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

Generációs történetek Isten csodáiról - Az én Misnám
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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)

4.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az ÁHÍTAT
1. oldalról
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zsoltárokat,
Az
élet gyötrelem,
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és
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csak az Õ
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rint
– az Isten
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az váloIsten
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az
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a
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28
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amikor
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tehát.
Nem volténetetek
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a Metropolitan
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Nem
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pozitív
hatásáról
telefonon rákérdezni
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tartom
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nap
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ide
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sem
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jut Isten
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megérkeznek
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2Mózesa6:
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kell találnak
félni a
majd.
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helyet
változtat.
jelen veszedelemtõl,
ez csak
egy
Utas,
szállna.Nem
A gyülerövid mintha
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nép életében.
ez a
kezeti
éneklés
mozdít ígért.
ugyanis
a lelken:
vég, Isten
folytatást
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ráálljunk
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13,
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Isten dicsőségét
Mózes nem
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a nép, csak
és egymás
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szolgálja
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Novák József
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hitt Mózes.
Imádság
Ha
azt
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valakiUram,
MózesVedd életemet
kezedbe
és
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
tedd vele, ami neked tetszik. Ezentúl
Erre Mózes
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válaszolhatta
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el azt
magamtól
sem az
öröhogy:
Nem
tudom.
Ha
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dezte volna:
mondd
meg
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az Mózes,
életembe.
Elég, ha
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ebbõljó.a lehetetlen
helyzetbõl?
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terved
Mert minden
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Add,
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tuhogy
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Úr harcol
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Akkor
majd
lenbõl is ki tud
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Õ az Úr.
felgyullad
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örömöd
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Lángja
a Te hit.
dicsőségedre
lobogjon,
Ez a bibliai
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azért
éljek!azt,
És amit
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veszem
Isten
mond,éleha
temet
szeretet
egyetlen gondolatával
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látszik is.
és
egyetlen
hogy
Nem
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hogyan szabadít
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nem nekem
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vagy az Aerény
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pedig az Õ
hanem
egyedül
teérted,
feladata. Útat nyitni a Istenem!
tengeren, leféThomas Merton
- gleam.hu
kezni a harcikocsik
kerekét,
homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
Mindenkit
megtartó
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által fogadhatod el. szeretet
Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig Máté
üldözötten,
de ugyanakkor
18,11–14
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
Ülök az imaházban a megszokott heérted.
lyemen.
Úrvacsorázott
a gyülekezet.
A tengerparton
a halál
kapujában
A
záróének
előtt-alatt
–
fejben
– „népálltak, Isten pedig megnyitotta számukszámlálást”
tartok.
Ki
hiányzik
ra az élet kapuját, és õk átléptek ea szép
hanapon?
vajon miért? – „Az Úr nem
lálból azÉs
életbe.
akarja, hogy egy is elvesszen!”
Ezt a lépést
te se halogasd!
Akik
itt lehettünk,
hány eltévedt
(elmaradt) juhot fogunk
következő
Lukácsa János

héten
megkeresni,
meglátogatni?
Magyarországi
Baptista
Egyház A
„baptifont”
is
lehetne
erre
használni.
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
De Berettyóújfalu,
mi lesz azzal a testvérrel,
akinek
4100
Eötvös u. 2.
„nincs
embere”? (Jn 5,7) – Aki senkiwww.baptista.hu/berettyoujfalu
nek sem hiányzik?! Akire netán úgy
gondolok,
hogy talán jobb
is, hogy
nincs
Kedves Testvéreink
Jézus
Kriszitt.
Mennyire
megsértett
a
múltkor!
tusban!
„Belebégetett”
az életembe.
Fel akart
Kedves Amerikai
Magyar Baptista
öklelni. És nem kért bocsánatot azóta
Szövetség!
sem. – Akinek annyira hiányzik, majd
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
utánamegy!
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és a
Földi küldetése
végén az Emberfia
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az Õ
így közölte
velünk
akaratát: „Menjetek
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolel!” –a Nemcsak
az újakért,
hanem a „régáltok
szenteknek.”
(Zsid 6:10)
giek” érdekében is. Az Úr ugyanis nem
akarja,
hogyhogy
egy is
elvesszen.
Sőt!
Köszönjük,
gondoltak
ránk
ne-Azt
akarja,
hogy egy se vesszen el!
héz
helyzetünkben.
Ne légy személyválogató!
Jézus ésszeImaházunk
augusztus végi leomlása
retete nemcsak
irgalom,
lebontása
után jómegváltó
reménységgel
va-hagyunk
afelõl, hogy
Isten megsegít
bennem megtartó
kegyelem
is egyúttal.
nünket
és szép
építeni
Mi egy
lesz újveled,
ha hajlékot
te is megbotlasz,
istentiszteletek
céljára,
az
Õ
neve
netán elesel, és nem lesz, akidicsõlehajolségére.
A munkálatokat
tavasszal
jon hozzád,
nem lesz,jövõ
aki fölemelne?!
kezdjük meg, addig a nem várt terveHiszen
az ő tanítványai
is „mind
zéssel
és még
az engedélyek
beszerzésével
elhagyták
őt
és
elfutottak”
(Mt
26,56).
foglalkozunk.
Tervünk
és szándékunk
végrehajGerzsenyi
Sándor (Áhítat
2016)
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz Töviskorona
ötezer dollárt.
Jn 19,1-16
Ezúton is megköszönve testvéreink
A korona
a dicsőség
ésa az
üdvösség
segítségét,
kérjük
továbbra is
minket
és
tövis a szenvedésé.
és koazjele,
Úrraa figyelõ
imádságaikat!Tövis
Minden
rona együtt:
a gúnyáldását
megnyilatkozása.
szolgálatukra
Istenünk
kívánjuk.
Pilátus gúnyolódik, s megtehette. Ám a
Testvéri
szeretettel a Berettyóújfalui
Király
a töviskoronával
és bíborpalástBaptista
nevében:
ban is Gyülekezet
ugyanaz maradt.
Vagy, ha lehet
még fokozni,Papp
ezekkel
vált
az igazi KiDániel lelkipásztor
rállyá, Isten Szatmári
Bárányává.
A töviskoronás
István
gondnok
zsidó Messiás az
Isten Tibor
adta Üdvözítő;
Lisztes
presbiter az
egész világ üdvözítője.
Ti feszítsétek meg, én nem fogom ===========================
mondta Pilátus, hiszen nem találom bűnösnek. De
megkorbácsoltatta,
VÁRJ
MÉG! s hagyta,
hogy
töviskoronát
nyomjanak
a fejébe;
Józsué 3:16 (2Móz
14,21-22)
ez csak az első lépés. Jön a bíborpalást, s
azután a halálos ítéletet is alá fogja írni.
Megállt
a víz.
Pedig nem akarta. Ezen
a síkos
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Minthogyha
óriási kéz
azonban nem lehet
megállni.
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föl,én,
Hányszor mondtuk
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A szabadulás viszont át
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szabadító:
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még Uram!
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Kezed ne vedd el!
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Isten mindent
testvéreink
körültekintő
félretett és csak
az Õ népéremunkájának
figyelt azon
eredményeként
sikerül
a tavalyi
évet
az éjszakán. A
szabadulás
minden
pozitív
mérleggel
zárni. Ballafelügyelte,
Zsigmond
mozzanatát
személyesen
testvér
mindenre
kiterjedő
minden
pillanatot
figyelõ ismertetései
tekintetével
után
elkészítettük
a
jövő
is.
kísért végig. Hát kicsodaévi
ez aterveket
rabszolga,
Jóreménységgel
kérjük
várjukazUrunk
koszos, rongyos
nép,éshogy
Isten
áldását
a továbbiakra
nézve is. róluk, és
személyesen
gondoskodik
Az évközi
áldott figyel
ráadása
volt, hogy a
mindent
félretéve
rájuk?
torontói
itt a ismét
táborban
tartot1500gyülekezet
évvel késõbb
virrasztott
taazmeg
a vasárnapi,
ezúttal
úrvacsorával
Isten
a Gecsemáné
kertben,
azon a
iscsütörtök
egybekötött
istentiszteletét.
Az imaéjszakán,
azon a pénteken,
órán
gyűléseinken
azonkéta -a
húsvét
hajnalon, először
amikorrészta mi
vevőfiatal
küldött
testvérünk
szolgált:
szabadításunk történt.
Lipták
Dániel
(Newbizonyságom
York) és Szin van
Dávid
Sõt,
személyes
ar(Alhambra).
Püsökegyütt
Dániel,
helyi lp.az
testról, hogy velem
virrasztott
Úr
vér
bizonyságtételekre
adott
28 személyes
évvel ezelõtt
egy téli estén, amikor
alkalmat
a jelen
lévő lelkipásztorólam isezután
lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
roknak és küldötteknek. Az igehirdetést
Kulcsár
Sándor
testvér tartotta,
melyÜldözött
szabadok,
gyõztes szababen hangsúlyozottan ez az üzenet hangdok.„aElindultak
tehát.
Nem
volt Az
tezott:
Mester itt van
és hív
téged.”
lekommunikáció.
Nem
lehetett
mobilúrvacsora előtt újra szolgált a Fűr Béla
rákérdezni
a sor elején, hogy
tv.telefonon
által vezetett
évközi-férfikórus.
hátul
minden
rendben
van-e.
két
Az áldásos istentisztelet
ésKözel
a bősémilliós
gyermekek,
ges
ebéd nép,
után asszonyok,
(amelyet ezen
a helyen
juhok,
barmok, gyülekezetnek,
szekerek, végeisöregek,
köszönünk
a torontói
láthatatlan konvoj.
A Veres
tenger
parttestvéreinknek),
hazafelé
tartva
elmenján az
tábort
vernek,
megpihennek.
tünk
épülő
torontói
imaházhoz, Egyahol
szer csak
felröppen
a hír,
az egyiptomi
Püsök
Dániel
és Balla
Sándor
testvér
tájékoztattak
bennünket
az építkezés
sereg közeledik.
Kitör a pánik
a táborrészleteiről
Az Úr
adjon erőt
testvéban. Elõl a is.
tenger,
mögöttük
az ellenség.
reinknek
a folytatáshoz
segítse
őket
A nép elõbb
segítségértéskiált
Istenhez,
egészen
a befejezésig
is. Mózesnek: Mit
aztán pedig
neki esik
tettél velünk, miértHerjeczki
hoztál kiGéza
minket
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Beszélgetés Veres
Sándorral,
a cleveEgyiptomból?
2Mózes
14: 10, 11.
Jobb
landi
gyülekezet
egyik
küldöttjével
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban.
hogy
népnek
Örülök,Kiderül,
hogy évek
utánvan
újraarészt
vethite,
de még nagyon
gyenge az aaz
hit.
Ha
tél
gyülekezeted
képviseletében
évközi
valamit
az elmúlt
két
jólgyűlésen.
mennek aMondj
dolgok,
tisztelik
az Urat,
napon
de ha szerzett
balul üt élményeidből.
ki valami, máris pániMivelésmár
elég régen
voltamKihasonló
kolnak
bûnbakot
keresnek.
volt a
gyűlésen,
izgultam, hogyan
hibás, hogyegy
ide kicsit
jutottunk?
lesz?
Láttam sok
a testvérek
Mellesleg,
keresztyénmosolyát,
tart ezen aa
barátságos
fogadtatást,
éreztem
a lelki
szinten a hitéletében.
közelséget,
nagyon
örültem
neki,
hogy
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
itt
lehetek,
s láttam
ugyanezt
Csabán is.
ígérete.
2Mózes
6: 6-8.
Isten megígérte,
Éreztem, hogy pozitívan ott vagyunk
hogy megszabadítja
az egyiptoszövetségünknek
a õket
munkájában.
Himiak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az ígéret
szem, hogy a Jóisten Szentlelke
által
földjére. Akkoraztehát,
kell félni
a
elvégezhetjük
Isten nem
dicsőségére
levő
jelen veszedelemtõl,
mert ez csak
egy
terveket.
Hogy gyülekezeteink
fejlődjerövidmég
epizód
nép életében.
Nem ez as
nek,
többa magyar
lelket elérjünk,
jó
rendben
ékesen menjen
minden.
vég,
Isten és
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.
Nagyon
jó volt ez a pár nap együtt.
Ha
azt
kérdezte
volna valaki MózesNagyon örültem
a gyűléseknek.
Érdekes
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
megígért?
témák voltak, hasznosak.amit
Olyanok,
amiErreérdemes
Mózes csak
válaszolhatta
volna,
ken
voltazt
átmenni,
megbeszélni,
hogy:
Nem
tudom.
azthelyre
kérés
az Úr
Lelke
által Ha
sok valaki
mindent
dezte volna:
mondd
megki netenni.
Hiszem,Mózes,
hogy ez
az áldás
fog
terjedni
a gyülekezeteinkre
is. HaIsten
érezkünk, hogyan
szabadít meg
ni
fogjuk aebbõl
békességet,
örömöt,
előrelábennünket
a lehetetlen
helyzetbõl?
tást
a szövetségben,
gyülekezeteink
Mózes
csak azt válaszolhatta
volna,is
élőbbek
lesznek,
hasznosabbak
leszünk
hogy: Nem
tudom!
Egyet azonban
tuszövetségünk
és népünk
számára.
dok! Az Úr harcol
értetek,
és a lehetetA misszióbizottsági
lenbõl
is ki tud vezetni,gyűlésen
mert Õ azazÚr.első
nagyobb
témakör
gyülekezeti
és mis�Ez a bibliai
hit.aHinni
azt jelenti,
kosziós
beszámolók
voltak.
Hogy
hatottak
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
rád
a hallottak?
annak
minden ellentmondani látszik is.
Nagyon
érdekes
Nem meg,
tudtam
az
Nem tudom,
hogyanvolt.
szabadít
csak
adatokat, s hogy milyen tevékenysévárok
rá és hiszek
és amit nekem
gek
mennek
végbebenne,
mostanában
a gyümond,
megteszem.
A
többi
az Õ
lekezetekben. Sok minden pedig
új dologra
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
lefé-a
felfigyeltem, ami áldás külön-külön
kezni a harcikocsik
kerekét,
homályt
gyülekezeteknek.
Ifjúsági
munka,
gyerbocsátani az újegyiptomiakra...
mind a
mekcsoport,
programok beindulása.
Ahogy
láttam,
a taglétszámok
is elég
Szabadító
Úr feladata.
Õ viszi véghez
a
szépek.
Nálunk
Clevelandban
szabadítást
kegyelembõl.
Hit egy
általkicsit
fomost
megfogyatkozott
a gyülekezet,
de
gadhatod
el. Hit által élhetsz
szabadon,
hiszem,
hogy
az Úr Lelke
által nálunk
bár mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
is
fel fog szaporodni
És az
gyõzelmesen,
mert aaztestvériség.
Úr hadakozik
Úr meg fog érinteni olyanokat is, akik
érted.még távol vannak az Úrtól, vagy a
most
A tengerparton
halál
kapujában
gyülekezettől.
Szép avolt
hallgatni
a testálltak, Isten
pedig megnyitotta
számukvéreim
beszámolóját
és örültem,
hogy
ra az
kapuját, és õkazokról
átlépteka apozihami
is élet
beszámolhattunk
lálból
az életbe.amelyeket tapasztalunk,
tív
vonásokról,
amióta
testvér és kedves
Ezt aKulcsár
lépést teSándor
se halogasd!
felesége közénk jött és átvették a gyülekezetünk pásztorolását.
Lukács János

Hogy élitek megBaptista
ezt az újEgyház
indulást?
Magyarországi
Először
is
mindenki
nagyon
örült, háBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
lás
volt,
és
nagy
szeretettel
fogadta
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. Kulcsár
testvéréket. Ők is nagyon szeretnek
www.baptista.hu/berettyoujfalu
bennünket, törődnek velünk, felhívnak
telefonon,
meglátogatnak
Kedves Testvéreink
Jézusbennünket,
Kriszkörbehívják
a
testvéreinket,
olyanokat
tusban!
is, akik eltávolodtak a gyülekezettől és jó
Kedves
Amerikai
idő
óta nem
jelentek Magyar
meg. KétBaptista
család telSzövetség!
jesen vissza jött az angol közösségből, s
együtt
Úrban.
„Nemörvendezünk
igazságtalanazaz
Isten,S hisszük,
hogy
hogy ilyenek
ezután is, mert
elfeledkezzék
a lesznek
ti cselekedeteitekrõl
és Kula
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az az
Õ Úr
csár testvérék
imádkozva,
böjtölve
neve
szolgáltatokvégzik
és szolelőttiránt,
állva,amikor
felelősségteljesen
ezt a
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
munkát.
Kulcsár testvérék
szíve vágya,
hogy újból egymásra találjon a testvéKöszönjük,
hogy gondoltak
ránk neriség
Clevelandban
és a gyülekezetünk
héz
helyzetünkben.
újból
tele legyen. Hiszem, hogy új megImaházunk
augusztus végiIsten
leomlása
és
térőkkel
is megajándékoz
ez által.
lebontása után jó reménységgel vaEz
egy
szövetségi
évközi
gyűlés
volt.
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benHogy
látod,
szüksége
van-e
a
clevelandi
nünket egy új és szép hajlékot építeni
gyülekezetnekcéljára,
a szövetségre,
közösségre?
istentiszteletek
az Õ neve
dicsõNagyon
fontosnak látom,
hogy ebbe
ségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
a szövetségben
tartozunk,
s itt terveegymást
kezdjük
meg, addig
a nem várt
támogatjuk.
Még egyszer
megköszözéssel
és az engedélyek
beszerzésével
nöm a szövetségnek, hogy ilyen nagy
foglalkozunk.
szeretettel
felkarolta
a gyülekezetünket,
Tervünk és
szándékunk
végrehajkisegített,
volt testvérek
nálunk leltására
fogjuk amikor
fordítaninem
a kedves
kipásztor.
Havonként
jöttekösszeget:
a lelkipászáltal
számunkra
eljuttatott
torok,azaz
úrvacsorát
osztottak, tanácsokat
$5,000,
ötezer dollárt.
adtak, imádkoztak velünk, s hiszem,
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
hogy
hazamenve
imádkoztak
értünk,
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
hogy
közösségünk
megtalálja
a
célját,
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
és ne menjünk
szét, áldását
hanem kívánjuk.
tovább szolszolgálatukra
Istenünk
gáljunk neve dicsőségére.
Beletekinthettem,
sokkal mélyebTestvéri
szeretettel a Berettyóújfalui
ben,
mint
évekkel
ezelőtt,
Baptista Gyülekezet nevében: hogy men�nyire fontos, hogy szövetségünk van.
Papp ebben
Dánielalelkipásztor
Lelkipásztoraink
szövetségben
Szatmári
Istvánképviselők
gondnok is
vannak, s mi,
gyülekezeti
Lisztes
Tibor
közösségben lehetünk velük.presbiter
Szolgálhatunk együtt, neve dicsőségére és gyüle===========================
kezeteink épülésére.
Hallottam,
hogyMÉG!
gyülekezeti lapotok,
VÁRJ
azJózsué
Ébresztő,
melynek
vagy a szerkesz3:16 (2Mózte14,21-22)
tője, kerek évfordulóhoz érkezett.
Istennek dicsőség és hála, hogy ebben
Megállt
a víz.
az évben beléptünk a 25-dik
évfordulóMinthogyha
óriási kéz
ba. Novemberben
tölti be lapunk
a 25tartotta
volna hiszen
föl,
dik esztendőt. Nekem
is csoda,
megállt, el
annyi probléma ellenére rendszeresen
s rakásra
gyûlt,
tudtam készíteni. Neked
nem kell
monfeszült,ez.
danom, hogy nem könnyű folyamat
hullám hullámra
Hála az Úrnak,
beléptünk hõkölt.
az ezüst
Megállt
évbe. Közösségünk örül ennek.
Többször is megkérdeztem a egy
gyülekezetet,
percre,
hogy szükség van-e
Minden
alkaamígrá?
a túlsó
partra
lommal pozitív választátkaptam.
Hiszem,
nem értünk.
hogy ameddig az Úr akarja és éltet, addig folytatódni fog aVárj
lap,még
IstenUram!
dicsőségére.
Kezed ne vedd el!
Az Úr áldjaMég
megmindig
a munkádat
is, meg
itt vagyok,
az Ébresztő
szolgálatát!
Vidd haza
szömég mindig
itt vagyunk
sokan.
vetségünk és a testvériség köszöntését.
Herjeczki
Géza kérdezte
(1977)
Veres Sándort
a szerkesztő

6.2010.
oldal szeptember

2016.
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3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb

ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
NŐI
CSENDESNAPOK
A BILLY
CENTERBEN
lett GRAHAM
volna szolgaként
meghalni Egyipfolytatás az 1. oldalról
Generációk
tegnap,
holnap...
Az élet gyötrelem,
de ma,
azértés
van
mit enni,
van
húsosfazék,
és uborka,
és
2016.
március fokhagyma
11-13 között
az Észak
Amerikai
Magyar
Baptistavaló
Nőszövetség
a tisztességes
temetéshez
jogukat is
szervezésében
Női
megtarthatták. Az
élet Csendes-napokat
egy merõ kinlódás,
tartottunk
az Észak
Carolinai
reménytelenség
és halál.
De hátAshevilleezis jobb,
ben,
Graham
minta aBilly
semmi,
és úgyKonferencia
sincs kilátás Közennél
pontban.
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben
elviselhetõvé
tenni.
Örömmel próbáljuk
indultunk
útnak péntek
Hányan
tengetik
az életüket
ma ésis
reggel
egymást
biztatva,
lelkesítve,
ezzel a tartva,
rabszolga-gondolkodással?
számon
hogy ki mikor indul és
Így meg
tengette
az életétDéltájban
Izráel míg
el
érkezik
a helyszínre.
landoltunk
Charlotte-ban,
és miután
nem jött
hozzá a Szabadító
és kiautót
nem
béreltünk,
kb. két órás
út várt ránk.
hozta õketmég
a szolgaság
házából.
A nap meleg sugarai és a szép hegyi tájak eltöltötték
a szívünket
örömmel
és
Milyen a mi
Szabadítónk?
2Mózes
jókedvvel,
és
alig
vártuk,
hogy
megér12:42-ben találunk egy különös mondakezzünk.
Egy csendes, a világ zajától
tot Istenrõl.
távolVirrasztott
eső és felfrissülésre
köraz Úr azonalkalmas
az éjszakán,
nyezet
várt
ránk.
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
Isten kegyelméből
éjszaka
az Úré volt. és szeretetéből
anyák, lányok, nagymamák mindent
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvelvállalták
ezelõtt ezt
egyaztéli
estén,
félretéve
utat
azért,amikor
hogy
rólam
is
lehulltak
a
rabtartó
bilincsei.
közösségben lehessünk az Úrral
és egymással.
Üldözött
szabadok,
gyõztes
szabaVissza
gondolva
a hétvége
áldásaira,
dok. Elindultak
tehát. Nem
volt tenagyon
hálásak vagyunk
Dr. Berszán
lekommunikáció.
Nem lehetett
mobilLídiáért,
aki elfogadva
meghívásuntelefonon
rákérdezni
a sor
elején, hogy
kat
Kolozsvárról
vállalta
a hosszú
utat,
hátulszolgálhasson
minden rendben
van-e.ElőadásaiKözel két
hogy
felénk.
milliós
nép, asszonyok,
ban
ötvöződött
a szaktudás gyermekek,
és az Úrral
való
járásjuhok,
sajátosbarmok,
tapasztalata.
öregek,
szekerek, végeA Konferencia
Generáciláthatatlan
konvoj.mottója:
A Veres tenger
partókjántegnap,
és holnap
avagy Jézus
tábort ma
vernek,
megpihennek.
EgyKrisztus
tegnap,
ma és
mindörökké.
szer csak
felröppen
a hír,
az egyiptomi
Péntek
este vacsora
után
kerülta sor
az
sereg
közeledik.
Kitör
a pánik
táborelső
Nőimögöttük
szerepekazaellenség.
mérleban.előadásra:
Elõl a tenger,
gen,
illetve
Hogyan
hat a globalizálódás
A nép
elõbb
segítségért
kiált Istenhez,
a aztán
hagyományos
női esik
szerepekre?
Csupán
pedig neki
Mózesnek:
Mit
néhány
gondolat
az
előadásból:
tettél velünk, miért hoztál ki minket

tomban. Kiderül, hogy van a népnek
Miközben
napjainkban
időben
hite,
de még nagyon
gyenge egy
az a hit.
Ha
kell
eleget
tenni
többféle
szerepnek,
pl.
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
háztartási munkák, család, karrier épíde hamunkahely,
balul üt ki gyülekezet
valami, máris
tése,
stb. pániaközkolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki volt a
ben felgyorsuló világunkból különböző
hibás, hogy
idebennünket.
jutottunk? Emiatt aztán
hatások
érnek
Mellesleg,
sok
keresztyén
ezen a
gyakran konfliktus
helyzetbetart
kerülünk,
szinten
a hitéletében.
és
keressük
a feladataink közötti egyenEkkor
Mózesnek keresését
eszébe jut
Isten
súlyt.
Az egyensúly
csak
neígérete.a 2Mózes
6: 6-8.
Isten megígérte,
hezíti
generációk
közötti
különbség
gyors
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Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
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Megkaptuk
a befogadás és gondoskodás
Így tengette
az életét Izráel
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Õ
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ígéA néphogy
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Ő
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Mellesleg,
keresztyén
tart ezen az
a
vannak,
akiketsok
csak
elhív magának
szinten
hitéletében.Apcsel 2,39
Úr,
a miaIstenünk”.
Ekkor Mózesnek
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Mózes
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Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
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the transition of these changes.
Kedves Amerikai Magyar Baptista
The title of the second presentation,
Szövetség!
which was held Saturday morning,
„Nem
Isten,
hogy
was
“Amigazságtalan
I worth onlyazwhat
I achieve?
elfeledkezzék
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Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
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szólva
– Isten
mindent
all of
the people
in our
churches,
the
félretett éswho
csaklead
az Õ them,
népére the
figyelt
azon
members
pastor,
az general
éjszakán.
A szabadulás
minden
and
population
are all men
and
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
women that are human beings. We often
minden
pillanatot
tekintetével
hold
up leaders
on figyelõ
a pedestal,
when
végig.
Hátare
kicsoda
ez in
a rabszolga,
inkísért
reality
they
people
need of
koszos, rongyos
encouragement
like nép,
us, gethogy
tiredaz
likeIsten
us,
and
are subject gondoskodik
to the same challenges
személyesen
róluk, és
asmindent
us. I believe
we figyel
know this,
félretéve
rájuk?but often
forget,
andévvel
is good
to be
reminded
of.
1500
késõbb
ismét
virrasztott
Encourage
people in kertben,
your churches.
az Isten athe
Gecsemáné
azon a
Each
of them
is small azon
and we
likely all
csütörtök
éjszakán,
a pénteken,
know
other.hajnalon,
Why go inamikor
on Sunday
azon each
a húsvét
a mi
for
a formality, when
it can be more.
szabadításunk
történt.
The
andbizonyságom
most important
is
Sõt,second,
személyes
van arthat
we
live
in
a
world
that
is
not
like
the
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
ones
beforeezelõtt
us. Things
areestén,
faster,amikor
more
28 évvel
egy téli
connected, and as a result our attention
is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
isrólam
divided
constantly.
I realized
that it is
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. MISSIONARY
Elindultak tehát. Fund
Nem volt telekommunikáció.
lehetett mobilThe purpose: Nem
supporting
the
telefonon
rákérdezni
elején,
hogy
missionary
initiativesa sor
of our
young
people.
Donations
thisKözel
fundkét
hátul
minden
rendbenfrom
van-e.
will be nép,
allocated
by the Missionary
milliós
asszonyok,
gyermekek,
and
Benevolence
Board
at végeits
öregek, juhok, barmok,
szekerek,
mid-year konvoj.
meetings.
The tenger
written
láthatatlan
A Veres
partapplications
addressed
to the MBB
ján
tábort vernek,
megpihennek.
Egyshould state the goals and the
szer
csak felröppen
a hír, aztrip,
egyiptomi
duration
of the mission
and
sereg
közeledik.
a pánik
a táborshould
include aKitör
letter
of support
ban.
tenger,ofmögöttük
az ellenség.
fromElõl
theapastor
the applicant.
A nép
elõbb segítségért
Istenhez,
Contributions
can bekiált
mailed
to
aztán
pedig neki
esik on
Mózesnek:
the Treasurer
(address
page 2). Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket
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often
the case that
Satan14:
doesn’t
Egyiptomból?
2Mózes
10, 11.need
Jobbto
tempt
us,
or
spend
very
much
effort
lett volna szolgaként meghalni Egyip-to
get
us to Kiderül,
walk on ahogy
pathvan
that aisnépnek
not the
tomban.
Lord’s.
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
of us
come from
a background
jólMany
mennek
a dolgok,
tisztelik
az Urat,
of immigrants. One of the things we have
de
ha
balul
üt
ki
valami,
máris
pánilearned from our parents is the value
of
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
work. One of the things we have learned
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
from the bible, our churches and religion
a
is toMellesleg,
work as tosok
thekeresztyén
Lord, and tart
not ezen
merely
szinten
a hitéletében.
for
the sake
of work or show. I realized
Mózesnek
eszébe
jut Isten
thatEkkor
as a result,
we often
put work
first,
ígérete.
2Mózes
6-8. Isten
megígérte,
the
church
first,6: and
everything
else
hogy megszabadítja
õketshould
az egyiptobefore
our family which
be our
primary
obligation.
miak kezébõl,
és beviszi népét az ígéret
In this,Akkor
Satantehát,
doesn’t
földjére.
nemeven
kell need
félni to
a
be
involved
in our lives
because
weegy
are
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez csak
our
own
enemies.
are so focused
rövid
epizód
a népWe
életében.
Nem ez on
a
trying
to
realize
the
efforts
our
vég, Isten folytatást ígért. Mostparents
az a
and churches have put into our lives,
dolgunk,
hogy erõsen
ráálljunk
Isten
that
we devote
our lives
to success
szavára. Így
bátorítja Mózes
a népet:
(however
measured).
We justify
thisNe
by
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?
Members
theazt
Missions
Committee
Erre
Mózesof
csak
válaszolhatta
volna,
hogy: Nem tudom.
Ha valaki
azt kérremembering
the example
of Paul
and
dezte
volna:
Mózes, mondd
nehis
work,
the instructions
from meg
the Lord,
künk,
hogyan we
szabadít
meg
Isten
and
the sermons
hear in our
churches.
These
are all
good.
I am nothelyzetbõl?
saying they
bennünket
ebbõl
a lehetetlen
are
not. csak
They azt
become
dangerousvolna,
when
Mózes
válaszolhatta
we
focus
on tudom!
them primarily.
hogy:
Nem
Egyet azonban tuI know
thatharcol
this isértetek,
easier toéswrite
down
dok!
Az Úr
a lehetetthan
the
reality.
Some
people
genuinely
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
have
choice,hit.
they
have
work kotwo
Ezno
a bibliai
Hinni
azttojelenti,
jobs to provide for their family, and
molyan veszem
azt, even
amit Isten
mond,
ha
support
them, and
in these
cases
annakcan
minden
ellentmondani
is.
they
barely
get by. But látszik
we often
Nem tudom,
hogyan of
szabadít
meg,
csak
forget
the promises
the Lord
and
his
várok rá
és hiszek
benne,
éshe
amit
power
over
our lives.
That
is nekem
the one
mond,
megteszem.
többi pedig
Õ
that
provides
for ourAneeds,
not us.azYes,
itfeladata.
happensÚtat
that nyitni
we have
jobs, we work,
a tengeren,
leféand
moveskerekét,
along, but
it is a
keznieverything
a harcikocsik
homályt
result
of
his
will
and
effort
in
our
lives,
bocsátani az egyiptomiakra... mind
a
and
not
because
we
are
smart,
or
strong,
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
or
powerful.kegyelembõl. Hit által foszabadítást
I realized at least for me personally
gadhatod
el. Hitisáltal
élhetsz szabadon,
that
success
addictive.
Work is
bár
mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
addictive. And the overall
life we live
gyõzelmesen,
az time
Úr hadakozik
in
is addictive.mert
At any
I can find
érted.
out
how anybody is doing by going on
A tengerparton
halál
facebook
or linkedIn,a or
how kapujában
a company
álltak,
Isten pedig
számukis
performing
by megnyitotta
looking at the
internet.
doesn’t ésneed
to tempta hame,
ra azSatan
élet kapuját,
õk átléptek
because
very lessons I learned and
lálból az the
életbe.
values I hold which are all good, are
Ezt to
a lépést
te sewhere
halogasd!
taken
a degree
they hurt me,
and those around me.
I
do
know if
Lukács not
János

this
is the case for
others. Egyház
If it is, I can
Magyarországi
Baptista
only
encourage
you
to
remember
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezetthat
the
never leaves
his own.
4100Lord
Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2. His
promises always stand. This can’t be
www.baptista.hu/berettyoujfalu
the
first time that this has happened in
history because there is nothing new
Kedves
Jézusman
Kriszunder
the Testvéreink
sun (said a wise
once),
tusban!
and if this is so, that means the Lord is
Kedves
Amerikai
Magyar
the
answer
as he always
is. I Baptista
need to be
Szövetség!
vigilant because the best of what I have
can
easily
turn into the
worst. hogy
Maybe
„Nem
igazságtalan
az Isten,
this
is
the
case
for
you
too?
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok
az Õ
Daniel Liptak
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)

Ecuador 7.8 earthquake

Köszönjük,
hogy
ránk ne- in
Washington,
DCgondoltak
(BWA)--Baptists
héz
helyzetünkben.
Ecuador and other countries are offering
Imaházunkrelief
augusztus
végiaffected
leomlásaby
ésthe
emergency
to those
lebontása után jó reménységgel va7.8
earthquake
that
struck
the
country
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benon April
nünket
egy16.
új és szép hajlékot építeni
Almost
600
have az
been
killed,
more
istentiszteletek
céljára,
Õ neve
dicsõthan 8,300
were injured
andtavasszal
more than
ségére.
A munkálatokat
jövõ
150 remain
kezdjük
meg, missing,.
addig a nem várt terveIsrael
Baptist
Churchbeszerzésével
in the city of
zéssel
és az
engedélyek
Guayaquil
said
"We're
getting
bottled
foglalkozunk.
water,
canned
food, dry food,
powdered
Tervünk
és szándékunk
végrehajmilk,fogjuk
tents,fordítani
basic a hygiene
products,
tására
kedves testvérek
portable
batteries,
lamps összeget:
and kitchen
által
számunkra
eljuttatott
utensils"
earthquake
$5,000,
azaztoötezer
dollárt.victims.
The congregation's pastor is Parrish
Ezúton is
megköszönve
testvéreink
Jacome,
Baptist
World Alliance
(BWA)
segítségét,
továbbra
is a minket
és
regional kérjük
secretary
for South
America
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
and executive
director
ofkívánjuk.
the Union
szolgálatukra
Istenünk
áldását
of Baptists in Latin America. Jacome
declared
earthquake
as "one of the
Testvéri the
szeretettel
a Berettyóújfalui
most
terrible
events
to
have
Baptista Gyülekezet nevében: happened in
Ecuador."
A RescuePapp
24Dániel
teamlelkipásztor
comprising
Szatmári
gondnok
Hungarian and
NorthIstván
Carolina
Baptists
presbiter
in the UnitedLisztes
StatesTibor
arrived
in the
country
on
April
18.
They
are
working
===========================
with Ecuadorian Baptists to assist with
search and rescue and to provide medical
VÁRJ
MÉG!
assistance,
sanitation
and temporary
Józsué
3:16
(2Móz
shelter to those in need.14,21-22)
Rescue 24 indicated that the earthquake damaged communications,
transMegállt a víz.
port and sewage
systems,óriási
making
Minthogyha
kéz it
difficult to conducttartotta
rescue operations.
volna föl,
"The Baptist Convention in
Ecuador
megállt,
and all the churches
have organized
s rakásra
gyûlt,
to send support and coordinate
help
feszült,
coming fromhullám
abroad,"
Jacomehõkölt.
said. "We
hullámra
are sending teams to the most
affected
Megállt
areas for relief."
egy percre,
Jacome said "the
team is
amígresponse
a túlsó partra
still finding people alive under the
át nemToday
értünk.that
wreckage. He told Christian
Ecuadorians are "facing a complicated
Várj még Uram!
and difficult situation."
Kezed
ne vedd el!
The BWA, which is still receiving
Még
mindig
itt vagyok,
donations, sent an initial
sum of
még
mindig
itt
vagyunk
sokan.
US$15,000 in emergency assistance.
Baptist World
Alliance,
bwanet.org
Herjeczki
Géza
(1977)
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Egyiptomból? 2Mózes
14:2:
10,9-12
11. Jobb
EGYSÉG
1Péter

folytatás
az 1. oldalról
Oláh Lajos, szövetségünk egykori elnöke,
és torontói
lelkipásztor
18
Azvolt
életkiplingi
gyötrelem,
de azért
van mit enni,
éve
ebben
a
hónapban
ment
el
az
Úrhoz.
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
Rá emlékezve, s egyúttal egy fontos téa tisztességes temetéshez való jogukat is
mát újra felemelve idézzük egy 1996-ban,
megtarthatták.
életaegy
merõ kinlódás,
vagyis
éppen 20Az
éve,
honfoglalás
1100
reménytelenség
és
halál.
De
ezis jobb,
éves évfordulóján elhangzotthát
beszédét,
a
mint a semmi,
és úgy sincscímű
kilátás
ennél
„...futásomat
elvégeztem...”
könyvétöbbre.
Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
ből.
(szerk)
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
"Rövid
nem véleméHányanelőadásomat
tengetik az életüket
ma is
nyezésre,
hanem
elfogadásra
ajánlom.
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Kérem,
ne az
az életét
egyes Izráel
mondatokat,
Így hogy
tengette
míg el
hanem az elmondottak egészét vegyük
nem
jött
hozzá
a
Szabadító
és
ki
nem
figyelembe.
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
Egy ilyen fajta elmélkedés a honfoglalás 1100. évfordulóján és a Kornyami Szabadítónk?
2Mózes
féle Milyen
misszió a150.
évfordulóján minden12:42-ben
találunk
egy különös
képpen
esedékes.
Témánk
két főmondarészre
tot Istenrõl.
oszlik.
Magyarságtudatra és Isten népe
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
tudatra.
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
1.éjszaka
Magyarságtudat
az Úré volt.
Micsodaa evangélium
ebben
Minthogy
mi missziónkvan
sajátos
jel-a
mondatban?
az Úr.munka,
Pedig
lege
a magyarVirrasztott
nyelven végzett
Izráel õrizõje
nem szunnyad
nem
különös
gondosságot
igényel az ésegészséges
magyarságtudat
ápolása.
Először
alszik.
Mit jelent az, hogy
virrasztott
az
erről.
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét
Mit isEgyiptomból?
jelent az, hogy magyar? Ilyen
szólva – Isten
mindent
fajtaEmberileg
nincsen. Eredetünket
illetően
egyre
félretett
és csak az Õ anépére
figyelt azon
inkább
megoszlanak
vélemények.
Tuaz éjszakán.
A szabadulás
dunk
finnugor, Urál-altáji,
török,minden
sumér
mozzanatát
felügyelte,
eredetről.
Ezekszemélyesen
felett vitatkozni
ártatlan
minden pillanatot
tekintetével
szórakozás.
Ma már figyelõ
azt is tudjuk,
hogy
kísért végig.
Hát
kicsoda
ez a rabszolga,
minden
nemzet
eredete
őshomályba
torkollik.
Miért
lenne anép,
mienk
másként?
A
koszos,
rongyos
hogy
az Isten
hazai
néplélek gondoskodik
megosztottságának
személyesen
róluk,fájés
dalmasan
más gyökerei
mindent félretéve
figyelvannak.
rájuk? A nagy
nemzeti
A tatár,
a török
dúlás,
1500tragédiák.
évvel késõbb
ismét
virrasztott
azazosztrák
megritkították,
Isten a sovinizmus
Gecsemáné kertben,
azon a
csaknem
különcsütörtökkiirtották
éjszakán,népünket.
azon a A
pénteken,
böző
eredetű
népek
nem
meghódították
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
Magyarországot,
hanem behívták, leteszabadításunk történt.
lepítették
őket. Voltak,
akik megelőztek
Sõt, személyes
bizonyságom
van arbennünket
a
Kárpátmedencében,
ról, hogy velem együtt virrasztott azvolÚr
tak, akik velünk jöttek. Így lett Magyar28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
ország sok nemzetiségű állam.
rólam
is elemi
lehulltak
a rabtartó
Már az
iskolában
ígybilincsei.
tanultam:
Magyarországon vannak magyarok,
Üldözött
szabadok,
gyõztes
szabanémetek,
románok,
tótok,
szlovének,
dok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
tehorvátok, sokácok, rácok, bunyevácok,
lekommunikáció.
Nemörmények,
lehetett mobilbosnyákok,
besenyők,
bötelefonon rákérdezni
a sor A
elején,
szörmények,
kunok, jászok.
lista hogy
nem
hátul
minden
rendben
van-e.
teljes, és nem véletlenül ilyen. Közel két
milliós
nép, asszonyok,
gyermekek,
Ahány nevet
hallottunk viszont,
an�öregek, juhok,reagálunk
barmok, dolgokra.
szekerek, An�végenyiféleképpen
láthatatlan
konvoj.megosztottság.
A Veres tengerIgaz,
partnyiféle
a genetikai
hogy
ha ezt mi
mondjuk,
az rasszizmus.
ján tábort
vernek,
megpihennek.
EgyHa
mások
nemzeti
érdem.
szer
csak mondják,
felröppen az
a hír,
az egyiptomi
Ezt
az elmarasztalást
vállalnunk
sereg
közeledik. Kitör
a pánik akell.
táborEgyElõl
magyar
nyelvű
misszióban
dolgoban.
a tenger,
mögöttük
az ellenség.
zónak
lelkületet kellene
szeme
A népennyiféle
elõbb segítségért
kiált Istenhez,
előtt
tartania.
csak
a tudatalattiaztán
pedig Még
neki ha
esik
Mózesnek:
Mit
ban
is. Mégpedig
alapos
emberismerettettél
velünk, miért
hoztál
ki minket

lett volna szolgaként meghalni Egyiptel.
Ezt nem
lehet elkegyeskedni.
Sok fel
tomban.
Kiderül,
hogy van a népnek
nem
oldható
viszálygyenge
támad az
ebbeli
hite, de
még nagyon
a hit. hiáHa
nyosságok
jól mennekmiatt.
a dolgok, tisztelik az Urat,
a mimáris
történelmi
deMindehhez
ha balul ütjön
ki még
valami,
pánitragédiánk,
Trianon.keresnek.
Tudjuk, hogy
ezaa
kolnak és bûnbakot
Ki volt
kérdés
irritálja
az érintetteket. Nekünk
hibás, hogy
ide jutottunk?
azonban
fájdalmasan
több rétű
gondot
Mellesleg,
sok keresztyén
tart ezen
a
okoz. Mert nemcsak arról van szó, hogy
szinten
a
hitéletében.
ezek a magyarlakta területek nem tarEkkoraz Mózesnek
eszébehanem
jut Isten
toznak
anyaországhoz,
még
ígérete. 2Mózes
6: 6-8.másként
Isten megígérte,
nagyobb
gond, hogy
nem tarhogy megszabadítja
õket
az egyiptotozunk
össze. Olykor az
elszakított
terümiak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az ígéret
leteken nagyobb a magyarságtudat.
De
földjére. Akkor
tehát,
félni
a
bilincsbe
köti őket
az anem
reáliskell
tény,
hogy
más
néppel
együtt.
jelenérdekeltségű
veszedelemtõl,
mertélnek
ez csak
egy
Ez annyira
tényező, Nem
hogy ez
ezek
rövid
epizód areális
nép életében.
a
alól
az
erők
alól
sem
Kanadában,
sem
vég, Isten folytatást ígért. Most az az
a
Egyesült
sehol a világon
dolgunk, Államokban
hogy erõsenésráálljunk
Isten
nem
szabadul
fel az, aki
magyar.
Mindig
szavára.
Így bátorítja
Mózes
a népet:
Ne
figyelembe kell venni, hogy hozzátartoféljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
zóik, az otthon hagyott gyülekezet mihogyan
szabadít meg
ma az van.
Úr bennelyen
érdekeltségű
területen
Ezeket
teket!
2Mózes
14:
13,
14.
mi is valamennyien vegyük figyelembe.
Mózes
nem okosabb,
mint a is.
nép,Ezeket
csak
Meg
az anyaország
érdekeit
hisz Istenben,
és a hit
beszédét mondja
kezelni
elfogulatlan
gondolkodást,
nagy
tovább az üldözött
szabadoknak.
bölcsességet,
körültekintést
igényel.Ha
Az
otthoniak
tudják,
miazhol
élünk.
Isten az aki,
akkor hogy
teljesíti
Õ beszédét.
Ebben
Mózes.
Mi ishittaz,
ami tulajdonképpen maHa
azt
kérdezte
volna valaki
Mózesgyarrá teszi a magyart?
Mindenektõl: Mikor
teljesíti
Isten, amit
megígért?
előtt
a megtett
történelmi
múlt.
Ebben
aErre
Dugonics
Tituszok,
a Petrovicsvolna,
SánMózes csak
azt válaszolhatta
dorok,
Bem tudom.
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Az első emberpár tudta, mi lesz a következménye, ha esznek a jó és a rossz
tudásának fájáról. 1Móz 2,17. Tudták, de
elhitték, hogy Istennek nincs igaza, és
hamar a keserű valóságban találták magukat. A veszteség nagy és súlyos lett.
Olyan nagy és súlyos, mint a visszaút,
melyet az Úr Jézus Krisztus készített, legyőzve bűnük következményét, a halált.
Jézus Krisztus azért jött a földre,
hogy bebizonyítsa, hogy ISTENNEK
IGAZA VAN. Amikor a Sátán a pusztában kísérti, hogy csináljon a kövekből
kenyeret, Jézus azt mondja, hogy Istennek van igaza, mert az ember nem csak
kenyérrel él "hanem az Istennek minden
igéjével." Lk 4,4. Jézus legyőzte a Sátánt
és nékünk is azt tanítja, hogy győzedelmeskedve mindinkább győződjünk meg
arról, hogy Istennek igaza van.
Isten felállította a személyes jog intézményét. Felelőssé tette az embert annak
őrzésére, amije van. A "Ne lopj" parancsa védi a személyes vagyont. Ez bele
tartozik az Isten szerinti élet rendjébe,
mely biztosítja a jó és nyugodt életet itt
a földön. A szocializmus ezt úgy akarta
megoldani, hogy ha minden közös lesz,
akkor nem kell lopni, mert a közösből
mindenki annyit vesz, amennyire szüksége van. Azt akarták mondani, hogy
Istennek nincs igaza, hogy Isten nem
tudja mi a jó az embernek. Tudjuk, hogy
ennek milyen keserű következményei
vannak még napjainkban is. Milyen nehéz ügy a vagyon visszaszármaztatása.
Aki találkozik Isten igazságával, mint
Zákeus, az megérti, hogy Istennek van
igaza, és cselekszik. Lk 19,8. Hitre akkor jutok, amikor megértem, hogy Istennek van igaza.
Jézus úgy tanít, hogy a lopás gondolata a szívben fogan meg: "Mert a szívből
származnak a gonosz gondolatok... lopások." Mt 15,19. Péter tanácsolja: "Mert
közületek senki se szenvedjen mint... tolvaj, vagy más dolgába avatkozó." 1Pét
4,15. Vagy az ApCsel 5-ben találjuk
Anáninást és Safirát, akik meghaltak,
mert meglopták a közösség szentségét, tisztaságát, a Szentlélek munkáját!
"Avagy az ember csalhatja-e az Istent?
ti mégis csaltok engem. És azt mondjátok: Mivel csalunk téged? A tizeddel és
az áldozni valóval." Mal 3,8.
A 2Kir 5-ben olvasunk egy bizonyságtétel drámájáról. A kis rabszolga lány
közli a szíriai hadvezérrel, aki a gazdája,
de poklos, a gyógyulás lehetőségét Izráelben. Töménytelen ajándékkal felpakolva megy el Naámán hadvezér Izráel királyához, és majdnem háború robban ki,
mert Izráel királya provokációnak veszi
a látogatást és a kérést. De Isten őrködik
a kislány bizonyságtételének kimenetelén. Elizeus próféta bátor fellépése által,
mely Naámán gyógyulásához vezetett,
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bebizonyosodik, hogy a kislány igazat
mondott. A gazdag ajándékokból Elizeus nem vesz el semmit, mert Istené a
dicsőség. Naámán hitre jutott. Viszont,
szinte felfoghatatlan, hogy Géháziban,
Elzeus próféta növendékében a megszerezni vágy jelentkezik, és ezt tettre
is váltja. Nem gondolja, hogy azt veszi
el, ami Istené!? És azt sem sejtette, hogy
a gazdag zsákmánnyal együtt megkapja
Naámán poklosságát is. Sokáig úgy lép
fel, mintha semmi sem történt volna.
Még egy ideig a pompás ruhák takarják
leprás testét. (2Kir 8)
"Ne hazudjatok és ne csaljátok meg
felebarátotokat", mondja ez a parancsolat. Ne hagyjuk becsapni magunkat.
Vizsgáljuk meg a lelkeket. Ma is sokan
kereskednek az Evangéliummal a maguk vesztére és sokak kárára.
Nem sokkal az ötvenes évek után történt, hogy e falu kicsi gyülekezetében
többen megtértek. Köztük egy házaspár, két gyermekükkel és a nagymama
is. Bádogos mester volt a testvér, és jól
ment a vállalkozása. Hamarosan megvettek egy szép nagy házat a főutcán.
Úgy látszott, hogy minden rendben van.
Igen vendégszeretők voltak. Sokszor
voltam magam is vendégük. Szívélyesek
és kedvesek voltak. Éppen ezért nagyon
meglepett annak híre, hogy konfiskálják
házukat és a testvért három évi börtönre ítélik, adócsalás címén. Hogy ez a
könyvelőjük hibája volt-e, azt nem tudtuk meg. Hittünk a testvér ártatlanságában. Mikor a testvér kiszabadult, a kis
család kivándorolt Ausztráliába, mert
ott már voltak rokonaik. Ott vendéglőt
nyitottak, magyaros ételekkel. A fiúk
felnőttek. A testvér hamarosan meghalt.
A testvérnő mamájával vitte a vendéglőt. De azon a vasárnap délutánon úgy
döntött, míg állt a konyha ajtóban, hogy
kiszolgálja az utolsó vendéget, és véget
vet az életének. Neki dőlt az ajtófélfának

és várt. Hamarosan bejött egy négytagú
család. A testvérnő kiegyenesedett, és
erős tekintettel nézte a fiatal férfit, miközben ment az asztalhoz, és megszólította:
- Ernő tv. maga az?
- Igen Juliska, én vagyok. Egy hívő
családot látogattunk meg, és hazafelé
tartunk, mondta.
Ez a fiatal diakónus tv. visszasegítette
a testvérnőt Isten kegyelmi trónjához.
Nagy kérdés volt akkor az adózás, és ma
is az. A tv. nő tudta az igazat, melyhez
merhető volt a bűnbánata. De milyen
nagy az isteni kegyelem! Ott, ahol közel
és távol nincs senki, aki segíthetne, Isten oda küldi szolgáját, mert nem akarja, hogy egy ember is elvesszen, hanem,
hogy megtérjen és éljen. "Atyámfiai,
még ha előfogja is az embert valami
bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant
szelídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad
is." Gal 6,1.
A ne lopj ellentéte az adj! Egy drága
tv. nőt a hívő férje fiatalon ott hagyott öt
gyerekkel egy félkész házban, és elment
egy másik nővel. A tv. nő a házat befejezte. A gyerekeket felnevelte, iskolázta. Idős korára egyedül maradt, a házat
eladta és beköltözött a városba. Hamarosan idős férje, szegényen és betegen,
eljött hozzá, és követelte a kis nyugdíja
felét, mert az neki jár. A tv. nő odaadta.
Az Úr megáldotta, és nem szenvedett
hiányt.
"Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhat szent hegyeden? A ki tökéletességben jár, igazságot
cselekszik, és igazat szól az ő szívében...
Pénzét nem adja uzsorára, és nem vesz
el ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket
cselekszi, nem rendül meg soha örökké."
Zsolt 15.
Nagyajtai Eszter (Szabadka)

