMÉG!
zetőiért, Nehra Bálint lelkipásztorért és
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
munkatársaiért.

Megállt a víz.
Hallottam, amint
mondta óriási
az igazgató
Minthogyha
kéz
testvérnek, hogy miért
kapacitálják
tartotta
volna föl,őt a
zenetanításra, mikor van előadójuk.
megállt,
Persze ő sem tudhatta,
hogy én
kegys rakásra
gyûlt,
vesztettként vagyok itt. Így kénytelenek
feszült,
voltak alkalmazni,
és felkértek.
Úgy
hullám hullámra
hõkölt.
éreztem, hogy vállalnom kell
az Úr
Megállt
szent nevében. Nagyon nehéz
helyzetegy percre,
ben találtam magam,
mert
tudtam,
hogy
amíg a túlsó partra
a táblán és krétán kívül semmi eszköát nem
értünk.
zöm sincs. Csak egy német
harmóniumiskola volt, és még kottás gyülekezeti
Várj
még Uram!
énekeskönyv sem. A
hangszer
tanulásKezedtanulónként,
ne vedd el! és
ra tizenöt percet adtak
mindig
itt vagyok,
heti két órát Még
az ének
és zeneelméletre.
még
mindig ittÓráról,
vagyunk
sokan.
Hitben
indultam.
órára
írtam
a gyakorlatokat az ismert gyülekezeti
énekekből.
Herjeczki Géza (1977)

POSTMASTER:
A szünidőben voltam fönn Pesten, de
Send
3579 tomert
Gospel
Messenger,
nem
sok Form
hasznomra,
szintén
német Subscription Manager,
harmónium-iskolát
kaptam.
A később MI 48195 USA
12409 DEVOE ST.,
SOUTHGATE,
megjelent harmónium-iskolát se tudtam használni, mert leginkább magyar
egyházi dallamokra épült, ami a szerb
fülnek idegen. Különben csak két évet
kaptam arra, hogy megtanítsam a négyszólamú énekek játékát. Idővel, sokszorosítással, két füzetben, elkészítettem a
saját iskolámat. Ugyanúgy a szolfézst is.
Egy füzetben a gyakorlatokat, melyek a
gyülekezeti énekekből álltak. A másik
füzetben pedig az énekelhető két, három és négyszólamú énekek, melyeket
magam komponáltam a tanulás menete
szerint. Úgyhogy már az első félév végén, karácsonykor énekelhettek és játszhattak is. A háromszólamú énekeket is
tudták már játszani a hétköznapi istentiszteleteken, megszokva a nyilvánosÍgy nõttem az Úr Jézus ismeretében.
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