VOL. 102.
105. NO.
NO.9.6.SEPTEMBER
june 2013. 2010.

105.9.Évf.
6. szÁm,
2013. júnIUS
102. ÉVF.
SZÁM,
2010. SZEPTEMBER

Hungarian Baptist Convention of North America

Since 1908

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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a
getésekkel, játékokkal és szalonna sühibás,
hogy
ide
jutottunk?
téssel zárult az este.
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
Vasárnap
délelőtt került sor a záró
szinten
a hitéletében.
gyülekezeti alkalomra, amely éneEkkor
Mózesnekmajd
eszébe
jut Dániel
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kekkel
kezdődött,
Püsök
ígérete. magyar
2Mózes 6:
6-8. Isten
megígérte,
testvér
nyelvű
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hogy megszabadítja
egyiptofolytatódott.
Azutánõket
SzinazJoshua
tamiak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az
ígéret
núságtétele és bemerítése következett.
földjére.
Akkor tehát,
nem kellhívő
félnicsaa
Joshi
elmondta,
hogy mélyen
jelen veszedelemtõl,
mert ezakik
csakpéldás
egy
ládtagokkal
van körülvéve,
élettel
járnak aelőtte.
Tudatosan
rövid epizód
nép életében.
Nemakarta
ez a
meghozni
legfontosabb
döntését,
vég, Isten élete
folytatást
ígért. Most
az a
hogy
Istent
választja,
teszi
az
dolgunk,
hogy
erõsen Jézust
ráálljunk
Isten
első
helyre.
Örömmel
adjaa népet:
egész Ne
vaszavára.
Így bátorítja
Mózes
lóját
Krisztusnak.
Hálásak
vagyunk
féljetek!
Álljatok helyt,
és meglátjátok
Joshiért;
kívánjuk,
hogy
Isten
vigyázzon
hogyan szabadít meg ma az Úr bennerá és áldja meg őt. Az ifjúsági találkozó
teket! 2Mózes
13, 14.
finom
ebéddel 14:
és Santa
Monica-i kiránMózes
nem
okosabb,
mint a nép, csak
dulással zárult.
hisz
Istenben, és ameghallgatta
hit beszédét mondja
Imádságainkat
az Úr:
tovább
az
üldözött
adott erőt a munka szabadoknak.
elvégzéséhez, Ha
viIsten az aki,
akkor
teljesíti az
Õ beszédét.
gyázott
ránk,
és küldött
áldást,
bőven.
Ebben hitt Mózes.
Köszönjük
a testvérek szolgálatát.
Ha azt kérdezte volna valaki MózesŐri Kulcsár Ibolya
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János

What on earth is life about?

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

Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
No longer a slave,
a brother! Philemon
elfeledkezzék
a ti but
cselekedeteitekrõl
és a 1:16
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.
A konferencia
logója. /végrehajPüsök
Tervünk
és szándékunk
Dániel
/ Novák
József
tására
fogjuklelkipásztor.
fordítani a kedves
testvérek
Szinösszeget:
Joshuát. /
általlelkipásztor
számunkrabemeríti
eljuttatott
Vasárnap délelőtti éneklés. /
$5,000,
azaz ötezerfiatalok
dollárt. egy része a
A résztvevő
vasárnapi
istentisztelet
után.
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó partra
át nem értünk.
Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb

Magyarországi Baptista Egyház

lett volna
szolgaként meghalni
Egyip- Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet
ÉSZAK-AMERIKAI
MAGYAR
BAPTISTA
SZÖVETSÉG
tomban. Kiderül, hogy van a népnek

folytatás az 1. oldalról

4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
Az élet gyötrelem, de azért van106.
mit enni,
hite, de még nagyon
gyenge
az a hit.28
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– 2013.
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30.
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de haTábor,
balul ütRama,
ki valami,
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koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen
róluk,
és
Well, the timegondoskodik
went by so fast
I don’t
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We ahad
azon breeze
a húsvét
hajnalon,
amikor
mi
much
fun doingtörtént.
activities like playing
szabadításunk
volleyball
and frisbee,
shopping, hiking,
Sõt, személyes
bizonyságom
van arand
sutes at night.
ról,even
hogyhaving
velem szalona
együtt virrasztott
az Úr
Although
these egy
things
awesome
28 évvelall
ezelõtt
téliwere
estén,
amikor
torólam
experience
and enjoy,
I havebilincsei.
to say my
is lehulltak
a rabtartó
favorite part of the whole conference was
the services.
joke. I loved
the szabatheme
ÜldözöttNo
szabadok,
gyõztes
for
the
conference,
which
was
“What
dok. Elindultak tehát. Nem volt on
teEarth
is Life About?”.
Andlehetett
the messages
lekommunikáció.
Nem
mobilwhich were given by Pusok Daniel were
telefononI really
rákérdezni
a sor
elején,
amazing.
felt the
Lord
usinghogy
him
hátul
minden
rendben
van-e.
Közelthen
két
because I believe he spoke to more
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
just one person with his words.
öregek,
barmok,
szekerek,
végeIf I hadjuhok,
to pick
my favorite
service,
láthatatlan
A Veres
parteven
thoughkonvoj.
all of them
weretenger
fantastic,
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
EgyI would have to choose Saturday
szer csak
felröppen
a hír,
az egyiptomi
night’s
message.
That
night
I really
sereg
pánik just
a táborfelt
likeközeledik.
Daniel’s Kitör
wordsa were
for
ban.His
Elõlmessage
a tenger,that
mögöttük
ellenség.
me.
night az
was
about
A purpose
nép elõbbofsegítségért
kiált Istenhez,
the
life. Sometimes
we ask
ourselves
“What
is the
of life?”
aztán pedig
neki
esikpurpose
Mózesnek:
Mit
ortettél
“What
is the purpose
of my life?”
and
velünk,
miért hoztál
ki minket

lett volna szolgaként meghalni Egyipnot
even the
brightest
minds
help us
tomban.
Kiderül,
hogy
van can
a népnek
answer
difficult
hite, de this
mégsomewhat
nagyon gyenge
az aquestion.
hit. Ha
There
is onlya one
whotisztelik
can trulyazanswer
jól mennek
dolgok,
Urat,
the
question
and
help
findpánithe
de ha balul üt ki valami,you
máris
answer. As Daniel said, “You don’t have
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
to invent your purpose for life, or look
hibás,inside.
hogy ide
deep
Alljutottunk?
you have to do is look
Mellesleg,
sok keresztyén
tart ezen
a
up.” As he continued
preaching,
he was
szinten
a
hitéletében.
telling three things that help us find that
EkkorinMózesnek
eszébe jut Isten
purpose
life:
ígérete.
Isten megígérte,
1) Find2Mózes
the way6:of6-8.
making
uselessness
hogy
megszabadítja
õket
az egyiptoto usefulness,
miak
kezébõl,
és beviszi
az ígéret
2) Doing
things
fromnépét
conviction
or
basically
you have
to do
things
földjére. Akkor
tehát,
nem
kell because
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?
Erreknow
Mózeswhy
csakyou
aztwant
válaszolhatta
volna,
you
to do them,
and
hogy:
Nem
tudom.
Ha
valaki
azt
kér3) To move from a short term thinking
dezte
volna: Mózes,
megpoint
neto
an eternal
thinking.mondd
The third
künk,got
hogyan
szabadít
Isten
really
to me. Daniel
used meg
the example
bennünket
ebbõl
helyzetbõl?
of
Jacob and
Esaua lehetetlen
and how Esau
gave up
Mózes
volna,
his
birthcsak
rightazt
for válaszolhatta
a bowl of stew.
Esau
gave
his birth
right,
which
at the time
hogy:upNem
tudom!
Egyet
azonban
tuwas
and sacred,
for a
dok! very
Az Úrimportant
harcol értetek,
és a lehetetfew
minutes
ofvezetni,
enjoyment.
me,
lenbõl
is ki tud
mert To
Õ az
Úr.this
meant
that
I
can’t
play
around
with
my
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, kolife.
This
gift
of
having
eternal
life,
that
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
I have, should be the most important
annak minden
látszik is.in
motivation
in ellentmondani
finding my purpose
Nemhowever,
tudom, hogyan
szabadít
csak
life,
if I give
it up meg,
for couple
várok
rá
és
hiszek
benne,
és
amit
nekem
of minutes of drugs, or a night partying
mond,
megteszem.
többi
pedig of
azlife
Õ
and
having
sex, thenAmy
purpose
feladata.
Útat nyitni
tengeren,
has
went away
and theafuture
I canlefélook
kezni a to
harcikocsik
forward
is death. kerekét, homályt
God has az
given
us the greatestmind
gift the
bocsátani
egyiptomiakra...
a
world
has Úr
ever
known,Õbut
have to
Szabadító
feladata.
visziwevéghez
a
watch
out not
to give it up
satan’s
szabadítást
kegyelembõl.
Hitfor
által
fotwist
and el.
tricks.
It’s élhetsz
a constant
battle,
gadhatod
Hit által
szabadon,
but
we focus
on God’s
and put
bár if
mindig
üldözötten,
deword
ugyanakkor
him
first in our mert
lives, az
we Úr
willhadakozik
win at the
gyõzelmesen,
end.
érted.
Our purpose in life is to let God and
tengerparton
halál step
kapujában
his A
spirit
guide us ona every
we take
álltak,
Istenlead
pedig
megnyitotta
so
we can
more
to Christ számukeach and
ra az élet
a haevery
day. kapuját,
God willés
useõkusátléptek
all differently,
lálból
but
it’saz
upéletbe.
to us to listen to him and obey
himEzt
soawe
cantefind
out our purpose in
lépést
se halogasd!
life and use it to bless him.
Robert János
Juhasz
Lukács

Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
TheBerettyóújfalu,
youth conference
4100
Eötvös u.weekend
2.
inwww.baptista.hu/berettyoujfalu
Alhambra, California, was such
a blessing! A couple months prior, I
didn’t think I would be able to make it,
Kedves
Jézus
but
by theTestvéreink
grace of God,
I wasKriszblessed
tusban!
with the opportunity to take part in one
Kedves Amerikai
Baptista
amazing
weekend. Magyar
From the
moment
Szövetség!
I arrived to the moment I left, I knew
God
wanted
me to be az
there
because
„Nem
igazságtalan
Isten,
hogyHe
had so much
teach me that weekend.
elfeledkezzék
a titocselekedeteitekrõl
és a
While I can
honestly
say that I az
enjoyed
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
Õ
every
single
day of
the conference,
from
neve
iránt,
amikor
szolgáltatok
és szolthe great
activities (Zsid
planned,
gáltok
a szenteknek.”
6:10)the praise
and worship, to the fellowship, and all
thegondoltak
way down
Köszönjük, hogy
ránk to
ne- the
héz helyzetünkben.delicious food prepared
Imaházunk augusztus
végi
leomlása
és
by true
woman
of God,
lebontása után jóthere
reménységgel
is just one vathing
gyunk afelõl, hogyI Isten
megsegít
would
like tobenpass
nünket egy új és along
szép hajlékot
építeni
and share
with
istentiszteletek céljára,
az Õ neve
everyone,
and dicsõthat is
ségére. A munkálatokat
jövõ tavasszal
the message
from that
kezdjük meg, addig
a nem várt
weekend.
Thetervemotto
zéssel és az engedélyek
for the beszerzésével
weekend was,
foglalkozunk.
“What on Earth Am I
Tervünk és szándékunk
Here For?”végrehajand while
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
Pastor
Pusok,
Daniel,
által számunkra eljuttatott összeget:
from
Toronto,
Canada,
$5,000, azaz ötezer dollárt.
shared so many lessons
Ezúton is megköszönve
testvéreink
from God’s
word with
segítségét, kérjük továbbra
minket és to
us thatis aweekend
azanswer
Úrra figyelõ
imádságaikat!
the motto
question Minden
for us, a
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.
couple different
points
really
spoke to
my heart. One point that Pastor Pusok
Testvéri
a Berettyóújfalui
made
wasszeretettel
that in order
to discover what
Baptista
Gyülekezet
nevében:
our purpose is we must focus on two
things in life.Papp
The Dániel
first being:
Love God
lelkipásztor
with all yourSzatmári
heart and,
secondly,
do the
István
gondnok
same with yourLisztes
neighbors.
explained
TiborHe
presbiter
that when we love God and when we love
===========================
others, we fulfill our purpose by serving
God and serving others, going from
VÁRJ
useless to
useful, MÉG!
by God’s grace. Most
importantly,
one(2Móz
must always
remember
Józsué 3:16
14,21-22)
that, “my life is not about me.” We must
live to glorify God! Another
Megálltpoint
a víz.that
really stuck with
me
was
that
we
must
Minthogyha óriási kéz
learn to switch fromtartotta
short term
thinking
volna
föl,
to eternal thinking. Everything
in this
megállt,
life will resonate even greater in eternity.
s rakásra gyûlt,
Last but not least, Pastor Pusok pointed
feszült,
out the things that God says about
us in
hullám
hullámra
hõkölt.
His word. He
pointed
out that
we are
Megállt
responsible beings in the eyes
of God
egy
percre,we
and when we finally meet our Maker,
a túlsó
partra
will not be able toamíg
blame
anyone
for our
át nemGod
értünk.
decisions or shortcomings.
really
spoke to my heart and had so much to
Várj még
teach me over the weekend
at Uram!
the youth
Kezed
vedd
el!
conference. I would
just ne
like
to thank
Még
mindig itt
vagyok,
everyone at the
Alhambra
church
for all
of their
workittinvagyunk
puttingsokan.
together
méghard
mindig
such a blessed weekend!
Gabriella
Herjeczki
GézaLakatos
(1977)
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MICHAELSZABADOK
KORNYA
ÜLDÖZÖTT

folytatás
az 1. oldalról HERO (7)
AN
APOSTOLIC

by Béla Udvarnoki*
Az élet gyötrelem,
de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes
temetéshez
való jogukat is
LESSONS
OF KORNYA'S
megtarthatták. WORK
Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint
a semmi,demonstrated
és úgy sincs kilátás
1. Kornya
with ennél
his
többre. Fogadjuk
el a helyzetet,
ésBaptist
az adott
remarkably
successful
work that
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
mission
work
is a people's
movement.
Hányanappeal
tengetik
az best
életüket
ma is
Its popular
is the
assurance
a rabszolga-gondolkodással?
ofezzel
its spreading.
Így tengette
az életét
míg el
The
direction
of Izráel
missionary
nem jött hozzá
a Szabadító speaking
és ki nem
advancement
is - figuratively
hozta õketand
a szolgaság
házából. - down
horizontal
not perpendicular
from above. The effect of parity in lifestyle,Milyen
in earthly
possessions was
well
a mi Szabadítónk?
2Mózes
recognized
in the time
of the Apostle
12:42-ben találunk
egy különös
mondaPaul.
In the case of Kornya the fact that
tot Istenrõl.
he dressed
likeaztheÚrother
Virrasztott
azoncountrymen,
az éjszakán,
wore
boots
instead
shoes - likeEzthe
amikor
kihozta
õketofEgyiptomból.
az
city
fellows,
atevolt.
what they ate, slept
éjszaka
az Úré
where
they slept
createdvan
confidence
Micsoda
evangélium
ebben a
among
his peers.
The "oneness"
with
his
mondatban?
Virrasztott
az Úr.
Pedig
people
many
doors to
Izráel opened
õrizõje the
nem
szunnyad
és their
nem
hearts.
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Hungary
supposed amikor
to be ChristiÚr
azon azis éjszakán,
kihozta
annépét
fromEgyiptomból?
the very beginning of the XIth
century.
It is Christian
name
even
Emberileg
szólva – by
Isten
mindent
today.
But
that
kind
of
Christianity,
at
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
least
until Hungary
was slipped minden
behind
az éjszakán.
A szabadulás
the
Iron Curtain,
was nothing
else for
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
most
of
the
people
than
part
of
the
social
minden pillanatot figyelõ tekintetével
life.
Many
country
people
expressed
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
this
obligation
in this
way:hogy az Isten
koszos,
rongyos
nép,
"One
just
has
to
have
a religion,
személyesen gondoskodik
róluk, he
és
cannot
live
like
a
beast"
and
mindent félretéve figyel rájuk? religion
they1500
had. évvel késõbb ismét virrasztott
In this kind of religious circumstances
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
ministers did not have much spiritual or
csütörtök
éjszakán,
a pénteken,
moral
influence
on theazon
average
citizens.
azon
a
húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
The priest or minister "had to say" from
szabadításunk
történt.
the pulpit what they said.
Sõt,when
személyes
arBut
a manbizonyságom
came fromvan
their
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
midst and rank, with their level Úr
of
28 évvel ezelõtt
egy téli estén,
amikor
education
and proclaimed
the Gospel
rólam
is theological
lehulltak a jargon,
rabtartóthe
bilincsei.
not
using
modest,
simple hearers raised their heads: this is
Üldözött
szabadok,
szabasomething
different!
Not gyõztes
only different,
dok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
tebut it was credible. When the priest
lekommunikáció.
lehetett
mobilcalls
to repentance,Nem
he had
to say
so,
telefonon
rákérdezni
sorthe
elején,
hogy
because
he learned
thatain
seminary.
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
But when a modest, sincere man, one két
of
milliós
their
peersnép,
toldasszonyok,
them aboutgyermekek,
their sins,
öregek,
juhok,
barmok, szekerek, végethey
had to
pay attention.
láthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. EgyMISSIONARY
Fund
szer csak
felröppen a hír,
az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborContributions
canmögöttük
be mailed
our
ban.
Elõl a tenger,
azto
ellenség.
Zsigmondkiált
Balla,
A népTreasurer,
elõbb segítségért
Istenhez,
2563
Nixon
Way,
Fullerton,
CA. Mit
aztán
pedig
neki
esik
Mózesnek:
tettél velünk, miért hoztál ki minket

9. oldal
3. oldal

Of course 2Mózes
"Kornyas"
cannot
be
Egyiptomból?
14: 10,
11. Jobb
educated
in
Christian
schools
only
lett volna szolgaként meghalni Egyipthe
Lord Kiderül,
can appoint
still
tomban.
hogy them.
van a But
népnek
the
Christian
communities
can
create
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
favorable
jól mennekspiritual
a dolgok,atmosphere
tisztelik az where
Urat,
"Kornyas"
may
grow.
de ha balul üt ki valami, Opportunity
máris pánicalls out heroes and leaders. Christians
kolnak seek
és bûnbakot
keresnek.
a
should
ways and
means Ki
to volt
create
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
the opportunity.
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten
a hitéletében.
2. Kornya
proved that no education
Mózesnek
jut spiritIsten
canEkkor
substitute
for theeszébe
earnest,
ígérete.
2Mózes
6-8. Isten
megígérte,
led
study
of the6:Bible.
He studied
the
Scripture
not as a religious
but as a
hogy megszabadítja
õket book
az egyiptobasic
in life.
One can
readazover
the
miak guide
kezébõl,
és beviszi
népét
ígéret
Bible
many
timestehát,
and be
justkell
"religious",
földjére.
Akkor
nem
félni a
or
leadveszedelemtõl,
even a wordly life,
Kornya
jelen
mertbut
ezfor
csak
egy
the
Word
of
God
served
as
bread
rövid epizód a nép életében. Nemforezhis
a
soul, a lamp unto his feet, and protecting
vég,
Isten
folytatást
ígért.
Most
az
rail that kept him from the abyss of sin.a
dolgunk,
hogy erõsencould
ráálljunkperhaps
Isten
His
hearers
szavára. Így bátorítja
Mózesbetween
a népet: Ne
unconsciously
distinguish
the
féljetek!
Álljatokbeautiful
helyt, és sermon
meglátjátok
well
delivered,
and
hogyan szabadít
megsimple
ma az meaningful
Úr bennebetween
Kornya's
teket! 2Mózes
14: 13,
14. came from life
substantial
speech,
which
experience
- and
was easily
Mózes nem
okosabb,
mint aapplicable
nép, csak
to
theIstenben,
life of the
hisz
éshearers.
a hit beszédét mondja
Kornya
old, but often
tovább
az proved
üldözöttthe
szabadoknak.
Ha
forgotten
truth:
WordazofÕGod
is the
Isten az aki,
akkorthe
teljesíti
beszédét.
best
text
for anyone who wants to
Ebben
hittbook
Mózes.
preach the Gospel.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl:
teljesíti Isten,
amit megígért?
3. Mikor
Kornya
established
many
Erre Mózes csak
válaszolhattamission
volna,
churches
and aztso-called
hogy: Nem
tudom. Haplaces.
valakiThe
azt word
kérstations
or preaching
dezte volna: must
Mózes,
meg ne"established"
not mondd
be understood
in
today's
terms. There
were no
"charter"
künk, hogyan
szabadít
meg
Isten
members.
accepted
the Lord
bennünket Those
ebbõl awho
lehetetlen
helyzetbõl?
in
each csak
locality
together three
or
Mózes
aztcame
válaszolhatta
volna,
four
forEgyet
Bible study,
prayer
hogy:times
Nema week
tudom!
azonban
tuand
Organizations
were of
dok! fellowship.
Az Úr harcol
értetek, és a lehetetsecondary importance. It is like a paralenbõlhowever,
is ki tud vezetni,
Úr.
dox,
Kornya mert
was Õ
notazchurch
Ez
a
bibliai
hit.
Hinni
azt
jelenti,
conscious but soul conscious. By kothis
molyan
amitmission
Isten mond,
ha
he
left aveszem
legacyazt,
to all
workers
annakcame
minden
látsziksoul
is.
who
afterellentmondani
him: the individual
Nem
hogyan szabadít
meg, is
csak
is
the tudom,
most precious.
His salvation
the
várokconcern.
rá és hiszek
ésthe
amitchurches
nekem
first
Thebenne,
birth of
will
follow
the salvation
soulsazand
mond,
megteszem.
A többiofpedig
Õ
not
the other
around.
This legacy
feladata.
Útat way
nyitni
a tengeren,
leféof
Kornya's
should be remembered
by us
kezni
a harcikocsik
kerekét, homályt
modern
Baptists.
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító
Úr feladata.
véghez to
a
We praise
the LordÕ viszi
for giving
our
Hungarian
Baptist mission
a great
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által
fomissionary
Kornya.
Let us
gadhatod el.like
HitMichael
által élhetsz
szabadon,
all
that üldözötten,
another Kornya
may appear
bárpray
mindig
de ugyanakkor
on
the field, andmert
let usaz
prepare
the soil in
gyõzelmesen,
Úr hadakozik
which
more
Kornyas
may
grow.
érted.
A tengerparton
a halál
kapujában
(This
is the last chapter
of the
booklet.)
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a ha* Booklet,
published by the Hungarian
lálból
az életbe.
Baptist Union of America, 1983., pp.16.
Ezt a lépést te se halogasd!
Double anniversary: Michael Kornya
(1844-1917) Bela Udvarnoki
Lukács (1897-1992)
János

Marguerite
KishEgyház
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Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban! –
Kedves
Amerikai Magyar Baptista
1/16/2013
Szövetség!
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl és a
God called
szeretetrõl,
tanúsítottatok az Õ
Ma rg uermelyet
ite
neve
iránt,heavamikor szolgáltatok és szolto her
gáltok
szenteknek.”
(ZsidHim
6:10)whom she
enly ahome
to be with
loved and served all of her life. He
Köszönjük,
hogyagondoltak
ránk
blessed
her with
long life -96neyears.
héz
helyzetünkben.
She was born in New York City to the
Imaházunk
augusztus
végi
leomlása
late
Julius and
Theresa
Modi
Kish.ésShe
lebontása
után jó wife
reménységgel
vawas
the
devoted
to
the
late
Arthur
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benStumpf.
years.hajlékot
He wasépíteni
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állóKriszcsoport
tusban!
is érkezett, akik a zenés szolgálaton túl
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MACEDÓNIáBAN
Életem (40)

Ismét egy meghívás, ezúttal Jugoszlávia legdélibb csücskébe, Macedoniába. A
hármashatáron levő faluba Kolasinoba.
Tél van, téli iskolaszünet, de most délre
megyek, ahol - február lévén - az Égei
tenger felől már meleget fúj a mediterrán szellő.
Tanítani fogok. Nem történik semmi
nagy dolog, de tudom, hogy munkám beletartozik a nagy egészbe. Isten országának szövetébe ez is egy szál, melyet én fonok meg, itt. Hogy hová és hogyan, ezt a
nagy Mester, az én Uram, tudja. Egyszerű szolga vagyok, munkámat Ő értékeli.
Ez a hit és tudat ad nekem erőt és örömet,
hogy benne vagyok a nagy egészben. Ha
ezt nem tudom, akkor nem tudtam volna
dolgozni az Úr munkájában.
Sok vélemény elhangzott, hogy mit
hogyan kellene. De olyan jó tudni, hogy
van Valaki, aki ismeri igazi indítékaimat. Tudja, hogy szeretem Őt, ahogy
Péter is tudta, hogy az Úr jól ismeri őt.
Ilyenkor az Úr is tudatja velünk szeretetét. Csak ebben a szeretetben, mely maga
az Isten, aki Atyám lett a Jézus Krisztusban, lehet elviselni a munkával járó
terhet. Ezét vagyok gyakran a „Vagyok”
társaságában. Az éltet, amikor szótlanul,
kimondhatatlanul fohászkodik a lelkem
Istenhez. Hogy megteremhessem a lélek
gyümölcseit. Igen, a gyümölcsök fogynak. Újra és újra, folyamatosan teremni
kell őket, és ez csak az Úr szeretetének
melegénél lehetséges, sehogy másként!
A szemináriumba beiratkozott három
Macedon fiatal, és a második év téli
szünetére meghívtak gyülekezetükbe.
Metodista hívők voltak, mint ahogy az
egész falu. Kolasino jó nagy falu, nagy
gyülekezettel. Nappal szolfézst és zeneelméletet tanítottam, este pedig a
kórussal gyakoroltunk, a leendő karvezetők is. Jól énekeltek - a keleti egyház
akapella éneklés stílusában, hallásból,
több szólamban. Hiszen ők is Szlávok.
Jugoszlávul beszélünk, de Macedónul
éneklünk. Sokban különbözik a Szerb
nyelvtől, de egy kis fordítással meg tudtam érteni a szöveget.
Ezek a fiatal emberek annak örömére
hívtak meg, hogy megtanultak énekelni.
Ugyanis amikor eljöttek a szemináriumba, még nem tudtak énekelni. Az egyik
azért panaszkodott, hogy a melle mintha abroncsba szorulna, nem jön ki hang
a száján. Különösen, ha mások előtt
kellett énekelni. Alaposan utána kellett
néznem a különböző módszereknek,
hogy ezeket a szorongásokat feloldjam.
Sikerült. Mikor elbúcsúzott, azt mondta:
Eszter testvérnő, az egyik legfontosabb
számomra abból, amit itt kaptam, hogy
megtanultam énekelni! Az ő gyülekezeti szolgálatában ez neki fontos volt.
Hívő emberek. Megtért emberek. Kedvesek, figyelmesek. Ismerik az Igét. Én
2013. június

mégis tartózkodó voltam és vagyok,
mert nem tudom megérteni, hogy lehet
a keresztséget előre megtenni, csecsemő
korban, mintegy "minden esetre"? Számomra a keresztség a bűnbánat, a megtérés után kerül sorba, mint a hit nyilvános,
tudatos megvallása. A két hét alatt nem
említettem ezt, de ők sem. Viszont mikor
évek múlva egy szlovák metodista fiú nálunk baptizált, a vezetőségük megszakított minden kapcsolatot velünk.
Este még összejöttünk egy-egy háznál beszélgetni, játszani. Körülültük a
gazdagon megrakott asztalt, mert itt aztán minden megterem: a földi mogyoró,
a rizs, a sok fajta szőlő. Február lévén
a fóliasátrakban már piroslott a paradicsom, és a tenyérnyi, óriás zöldpaprika.
Sárgállott a citrom az előszoba citromfáján. Reggel Bivaj tejet ittam. Ők nem
fáztak, de én igen. Kis szobámban a
mangán parazsa melegített. Gyapjú volt
a takaróm, s a szőnyegek. Sok birkát neveltek. Gazdag és finom ételeket főznek.
Egy délután fel mentünk a hegyre. Ott
álltam a hármas-határon: jobbról Bulgária, balról Macedónia, előttem pedig
Görögország. Messze el lehetett látni, és
emlékezni az Evangélium terjedésére,
egészen e vidékekig.
Azóta Macedónia önálló állam. Fővárosában, Skopjéban van baptista
gyülekezet. A vezető testvér amellett,
hogy ismert tudós, kutató, igen komoly
hívő, a híveivel együtt. Muzulmán és
görögkeleti hívek között komoly bizonyságtevők. Grozdánov testvér igen
tüzes evangélista volt, Jugoszlávia szerte evangélizált. Tudós fia is az. Nálunk,
Szabadkán is evangelizált egy alkalommal, igen hatásosan használva nagy biológiai és teológiai tudását.
De ez alkalommal Metodista híveknél
voltam. Jó volt. Szívesen emlékszem rájuk, bár a jeremiási igéhez tartom magam: "Nekik kell hozzád térniük, nem
neked hozzájuk!" Jer 15,19b
Nagyajtai Eszter

Hogy mindnyája egyek legyenek!
folytatás a 10. oldalról
Délután 4-5 körül gyalogosan – egy kis
városnézést is közbe iktatva, például a különleges Európa Udvarba -, vagy autóval
átmentünk a magyar református templomhoz, ahol este 6-kor zenés evangélizációs
istentiszteletet tartottunk a budapesti Vox
Nova Baptista Férfikar szolgálataival.
Négyszáznál is többen hallgatták a nagyszerű kórusszámokat – orgona, zongora,
sőt némelyiket fúvószenei kísérettel és az
estét záró evangélizációt, dr. Simon József
testvérrel.
Jó volt tapasztalni, hogy a Felvidéken
élő magyar szolgatársak ismerik egymást és – amennyiben az alkalom megvan rá, össze is tudnak fogni, egymást
segítve szolgáltak, mint ahogy ezúttal
a magyar református közösség adott
helyet hatalmas templomában a kisebb
létszámú baptista közösség rendezvényének. Az Úr áldja meg őket!
Vasárnap az ott maradó vendég lelkipásztorok Dóczé Bálint testvér szervezésében a Felvidék baptista gyülekezeteiben szolgáltak. Én a Szentpéteri
Gyülekezetben hirdethettem vasárnap
délelőtt Isten igéjét, délután pedig Érsekújváron, ahol Fazekas Pál gyülekezetplántáló testvér egy magyar és egy
szlovák nyelvű kis gyülekezetben munkálkodik. Egyúttal alkalmam volt arra
is, hogy tájékozódjam a szentpéteri építkezés, imaházbővítéssel kapcsolatban
is. Örülök annak, hogy a mi szövetségünk is vállalt egy kis részt ebből a szép
munkából. Az Úr áldja meg és éltesse
a felvidéki magyar baptista missziót,
melynek a központjában a Szentpéteri Gyülekezet és lelkipásztora áll.
Feleségemmel együtt Dóczé Bálint
testvérék vendégei voltunk, akik ennek
a találkozónak a megszervezésében sokat fáradtak és kiváló munkát végeztek.
Köszönet érte!
Herjeczki Géza MABAVISZ elnök

