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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

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

MAGYAR BAPTISTA
LELKIPÁSZTOROK
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
2Mózes 14:1-14
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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
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bennünket meghalni? Mit tettél velünk,
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12 Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd
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Micsoda
evangélium
van ebben a
ismeri
fel az illető
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Úr km-re
azon az
éjszakán,
kihozta
100
fekvő
Rosetoamikor
Valfortore
kinépét Egyiptomból?
vándorlóit.
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a pánik
tábortestvér
igével
búcsúztatta
a tanulókat
és
ban. Elõl
a tenger,
mögöttük
az ellenség.
emlékeztette
hogy akiált
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ti cselekedeteitekrõl kortárés a
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Õ
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hogymelyek
gondoltak
nejelen
mert ez
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rövid epizód a nép életében. Nem ez a
sait.
A
rosetoiak
egészségesek,
mert
olaszországi
Sardinia.
A
juhtartás
renImaházunk
augusztus
végi
leomlása
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beszerzésével
kező
(Thrive;
öt térséget
mutat
be zéssel
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Nem tudom!
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tuSzatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter
dok! 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
VÁRJ MÉG!
annak minden ellentmondani látszik is.
Józsué
3:16 (2Móz 14,21-22)
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mond, megteszem. A többi pedig az Õ
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őszünk
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János Ibolya

Herjeczki Géza (1977)
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amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
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rákérdezni
a sor
elején, hogy
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Bibliaközeledik.
történeteit
használva
ban.Keresztelő
Elõl a tenger,
mögöttük
az ellenség.
tuk
János
bizonyságtételét
A nép elõbb
segítségérthogy
kiált Jézus
Istenhez,
Jézusról,
aki elmondta,
az
“Isten
Megtudtuk
azt is, hogy
aztánbáránya.”
pedig neki
esik Mózesnek:
Mit
János
Jézusthoztál
a Jordán
folyótettélbemerítette
velünk, miért
ki minket

5. oldal
3. oldal

ban,
és azonnal
elkezdte
Egyiptomból?
2Mózes
14: munkásságát
10, 11. Jobb
ezen
a
földön.
Hallottuk
azt is,Egyipamint
lett volna szolgaként meghalni
Isten
kijelentette
Jézusról,
hogy
Ő az
tomban.
Kiderül,
hogy
van
a
népnek
Isten Fia, akiben gyönyörködik. Ugyanhite, de
gyenge az a hit.
csak
az még
első nagyon
napon megtanultuk
aztHa
is,
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
hogy mit jelent imádkozni Istenhez,
és
de ha balul
üt ki valami,
hogyan
gyakorolhatjuk
azt. máris pánikolnak
és bûnbakot
keresnek.
Ki volt
a
A második
nap kérdése
az volt,
hogy
“Több
volt-eide
Jézus
annál, mint csupán
hibás, hogy
jutottunk?
egyMellesleg,
jó ember?”
csoportba
oszsokHárom
keresztyén
tart ezen
a
tottuk
szintenaa detektíveket.
hitéletében. Mindegyik csoportEkkor
saját nevet
választott,
egyjutplakátot
Mózesnek
eszébe
Isten
kellett fessen, amely képviselte a csoígérete.
2Mózes
6:
6-8.
Isten
megígérte,
portot, valamint egy csoport versenyben
hogy megszabadítja
az egyiptois részt kellettõket
vegyen.
A detekmiak kezébõl,
és
beviszi
népét
az ígéret
tívek ekkor a Biblia történetein
földjére.keresztül
Akkor tehát,
nem kellhogy
félniJéa
kikutatták,
zus sok csodái
8:14-15,
jelen veszedelemtõl,
mert(Máté
ez csak
egy
9:27-30,
14:17-21;
Márk
7:32-35;
rövid epizód
a nép
életében.
Nem
ez a
Lukács
5:1-6,
6:6-10,
vég, Isten folytatást ígért. Most7:11-15;
az a
János 2:7-11, 4:46-53, 11:41-44)
dolgunk,arról
hogy
erõsen hogy
ráálljunk
vallottak,
JézusIsten
valószavára.ban
Így bátorítja
népet: egy
Ne
több volt,Mózes
mint acsupán
féljetek!jóÁlljatok
helyt,
és
meglátjátok
ember! Jézus Isten Fia volt,
csodáinmeg
keresztül
Isten
erejét
hogyan és
szabadít
ma az Úr
bennemutatta14:be.13,Nagy
teket! 2Mózes
14. örömmel olvasták
a gyermekek
Jézusról
Mózes
nem okosabb,
mint aanép,
csak
szóló
történeteket.
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
harmadikszabadoknak.
nap nagy kérdése
tovább azAüldözött
Ha
az volt, hogy “Valódi volt-e JéIsten
az
aki,
akkor
teljesíti
az
Õ
beszédét.
zus halála?” Mint már gyakorlott titkos
Ebben hitt és
Mózes.
ügynökök
detektívek, megvizsgáltuk
Ha
azt
kérdezte
valaki Mózesújból a Bibliát ésvolna
rájöttünk,
hogy
Jézusteljesíti
valóban
meghalt,
tõl: Mikor
Isten,
amit megígért?
mégpedig
a keresztfán,
és volna,
Erre Mózes csak
azt válaszolhatta
mindezt
érettünk
hogy azt kérhogy: Nem
tudom.tette,
Ha valaki
adezte
mi bűneinket
magára
vál-meg nevolna: Mózes,
mondd
lalja. Az idősebb gyermekek
künk, hogyan
szabadít
meg Isten
csoportjával
külön
elbeszélbennünket
a lehetetlen
helyzetbõl?
gettem,
ésebbõl
hamar
rájöttünk,
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
hogy valamennyien bűnösök volna,
vagyunk,
de tudom!
Jézus áldozati
hahogy: Nem
Egyet azonban
tulálát
elfogadva
megtérhetünk
dok! Az
Úr harcol
értetek, és a lehetetIstenhez
éstud
új vezetni,
életet kezdhelenbõl is ki
mert Õ az Úr.
tünk.
Amikor
megkérdeztem
a
Ez
a
bibliai
hit.
Hinni
azt jelenti,
kogyermekeket, hogy ki szeretné
molyan
veszem
azt,
amit
Isten
mond,
ha
elfogadni a Jézus által felkínált új életet,
annak
minden
ellentmondani
látszik
is.
hét
gyermek
jelezte
azt, hogy ők
új életet
Nem tudom,
hogyan
szabadít
meg, öröm
csak
akarnak
kezdeni
Jézussal.
Óriási
volt
szívemben
és benne,
hálát adtam
várok
rá és hiszek
és amitIstennek
nekem
azért,
a Jézusról
szóló
Örömhír
mond, hogy
megteszem.
A többi
pedig
az Õ
még
mindig
életeket
át.
feladata.
Útat
nyitniformál
a tengeren,
leféA negyedik
és utolsó
nap kérdése
az
kezni
a harcikocsik
kerekét,
homályt
volt,
hogy
“Él-e
most
Jézus?”
A
Biblibocsátani
az egyiptomiakra...
mind a
ában
végzett
detektív munka eredméSzabadító Úrrájöttünk
feladata. arra,
Õ viszi
véghez
a
nyeképpen
hogy
Jézus
szabadításta halálból,
kegyelembõl.
Hit által fofeltámadt
és a Mennyországgadhatod
el. Hit általazt
élhetsz
szabadon,
ban
van. Megtudtuk
is, hogy
készíti
számunkra
a helyet, ésdehaugyanakkor
elfogadtuk
bár mindig isüldözötten,
Őt,
akkor majd mert
egyszer
ott leszünk
gyõzelmesen,
azmi
Úris hadakozik
vele
a
Mennyországban.
Ezen
a napon,
érted.
meghívtuk a szülőket, hogy jöjjenek el
A tengerparton
a halál
aznap
este, és hallgassák
megkapujában
a gyermeálltak,
Isten pedig
megnyitotta
számukkek
előadását,
amint
bemutatták
a megra az élet
kapuját,
és aranymondatokat.
õk átléptek a hatanult
énekeket
és az
lálból
életbe. a gyülekezetünk báb
Az
estazfolyamán
csoportja is fellépett, a gyermekek és
Ezt a lépést
te se halogasd!
felnőttek
nagy örömére.
Az előadást követően minden jelenlevőt
szeretet
Lukács
Jánosvacso-

rára
hívtunk meg.Baptista
A gyermekek
számáMagyarországi
Egyház
ra
ugrálóházat
és
csúszdát
is
béreltünk,
Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
valamint vattacukor
gépet.
Természete4100
Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2. jól
sen nagy volt a jókedv, és mindenki
www.baptista.hu/berettyoujfalu
érezte
magát. Sokáig beszélgettünk és
felemlegettük a hét élményeit.
Kedves
Jézus KriszHálásakTestvéreink
vagyunk Istennek
ezért a
tusban!
lehetőségért, és a sok jó visszhangért,
Kedves aAmerikai
Baptista
amelyet
Vakációs Magyar
Bibliahétről
hallottunk a szülőktől. Amikor Jézus csodaSzövetség!
tetteiről olvastunk, az egyik résztvevő
„Nem igazságtalan
hogy a
gyermek
hazamenve azaztIsten,
kérdezte
elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
a
szüleitől: “Hány Máté van már aésBibliszeretetrõl,
melyet amint
tanúsítottatok
az Õ
ában?” Másnap,
a szülő megoszneve
amikor
szolgáltatok
és szoltottairánt,
velünk,
alkalmunk
adódott
arra,
gáltok
(Zsid
6:10) könyveihogyaaszenteknek.”
gyermekekkel
a Biblia
ről beszéljünk, és letisztáztunk több haKöszönjük,
ránk
sonló
kérdésthogy
is. Agondoltak
hét közepén
azneegyik
héz
helyzetünkben.
édesanya azt mondta nekem, hogy nem
Imaházunk
leomlása
tudja,
hogy augusztus
mi történtvégi
a fiával,
deésbizlebontása
utánszikrája
jó reménységgel
tosan “Isten
üthetett bele,vamert
gyunk
afelõl,
Istena megsegít
benminden
naphogy
olvassa
Bibliát, és
minnünket
egyviszi
új ésa nagy
szép hajlékot
építeni
denhova
Bibliát, amit
megistentiszteletek
céljára,
az Õ neve
talált a házban.”
Ugyanez
a fiúdicsõminden
ségére.
A munkálatokat
tavasszal
nap megmutatta
nekemjövõ
a Bibliáját,
amit
kezdjük
addig a hozott
nem várt
tervenagyonmeg,
hűségesen
a Vakációs
zéssel
az engedélyek beszerzésével
BibliaésHétre.
foglalkozunk.
Amikor e sorokat írom, már visszajötTervünk
és szándékunk
végrehajtek
a szabadságon
levő családok,
az istására
fogjuk
fordítani
a
kedves
testvéreksok
kolaév is újból elkezdődött. Nagyon
által
számunkra
eljuttatott
összeget:
családtól
hallottam,
hogy egész
nyáron
$5,000,
azaz
ötezer
dollárt.
egyéb éneket nem hallott a család, mint
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
a Vakációs
BibliaMÉG!
Hét énekeit. Amint
aztJózsué
levélben
is (2Móz
tudattuk
a családokkal,
3:16
14,21-22)
amelyekben a gyermekek döntöttek Jézus mellett, elkezdünk majd egy foglala víz.
kozást a gyermekekkelMegállt
és a szülőkkel,
Minthogyha
óriási kéz
hogy döntéseiket
újból megerősítsük,
volna
föl,
és hitünk alapjait tartotta
biblikusan
megvizsmegállt,
gáljuk. Istennek legyen hála azért,
hogy
gyûlt,
Isten Szent Lelke mégs rakásra
ma is dolgozik!
feszült, a
Kérjük, imádkozzatok érettünk,
hullám
hullámra hõkölt.
Nyitott Biblia
Gyülekezetért,
és azért
Megállt
hogy még sok magyar ember
megisegy percre,
merje általunk Jézus Krisztust.
Imádkozzatok, hogy a amíg
meghozott
döntések
a túlsó
partra és
utógondozás eredményeképpen
tanítváát nem értünk.
nyokká nevelhessük azokat, akik Jézust
megváltójukká választották.
Várj mégGyülekezeUram!
tünkről bővebb információval
szívesen
Kezed ne vedd
el!
szolgálunk. Címünk: 11731 Breadfruit
Még
mindig
itt
vagyok,
Ln. Venice FL 34292 www.OBHchurch.
még mindig
itt vagyunk sokan.
com Email:
Kulcsarattila@yahoo.com
   Kulcsár
Herjeczki
GézaAttila
(1977)

6.2010.
oldal szeptember

2014. szeptember
3. oldal

Egyiptomból?
2Mózes 14:
10, 11. Jobb
A FÉRFISZÖVETSÉG
VASÁRNAP
ESTI
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
lett volna szolgaként meghalni Egyip-
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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.
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vártam
emberektől, és az ÚR válaszolt” – kezdte. Majd így folytatta:
“FoglalkozásomVárj
még Uram!
ból adódóan nagyon
le ne
vagyok
Kezed
vedd kötve.
el!
Vállalkozó üzletemberként
dolgozom,
Még mindig itt vagyok,
ebbőlmég
kifolyólag
az vagyunk
időmmelsokan.
jól kell
mindig itt
gazdálkodnom. Napi teendőim percekre
vannak lebontva,
ezért nagyon
oda kell
Herjeczki
Géza (1977)

8.2010.
oldal szeptember

figyelnem,
hogy a SZABADOK
kitűzött feladatokat
ÜLDÖZÖTT
mind el tudjam végezni. Még így sem
folytatás
az 1. lépést
oldalról
volt
elég, hogy
tudjak tartani az
elvégzendő
munkákkal.
Odáig
Az élet gyötrelem, de azért
vanjutottam,
mit enni,
hogy
napközben
már
a
családomtól
sem
van húsosfazék, fokhagyma és uborka,
és
fogadtam
telefonhívásokat,
csakhogy
a tisztességes temetéshez való jogukatjólis
menjenek a dolgok. Ez sem segített. A
megtarthatták.
Azaz
életÉAMBSz
egy merõpénzügyi
kinlódás,
hétvégeken
pedig
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
dolgaival foglalkozom, és végzem a jobb,
válmint
semmi,
úgy sincs
kilátás
ennél
lalt
ás arám
bízottésmunkát,
mint
a Szövettöbbre.
FogadjukArra
el a helyzetet,
és azhogy
adott
ség
pénztárosa.
gondoltam,
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
hakeretekben
ezt a munkát,
szolgálatot
feladom,
tengetik
életüket ma és
is
talánHányan
több időm
lesz az
a családomra
rabszolga-gondolkodással?
azezzel
üzleta vezetésére.
Hónapokon át harÍgy magamban,
tengette az hogy
életét mi
Izráel
mígtoel
coltam
legyen
nem jött
hozzá
a Szabadító
és ki nem
vább.
Közben
készültünk
Szövetségünk
hoztazajló
õket konferenciájára,
a szolgaság házából.
most
melyen az
elmúlt napokban néhány testvéremmel
megosztottam
azt,Szabadítónk?
hogy milyen gondokMilyen a mi
2Mózes
kal
küszködöm.
Volt,
akikülönös
azt válaszolta,
12:42-ben találunk egy
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
hogy
csak végezzem
tovább a pénztárosi
mozzanatátmíg
személyesen
felügyelte,
feladatokat,
mások e szolgálatról
minden
pillanatot
figyelõAz
tekintetével
való
lemondást
javasolták.
eltérő takísért végig.
ez a rabszolga,
nácsok
miatt Hát
nemkicsoda
volt békességem,
és
úgy
éreztem,
hogy a nép,
válaszok
nem
koszos,
rongyos
hogy
azvoltak
Isten
megfelelőek
nekem.
A mai istentiszteleszemélyesen
gondoskodik
róluk, és
ten,
amikor
az “Olyan
régen…”
mindent
félretéve
figyel
rájuk? kezdetű
éneket
énekeltük,
melynek
a karja
(“Én
1500
évvel késõbb
ismét
virrasztott
mától
kezdve
csak Őt szolgálom”)
an�-a
az Isten
a Gecsemáné
kertben, azon
nyira
megérintette
a szívemet,
hogy telcsütörtök
éjszakán,
azon a pénteken,
jesen
és nem amikor
tudtam folyazonösszetörtem,
a húsvét hajnalon,
a mi
tatni
az
éneklést.
Az
ÚR
rám
kérdezett,
szabadításunk történt.
hogySõt,
valóban
így van-e
ez nálad?
személyes
bizonyságom
vanHa
arigen,
csak
akkor
végezd
tovább
a
ról, hogy velem együtt virrasztott munaz Úr
kát, amit rád bíztam, a szövetségi pénz28 évvel
ezelõtt egy
téli estén,
amikor
tárosi
és gazdasági
vezetői
szolgálatot!
rólam
is
lehulltak
a
rabtartó
bilincsei.
Abban a pillanatban éreztem, hogy igen,
ez az a válasz, amire vártam. Az ÚR egy
szabadok,
gyõztesésszabaénekÜldözött
szövege által
szólt hozzám
adott
dok.
Elindultak
tehát.
Nemvolt,
voltmint
teválaszt. Ez csakugyan más
Nem
lehetett
azlekommunikáció.
emberek válaszai”
- fejezte
be mobilkön�telefonon
a sor elején,
hogy
nyeit
törölverákérdezni
bizonyságtevését
Balla
tv.
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
Miután egy gyülekezetben szolgálunk
milliós nép,
asszonyok,tanúsíthatom,
gyermekek,
Zsigmond
testvéremmel,
öregek,
juhok, barmok, szekerek,
végehogy
megkönnyebbülve,
felszabadultan
láthatatlan
A Veresahol
tenger
parttért
vissza konvoj.
Kaliforniába,
tovább
végzi
munkáját,
szolgálatait,
már Egynem
ján tábort
vernek,
megpihennek.
teherként,
örömmel,
az egyiptomi
ÚRnak, a
szer csakhanem
felröppen
a hír, az
gyülekezetnek
és aKitör
Szövetségnek.
hesereg közeledik.
a pánik a A
táborlyiban.
gyülekezetben
tett beszámolójában
Elõl a tenger, mögöttük
az ellenség.
említette:
“Megértettem,
minA nép elõbb
segítségérthogy
kiáltnem
Istenhez,
den
az pedig
üzlet. Vannak
fontosabb
dolgok
aztán
neki esik
Mózesnek:
Mit
ennél:
család, miért
a gyülekezet
és aminket
Szötettél avelünk,
hoztál ki

2014. szeptember
3. oldal

vetség,
ahova most
már14:
több10,
mint
éve
Egyiptomból?
2Mózes
11.21
Jobb
tartozom.
Hálát
adok
Istennek,
hogy
az
lett volna szolgaként meghalni EgyipŐ
vezetése
és segítsége
már
tomban.
Kiderül,
hogy által
van amost
népnek
jobban
tudom
osztani
az az
időmet.
Vahite, de be
még
nagyon
gyenge
a hit. Ha
lóban,
az
ÚR
ma
is
szól
hozzánk,
de
en�jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
nyire közvetlenül még soha nem tapaszde ha balul
üt ki
valami,
máris fejezte
pánitaltam
ezt meg.
Máté
ev. 6:33-al
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
be a beszámolóját: “De keressétek előhibás,
hogy
ide
jutottunk?
ször az ő országát és igazságát, és ezek
Mellesleg,
sokmegadatnak
keresztyén tart
ezen a
is mind
ráadásul
nektek.”
szinten
a hitéletében.
A tábor
igazgatójának, Balla Sándor
Ekkor Mózesnek
jut Isten
testvérnek
(Toronto) eszébe
a hirdetései
után
2Mózes
6: 6-8. Isten megígérte,
aígérete.
liturgus,
Dr. Szenohradszki
János tv
hogy megszabadítja
õket az egyiptomegköszönte
a szolgálattevőknek
az
áldozatos
és lelkiismeretes
felkészülést
miak kezébõl,
és beviszi népét
az ígéret
és
az Isten
dicsőségére
és kell
mindannyiföldjére.
Akkor
tehát, nem
félni a
unk
és örömére
jelenáldására
veszedelemtõl,
mert végzett
ez csak szép,
egy
lélekemelő
Mindenkinek
rövid epizódszolgálatokat.
a nép életében.
Nem ez a
az
oltalmában
szerencsés
vég,ÚRIsten
folytatástmegtett,
ígért. Most
az a
utat kívánt hazafelé, majd reménységgel
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
teli hangon hirdette, hogy “Ha az ÚR
szavára.ésÍgy
bátorítja
a népet:
Ne
akarja
élünk,
egy Mózes
év múlva
ugyanitt
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
találkozunk!”
hogyan
meg ma
az Úr benneAz 54.szabadít
Ráma tábori
konferenciát
Dr.
teket! 2Mózes
14:lp.,
13, 14.
Herjeczki
Géza
szövetségünk elnöke
zártanem
be.okosabb,
A gyülekezet
a fúvósMózes
mint a nép,
csak
zenekar
vezetésével,
állva énekelte
hisz Istenben,
és a hit beszédét
mondjaa
“Feltámadt
Hős, ó dícs
neked!” kezdetű
tovább az üldözött
szabadoknak.
Ha
éneket.
Püsök
Dániel
lp. testvér
imádsáIsten az aki,
akkor
teljesíti
az Õ beszédét.
gával
ért véget az
Ebbenés
hittáldás-mondásával
Mózes.
ideiHa
konferencia.
azt kérdezte volna valaki MózesDr. Szenohradszki
János
tõl: Mikor teljesíti
Isten, amit megígért?
ÉAMBSZ
Férfiszövetségének
elnöke
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte
volna: World
Mózes, mondd
meg neBaptist
Alliance
künk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket
ebbõl a lehetetlen
helyzetbõl?
South African
to become
president
of
globalcsak
Baptist
in 2015 volna,
Mózes
azt body
válaszolhatta
hogy:
tudom! Egyet Paul
azonban
IzmirNem
(BWA)--Ngwedla
Msizatu-of
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetSouth Africa has been elected president
lenbõl
ki tud vezetni,
mert Õ az(BWA).
Úr.
of
the isBaptist
World Alliance
Msiza
Ez a and
bibliai12hit.vice
Hinnipresidents
azt jelenti,were
koelected
by the BWA
General
Council,
molyan veszem
azt, amit
Isten mond,
ha
which
convened
during thelátszik
Annual
annak minden
ellentmondani
is.
Gathering
being
heldszabadít
in Izmir,
Turkey,
Nem tudom,
hogyan
meg,
csak
From
várokJuly
rá és6-12.
hiszek benne, és amit nekem
Msiza, 53, will take office at the
mond,
megteszem.
pedig World
az Õ
st
Baptist
conclusion of the A21többi
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
Congress in Durban in July next leféyear,
kezni a harcikocsik
kerekét,
succeeding
John Upton
of thehomályt
United
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
States.
Szabadító
Úrsecond
feladata.African
Õ viszielected
véghez to
a
He is the
the
BWA presidency.
William
szabadítást
kegyelembõl.
Hit Tolbert
által fo-of
Liberia
was
president
1965gadhatod
el. BWA
Hit által
élhetszfrom
szabadon,
1970.
Tolbertüldözötten,
served as de
president
of his
bár mindig
ugyanakkor
country
from 1971
until
gyõzelmesen,
mert
azhis
Úrassassination
hadakozik
during
a
military
coup
in
1980.
érted.
A BWA vice president, Msiza has
A tengerparton
a halál
been
actively involved
in kapujában
the BWA
álltak,
Isten
pedig
megnyitotta
since 2000. He sits on the számukGeneral
ra az életthe
kapuját,
és õkCommittee,
átléptek a haCouncil,
Executive
the
lálból az életbe.
Nominations
Committee, the Congress
Committee,
Mission,
Evangelism
Ezt a lépéstthe
te se
halogasd!
and Theological Reflection Advisory
Committee and the
Promotion
Lukács
János and

Development
Advisory
Committee.
Magyarországi
Baptista
Egyház
Previously,
he
served
on the BWA
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Membership Committee, the Commission
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.
on
Doctrine
and Interchurch
Cooperation
www.baptista.hu/berettyoujfalu
and
the Academic and Theological Education Workgroup.
Kedves
Testvéreink
Jézus
KriszMsiza was
president of
the All
Africa
tusban!
Baptist Fellowship, one of six regional
fellowships
of the Magyar
BWA, from
2006Kedves Amerikai
Baptista
2011 and general secretary of the Baptist
Szövetség!
Convention of South Africa (BCSA)
„Nem
igazságtalan az Isten, hogy
from
2001-2010.
elfeledkezzék
a of
ti cselekedeteitekrõl
és a
He is chair
the Local Arrangements
szeretetrõl,
tanúsítottatok
Õ
Committeemelyet
for next
year's BaptistazWorld
neve
iránt,
amikor
szolgáltatok
és
szolCongress. The congress, the first of
gáltok
a szenteknek.”
6:10)
which
was held in(Zsid
1905,
is normally
held every five years and is the largest
Köszönjük, hogy
gondoltak
neinternational
gathering
forránk
Baptists.
héz
helyzetünkben.
It marks the transition of the BWA
ImaházunkThe
augusztus
végi leomlása
és
presidency.
21st congress
in Durban
lebontása
után
vawill be the
firstjóin reménységgel
Africa.
gyunk
afelõl,
hogy
Isten megsegít
benMsiza
was
trained
at the Hebron
nünket
egyTraining
új és szép
hajlékot
Teacher
College
andépíteni
worked
istentiszteletek
céljára,
Õ neve
bi-vocationally
as a az
pastor
anddicsõschool
ségére.
munkálatokat
jövõ he
tavasszal
teacherA from
1988 until
became
kezdjük
meg,principal
addig a nem
founding
of várt
the terveBaptist
zéssel
és az engedélyek
beszerzésével
Convention
College in
1995, from
foglalkozunk.
where he left to become BCSA general
Tervünk és szándékunk végrehajsecretary.
tására
a kedves
testvérek
Hefogjuk
holdsfordítani
diplomas
and degrees
from
által
összeget:the
the számunkra
University eljuttatott
of Witwatersrand,
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
University
of South
Africa, the Baptist
Theological
Seminary
Southern
Ezúton is megköszönve of
testvéreink
Africa and
the Baptist
Institute.
segítségét,
kérjük
továbbraBible
is a minket
és
He figyelõ
pastors imádságaikat!
Peniel-SalemMinden
Baptist
az Úrra
Church in Pretoria
in 2011.
szolgálatukra
Istenünkbeginning
áldását kívánjuk.
He has been married to Sanna Mapula
since
1986szeretettel
and they have
three sons.
Testvéri
a Berettyóújfalui
The Gyülekezet
twelve vicenevében:
presidents-elect are
Baptista
Michael Okwakol, Uganda, Ernest AduPapp Dániel
Gyamfi, Ghana,
Tapan lelkipásztor
Chowdhury,
István gondnok
Bangladesh, Szatmári
Miyon Chung,
South KoLisztes Tibor
presbiter
rea, Anslem Warrick,
Trinidad
and Tobago, Jules Casseus, Haiti, Dimitrina
===========================
Oprenova, Bulgaria, Jan Saethre,
Norway, Naomi Tyler-Lloyd and Jerry
MÉG!States, Jorge
Carlisle VÁRJ
of the United
Quinteros,
Chile,
and14,21-22)
Luiz Roberto
Józsué 3:16
(2Móz
Silvado, Brazil.
Saethre of Norway will
servea as
Megállt
víz.first
vice president.Minthogyha óriási kéz
www.bwanet.org
tartotta volna föl,
megállt,
MISSIONARY
Fund
s rakásra
gyûlt,
feszült,
The purpose: supporting
the
hullámra
missionaryhullám
initiatives
of ourhõkölt.
young
people. Donations from this
fund
Megállt
will be allocated by theegy
Missionary
percre,
and Benevolence
at its
amíg aBoard
túlsó partra
mid-year meetings.át The
written
nem értünk.
applications addressed to the MBB
should state the goals and the
Várj mégtrip,
Uram!
duration of the mission
and
el!
should include aKezed
letterne
ofvedd
support
Mégofmindig
itt vagyok,
from the pastor
the applicant.
még mindig ittcan
vagyunk
sokan.
Contributions
be mailed
to
the Treasurer (address on page 2).
Herjeczki Géza (1977)

2010.szeptember
szeptember
2014.

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról
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Ez is szolgálat
Életem (53)

"Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak," Jel 3,2.
Az ilyen állapot fájdalmas. A fájdalom
nehéz érzés, de ha fáj, ez azt jelenti,
hogy élek! A fájdalom kényszerít, hogy
keressem a gyógyulást. Igaz, mondják,
meg is lehet szokni azt, és együtt is lehet
élni vele.
Fáj sokszor egyik-másik ember sorsa. Különösen fáj nekem, ha hívő ember szenved, és nem talál segítséget.
Szégyenli szenvedése okát, vagy nem
is akar szabadulni. Ezért sokszor nehéz
segíteni.
Így voltam a "čika brat"-al. Így szólították, még a prédikátor testvér is
("bácsi testvér"). Biztos voltam, hogy
tudták, mi a problémája, de nem foglalkoztak vele. (Talán azért, mert többen is
főzték a pálinkát, lévén gyümölcsösük,
szőlőjük.) A bácsi-testvér meg derűvel,
humorral fedezte fájdalmát. Sokszor
megkérték, hogy ezt-azt javítson meg
az imaháznál. Megtette szívesen.
Néhányszor velem utazott a buszon.
Én Újvidékig, ő meg átszállással Szerémségbe, ahol szőlője és háza volt. A
több mint egyórás úton Bibliáztunk.
Fejből tudott egész fejezeteket. Örült is,
hogy ezt nekem bemutathatta. Halkan
még énekeltünk is. Sok éneket tudott,
fejből. Egy ilyen alkalommal úgy alakult, hogy beszélgetés közben csak úgy,
hirtelen, a sokat rejtett fájdalom kifakadt, és megkönnyebbülten mondta:
- Eszter testvérnő, én iszákos vagyok.
Nem vagyok részeg, de ha bepálinkázok, olyankor nem vagyok a magam ura.
Nem tudok úgy dolgozni sem, és ebből
gyakran támad vita.
Bár hívők, a Pünkösdi gyülekezetből
jöttek át hozzánk, ez fájdalmas állapot.
- Ha ez igazán fáj neked, akkor így,
ahogy nekem elmondtad, mond el az
Úrnak, tanácsoltam. Tudod, hogy az Úr
a töredelmes szívet nem veti meg.
Sokáig, bár imádkoztam érte én is,
nem volt változás. A kisebbik lányt muzsikálni tanítottam, és ö is panaszkodott
nekem, hogy apja lehetetlenül viselkedik.
Komoly beteg lett. A romboló rák
lépett fel nála, és nem volt remény a
gyógyulásra. Azelőtt is látogattuk őket,
de most éppen miatta jöttünk, Márta
húgommal. Ő azonnal a betegszoba felé
ment, de a testvérnő utána szólt, hogy
ne menjen, mert senkit sem fogad. Márta, kis Újszövetségével a kezében, azt
felelte, hogy ő mégis megpróbálja. És a
beteg fogadta őt! Márta olvasott Igét és
imádkozott a testvérrel.
2014. szeptember

Én a testvérnővel maradtam. Felhívtam a figyelmét arra, hogy most segítenie kell férjének, és egyben saját magának is, hogy békében váljanak el. Tegye
meg férjéért és saját magáért, hangsúlyoztam. Ekkor jutott eszébe a testvérnőnek egy régi álma. Álmában egy
kisgyerekkel menekült, rejtőzködve hegyen völgyön, falvakon és városokon át.
Az út vége felé találkozott egy férfival,
aki azt mondta neki, hogy ez a gyerek
valójában a férje. Megértette, hogy úgy
kell bánjon a férjével, mint gyerekkel,
mert gyenge akaratú.
Márta mondta, hogy megbékélt a férje
és fogadja. Boldog voltam, hogy az Úr
Lelke így kapcsolódott be, és sikeressé
tette szolgálatomat. Még kaptak néhány
hetet, hogy élvezzék az Úrtól kapott szabadulást, és békében búcsúzzanak el, a
boldog viszontlátás reményében. Erről
bizonyságot is tett a testvérnő a gyülekezetben.
Olyan "egyszerűvé" válik szinte egy
egész élet boldogtalanságának megoldása a megbocsájtás kegyelmében! De ez
csak a Szentlélek által lehetséges. Mert
nincs az az emberi erő, amely képes
meggyőzni az embert - bűn tekintetében. Ez csak a Szentlélek által lehetséges, Aki ezért jött, és azért van. Boldog
voltam, és vagyok, hogy ennek részesei
lehettünk.
A testvérnő különben három lánya
mellett sok árva gyereket gondozott. A
helyi újság írt róla, amikor ezért dicsérő
oklevelet kapott. Mégis a férjén sokáig
nem tudott segíteni, de íme, a Szentlélek
által megadatott.
A testvérnő beteges. Idős is már. Az
egyik árva fiú vele maradt, így nincs
egyedül. A lányai is törődnek vele.
Szinte az utolsó órában jöttünk hozzájuk, de az Úrnál sohasem késő. Ha nem
lettünk volna engedelmesek az Úrnak,

akkor nem lettünk volna részesei ez áldásnak.
Ez olyan "egy talentum"-os munka.
Viszont fontos az egy. Ne becsüljük le
az egyet. Minden egyes magocskában
élet van!
"De vannak nálad néhányan Sárdisban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem
együtt, mert méltók rá." Jel 3,4.
Nagyajtai Eszter

LÉGY MINDHALÁLIG HŰ!
Légy mindhalálig hű,
Mint az Üdvözítő;
A szenvedésben is maradj
Sziklaszilárd hitű!
Beszéde megmarad,
Mint Tőle vetted azt,
Úgy tartsd meg; és próbákon át
Megtart majd hű Urad!
A hős nem lát halált,
Fönt nyer fehér ruhát;
Megvallja az Atya előtt
Krisztus a hű szolgát.
Ki mindvégig híven
Küzd győzedelmesen,
Annak, hol Élet fája áll,
Örök gyümölcs terem.
Arra, ki hűn megáll,
Elrejtett manna vár;
Fehér kövecskén új nevet
A győzelmes talál.
Légy hűséges, tehát,
Őrizd Urad szavát,
És átadja a Hív s Igaz
Az életkoronát!
   Jobbágy István (*BGyÉ 370)

