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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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ÍGÉRETE
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás
1. oldalról
oldalról
folytatás az
az 1.

Elhisszük,
hogy de
Ő azért
tud, van
és mit
készenni,
is
Az
élet gyötrelem,
nékünk
segíteni.
Saul
megtérése
után,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
amikor
az Úr látomásban
őhozzá
küldiis
a tisztességes
temetéshez való
jogukat
szolgáját,
Ananiást,
megtarthatták.
Az életaki
egyfélve
merõmentegekinlódás,
tőzik,
ezzel biztatja:
„Kelj
menj...
reménytelenség
és halál.
Defel
hátés
ezis
jobb,
mert íme imádkozik!” (ApCsel 9:11) Az
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
imádkozás nagy változást munkál életöbbre. Fogadjuk
helyzetet,
és az adott
tünkben.
Jóel 2:32elésaApCsel
2:21–ben
is
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
ezt
ígéri az Isten:
„Mindaz,
aki az Úr
neHányan tengetik
az életüket Imára
ma is
vét segítségül
hívja megtartatik!”
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
buzdítás, és ima meghallgatás van ígérÍgy tengette
az életét
míg
el
ve. Mennyei
Atyánk
biztatIzráel
minden
emnemazjött
hozzá
és ki nem
bert
imára.
AzaÚrSzabadító
nevének segítségül
hozta által
õket megtartatást
a szolgaság házából.
hívása
van. Isten megváltott népe, szent bizonyossággal és
megtapasztalással
hirdetjük a szent
igét,
Milyen a mi Szabadítónk?
2Mózes
mely
így szól:
„Nincsen
senki másban
12:42-ben
találunk
egy különös
mondaüdvösség,
mert nem is adatott emberek
tot Istenrõl.
között
az ég alatt
másazon
név,azmely
által
Virrasztott
az Úr
éjszakán,
kellene
megtartatnunk!”
(Apamikor nékünk
kihozta õket
Egyiptomból. Ez
az
Csel
4:12)az
AzÚré
Úr volt.
Jézus Krisztus nevében
éjszaka
megtartás
van!evangélium
Ő az egyedüli
Micsoda
vanMegtartó.
ebben a
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így hirdették
mondatban? Virrasztott
az az
Úr.angyaPedig
lok:
„Mert
született
ma aésMegIzráel
õrizõje
nem néktek
szunnyad
nem
tartó,
ki Mit
az Úr
Krisztus...”
2:11) Ez
alszik.
jelent
az, hogy (Lk
virrasztott
az
nagy öröm minden népnek. Az ige azt is
Úr
azon
az
éjszakán,
amikor
kihozta
hangsúlyozza, hogy „mind” segítségül
népét az
Egyiptomból?
hívják
Urat. Általános kegyelem van
Emberileg
szólva
– Isten
mindent
itt felkínálva. Senki
sincs
kizárva,
mert
félretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt
azon
mindenki segítségül hívhatja Őt! Isten
az éjszakán.
A biztos
szabadulás
minden
Szava
az egyetlen
alap mindenkimozzanatát
személyesen
nek,
aki meg akar
menekülni felügyelte,
a kárhozaminden
pillanatot Arra
figyelõ
tekintetével
tos
veszedelemből.
építsd
hited, és
kísért
végig.
kicsodaAz
ez Úr
a rabszolga,
soha
nem
fogszHát
csalódni.
nevének
koszos, rongyos
hogyveszi
az Isten
segítségül
hívásával,nép,
imaélet
kezszemélyesen
gondoskodik
róluk,
és
detét,
az ég és föld
megtudja, hogy
megtisztult
imádkozó
ember vagy.
mindentéletű,
félretéve
figyel rájuk?
Szent
bizonyossággal
és hirde1500
évvel késõbb tudod
ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtökHÍVŐ
éjszakán,
azon a pénteken,
CSALÁD
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk
történt.
Gyermek
hite legyen
Sõt, személyes
bizonyságom van arszülök magvetése.
ról, hogy velem
együtt
virrasztott az Úr
Ez az élő Isten
28 évvel ezelõtt
egy
téli
örök rendelése.estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Amit otthon lát, hall
Üldözött szabadok, gyõztes szabaaz emberpalánta,
dok. Elindultak
tehát.
Nem volt teúgy kíséri
útját,
lekommunikáció. Nem lehetett mobilmint lobogó fáklya.
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
Szeretni az Istent
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
s felebarátunkat,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeez
az aranyszabály
láthatatlan konvoj.
A Veres tenger partéletének
célt ad.
ján tábort vernek, megpihennek.
Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
Ahol nem
törődnek
sereg közeledik.
Kitör
a pánik a táborIsten
szavaival,
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
a család,
mint oldott
A nép elõbb
segítségért
kiált Istenhez,
kéve,
széthull
aztán pedig neki esikhamar.
Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért Gerő
hoztálSándor
ki minket

3. oldal
3. oldal

ted, hogy az Úr
megtart,
igéjében
Egyiptomból?
2Mózes
14: mert
10, 11.
Jobb
ezt
megígérte.
Élő
hittel
imádkozva
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SzentlélekKiderül,
által, Isten
életétomban.
hogyszeretteink
van a népnek
ben
is
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csodálatos
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
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segítségül
hívhatjuk
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mennekhogy
a dolgok,
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de
ha balul is.
üt Az
ki Urat
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máris pániveszélyben
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hívók
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és
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hogy
ide
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sok keresztyén tart ezen a
lattal
és hűségesen.
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Ez ismegszabadítja
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Isten az
népét
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Urámiak
kezébõl,
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A
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szolgálatot
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szívünket
vég,
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a
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imádkozni,
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Megtart aIsten
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Ne
bákban, Így
és az
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támadásai
féljetek!
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ígéret azt
teket!
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egy
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Őt
szolgálni.
Minden
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Isten
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teljesíti
az
Õ
beszédét.
örökké. (Zsolt 133:3) Boldogan elismerEbben
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A jutalmat, és a fizetést is Tőle kapjuk,
Erre
csak azt
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áldozatameg
és szent
dezte
volna:
Mózes, mondd
nevére által
naponként
megtisztít,
künk,
hogyan
szabadít
meg elveszi
Isten
bűneinket.ebbõl
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bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
hűséggel és szeretettel, hogy még sokan
gyõzelmesen,
az Úr hadakozik
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Megállt
májusi hónap folyamán került sor a megegySándor
percre,lelemlékezésre. Ekkor Kulcsár
amíg
a
túlsó
partra
kipásztor testvér és felesége Annamária
át nem értünk.
köszöntötték őket a gyülekezet
nevében,
és lányuk, Melinda, az egész család neVárj még
vében. Az alapige 5Mózes
8:2aUram!
volt.
Kezed
ne vedd el!
Mindketten hittel
vallották,
hogy
Még mindig
itt vagyok,
"mindeddig megsegített
minket
az Úr."
még mindigalkalmat
itt vagyunk
sokan.
A gyülekezeti
családi,
ünnepi ebéd követte.
Herjeczki
Géza (1977)
Vejük, Lakatos
Csaba

2010.június
szeptember
2016.

ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
DETROIT

folytatás az 1. oldalról
Az év végi ünnepsorozat után számunkra
sokat
jelentvan
az mit
imahét.
Az élet mindig
gyötrelem,
de azért
enni,
Főleg
otthon, defokhagyma
egy-egy este
a pünvan húsosfazék,
és uborka,
és
kösdi
és a református
a tisztességes
temetéshezgyülekezetben
való jogukat is
ismegtarthatták.
örömmel szólt
az ének,
hangzottak
Az élet
egy merõ
kinlódás,
a reménytelenség
szolgálatok és és
a bátorító
halál. De evangélium:
hát ezis jobb,
„Arra
Úr kilátás
nagy tetteit
mint ahívattunk,
semmi, éshogy
úgy az
sincs
ennél
hirdessük!”
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
Február derekán
Házas Hét tenni.
progkeretekben
próbáljuka elviselhetõvé
ramjaihoz/igéihez
kapcsolódtunk.
A
Hányan tengetik az életüket mahét
is
befejezéseként vasárnap délben közös
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
ebédet rendeztünk - a férfiak-készítette
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
meglepetés-ebédet
a fiatalok
szolgálták
alszik. Mit jelent az,
hogy virrasztott
az
fel.
volt az
Fűréjszakán,
tv. ötleteamikor
az éneklésre
ÚrJóazon
kihoztaminden
házaspár talált, vagy írt magánépét Egyiptomból?
nak Emberileg
egy éneket,szólva
amit elő
adtak,
min– is
Isten
mindent
denki
örömére.
Délután
megnéztünk
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
egy DVD-t: War Room, ami az imaaz éjszakán.
A szabadulás
minden
kamra
és az imádság
fontosságát,
szükmozzanatát
személyesen
felügyelte,
ségességét adta elénk egyszerű, érthető
minden pillanatot figyelõ tekintetével
módon.
kísért
végig. Hát kicsoda
ez atagját,
rabszolga,
Gyülekezetünk
legidősebb
Jakoszos,
hogyésazfeleséIsten
kab
Bálintrongyos
diakónusnép,
testvért
személyesen
gondoskodik
róluk, és
gét
Magdát március
6-án köszöntöttük
mindent félretéve67-dik
figyelévfordulója
rájuk?
házasságkötésük
al1500 évvel
késõbbáldását,
ismét virrasztott
kalmából.
Itt is Urunk
megtartó
az Isten akívánjuk
Gecsemáné
kertben, azon a
kegyelmét
nekik!
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

5. oldal
3. oldal

A húsvéti ünnepkör
különlegessége
Egyiptomból?
2Mózes 14:
10, 11. Jobb
volt
ezúttal,
hogy
egy
„Széder
vacsolett volna szolgaként meghalni Egyiprát”
rendeztünk
virágvasárnapi
kötomban.
Kiderül, ahogy
van a népnek
zös
ebéd
után.
Mikó
Ildikó
szervezte
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Haa
vacsorát
a gyermekek
és a lelkipásztor
jól mennek
a dolgok, tisztelik
az Urat,
aktív
közreműködésével.
voltpániáttede ha balul üt ki valami, Jó
máris
kinteni a páska-vacsora és az úrvacsora
kolnak kapcsolatot.
és bûnbakot keresnek. Ki volt a
közötti
hibás, hogy ide jutottunk?
Május
elsején
Fűr Bélát tart
és ezen
Anikót
Mellesleg,
sok keresztyén
a
köszöntöttük
házasságuk
25
éves
jubiszinten a hitéletében.
leuma alkalmából. Ugyanabban az imaEkkorugyanott,
Mózesnek
eszébeelőtt
jut álltak,
Isten
házban,
a zongora
ígérete.
6: 6-8. akkor
Isten megígérte,
mint
25 2Mózes
évvel ezelőtt;
és most is
hogy megszabadítja
õket
az egyiptoHerjeczki
Géza lp. kért
áldást
rájuk, és
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuadott
hálát
éppenéshazalátogadok! Az
Úrértük.
harcolAz
értetek,
a lehetettó
Herjeczki
Ádám,
az akkori
lenbõl
is ki tud
vezetni,
mert Õ orgonista
az Úr.
szolgált
most ahit.
zongoránál.
testvérEz a bibliai
Hinni azt Fűr
jelenti,
koék
közös
ebéden
látták
vendégül
a gyümolyan veszem azt, amit Isten mond,
ha
lekezetet
a tisztelet
után.
annak minden
ellentmondani
látszik is.
Gyülekezetünk
egyébként
Nem
tudom, hogyan
szabadít imádkozva
meg, csak
várja
lelkipásztora,
Huli
Sánvárokmeghívott
rá és hiszek
benne, és amit
nekem
dor
testvér
és felesége
megérkezését.
mond,
megteszem.
A többi
pedig az Õ
Reméljük,
hogy
a szolgálata
megkezfeladata. Útat
nyitni
a tengeren,
lefédéséhez
szükséges
hivatalos
ügyek
hakezni a harcikocsik kerekét, homályt
marosan elintéződnek. Megérkezéséig
bocsátani az egyiptomiakra...
a
lelkipásztorunk
Herjeczki Gézamind
váltoSzabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
zatlanul végzi szolgálatát. Máté
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János

Magyarországi
Baptista Egyház
TORONTÓ
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
„Hálát
adok az én Istenemnek,
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös u. 2. valahányszor
megemlékezem rólatok” Fil
www.baptista.hu/berettyoujfalu
1,3
Pál apostol
követendőJézus
példa Krisza testvéKedves
Testvéreink
rek
közti
kapcsolattartás
területén.
Bár
tusban!
nem
álltakAmerikai
rendelkezésére
Kedves
Magyarnapjaink
Baptistavillámgyors távközlési lehetőségei, mégis
Szövetség!
ismerte a testvérei helyzetét, imádkozott
„Nem és
igazságtalan
az Isten,
hogy
értük,
tartalmas levelek
által
taníelfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és saját
a
totta őket, illetve
ismertette velük
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az mi
Õ is
helyzetét. melyet
Az ő példáját
követve,
neve
iránt, amikor
szolgáltatok
és szolszeretnénk
ismertetni
észak-amerikai
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10) gyülekemagyar
baptista testvéreinkkel
zetünk néhány kiemelkedő eseményét.
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránk neAz egyik legnagyobb
és legtöbbünket
héz
helyzetünkben.
érintő eseménnyel kezdjük. Ahogy isImaházunk
augusztus
leomlása
és elmert
a testvérek
előtt,végi
4 évvel
ezelőtt
lebontása
után imaházunkat
jó reménységgel
vaadtuk korábbi
és új imaház
gyunk
afelõl,fogtunk.
hogy Isten
megsegít
benépítésébe
Az eladás
után
még
nünket
egyátújrégi
és imaházunkban
szép hajlékot építeni
két éven
tartottuk
istentiszteletek
céljára,majd
az Õ 2014
neve szeptemdicsõistentiszteleteinket,
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
berében
búcsút
vettünk
attól
a
helytől,
kezdjük meg, addig a nem várt tervemely
36
éven
át
lelki
otthonunk
volt.
zéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Mivel az új imaházunk nem lett kész
Tervünk
és szándékunk
erre
az időpontra,
átmenetivégrehajlehetőségtására
fordítani
a kedves
testvérek
kéntfogjuk
a Torontói
Egyesült
Magyar
Egyáltal
ház számunkra
templomábaeljuttatott
költöztünkösszeget:
(73 Mackay
$5,000,
azaznem
ötezer
Ave). Bár
voltdollárt.
könnyű sajátunk után
máséban
lakni,
tudva
azt, testvéreink
hogy Isten a
Ezúton is megköszönve
szívünkben
és nem
egy is
épületben
segítségét,
kérjük
továbbra
a minket lakoés
áldástimádságaikat!
tapasztalhattuk
ezen a
azzik,
Úrrasok
figyelõ
Minden
helyen az ottIstenünk
töltött 20
hónapkívánjuk.
alatt.
szolgálatukra
áldását
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,
’Száműzetésünk’ 2016. május
2-án ért
amíg a túlsóújpartra
véget, amikor beköltöztünk
imaháát nem mellékterértünk.
zunk ideiglenesen elkészített
mébe. Rendkívüli öröm ez számunkra.
Várj körülményeink
még Uram!
Annak ellenére, hogy
Kezed ne
vedd el!
nem a legtökéletesebbek,
kimondhatatmindig
itt mindezidávagyok,
lan áldásként Még
vesszük,
hogy
ig Isten
és egy
mégmegsegített
mindig itt bennünket,
vagyunk sokan.
hosszú időszak után ismét sajátunkban
lehetünk.
Herjeczki Géza (1977)

6.2010.
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben
próbáljuk
tenni.
Ráadásként,
erre a elviselhetõvé
fontos eseményre
Hányan
tengetik
az
életüket
egy ifjúsági konferencia keretébenmake-is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
rülhetett
sor, ami május 27-29 között
tengetteazaz“Önzetlen
életét Izráel
volt.Így
A témánk
élet”míg
volt,el
nemnagyon
jött hozzá
a Szabadító
és ki nem
ami
aktuálisnak
és fontosnak
hozta õketMeleg
a szolgaság
házából.
bizonyult.
szertettel
(egész hétvégén közel 40 fok meleg volt) fogadtuk
a mi
Szabadítónk?
2Mózes
a 40Milyen
vendéget,
akik
szövetségünk
gyü12:42-ben találunk
különös
lekezeteiből
jöttek. egy
Péntek
este mondaPüsök
tot Istenrõl.
Dániel
lelkipásztor, szombat este Csőke
Virrasztott
az Úr
azon az
éjszakán,
János
lelkipásztor,
vasárnap
délelőtt
peamikor 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
dig
Dr. Kulcsár Zsolt
és ifj. Bákai
István
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
hirdették Isten üzenetét az egybegyűlt
1500felé.
évvel
ismét virrasztott
fiatalok
Az késõbb
igehirdetések
mellett a
az Isten
a Gecsemáné
kertben, és
azon
vendég
fiatalok
bizonyságtevései
soka
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
más szolgálata díszítette összejöveteleazon Aa szombat
húsvét hajnalon,
mi
inket.
délelőttöt amikor
és kora adélszabadításunk
történt.
utánt
városnézéssel
és szabadidő progSõt, töltöttük,
személyesde
bizonyságom
van arrammal
vasárnap délután
ról, arra
hogyisvelem
együtt
az Úr
még
maradt
idő,virrasztott
hogy a Ráma
28 évvel
ezelõtt egy
téli estén,
amikor
táborba
kimenjünk
fürödni,
focizni,
illetve
körülményeink
rólamröplabdázni.
is lehulltak aBár
rabtartó
bilincsei.
elég primitívek voltak, sikerült remekül
Üldözött
szabadok,
megoldani
az étkezést
is, gyõztes
amiben aszabagyülekezetünk
testvérisége
Balla
dok. Elindultak
tehát.mellet
Nem avolt
tecsalád
oroszlánrészt
vállalt,
éttermük
lekommunikáció.
Nem
lehetett
mobiláltal.
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul
minden rendben
van-e.
Közel
két
Új imaházunkban
tartott
első
összemilliós nép, kötődik
asszonyok,
gyermekek,
jövetelünkhöz
egy másik
fontos
öregek, juhok,
szekerek,
végeesemény.
Ezen abarmok,
vasárnapon
adhattunk
láthatatlan
A Veres
tenger
parthálát
a Juráskonvoj.
házaspárral
együtt
50 éves
ján tábort vernek,
Egyházasságukért.
Jurásmegpihennek.
testvérék szomszer csak
felröppen
a hír, az egyiptomi
baton
ünnepelték
aranymenyegzőjüket
sereg közeledik.
Kitörkörében,
a pánik aminek
a táborcsaládjuk
és barátaik
ban. Elõl aVeres
tenger,
mögöttük
az ellenség.
keretében
Imre
lelkipásztor
testA szolgált
nép elõbb
segítségért
kiáltdeIstenhez,
vér
Isten
üzenetével,
jó volt
a aztán
fiatalok
körében
köszönteni
Pali bápedig
nekiisesik
Mózesnek:
Mit
csit
és Anna
nénit.
Ez alkalomból
tettél
velünk,
miért
hoztál ki Püsök
minket

2016.
június
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten
folytatásttestvér
ígért. aMost
az a
Dániel
lelkipásztor
92. Zsoltár
13-15
terjedő
verseivel
őket.
dolgunk,
hogy
erõsenköszöntötte
ráálljunk Isten
Kívánunk
sok Mózes
áldott aházas-évet
szavára. Ígymég
bátorítja
népet: Ne
testvéreink
számára!
féljetek! Álljatok
helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni
a harcikocsik
kerekét,
homályt
Örömmel
számolunk
be arról
is,
bocsátani
az
egyiptomiakra...
mindKis
a
hogy április 17-én köszönthettük
Szabadító
feladata.illetve
Õ viszigyermekevéghez a
Endrét
és Úr
Stefániát,
szabadítást
kegyelembõl.
foiket,
Rudolfot
és Pétert, Hit
akikáltal
nemrég
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
kapták meg végleges letelepedésüket
bár mindig üldözötten,
de ugyanakkor
Kanadában.
Gyülekezetünk
“Welcome
Showert”
szervezett
aminek
gyõzelmesen,
mert számukra,
az Úr hadakozik
keretében
a finom falatok elfogyasztása
érted.
után,
ugyancsak Zilahról
származott
A az
tengerparton
a halál kapujában
Kulcsár
Ibolya
köszöntötte
a
csaláálltak, Isten pedig megnyitottaKis
számukdot.
Kívánjuk
Isten
gazdag
áldását
ra az élet kapuját, és õk átléptek a testhavéreink
lálból azszámára
életbe. a kanadai beilleszkedés komplex folyamatában.
Ezt a lépést te se halogasd!
Május 20-23 között, hosszú hétvége lévén, a táborban
voltunk.
Tavaszi
Lukács
János

nagytakarításra,
is sor került,
Magyarországi fűvágásra
Baptista Egyház
azonban
igyekeztünk
pihenni
is egy
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
keveset.
Vasárnap
rendkívüli
istentisz4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
teletünk volt, ugyanis Bákai János és
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Brandi
testvéreink elhozták harmadik
gyermeküket, Bákai Ariana Erin-t, beKedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
mutatni
az Úrnak.
Ez végi
alkalomból
Imaházunk
augusztus
leomlásaPüsök
és
lebontása
után jó reménységgel
va- IsDániel lelkipásztor
testvér hirdette
gyunk
afelõl, hogy
Isten megsegít
ten üzenetét
az Efézus
5,33-6,4benalapnünket
egy új és az
szép
hajlékot
építeni
ján, rámutatva
apák,
anyák,
illetve
istentiszteletek
az belüli
Õ neveszerepére.
dicsõa gyermekekcéljára,
családon
ségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
Az igehirdetés
után a dédmama,
a nagykezdjük
addig illetve
a nem avárt
terveszülők,meg,
a szülök,
lelkipásztor
zéssel
az engedélyek
beszerzésével
kérteésIsten
áldását az újszülött
életére.
foglalkozunk.
Végül az énekkar, valamint a gyermeTervünk
és szándékunk
végrehajkek
köszöntötték
énekkel, Püsök
Adina
tására
fogjuk
fordítani
a
kedves
testvérek
testvérnő pedig bátorító gondolatokkal
által
számunkra
összeget:
a Bákai
családot.eljuttatott
Kívánjuk Isten
gazdag
$5,000,
azaz
ötezer
dollárt.
áldását életükre és gyermeknevelésükre.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét,
továbbra
is a minket
és
Miutánkérjük
néhány
esemény
által vis�azszatekintettünk,
Úrra figyelõ imádságaikat!
Minden
szeretnénk röviden az
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
előttünk álló tervekről is beszámolni a
testvéreknek.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
ElsőGyülekezet
számú feladatunknak
tartjuk a
Baptista
nevében:
lelki munka mellett, hogy imaházunkat
Papp Dániel
befejezzük. Lassan
háromlelkipásztor
éve folyik az
István gondnok de
építkezés, ésSzatmári
szombatról-szombatra,
Tibor presbiter
gyakran a hét Lisztes
más napjain
is ott szoktunk dolgozni. Ezt szeretnénk folytatni
===========================
mindaddig, amíg kész nem lesz az imaházunk. Pontosan nem tudjuk mikor
VÁRJ
MÉG!
következik
ez be, de
teljes erőfeszítéssel
Józsué hogy
3:16 (2Móz
14,21-22)
dolgunk,
minél előbb
sor kerüljön
erre. Úgy lelki, mint fizikális, illetve
anyagi támogatást is örömmel
Megállt veszünk
a víz.
mindazoktól, Minthogyha
akik erre indíttatást
érezóriási kéz
nek Istentől. Továbbá
nagyvolna
hévvel
tartotta
föl,készülünk a szövetségünk 109.megállt,
közgyűlésére, majd az ezt követő
gyermek/tini/ifi
s rakásra
gyûlt,
táborra. Ugyanakkor, ebben feszült,
az évben
is, ha Isten hullám
megengedi,
leszhõkölt.
házasok
hullámra
konferenciája szeptember első
hétvégéMegállt
jén a Ráma táborban. Azegy
előadó
Novák
percre,
József lelkipásztor
lesz.
Várunk
szereamíg a túlsó partra
tettel mindenkit ezekreátaznem
alkalmakra.
értünk.
Záradékul megköszönjük a lehetőséget, hogy megoszthattuk
Várj méggyülekezeti
Uram!
életünk eseményeitKezed
a testvérekkel,
ne vedd el! és
kérünk mindenkit,
imádkozzanak
Még mindig
itt vagyok, értünk, még
hogymindig
hűségesen
betölthessük
külitt vagyunk sokan.
detésünket itt Torontóban!
Püsök
Dániel
Herjeczki
Géza
(1977)
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ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAR BAPTISTA SZÖVETSÉG
109. KÖZGYŰLÉS -- 2016. július 1 - 3.
A közgyűlés helye: Ráma Tábor, Rama, Ontario, Kanada – Tel: (705)326-6965
A szövetség tisztségviselői: dr. Gergely István elnök, dr. Herjeczki Géza alelnök, Püsök Dániel titkár,
Balla Zsigmond pénztáros, Kulcsár Sándor tiszteletbeli elnök.

KRISZTUS KÖZPONTÚ ÉLET / CHRIST CENTERED LIFE

Mi jellemzi a Krisztus központú hívőt? / Mottó: "Nékem az élet Krisztus!" Fil 1,21a

Péntek – júLius 1.

TÁRGYREND

Bizottsági ülések
3.00 - 4.00 Végrehajtó Bizottság
4.00 - 5.00 Misszió és Jótékonysági Bizottság
6.00 vacsora / regisztrálás
7.00 Istentisztelet - a Nőszövetség estje
A szolgálatokat Lukács Erzsike, a Nőszövetség
elnöke vezeti
A 109. Közgyűlés és az 56. Tábori Konferencia
megnyitása - dr. Gergely István elnök
Igei szolgálat: Kegyelem, békesség... és rendeznivalók...
Fil 1:1-2; 4:1-3. - Lukács János
9.00 Tábortűz, éneklés

Szombat – júLius 2.
8.00 – 8.50 reggeli
8.50 A közgyűlés énekel
9.00 Áhítat: Szívén hordja Krisztusban nyert
testvéreit... Fil 1:3-11 - Bákai István (Torontó)
9.30 A tárgyrend ismertetése és elfogadása
9.40 Elnöki jelentés – Gergely István
10.00 Titkári jelentés – Püsök Dániel
10.20 A közgyűlés énekel
10.30 Misszó és Jótékonysági Bizottság jelentése
- Herjeczki Géza
10.50 A pénztáros jelentése – Balla Zsigmond
11.10 Költségvetés a 2016/17. évre
11.25 A közgyűlés énekel
11.35 Az Evangéliumi Hírnök és a Baráti Kör
jelentése – Herjeczki Géza és Fűr Béla
11.55 Határozatok ismertetése
12.00 Záró áhítat: Megemlékezés az elhunytakról
Számára a meghalás is nyereség - Fil 1:21-24
- Kulcsár Sándor

SZOMBAT DÉLUTÁN
1.00 - 2.00 EBÉD
3.00 Lelkipásztor Szövetség - elnök: Kulcsár Sándor
4.00 Női Konferencia - elnök: Lukács Erzsike
Férfi Konferencia - elnök: Szabó István
6.00 vacsora
7.00 Istentisztelet
Az ifjúsági szolgálatokat Juhász Robert - Ifjúsági
Szövetségi alelnök vezeti
Message: Christ Centered Life - Attila Kulcsár
Igehirdetés: Jézus Krisztus hasznát keresi. Fil 2:19-30
- Püsök Dániel
Tábortűz, közös éneklés

VASÁRNAP – JÚLIUS 3.
8.00 Reggeli
10.00 Imaóra: Szavai és cselekedetei által az Evangéli
umot terjeszti 1:12-18, 1:27-30 Veres Imre lp.
11.00 istentisztelet
Igehirdetés: Számára Krisztus a legnagyobb nyereség
Fil 3:1-14 - Herjeczki Géza
Úrvacsora - Krisztus példájának követője - Fil 2:5-11
- Gergely István és Püsök Dániel
Bemerítés a Couchiching tóban - Püsök Dániel lp.
1.00 EBÉD
6.30 VACSORA

7.30 ISTENTISZTELET - a Férfiszövetség estje
Gyülekezeti ének-zene est - A szolgálatokat Szabó
István, a Férfiszövetség elnöke vezeti
Igehirdetés: Jézus Krisztusban mindenre van ereje
- Fil 4:4-13 - dr. Gergely István

8.2010.
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Call yourself aSZABADOK
Christian? Start
ÜLDÖZÖTT
talking
Jesus Christ.
folytatás
az about
1. oldalról

By Ed Stetzer
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
“Preach
the
at all
times; és
if
van húsosfazék,gospel
fokhagyma
és uborka,
necessary,
use
words,”
Saint
Francis
of
a tisztességes temetéshez való jogukat is
Assisi
is supposed
to have
said. kinlódás,
megtarthatták.
Az élet
egy merõ
The aphorism, és
often
quoted,
reménytelenség
halál.
De hátexpresses
ezis jobb,
a mint
well-meaning
of many
a semmi, és viewpoint
úgy sincs kilátás
ennél
Christians
today. elThey
are concerned
többre. Fogadjuk
a helyzetet,
és az adott
that we’ve been too loud, demanding
keretekben
próbáljuk
tenni.
and
angry. Now,
theyelviselhetõvé
say, we need
to
Hányan
tengetik
az
életüket
ma is
show the gospel by our lives.
ezzel
rabszolga-gondolkodással?
It’s aagood
sentiment, and I certainly
Így
tengette
az életét
Izráel mígthe
el
agree that we need
to demonstrate
nem jött
hozzá
a Szabadító
és ki nem
gospel
change
in our
lives by caring
for
hozta õket
a szolgaság
others.
But there
are twoházából.
problems with
the Assisi quote.
Milyen
a mi said
Szabadítónk?
2Mózes
First,
he never
it.
12:42-ben
találunk
Second, it’s
really egy
bad különös
theology.mondaYou
see, using that statement is a
tot
Istenrõl.
bit like
saying,az“Feed
theazhungry
at
Virrasztott
Úr azon
éjszakán,
allamikor
times;kihozta
if necessary,
use food.”EzFor
õket Egyiptomból.
az
Christians,
éjszaka az the
Úrégospel
volt. is good news —
it’s what
the word
literallyvan
means.
Fora
Micsoda
evangélium
ebben
evangelicals,
name speaks
the
mondatban? our
Virrasztott
az Úr. ofPedig
commitment
to
evangelism
that
defines
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
us.
The good
newsaz,
needs
to virrasztott
be told. az
alszik.
Mit jelent
hogy
Yet,azon
Christians,
evangelicals
Úr
az éjszakán,
amikorincluded,
kihozta
seem
love evangelism, as long as
népéttoEgyiptomból?
someone else is doing it. It’s time for all
szólva – our
Isten
mindent
of usEmberileg
to start preaching
good
news
félretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt
azon
again.
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen
felügyelte,
Christianity
is a missionary
faith
minden pillanatot figyelõ tekintetével
It’s essential to understand that,
kísért végig.
Hátpersonal
kicsoda ez
a rabszolga,
regardless
of our
comfort
level,
koszos,
rongyos
nép,
hogy
Isten
we are called to share our faith az
because
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
Christianity is a missionary faith.
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten Hang
a Gecsemáné
kertben, azon a
in There
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
Hanga in
there!
Don’t amikor
give up!a mi
Is
azon
húsvét
hajnalon,
anything
too
hard
for
the
Lord?
No!
szabadításunk történt.
Easy for you to say! You have no
vanand
arideaSõt,
howszemélyes
long I’vebizonyságom
been praying
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
asking—and asking again!
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
Just when you least suspect it—the
rólam
lehulltak astrikes
rabtartóagain!
bilincsei.
God
ofissurprises
God
does that for the faithful. Just when the
Üldözött
szabadok,
womb
gets too
old for gyõztes
babies, szabaSarah
dok.pregnant.
Elindultak
volt tegets
Justtehát.
when Nem
the failure
is
lekommunikáció.
mobiltoo
great for grace,Nem
Davidlehetett
is pardoned.
telefonon
a sorwords:
elején,Don’t
hogy
The
lesson?rákérdezni
Those three
hátul
rendben
van-e.
Közel
give
up!minden
Is the road
long?
Don’t
stop.két
Is
milliós
asszonyok,
gyermekek,
the
night nép,
black?
Don’t quit.
God is
watching.
For all
you know,
right
at
öregek, juhok,
barmok,
szekerek,
végethis
moment—the
check
in
láthatatlan
konvoj. A
Veresmay
tengerbepartthe
apology
may be inEgythe
jánmail.
tábortThe
vernek,
megpihennek.
making.
contract
mayazbe
on the
szer csakThe
felröppen
a hír,
egyiptomi
desk.
quit! Kitör
You amay
the
seregDon’t
közeledik.
pánikmiss
a táboranswer
to your
prayers!
God isazfaithful—
ban. Elõl
a tenger,
mögöttük
ellenség.
He’s
always
onsegítségért
time!
A nép
elõbb
kiált Istenhez,
Max Lucado
aztán pedig neki esik Mózesnek:
Mit
Grace
for
thekiMoment
tettél velünk, miért hoztál
minket
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Despite
the change
in our
the
Egyiptomból?
2Mózes
14:culture
10, 11.and
Jobb
way
our
faith
is
regarded,
Christians
are
lett volna szolgaként meghalni Egyipcommanded
to tellhogy
people
Jesus.
tomban. Kiderül,
vanabout
a népnek
In
Matthew
4:19,
Jesus
called
fishermen
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
as
first disciples
told az
them
he
jól his
mennek
a dolgok, and
tisztelik
Urat,
would make them “fishers of men.”
deHis
ha balul
üt kiarevalami,
máris pánidisciples
still called
to be
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki volt a
fishers of men.
hibás, hogy ide jutottunk?
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
Even
in our
multi-faith
vég,
Isten
folytatást
ígért.environment,
Most az a
this
calling
should
not ráálljunk
be offensive
to
dolgunk,
hogy
erõsen
Isten
those
of Így
other
faiths Mózes
or no afaith
at Ne
all.
szavára.
bátorítja
népet:
Evangelism
does helyt,
not mean
coercion.
féljetek! Álljatok
és meglátjátok
We
can
and
should
respect
each
hogyan szabadít meg ma az Úr benneother
and
strive
for
tolerance
across
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
varying beliefs, but that does not
Mózespretending
nem okosabb,
mint adifferences
nép, csak
require
those
hisz
Istenben,
és
a
hit
beszédét
mondja
do not exist. One of the core beliefs
of
tovább az üldözött
szabadoknak.
Ha
Christianity
is that Christianity
should
Isten
az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
be
propagated.
Ebben
hittnecessary
Mózes. for every Christian
It isn’t
to rent
a stadium
proclaim
theMózesgospel
Ha azt
kérdeztetovolna
valaki
to
MostIsten,
Christians
can gain a
tõl:thousands.
Mikor teljesíti
amit megígért?
hearing
for the
while exchanging
Erre Mózes
csakgospel
azt válaszolhatta
volna,
life
stories
at
the
coffee
shop, azt
taking
hogy: Nem tudom. Ha valaki
kér-a
meal
to
a
hurting
family
or
standing
for
dezte volna: Mózes, mondd meg nejustice in an unjust world.
künk,
szabadít
What hogyan
evangelism
requiresmeg
is thatIsten
when
bennünket
a lehetetlen
helyzetbõl?
we
care forebbõl
a friend
or speak
out for a
Mózeswe
csak
válaszolhatta
cause,
tell azt
others
that our faithvolna,
is the
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tureason. We tell them the good
news that
dok!told
Az to
Úrus.
harcol értetek, és a lehetetwas
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
People
are more
open
than kowe
Ez a bibliai
hit. Hinni
azt jelenti,
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
think
annak
minden
ellentmondani
látszik
is.
When
speaking
to his disciples
about
Nem tudom,
hogyan szabadít
meg, “The
csak
sharing
his message,
Jesus said,
várok ráisésplentiful,
hiszek benne,
és amit
nekem
harvest
but the
workers
are
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
Õ
few” (Matthew 9:37). The problemazthen
feladata.
Útatalways
nyitnibeen
a tengeren,
and
now has
about thelefélack
kezni
a harcikocsik
kerekét,
of
workers,
people who
tell thehomályt
news. It
has
never been
about the harvest mind
— those
bocsátani
az egyiptomiakra...
a
who
do notÚr
know
Christ.
Theyvéghez
are often
Szabadító
feladata.
Õ viszi
a
more
open tokegyelembõl.
listening thanHit
we expect.
szabadítást
által foFamousel.magician
and szabadon,
outspoken
gadhatod
Hit által élhetsz
atheist
Penn
Jillette
once
talked
on his
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
video blog about an encounter with
mert
az him
Úr hadakozik
agyõzelmesen,
Christian who
gave
a Bible as
érted.
a gift. Rather than be offended by it,
A tengerparton
a halál
kapujában
Jillette
recognized the
gesture
for what
Isten
pedig megnyitotta
számukitálltak,
was —
concern
for him. “How
much
ra az
élethave
kapuját,
és õk
átléptek to
a hado
you
to hate
somebody
not
proselytize?”
Jillette asked. “How much
lálból az életbe.
do you have to hate somebody to believe
a lépést telife
se halogasd!
thatEzt
everlasting
is possible and not
tell them that?”
Lukács János

That’s a goodBaptista
question
for many
Magyarországi
Egyház
Christians
to
answer
today.
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
LifeWay
Research,Eötvös
the u.
Christian
4100
Berettyóújfalu,
2.
polling outlet that I lead, found that
www.baptista.hu/berettyoujfalu
78 percent of those who do not attend
church said they, like Jillette, would be
Kedvesto Testvéreink
Jézus wanted
Krisz- to
willing
listen “if someone
tusban!
tell me what she or he believed about
Kedves Amerikai
Magyar
Baptista
Christianity.”
Younger
people
were
Szövetség!
even more likely to say they would be
willing
listen.
„Nem to
igazságtalan
az Isten, hogy
The
harvest
at least seems ready
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl
és a to
hear, while
the tanúsítottatok
workers don’taz seem
szeretetrõl,
melyet
Õ
as iránt,
willing
to talk.
That’s és
a szolmissed
neve
amikor
szolgáltatok
opportunity.
gáltok
a szenteknek.” (Zsid 6:10)

Christians
are timid
Köszönjük, hogy
gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
A 2012 LifeWay Research study
Imaházunk
végi
és
found
that augusztus
80 percent
ofleomlása
churchgoing
lebontása
után believe
jó reménységgel
va- a
Protestants
they have
gyunk
afelõl, hogy
ben-but
responsibility
to Isten
sharemegsegít
their faith,
nünket
egy
új éshave
szépactually
hajlékotshared
építeni
only 39
percent
with
istentiszteletek
az Õ aneve
dicsõ- in
someone howcéljára,
to become
Christian
ségére.
A six
munkálatokat
jövõ tavasszal
the past
months. In other
words, a lot
kezdjük
meg,
addig
a
nem
vártshare
terveof people think they should
their
zéssel és az engedélyek beszerzésével
faith,
but
they
don’t
often
do
so.
foglalkozunk.
As I headésto szándékunk
Wheaton College
to take a
Tervünk
végrehajnewly
created
endowed
chair,
I’m
aware
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
of the
man it is named
after —
Billy Graáltal
számunkra
eljuttatott
összeget:
ham. He
was
known
for many things that
$5,000,
azaz
ötezer
dollárt.
should be part of our reputation as well.
Ezúton
testvéreink
He
cared is
formegköszönve
the hurting, sought
to bring
segítségét,
továbbra
is a minket
és
peace to kérjük
tumultuous
times
and partneazred
Úrra
figyelõ
imádságaikat!
Minden
with
others
for the greater
good.
szolgálatukra
áldását
kívánjuk.
Ultimately, Istenünk
however,
he was
mostly
known for one thing: sharing the gospel.
Testvéri
And weszeretettel
should do atheBerettyóújfalui
same today.
Baptista
Gyülekezet
In Jesus’ lastnevében:
words before he
ascended, hePapp
saidDániel
we are
to “make
lelkipásztor
disciples of all
nations.”
Szatmári
István gondnok
Evangelism isn’t
justTibor
one presbiter
part of our
Lisztes
calling. It is central to our calling. Jesus’
===========================
last words should be our first priority.

VÁRJ
Ed Stetzer
is MÉG!
executive director of
JózsuéResearch
3:16 (2Móz
14,21-22)
LifeWay
and the
incoming Billy
Graham distinguished chair of church,
mission and evangelism Megállt
at Wheaton
Colla víz.
ege.
Minthogyha óriási kéz
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).
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Kisgyermekeink
a gyülekezetben
ÜLDÖZÖTT SZABADOK

"Vigyázzatok,
hogy egyet se vessetek
folytatás
az 1. oldalról
meg e kicsinyek közül, mert mondom nektek,
angyalaikde
mindenkor
látják
a
Az hogy
élet gyötrelem,
azért van mit
enni,
mennyben
az én mennyei
Atyám
arcát...
van húsosfazék,
fokhagyma
és uborka,
és
Ugyanígy
a ti mennyei
Atyátok
akar-is
a tisztességes
temetéshez
valósem
jogukat
ja,megtarthatták.
hogy elvesszen
is e merõ
kicsinyek
köAz egy
élet egy
kinlódás,
zül."
(Máté 18:10-14)
reménytelenség
és halál. De hát ezis jobb,
mint
a semmi,
és úgyhogy
sincsvannak
kilátás ennél
Hálásak
lehetünk,
kistöbbre.
Fogadjuk
el
a
helyzetet,
és az adott
gyermekek a gyülekezetben. Mindenkikeretekben
elviselhetõvé
tenni.
nek
felderültpróbáljuk
az arca és
a szíve, amikor
Hányan
tengetik
az
életüket
ma is
hosszabb szünet után ismét csoportosan
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
szolgáltak
a kicsinyek az istentiszteleten. Így tengette az életét Izráel míg el
Példaértékű
nekünk
felnőtteknek,
de
nem
jött hozzá
a Szabadító
és ki nem
utánozhatatlan,
és mással
nem helyethozta õket a szolgaság
házából.

tesíthető kicsiny arcokon tükröződő
boldogság,
aa szívük
együtt dobbanása,
Milyen
mi Szabadítónk?
2Mózes
amikor
a gyermekbibliaórán
megtanult
12:42-ben
találunk
egy
különös
mondaigeversekkel és énekekkel szolgálnak.
tot Istenrõl.
Hisszük
hogy tanítóik nehéz, de áldott
Virrasztott
az Úr azon
munkája
gyümölcsöző
leszazazéjszakán,
életükamikor
kihozta
õket Egyiptomból.
Ez az
ben.
Ehhez
a feladathoz
még odahelyezhetjük
valamennyien
éjszaka
az Úré volt. buzgó imádságainkatMicsoda
érettük és
szeretetünket
evangélium
vanirántuk.
ebben a
Baptista hitvallásunk,
-a
mondatban?
Virrasztott teológiánk
az Úr. Pedig
Bibliához
való nem
ragaszkodás
Izráel õrizõje
szunnyad alapjánés nem
megfogalmazza,
üdvösségünk
alszik. Mit jelenthogy
az, hogy
virrasztottJéaz
zus Krisztus érettünk vállalt kereszthaÚr
azon
az
éjszakán,
amikor
kihozta
lála, és a bűnösségét, kárhozatra méltó
népétbeismerő
Egyiptomból?
voltát
ember Krisztus melletti
Emberileg
Isten mindent
tudatos döntéseszólva
alapján– lehetséges.
A
félretett és csak
az Õúton
népére
figyeltóriási
azon
megtéréshez
vezető
azonban
az éjszakán.
szabadulás nevelésminden
jelentősége
van aAgyermekkori
nek,
szoktatásnak,
tanításnak,
példamozzanatát
személyesen
felügyelte,
adásnak
a családban
és a gyülekezetminden - pillanatot
figyelõ
tekintetével
ben
is. végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
kísért
Mit tehetünk,
mi nép,
a feladatunk
koszos,
rongyos
hogy azebben
Isten
azszemélyesen
"alapozó" munkában?
Hol róluk,
a mi hegondoskodik
és
lyünk ebben a gyermekeinkre "vigyámindent
félretéve
figyel
rájuk?
zó" helytállásban?
évvel késõbb
ismét virrasztott
Ha1500
kicsiny
gyermekeinket,
maaz Isten a Gecsemáné
kertben,
azon aa
gatartásukat
mérlegeljük,
abból
csütörtök éjszakán,
azon alapállásból
a pénteken,
mindannyiunkra
érvényes
azonkiindulni,
a húsvét hogy
hajnalon,
amikorszületa mi
kell
"bűnben
tünk."
(Zsolt 51:7)
Ez mindenképpen
szabadításunk
történt.
alázatos,
és feltételbizonyságom
nélküli szeretetet
Sõt, személyes
van arigényel
hozzáállásunkban,
magatartáról, hogy
velem együtt virrasztott
az Úr
sunkban
gyermeknevelés
minden
te28 évvela ezelõtt
egy téli estén,
amikor
rületén.
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
"Kisgyermekeket is vittek hozzá, hogy
megérintse őket. Amikor a tanítványok ezt
Üldözött
szabadok,
szabameglátták,
rájuk
szóltak, gyõztes
Jézus azonban
dok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
temagához hívta őket és így szólt: "engedjélekommunikáció.
Nem lehetett mobiltek
hozzám jönni a kisgyermekeket,
mert
telefonon
rákérdezni
a sor
hogy
ilyeneké
az Isten
országa"
(Lkelején,
18:15-16)
Nem minden
tudjuk, rendben
hogy az van-e.
Úr Jézus
Kriszhátul
Közel
két
tushoz
gyermekek
hogyan
viselmilliósvitt
nép,
asszonyok,
gyermekek,
kedtek...
Az eseményt
ige
öregek, juhok,
barmok,megörökítő
szekerek, végelényeges
mondanivalója
mellett
ez nem
láthatatlan
konvoj. A Veres
tenger
partvolt
méltómegpihennek.
körülmény. Tény
ján említésre
tábort vernek,
Egyazonban,
hogy
a
Mester
nem
állt a taszer
csak
felröppen
a
hír,
az
egyiptomi
nítványok magatartása mellé, átölelte
közeledik.
pánik aéstáboréssereg
megáldotta
őketKitör
(Márka 10:16),
pélban.állította
Elõl a tenger,
mögöttük az
dául
a gyermekeket
az ellenség.
ott lévő
A nép elõbb
segítségért
kiált Istenhez,
felnőttek
elé. Reánk,
felnőttekre
nézve,
aztán pedig
neki
Mózesnek:
Mit
Krisztusi
példa
állesik
ebben
a történetben:
szívünkből
becsülni
kell kiazokat
a
tettél
velünk, miért
hoztál
minket

9. oldal
3. oldal

szülőket,
akik 2Mózes
Jézushoz14:viszik
a Jobb
gyerEgyiptomból?
10, 11.
mekeiket
(akik
lehetnek
jó
vagy
rossz
lett volna szolgaként meghalni Egyipmagaviseletűek
is...),
és van
szeretni
kell a
tomban.
Kiderül,
hogy
a
népnek
közöttünk lévő kisgyermekeket.
hite,
de még nagyon
gyenge
az fontossáa hit. Ha
Bensőnkben
átérezve
ennek
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az Urat,
gát, külső jelekben is - egy mosoly,
side ha balul
üt ki valami,
máris
pánimogatás,
kedvesség,
dicséret,
bátorítás,
kolnak és
bûnbakot keresnek.
Ki volt a
esetleg
ajándékozás
- ki kell nyilvánítahibás,
hogy
ide jutottunk?
ni
pozitív
érzéseinket.
Erejüket
meghaladó
igyekezetre,
bölMellesleg,
sok keresztyén
tart ezen
a
csességre
és szeretetre van szükségük a
szinten a hitéletében.
szülőknek
is ahhoz, hogy
az Úrral
való
Ekkor Mózesnek
eszébe
jut Isten
otthoni
és
gyülekezeti
közösség
megfeígérete.
2Mózes
6:
6-8.
Isten
megígérte,
lelő formái már a gyermekkorban kialahogy megszabadítja
õket az
egyiptokuljanak.
Mindenképpen
otthon
kezmiak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az
ígéret
dődik el a gyermekeinket közösségi
földjére.
Akkoréletgyakorlat.
tehát, nem kell félni a
életre
formáló
A kicsiny
gyermek mert
az édesanyja
öléjelen
veszedelemtõl,
ez csak egy
ben,
szeretet
légkör
közben
rövidsimogató
epizód aés
nép
életében.
Nem
ez a
képes
odaidomulni
ÚrralMost
és a az
testvég, Isten
folytatástazígért.
a
vérekkel való közösség fegyelméhez.
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
Ebben a helyzetben marad csendes,
szavára. Így
Mózes aimádkozás
népet: Ne
nyugodt,
a bátorítja
biblia-olvasás,
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
és prédikáció alatt. Az otthoni áhítatok
hogyan szabadít
ma az
bennelégköre,
az Igére meg
figyelés,
az Úr
imádkozás
minden
lelki és14:
fizikai
dolgunkat men�teket! 2Mózes
13, 14.
nyeiMózes
Atyánkkal
megosztó,
kezébe
nem okosabb,
mintszent
a nép,
csak
oda
helyező
békessége
ragadhatja
meg a
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
gyermeki szívet és értelmet. Ez a melegtovább
az üldözött
Ha
ség,
szeretet
vezeti elszabadoknak.
a kisgyermekeket
Isten
az aki, akkor
teljesíti azmagatartásra
Õ beszédét.
az
imaházban
követendő
Ebben
hitt Mózes.
és
engedelmességre.
Öröm van a szívemben,
időkre
gonHa aztamikor
kérdezteazokra
volna az
valaki
Mózesdolok,
amikor
gyermekeink
ölemben
tõl: Mikor
teljesíti
Isten, amitazmegígért?
ülték
végigcsak
a közösségi
alkalmakat.
Erre Mózes
azt válaszolhatta
volna,
Ugyanilyen
boldogság
volt
hogy: Nem tudom. Ha valakiszámomra
azt kéra kis Veres Hannikát dajkálgatni az isdezte volna: alatt,
Mózes,
mondd
meg látni
netentiszteletek
vagy
a múltban
künk, mamát,
hogyan vagy
szabadít
Pácsó
most meg
BodaIsten
Etelbennünket
ebbõl aazlehetetlen
ka
nagymamát,
ölükbenhelyzetbõl?
boldognak
látszó
sokszorvolna,
hálát
Mózesunokával.
csak azt Némán,
válaszolhatta
adok
mostanság
is gyakran
hogy:azért,
Nem hogy
tudom!
Egyet azonban
tulátom,
amint
egyik értetek,
férfi testvér
dok! Az
Úr harcol
és a kisgyerlehetetmeket
(nem
a sajátját)
ölbe
lenbõlazért
is kihogy
tud
vezetni,
mertveszi,
Õ az dédelÚr.
geti,
nyugodtan
viselkedjen.
Ez
a
bibliai
hit.
Hinni
azt
jelenti,
koAz Úr áldja meg érte!
molyan
veszem azt,
amit Isten
mond, ha
Mindannyian
akkor
gondolkodunk,
annak minden
ellentmondani
látszik is.
érezünk
és viselkedünk
helyesen,
ha
kifogásolható
gyermeki
"rendbontást"
Nem tudom, hogyan
szabadít
meg, csak
bosszankodó,
megjegyzévárok rá és hiszekromboló
benne, és amit
nekem
sek
helyett
szeretettel
kezeljük,
mond,
megteszem.
A többi
pedigmind
az Õa
gyermek, mind a szülei irányába.
feladata.
Útat nyitni
a tengeren,
Amint múlnak
az évek,
eljön azleféidekezni
a
harcikocsik
kerekét,
je, hogy a gyermek önállóságothomályt
igényel,
bocsátani
egyiptomiakra...
mind a
nem
maradazölben,
személyes megnyilSzabadító Úr törekszik.
feladata. ÕEgy
visziideig
véghez
a
vánulásokra
még
nem
képes figyelni
az igehirdetésre,
de
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által foleköti
olyan
foglalatosság,
ami miatt
gadhatod
el. Hit
által élhetsz szabadon,
csendben
marad.
Az ilyen
lekötöttbár mindig
üldözötten,
defajta
ugyanakkor
ség is a meleg családi otthonból forrásogyõzelmesen,
mert
az Úrbeszélgetések
hadakozik
zik.
Az egymásra
figyelő
érted.
alatt megtudhatjuk, hogy mit szeret csiA gyermekünk,
tengerparton mi
a halál
kapujában
nálni
köti le,
- a rajzolás,
egyIsten
képes
Biblia
vagy mesekönyv,
álltak,
pedig
megnyitotta
számukesetleg
játék. Ezek
ra az életnéhány
kapuját,kedves
és õk átléptek
a ha-a
kellékek
azután sohasem maradhatnak
lálból az életbe.
otthon.
Ezt a lépést
te se halogasd!
Ezután
az időszak
után hamar észre
veheti a szülő, ha figyel a gyermekére,
Lukács János

hogy
megragadtaBaptista
valami az
elhangzotMagyarországi
Egyház
takból,
látottakból,
tehát
egyáltalán
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezetnem
hiába való a jelenléte. Most is őrzöm
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2. egyazokat
a kis rajzocskákat,
amelyek
www.baptista.hu/berettyoujfalu
egy
prédikációban elhangzott eseményt
"örökítettek meg" a rajzfüzetükben.
Kedves
Testvéreink
Jézus KriszHa otthon
Istent dicsérő
énekeket
szoktunk énekelni a gyermekekkel
tusban!
együtt,
észre Magyar
vehetjük,Baptista
hogy egy
Kedveshamar
Amerikai
általuk is ismert ének közös éneklésébe
Szövetség!
már ők is bekapcsolódnak (ezzel is lerö„Nema fegyelmezendő
igazságtalan azidőszak).
Isten, hogy
vidül
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és a
Nem pártolhatjuk,
ha a gyermekneveszeretetrõl,
melyet hiányzik
tanúsítottatok
az aÕ felési módszerből
az intés,
neve
iránt, amikor
szolgáltatok
gyelmezés,
esetleg
a büntetés, és
de szolnagyon
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
fontos,
hogy a gyermeket
a neki megfelelő módon kell nevelni és fegyelmezni
Köszönjük,
hogy
ránk
neis.
(Péld 22:6)
E gondoltak
tekintetben
bármiről
héz
is helyzetünkben.
legyen szó -vesszőről, kedvezméImaházunk
augusztusbüntetésrőlvégi leomlásaa és
nyek
megvonásáról,
103.
lebontása
utánverse
jó reménységgel
vaZsoltár 13.
legyen irányadónk:
gyunk
afelõl,
hogy Isten
megsegít
"amilyen
irgalmas
az apa
fiaihoz,benolyan
nünket
egy az
új Úr
és az
szép
hajlékot építeni
irgalmas
istenfélőkhöz."
Feltéistentiszteletek
céljára, az Õ neve
dicsõtel nélküli kiapadhatatlan
szeretetünk
ségére.
jövõ tavasszal
legyenAa munkálatokat
fegyelmezés irányítója.
Ez mindenképpen
a szülők
feladakezdjük
meg, addig a nem
várt terveta otthon
a gyülekezetben
is. (Mint
zéssel
és azésengedélyek
beszerzésével
ahogyan a családban nem az ugyanott
foglalkozunk.
felnövő
fegyelmezi,
bünteti
Tervünktestvérke
és szándékunk
végrehaja testvérét.)
Ezt a szülői
teendőt
harag,
tására
fogjuk fordítani
a kedves
testvérek
mérgesség,
feldúltság,
által
számunkraindulatosság,
eljuttatott összeget:
bosszúállás
nélkül
kell végezni, mint
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
ahogy a felnőttek egymás közötti viEzúton is megköszönve
testvéreink
selkedésében
is elvetendőnek
mondja
segítségét,
továbbra1:20).
is a minket
és
ezeket azkérjük
ige (Jakab
Feltétlenül
azvissza
Úrra kell
figyelõ
imádságaikat!
Minden
mindig térni otthon a kifogászolgálatukra
Istenünk áldását
kívánjuk.
solható magatartásra,
de nem
kiabálva,
türelmetlenül, hanem hiteles megbocsáTestvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
tással,
szeretettel
és könyörületességgel.
Baptista
Gyülekezet
nevében:
Ne feledjük, hogy nevelésünk, a hibák
helyreállítására
igyekezetünk
Pappszolgáló
Dániel lelkipásztor
valójában életadás,
és ne
Szatmáriéletformálás,
István gondnok
teljesítmény hajszolás,
vagy
másokLisztes Tibor
presbiter
nak való tetszelgés legyen! Vetésünk
gyümölcse lesz, ha egy idő után gyer===========================
mekünk a rossz elkövetése után belátja
hibáját, VÁRJ
bocsánatot
kér, sőt igyekszik
MÉG!
az engedelmességre. (Ide is úgy vezet
3:16
(2Mózfelnőttek
14,21-22)
azJózsué
út, hogy
a szülők,
életében
meglát, szerez ilyen tapasztalatot.)
A közösségi életbe Megállt
szoktatása víz.
fontos
eszköze a dicséret.
Ne csak
a rosszat
Minthogyha
óriási
kéz
vegyük észre, ne csak
a szégyellnivatartotta
volna föl,
lót tegyük szóvá, hanem ha amegállt,
legkisebb
okot találjuk erre, akkor
is dicsérjük,
s rakásra
gyûlt,
bátorítsuk kisgyermekeinket.feszült,
Lássák
örömünket, hullám
ha valamit
jól elvégeztek,
hullámra
hõkölt.
ha engedelmesek voltak. Nem csak a
Megállt
felnőttek egymás közötti magatartására,
egy
percre,
hanem a felnőttek és gyermekek
közötti
partra
viszonyulásban isamíg
teljesa túlsó
alázatossággal,
át nemviseljük
értünk. el
szelídséggel és türelemmel
egymást, szeretettel. (Efézus 4:2)
Ha ezt a szolgálatunkat
szülők,
taníVárj még
Uram!
tók, lelki munkások,
mi felnőttek
Kezed
ne veddjól
el!végezzük, a gyermekeinkkel
gazMég mindig ittegyütt
vagyok,
dagabbak
Urunk meg
fogja
még leszünk,
mindig ittésvagyunk
sokan.
áldani magvetésünket.
   Fazekasné
dr. Kelemen
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folytatás
az 1. oldalról
Melyik
népszerűbb:
Facebook
a Biblia?
Az aélet
gyötrelem,vagy
de azért
van mit enni,
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A tízparancsolat és én (10)

A beteljesült kívánság az élet fája.
Péld 13,12. "Mert a kívánságról sem
tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad." Rm 7,7
A tizedik parancsolat az utolsó, és úgy
érzem összefogja mind a tízet. A kívánság egy dinamikus, mozgató erő. Azt
mondják, hogy a kívánság szebb, mint
annak beteljesedése. A jó kívánság szép
és meleg. A művész mielőtt megalkotna
egy művet, az előbb a lelkében formálódik ki, és onnan másolja le. A gondolatok, a kívánságok az élet fűszere.
Olyan "ízű" az ember élete, amilyenek a
gondolatai, a kívánságai. Sok gyönyörű
alkotás a kívánság kényszerével került
megvalósításra.
"Ne kívánd a te felebarátodnak házát.
Ne kívánd a te felebarátod feleségét, se
szolgáját, se szolgálólányát, se ökrét se
szamarát, se semmit, ami a te felebarátodé." 2Móz 20,17
A tiltott, a gonosz kívánságok azok,
melyek telhetetlenségbe és bálványimádásba visznek. Kol 3,5. A tiltott kívánságok rombolják az ember integritását,
épségét, sértetlenségét. Még akkor is
így van, ha e gonosz kívánság csak kívánság, mert meg nem valósulva is rombolja az emberi viszonyokat.
A gonosz, rossz kívánságok nagyon
tudnak terrorizálni, ha befészkelik magukat az ember értelmébe, lelkébe. Rajzanak, szaporodnak, nem hagyva nyugtot se éjjel se nappal. És nincs az a mód,
sem az az eszköz a világon, mellyel ki
lehet "mosni" az agyat. Ez egyedül az
Isten Igéje, és a Szentlélek által lehetséges. Mi, akik megéltük e megtisztulást,
mi tudunk az értelem megújulásáról,
mert most más az akarásunk, a kívánságunk. "Ezt mondom annak okáért, és
bizonyságot teszek az Úrban, hogy többé
ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is
járnak az ő elméjük hiábavalóságában.
Kik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől, a tudatlanság miatt, mely az ő szívük keménysége
miatt van bennük. Kik erkölcsi érzék
nélkül, önmagukat a bujálkodásra adták,
minden tisztátalanságnak nagy nyereségre való cselekvésére." Ef 4,17-19.
Míg e földi testünkben élünk, állandó harcban vagyunk, mert a test a lélek
ellen vitézkedik. Jakab apostol állítja:
"Hanem mindenki kísértetik, amikor
vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.
Azután a kívánság megfoganván, bűnt
szül, a bűn pedig teljességre jutván, halált nemz." Tehát senkit sem okolhatunk,
bár szeretjük ezt tenni. Csak a saját kívánságainkat kell fegyelmeznünk, uralnunk, ahogy Pál apostol tanácsolja: "és
foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy
engedelmeskedjék a Krisztusnak" 2Kor
10,5.
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"Az ember szellemi képessége teremtettségünk csodája. Isten nagy bölcsessége úgy látta jónak, hogy egy nem nagy
mennyiségű agy elégséges ezerszeres
számú képet befogadni. Tudjuk, hogy
az agy meg tudja őrizni mind azt, különösen a tanult embereké, amit évek alatt
látott, hallott, érzet, olvasott, megtudott.
Meg sem számlálható, amit szükség
szerint az ember elővehet - emlékezhet
képekre, dolgokra, melyeket valamikor
látott, hallott, olvasott stb. És mindezekből ezerszeresen több van, és szaporodik
a végtelenségig, mert naponta átélünk
valami újat. Hát nem felfoghatatlan Isten mindenhatósága? Salamon csodálkozik, hogy a folyók folynak a tengerbe,
mégsem telítik azt túl! Préd 7,7. És ki ne
gyönyörködne a memória végtelenségében, mely mindent befogad, és mindent
vissza is tud adni, de sohasem telik meg.
És az a valóság, hogy a mi lelkünk nagyobb a világnál, azért mert szükséges,
hogy a befogadó nagyobb legyen a tartalomnál." (J.A. Komenski)
Péter apostol beszél a tiszta gondolkodásról: "Ez immár második levélírásom
néktek szeretteim, amellyel a ti tiszta
gondolkodásotokat emlékeztetés által
serkentem." Így folytatja: "Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolódok támadnak, akik saját kívánságaik
szerint járnak." 2Pét 3,1-3.
De gyógyír és gyönyörűség lelkemnek a Fil 4,7-8. "És Istennek békessége,
mely minden értelmet felül halad, meg
fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá
atyámfiai, amik csak igazak, amik csak
tisztességesek, amik csak igazságosak,
amik csak tiszták, amik csak kedvesek,
amik csak jó hírűek; ha van valami
erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok." És: "Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved
kéréseit." Zsolt 37,4.
Pál apostol tanácsolja a fiatal Timóteusnak: "Az ifjúkori kívánságokat pedig

kerüld, hanem kövesd az igazságot, a
hitet, a szeretetet, a békességet azokkal
egyetemben, akik segítségül hívják az
Urat tiszta szívből." 2Tim 2,22.
Kívánjuk a hívőkkel való lelki közösséget! Az utolsó vacsoránál Jézus
kimondja, hogy "Kívánva kívántam a
húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt szenvednék." Lk 22,15. És milyen
áldásos, amikor a mi kívánságunk találkozik Jézus kívánságával az Úr szent
vacsoráján.
Pál apostol írja a római levélben, hogy
kívánja őket látni, és hogy kívánja megajándékozni őket valami lelki ajándékkal. Milyen jó, amikor a jó kívánságok
találkoznak, és megvalósulva lelki gazdagodást hoznak.
Hadd említsem meg, hogy a kívánságok és a szükségek nem azonos súlyúak. Valahol azt olvastam erről: „A
szükségeket az Úr azonnal teljesíti, míg
a kívánságokat, amikor azt jónak látja.”
Életem tapasztalata az, hogy így van.
A folyó a medrében folyik. A víz így
van "rabságban" a két part között. Úsztatja a hajókat, ladikokat, csónakokat,
de hajtja a malom kerekét is. A tízparancsolat nekem is ilyen, különösen ez a
tizedik, mely mederben tartja életem vágyait, beszorítva a szükséges, de hasznos feszültségig. Mert: "A törvényt tehát
hiábavalóvá tesszük-é a hit által? Távol
legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük." Rm 3,31. De ha a folyó kiömlik
medréből, visz magával mindent, ami
útjába akad, mocsaras bűzt hagyva
maga után!
Az Úr parancsolatai ilyen meder,
melyben a mi hitéletünk "befogva" folyik, sokadmagával, az örök part felé,
ahol mindettől megszabadulva dicsőíthetjük majd Őt, aki ezt nekünk lehetővé
tette: "Bölcsé teszlek és megtanítalak téged az útra, amelyen járj; szemeimmel
tanácsollak téged." Zsolt 32,8.
Nagyajtai Eszter (Szabadka)

