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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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Jézussal -2Mózes
János
15:1-8
ÜLDÖZÖTT SZABADOK
14:1-14
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Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter

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

Úton Kelowna felé, a repülőgépen:
Dr. Vass
Gergely,MÉG!
felsége Anna Ilona
VÁRJ
és lányuk: Hajnalka Doina

Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
A magyar misszió érdekében a testvériMegálltegy
a víz.
ség ki is hívott egy csaknem
hónaMinthogyha
kéz
pos ismerkedési
látogatásraóriási
Kelownába,
tartotta volna föl,
Torontóba és Rámába.
megállt,
Párhuzamosan sokat imádkoztunk,
s rakásrafelismerégyûlt,
vívódtunk az Úr akaratának
feszült,
se és cselekvése érdekében. A
jó Isten
hullámra
félretett az hullám
utunkból
minden hõkölt.
akadályt,
Megállt
így érkeztünk meg szeptember
2-án
egy percre,
hárman a lelkipásztori szolgálat
felvéamíg ataníttatására.
túlsó partra A
telére, lányunk tovább
át nem
értünk.Az
helyi gyülekezet kedvesen
fogadott.
első igeszolgálatok után tervezgetjük a
Várj még Uram!
misszió kiszélesítését.
Kezed ne vedd el!
Ehhez Istenünk vezetését, bölcsesMég mindig itt vagyok,
ségét és oltalmát kérjük, valamint lelki
még mindig itt vagyunk sokan.
testvéreink imatámogatását.
Herjeczki
(1977)
Vass
GergelyGéza
és családja

2010.szeptember
szeptember
2015.

„Még ma
nem!”
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás
az 1. oldalról
Az énekíró,
Peter Bilhorn
beszámolója:
Azevangélizátor
élet gyötrelem, de
azért van mit enni,

van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
meséljem
el, mi történt
egyszeris
aHadd
tisztességes
temetéshez
való jogukat
egy
evangélizációs
hét
Sátoros
megtarthatták.
Az élet
egysorán.
merõ kinlódás,
missziózásról
van
szó.
Egyik
este
az
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
első
sorban
néhány
fiatal
hölgy
és
fiamint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
talember
foglalt helyet.
Az egyik
fiataltöbbre. Fogadjuk
el a helyzetet,
és az
adott
emberen
erőt
vett
az
aggodalom
lelke
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
sorsaHányan
felől. Buzdítottam,
fogadja
tengetik az hogy
életüket
ma elis
Krisztust. A fiatalember már azon volt,
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
hogy feláll, amikor a mellette ülő lány
Így tengette
az Erre
életét aIzráel
míg el
a bokájába
rúgott.
fiatalember
nem
jött
hozzá
a
Szabadító
és
ki
nem
meggondolta magát, gyorsan visszaült
a
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
helyére, nevetve megrázta a fejét és így
szólt: „Ma este nem!”
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
Útban hazafelé
ezek
12:42-ben
találunk
egya fiatalok
különös nagyon
mondajóltotszórakoztak
Istenrõl. a szekéren! Újra és újra
eljátszották
a jelenetet,
gúnyorosan
felVirrasztott
az Úr azon
az éjszakán,
idézve
annak
az
estének
a
komoly
pilamikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
lanatait:
alakította az igehirdeéjszakaEgyikük
az Úré volt.
tőt, egy
másikevangélium
az énekest, van
aztánebben
hol eza
Micsoda
– mondatban?
hol az felállt,Virrasztott
mintha imádkozni
akaraz Úr. Pedig
na,
színlelve,
hogy
sír,
de
azután
Izráel õrizõje nem szunnyad ésmegnem
gondolta
magát
és az,
nevetve
azt mondta,
alszik. Mit
jelent
hogy virrasztott
az
hogy
„Ma este
nem!” amikor kihozta
Úr azon
az éjszakán,
A szekér
egyszer csak nekiment egy
népét
Egyiptomból?
farönknek,
és majdnem
A loEmberileg
szólva –felborult.
Isten mindent
vak
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félretett
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az éjszakán.
A szabadulás
minden
ésmozzanatát
a fiatalember,
aki az este elhárította
a
személyesen
felügyelte,
komoly
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során
mindenhívást,
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figyelõ tekintetével
életét
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végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent
félretéve
Még ma
nem!figyel
/ Notrájuk?
Tonight!
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
nem!” – mondják
sokan,
az„Még
Istenma
a Gecsemáné
kertben,
azon a
Hisz éltünk
vége azon
messze
csütörtök
éjszakán,
a van!
pénteken,
Áma jön,
előbb,
mint gondolod,
azon
húsvét
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amikor a mi
Ki
tudja,
lesz-e
szabadításunk történt.holnapod?
Kar:
Sõt, személyes
bizonyságom van arMég ma jöjj! Ne halogasd,
ról, hogy
velem
együtt
virrasztott az Úr
Döntésed ne váltogasd!
28 évvelKéső
ezelõtt
egy
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estén, amikor
oly hamar lehet,
rólam Siess,
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a
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fogadd el üdvödet!
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szaba2. Üldözött
„Még ma szabadok,
nem!” – nevetve
szólsz,
dok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
Megváltódnak így válaszolsz? telekommunikáció.
Nem alehetett
Mi lesz, ha eljön
halál? mobiltelefonon
rákérdezni
sortalál?
elején, hogy
Ha váratlan
maarád
hátul minden rendben
Kar: van-e. Közel két
milliós
asszonyok,
gyermekek,
Mégnép,
ma jöjj!
Ne halogasd!
öregek,Döntésed
juhok, barmok,
szekerek, végene váltogasd!
Késő
oly hamar
lehet,
láthatatlan
konvoj.
A Veres
tenger partSiess,vernek,
fogaddmegpihennek.
el üdvödet! Egyján tábort
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
3.
„Még
ma nem?”
– könnyelmű
sereg
közeledik.
Kitör
a pánik a szív!
táborHalld
meg,mögöttük
hogy Jézus
hív!
ban.
Elõlvégre
a tenger,
az ellenség.
Keserves
lesz az ítélet,
A nép elõbb
segítségért
kiált Istenhez,
Ha
így
szól
majd:
„Nem
ismerlek!”Mit
aztán pedig neki esik
Mózesnek:
Kar:
tettél velünk, miért hoztál ki minket

5. oldal
3. oldal

4. „Még ma nem?”
– jól
Egyiptomból?
2Mózes
14:gondold
10, 11. meg!
Jobb
Elhárítod
az
életet?
lett volna szolgaként meghalni EgyipHa ittKiderül,
nem vágysz
üdvaután,
tomban.
hogyazvan
népnek
Mi
lesz
veled
a
sír
hite, de még nagyon gyengeután?
az a hit. Ha
Kar: tisztelik az Urat,
jól mennek a dolgok,
Még ma jöjj! Ne halogasd!
de ha balul
üt ki ne
valami,
máris pániDöntésed
váltogasd!
kolnak ésKéső
bûnbakot
keresnek.
oly hamar lehet,Ki volt a
hibás, hogy
ide
jutottunk?
Siess, fogadd
el üdvödet!
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten
hitéletében.
5. „Mégama
nem!” – mily nagy veszély!
Ekkor
HogyMózesnek
Krisztustóleszébe
íly távoljutélj!Isten
ígérete. 2Mózes
6: 6-8.
Isten
megígérte,
A kegyidő
hamar
lejár,
A kárhozat örökre
kár!egyiptohogy megszabadítja
õket az
Kar: népét az ígéret
miak kezébõl, és beviszi
Még
ma jöjj!
Ne nem
halogasd!
földjére.
Akkor
tehát,
kell félni a
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lehet,
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életében.
Nem ez a
Siess,
fogadd
el
üdvödet!
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
Peter P. Bilhorn (1865-1936)
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
Not Tonight, 1892
féljetek!
helyt,
és meglátjátok
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Williams
Alexanderné,
2015)
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14: 13, 14.
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Mózes
nem
okosabb,
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Szerző:
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htm/n/o/t/notonibi.htm
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
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Isten, amit megígért?
a
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
melegházasságról
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3:16az,
(2Móz
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a víz.
mi olyannak, amire büszkék
Minthogyha
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Megállt
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xuálisok házassága,
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ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
DETROIT

folytatás az 1. oldalról
Március 21-én, a tavasz első napján
Az élet menyegzőjét
gyötrelem, de Herjeczki
azért van mit
enni,
tartotta
Ádám
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
és Megan Epperson a Tennessee ála 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 elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
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,
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gondoskodik róluk,
és
Urunk
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éjszakán,
azon
a
pénteken,
nekik maradandóbb élményt jelent, amiazon
húsvétcsodálatos
hajnalon, eseményeket
amikor a mi
kor
a síra körüli
szabadításunk
történt.
eljátsszák, eléneklik. Május végén pedig
Sõt, személyesköszöntöttük
bizonyságomőket,
van ara gyermeknapon
s
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
adtunk hálát értük Urunknak.
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 táborTöbb
vendégünk
is volt aaznyári
hóban.
Elõl
a tenger, mögöttük
ellenség.
napokban
(Steinmetz
Erzsike,
Puskás
A nép elõbb
segítségért
kiált Istenhez,
Róberték,
Farkas
Mónika,
Kerekes
aztán pedig
neki esik
Mózesnek:
Mit
Vilmos
de egyhoztál
házaspárról
kütettél testvér),
velünk, miért
ki minket

2015. szeptember
3. oldal

lön
is említést 2Mózes
teszünk.14:
Gyülekezetünk
Egyiptomból?
10, 11. Jobb
majdnem
egy
hónapig
vendégül
látta
lett volna szolgaként meghalni
EgyipHuli
Sándor
magyarországi
tomban.
Kiderül,
hogy vanlelkipásztor
a népnek
testvért
és feleségét
hite, de még
nagyon június
gyengeközepétől.
az a hit. HaA
következő
lelkipásztorát
kereső
jól mennek a dolgok, tisztelik az gyüleUrat,
kezet testvérisége így megismerhette,
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 folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára.
Így bátorítjaőket
Mózes
a népet: Ne
sőt
megszerethette
– aminek
kéféljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
sőbb (augusztusban) meghívás lett az
hogyan szabadít
ma az
Úr csak
benneeredménye.
Huli meg
testvér
nem
az
teket! 2Mózes
14: 13,végezte
14.
itteni
szolgálatokat
el, hanem
egyMózes
hetet nem
töltött
velünk,
meg
gyermeokosabb,
mint
a nép,
csak
keinkkel
a Ráma
(közgyűlés,
hisz Istenben,
és aTáborban
hit beszédét
mondja
gyermektáborozás).
nyári garázs-szetovább az üldözött Aszabadoknak.
Ha
lünkön
segédkeztek.
Isten azis
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 kiapáknapja
tud vezetni,
mert Õ az Úr.
Az idei
kétszeresen
is különleges
volt. Egyrészt
Huli testEz a bibliai
hit. Hinniitthon
azt jelenti,
kovérék
Herjeczki
molyanszolgáltak,
veszem azt, másrészt
amit Isten mond,
ha
testvérék
pedigellentmondani
meglátogattáklátszik
fiuk csaannak minden
is.
ládját,
Dávidékat
(s velük
az meg,
alhambrai
Nem tudom,
hogyan
szabadít
csak
gyülekezetet
is), ésbenne,
most találkoztak
elővárok rá és hiszek
és amit nekem
ször első unokájukkal, Evelinával.
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!

Jó kapcsolatbanBaptista
vagyunkEgyház
a helyi maMagyarországi
gyar
pünkösdi
testvérekkel,
így a náBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
luk
vendégségben
lévő
magyarországi
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
egyházvezetők (Pataky Albert elnök és
www.baptista.hu/berettyoujfalu
később
Pintér Imre alelnök) nálunk is
szolgáltak, illetve mi is ellátogattunk
Kedves Testvéreink Jézus Kriszhozzájuk.
tusban!
Július 12-én megemlékeztünk a gyüKedves Amerikai
Magyar
Baptista
lekezetben
Jakab Bálint
diakónus
testSzövetség!
vérünk 90. születésnapjáról. Jelenleg ő
a„Nem
legidősebb
tagja gyülekezetünknek.
igazságtalan
az Isten, hogy
Jakab
testvér
fia,
Valentin is feljött
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl
és Floa
ridából (gyülekezetünknek
régen
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
az Õkarmestere
volt). Urunk
áldja és
meg
testineve
iránt,isamikor
szolgáltatok
szollelki aerővel
Jakab testvért!
gáltok
szenteknek.”
(Zsid 6:10)
Július utolsó hetét majdnem mindKöszönjük,
hogy gondoltak
ránk neannyian
Kolorádóban
töltöttük,
a szöhéz
helyzetünkben.
vetségünk szervezte ifjúsági és családi
Imaházunk
augusztus
végi
és
héten.
Hálásak
voltunk
azleomlása
Úrnak, hogy
lebontása
után jó reménységgel
vaa 170 résztvevőből
minden negyedik
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít bendetroiti
volt.
nünket
egy
új és szép hajlékot építeni
Számunkra
még az
az Õisneve
különlegesistentiszteletek céljára,
dicsõsé
tette
ezt
az
alkalmat,
hogy
Bencze
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
Ákosék
is
velünk
voltak
és
elhozták
kezdjük meg, addig a nem várt terveharmadik
Dávid Alexet
zéssel
és az gyermeküket,
engedélyek beszerzésével
úgy,
mint
5
évvel
ezelőtt
nővérét, Dófoglalkozunk.
rit
- és bemutatását
is kérték.
LelkipászTervünk
és szándékunk
végrehajtorunk
és Novák
József
testvér
közösen
tására
fogjuk
fordítani
a kedves
testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter
végezte a gyermekbemutatást a hétfő
===========================
délelőtti tiszteleten. Hálásak vagyunk a
Bencze családért is, akik már évek óta
VÁRJ élnek,
MÉG!
Kansas államban
de a kapcsolatot
Józsué 3:16
(2Móz
fenntartják
velünk.
Az14,21-22)
Úr áldja meg a
kis „Öcsit” és két testvérét is.
Megállt Máté
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.

Gyülekezeti kép Jakab Bálint testvér 90. éves születésnapján.

Lukács János

Herjeczki Géza (1977)

2010.szeptember
szeptember
2015.

7. oldal
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT SZABADOK
KOLORÁDÓ
- 2015. ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
lett volna szolgaként meghalni Egyipfolytatás az 1. oldalról

A Jó Isten kegyelméből ez évben leAz élet gyötrelem,
de azért vanott
mitlenni
enni,
hetőségem
volt Kolorádóban
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
az észak-amerikai magyar baptisták nea
tisztességes
temetéshez
való
jogukat
gyedik kolorádói ifjúsági és családi ta-is
megtarthatták.
Az élet
merõ kinlódás,
lálkozóján.
Nagyon
sokegy
élményben
volt
reménytelenség
és
halál.
De
hátszeretnék
ezis jobb,
részem, amelyekből néhányat
mint a semmi,
és úgy
sincs kilátás ennél
megosztani
veletek
is, testvéreim.
többre.
Fogadjuk
el
a
helyzetet,
és az adott
Az első, ami sokat jelentett számomelviselhetõvé
tenni.
ra,keretekben
a közös próbáljuk
kirándulások
voltak. A
hét
Hányan
tengetik
az
életüket
ma is
elején elmentünk az egyik legmagasabb
ezzelcsúcsára.
a rabszolga-gondolkodással?
hegy
A magaslaton az ember
Így
tengette
életét mintha
Izráel míg
el
szinte úgy
érezteazmagát,
a felnem
jött hozzá
a Szabadító
ki nem
hők
között
járna, de
a tekintetteésbármerõketmindenhol
a szolgaságtovábbi
házából.
rehozta
fordult,
hegyeket
láttunk. Ezt üzenték: Tekintetted emeld
Milyen (a
a mi
Szabadítónk?
2Mózes
a hegyekre
magasba),
ahol közelebb
12:42-ben
találunk
egy jön
különös
mondakerülsz
az Úrhoz,
akitől
segítséged.
tot
Istenrõl. emeljétek tekintettek a maTestvérek,
Virrasztott
az Úr azon
éjszakán,
gasba,
mert a segítség
nemazmarad
el.
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
az
Életed harcaiban is bátran nézz azEzég
éjszaka
volt. van, és meghallja
felé,
mertaz
azÚré
Úr közel
Micsoda
evangélium
van ebben
kiáltásod
szavát.
Meghallgatta
kiáltá-a
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
sunkat az Úr a hét végeztével is, amikor
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
nem
testvéreinkért kiáltottunk és válaszolt,
alszik.
Mitazjelent
az, hogy virrasztott
az
nem
késett
Úr válaszával.
KegyelemÚr ésazon
az éjszakán,
amikor kihozta
mel
irgalommal
volt irántunk.
népét
Egyiptomból?
A második
legerősebb élményeim
Emberileg
– Isten
mindent
közzé tartozik aszólva
kis-nagy
csoportos
befélretett és csak
az Õ népére
azon
szélgetéseink.
Nagyon
sokatfigyelt
tanítottak
éjszakán.kapcsolataink
A szabadulás
minden
a azközvetlen
építéséről,
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
karbantartásáról, javításáról és ápoláminden
figyelõ tekintetével
sáról.
Azpillanatot
őszinte megnyilvánulások
és
kísért végig. Hát kicsoda
rabszolga,
helyzetmegvallások
mélyez alégkört
tekoszos, rongyos
nép, hogy
az Isten
remtettek,
amiért ezúton
is köszönet
a
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
testvéreknek. Fontos jó szinten tartani
mindent félretéve
figyel rájuk?
kapcsolatunkat
az Atyával,
a Fiúval, a
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 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

tomban. Kiderül,
hogy van
a népnekés
Szentlélekkel,
a testvéri
közösséggel
hite,
de
még
nagyon
gyenge
az
a hit.adták
Ha
a világgal. (János 15 és 16. részei
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
az alapgondolatokat egész héten.) Rendde ha balul
üt ki valami,
máris pániszeres
imatémánk
lett a fiataljainkért
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
Ki volt
a
való
imádság
, hogy
a Jó Isten
szerehibás,
hogy
ide
jutottunk?
tettét tapasztalják meg életükben. Hála
Mellesleg,
tart ezen
a
azokért,
akiketsok
azkeresztyén
Úr megszólított
a hét
szinten
a
hitéletében.
folyamán, de ne szűnjünk meg folyamaEkkor
Mózesnek
eszébe jutGyüleIsten
tosan
könyörögni
fiataljainkért.
ígérete. 2Mózes
6: 6-8. Istenésmegígérte,
kezeteink
jövő generációja
szolgálathogy megszabadítja
õket imádkozzunk
az egyiptotevői
közöttük vannak,
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az ígéret
értük bátran, mert nem hiábavaló
a köföldjére. Akkor tehát, nem kell félni a
nyörgésünk.
jelen
veszedelemtõl,
mert ezérdekes
csak egy
A harmadik
számomra
élrövid epizód
nép életében.
Nemcsodás
ez a
mény
az volt, aamikor
a természet
teremtményei
testközelbe
vég, Isten folytatást
ígért.jöttek.
Most Példáaz a
ul
a rénszarvasok
olyanráálljunk
közzel jöttek,
dolgunk,
hogy erõsen
Isten
hogy
szinte
hihetetlen,
részeivé
váltak
szavára.
Így bátorítja
Mózes
a népet:
Ne
alkalmainknak,
itt a táborféljetek! Álljatok gondolok
helyt, és meglátjátok
tűzre,
a kápolnai
esti
hogyanvagy
szabadít
meg ma
azalkalmakra.
Úr bennePéldaértékűvé
vált,
teket! 2Mózes 14:
13,ahogy
14. a zsoltáros
említi:
Mint
a mint
hűs vízforrásra,
Mózes
nemszarvas
okosabb,
a nép, csak
úgy
szomjazik
lelkem
rád...
bár igaz
lenhisz Istenben, és a hit beszédét
mondja
ne
életünkre,
hogy
úgy
szomjazzunk
az
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Urat
az Őakkor
igazságát,
szarvas a
Isten és
az aki,
teljesítimint
az Õ beszédét.
hűs
forrást.
Ebben
hitt Mózes.
Külön áldása volt a Jó Istennek a hét
Ha azt kérdezte volna valaki Mózescsodálatos időjárása; az egész hét esőtõl: Mikor teljesíti
Isten,telt
amit
megígért?
mentesen,
napsütésben
- hála
érte.
Erre
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
A Jó Isten szeretetét, kegyelmét
és
hogy: Nem
tudom. Haazvalaki
irgalmát
tapasztaltam
egészazthétkérfodezte volna:
Mózes,áldás
mondd
nelyamán.
Számomra
volt meg
az egész
künk,Kapcsolataimat
hogyan szabadít
meg Istenis
hét.
testvéreimmel
bennünket ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
építhettem,
erősíthettem,
amiért
köszöMózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
nettel tartozom az Úrnak.
hogy: Nem tudom!
Egyet (Chicago)
azonban tuKürti Ildikó
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János

Isten ajándékának
vettemEgyház
azt, hogy az
Magyarországi
Baptista
idén
én
is
részt
vehettem
a
Coloradó-i
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
találkozón.
Immár
negyedik
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u.alkalom2.
mal mehettünk el, de talán az idei volt
www.baptista.hu/berettyoujfalu
számomra a legmeghittebb. Nagyszerű
lehetőség volt arra, hogy közelebb keKedvesIstenhez,
Testvéreink
Jézus
Kriszrüljünk
illetve
testvéreinkkel
tusban!
is erősítsük kapcsolatainkat.
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Nem véletlen, hogy lelkipásztoraink
Szövetség!
is ezt a témát választották: Kapcsola„NemIstennel,
igazságtalan
az Isten,
hogy
taink
Jézussal,
Szentlélekkel,
elfeledkezzék
a
egymással aésti acselekedeteitekrõl
világgal. Olyan és
világot
szeretetrõl,
melyetkapcsolataink
tanúsítottatoklazulnak,
az Õ
élünk, amikor
neve
iránt, megállított
amikor szolgáltatok
és szolde Isten
és elmélyítette
bengáltok
(Zsidneki
6:10)éljünk, és
nünka szenteknek.”
a vágyat, hogy
hogy őt képviseljük ebben a világban.
Köszönjük, hogy gondoltak ránk neÉn az ”öreg harcosok” csapatában/
héz helyzetünkben.
kiscsoportjában
voltam,
amit Novák
Imaházunk augusztus
végi leomlása
és
Józsi testvér
testvérvavezelebontása
utánésjóHerjeczki
reménységgel
tett. Többször
is összehasonlítottuk
gyunk
afelõl, hogy
Isten megsegít ben-azt,
hogy egy
például
a nagyszüleink
nünket
új és
szép hajlékothogyan
építeni élistentiszteletek
céljára, az ÕIstennel,
neve dicsõték meg kapcsolataikat
Jézusségére.
munkálatokat
tavasszal
sal, ésAa világgal,
és mi jövõ
mai hívők
miben
kezdjük
meg,hozzájuk
addig a képest.
nem várt
terve- érváltoztunk
Nagyon
zéssel
az engedélyek
beszerzésével
dekesésbeszélgetések
alakultak
ki, amik
foglalkozunk.
arra biztattak, hogy merjük felvállalni
és szándékunk
aTervünk
véleményünket
a kényes végrehajtémákról is,
tására
fordítani
a kedves testvérek
mintfogjuk
például
a homoszexualitás.
Isten
által
számunkra
megadta
azt azeljuttatott
örömet is,összeget:
hogy meg$5,000,
azazegymás
ötezer dollárt.
nyíljunk
előtt, és megosszuk
azokat
a
éppen
Ezúton is problémákat,
megköszönve amivel
testvéreink
küszködünk,
magunk
és gyermesegítségét,
kérjükmi
továbbra
is aisminket
és
Csodálatos
hét volt számomra,
azkeink
Úrra is.
figyelõ
imádságaikat!
Minden
és Isten jelenlétét
megszolgálatukra
Istenünkkülönös
áldását módon
kívánjuk.
tapasztaltam.
Testvéri
a Berettyóújfalui
Erről a szeretettel
hétről azzal
az elhatározással
Baptista
Gyülekezet
nevében:
jöttünk el, hogy Istennek éljünk, és a
Szentlélek vezetésével
másokat
is IstenPapp Dániel
lelkipásztor
hez vezessünk.
Ugyancsak
itt éreztem
Szatmári
István gondnok
Lisztes Tibor
presbiteraz a
azt, hogy megerősödött
szívemben
vágy, hogy mindent beleadjak kapcso===========================
lataimba, és ne felszínesen álljak hozzá
Isten ügyéhez. Hálás vagyok a szerveVÁRJ
MÉG!
zőknek és
Istennek,
hogy egy ilyen csodálatos
héttel
meg
bennünket.
Józsué
3:16áldott
(2Móz
14,21-22)
Szabó Erika (New York)
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)

8.2010.
oldal szeptember

2015. szeptember
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT SZABADOK
ESTES PARK, COLORADO - 2015
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 elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
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 mondaThis past month I was blessed with the
tot Istenrõl.to return back to the YMCA
opportunity
azinÚrtheazon
az éjszakán,
EstesVirrasztott
Park Center
gorgeous
Rocky
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
Mountains. Accompanied by around
éjszaka
az
Úré
volt.
160 others, of which 50 were youth, our
evangéliumwas
vanabsolutely
ebben a
weekMicsoda
in the mountains
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
amazing. Not remembering much Pedig
from
Izráel
nemin szunnyad
nemI
my
past õrizõje
two visits
2004 and és
2010,
alszik.
Mit jelent
az, hogy
virrasztottthe
az
was
excited
to return.
Throughout
Úr azonplans
az éjszakán,
amikor
bustling
in the week,
I was kihozta
able to
népétmany
Egyiptomból?
enjoy
activities from sightseeing
at 12,000
feet toszólva
the exhilarating
ATV
Emberileg
– Isten mindent
adventures.
Although
the figyelt
activities
félretett és csak
az Õ népére
azon
added
to the fun in
week, the ultimate
az éjszakán.
A the
szabadulás
minden
goal
for all of személyesen
us in attendance
was to
mozzanatát
felügyelte,
enrich
ourpillanatot
relationships
withtekintetével
ultimately
minden
figyelõ
the
Lordvégig.
and even
the "world".
kísért
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
Within the
week,nép,
I washogy
blessed
with
koszos,
rongyos
az Isten
many
devotionals
and preachings
személyesen
gondoskodik
róluk, és
focused
on figyel
John 15.
Our group
mindentmainly
félretéve
rájuk?
teachings
were
very
blessed
but
the most
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
touching
for me
was on
thea
az Isten message
a Gecsemáné
kertben,
azon
first night when Pastor Novak brought
éjszakán,
azon
a pénteken,
ancsütörtök
introduction
for the
coming
week.
azon
a
húsvét
hajnalon,
amikor
mi
Pastor Novak preached that just likeayou
szabadításunk
történt.
and I may meet through a handshake
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

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 folytatást ígért. Most az a
dolgunk,
hogy erõsen
ráálljunk
Isten
and
conversation,
so the
Lord wants
szavára.
Ígyour
bátorítja
Mózes a with
népet:him.
Ne
us
to start
relationships
The
LordÁlljatok
is standing
with
hand out
féljetek!
helyt,
és his
meglátjátok
waiting
a handshake
to start
hogyan for
szabadít
meg mawanting
az Úr benneateket!
relationship
us all.
2Mózeswith
14: 13,
14.The only catch
is, Mózes
their needs
to be someone
oncsak
the
nem okosabb,
mint a nép,
receiving
end
of
His
handshake
because
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
without
no relationship
can be built.
tovább that
az üldözött
szabadoknak.
Ha
Guilty as I am, at times we may have
Isten
az
aki,
akkor
teljesíti
az
Õ
beszédét.
"silent" periods with the Lord. It's in
Ebbenlike
hitt Mózes.
times
this that we realize how life
Ha
azt
volna valaki
can not bekérdezte
lived without
God.MózesI pray
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
that those who haven't shakenmegígért?
the Lord's
Erre Mózes
csak
válaszolhatta
volna,
hands
will do
so azt
because
their truly
isn't
ahogy:
relationship
greater
theazt
onekérHe
Nem tudom.
Hathen
valaki
offers.
I also pray
thatmondd
those of
us nethat
dezte volna:
Mózes,
meg
have
relationships
Lord
künk,started
hogyan
szabadítwith
megtheIsten
will
continue
that
bond andhelyzetbõl?
only grow
bennünket
ebbõl
a lehetetlen
closer
Always remember
Mózes and
csakcloser.
azt válaszolhatta
volna,
John
15:5,
"I
am
the
vine; azonban
you are tuthe
hogy: Nem tudom! Egyet
branches. If you remain in me and I in
dok! Az
harcol
a lehetetyou,
youÚrwill
bearértetek,
much és
fruit;
apart
lenbõl
is
ki
tud
vezetni,
mert
Õ
Úr.
from me you can do nothing." az
Without
a bibliai
hit.nothing,
Hinni aztbut
jelenti,
theEz
Lord
we are
withkothe
molyan
azt, amit Isten
mond, ha
Lord
weveszem
can accomplish
everything.
annak minden ellentmondani
Zsigmond Jr.látszik
Ballais.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
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.
Kolorádói
képek: figyelmes
hallgatóság,

kisgyermekek Andreával, ének a hegyen,
detroitiak szolgálnak,
Herjeczkilelkipásztorok
Géza (1977)

2010.szeptember
szeptember
2015.

ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
PALM
BAY

folytatás az 1. oldalról
Greetings from warm, sunny Florida!
gyötrelem,
azértyou
van received
mit enni,
ItAz
hasélet
been
a whiledesince
vannews
húsosfazék,
és uborka,
és
any
about fokhagyma
our Bethesda
Baptist
a tisztességes temetéshez való jogukat is
Church.
megtarthatták.
Az élethave
egy merõ
Several changes
takenkinlódás,
place
reménytelenség
és
halál.
De
jobb,
recently. Pastor Denzelhát ezis
Alexanmintcelebrated
a semmi, és
sincs
kilátás ennél
der
hisúgy
90th
birthday
and
többre. Fogadjuk
el aplan
helyzetet,
és az adott
informed
us of his
to retire.
Not
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
too
many pastors
stay
active as atenni.
full
életüket
timeHányan
pastor tengetik
that long.azHe
servedmaouris
ezzel afaithfully
rabszolga-gondolkodással?
church
for seventeen years.
Így tengette
az healthy
életét Izráel
míg el
We wish
him a long,
and blessed
retirement.
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
Whenõket
pastoral
changes
occur, for
hozta
a szolgaság
házából.
various reasons, some members leave
also.Milyen
We experienced
this as well.
We
a mi Szabadítónk?
2Mózes
accepted
it and
prayerfully
soughtmondaGod's
12:42-ben
találunk
egy különös
guidance
for the future. God heard our
tot Istenrõl.
prayers
and quickly
We have
Virrasztott
az Úranswered.
azon az éjszakán,
a amikor
new pastor,
to serveEzour
kihoztaJoel
õketSathe
Egyiptomból.
az
small
congregation
of elderly folks.
éjszaka
az Úré volt.
This
is an excerpt
of his van
introduction
Micsoda
evangélium
ebben a
tomondatban?
us:
Virrasztott az Úr. Pedig
"My name
is Joel
and Iéswould
Izráel
õrizõje
nemSathe,
szunnyad
nem
like
to
take
this
opportunity
to introduce
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott
az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
JESUSszólva
LOVES
ME mindent
Emberileg
– Isten
félretett„FOR
és csak az
Õ népére figyelt azon
SENIORS”
az éjszakán. A szabadulás minden
Jesus
loves meszemélyesen
this I know felügyelte,
mozzanatát
Though
hair is white
as snow
mindenmypillanatot
figyelõ
tekintetével
Though
my sight
growing
kísért végig.
Hátiskicsoda
ez dim
a rabszolga,
Still
He bids
me trustnép,
in Him.
koszos,
rongyos
hogy(Chorus)
az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
2.mindent
Thoughfélretéve
my steps figyel
are oh,rájuk?
so slow
With1500
my hand
His I'll ismét
go virrasztott
évvelinkésõbb
On
let comekertben,
what may
azthrough
Isten a life,
Gecsemáné
azon a
He'll
be there
to lead the
way.
csütörtök
éjszakán,
azon
a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
3.szabadításunk
Though I am no
longer young,
történt.
I have
much
which He's
begun. van arSõt,
személyes
bizonyságom
Let
serve
Christ
withvirrasztott
a smile az Úr
ról,me
hogy
velem
együtt
Go
others
theegy
"extra
28with
évvel
ezelõtt
télimile,"
estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
4. When the nights are dark and long
In my
heart Heszabadok,
puts a song
Üldözött
gyõztes szabaTelling
me in wordstehát.
so clear,
dok. Elindultak
Nem volt te"Have
no fear for I am
near.”
lekommunikáció.
Nem
lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
5.hátul
Whenminden
my work
on earth
is done
rendben
van-e.
Közel két
And
life's victories
have beengyermekek,
won
milliós
nép, asszonyok,
He
will take
me home
above
öregek,
juhok,
barmok,
szekerek, végeThen
I'll understand
His
love.tenger partláthatatlan
konvoj. A
Veres
ján tábort vernek, megpihennek. Egy6.szer
I love
Jesus,
does He
Know?
csak
felröppen
a hír,
az egyiptomi
Have
told Him
so?a pánik a táborseregI ever
közeledik.
Kitör
Jesus
lovesa to
hear mögöttük
me say az ellenség.
ban. Elõl
tenger,
That
I love
Himsegítségért
every day.kiált
(Chorus)
A nép
elõbb
Istenhez,
Yes,
I love
Jesus,
Yes,
I love
Jesus. Mit
aztán
pedig
neki
esik
Mózesnek:
Yes,
I love
Jesus.miért
I tell Him
when
pray.
tettél
velünk,
hoztál
ki Iminket

9. oldal
3. oldal

myself
with a few
facts14:
so 10,
that11.
youJobb
can
Egyiptomból?
2Mózes
understand
a
little
bit
about
me.
I'm
lett volna szolgaként meghalni Egyip-a
pastor's son, and the nephew of Wiley
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
Elliott, and was born in the mission
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
field in Canada--in the province of
jól mennek a dolgok,
tisztelikWe
az Urat,
Saskatchewan,
specifically.
didn't
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 folytatást ígért. Most az a
The Rev. Joel Sathe, pastor of
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
Bethesda
Baptist
Church,
Florida
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
stay
thereÁlljatok
long, however,
as we soon
féljetek!
helyt, és meglátjátok
came
down
to
the
United
States,
as my
hogyan szabadít meg ma az Úr benneDad,
Ron
Sathe,
faithfully
preached
in
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
churches in Virginia and in Utah. I was
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
raised mostly in the West, but came out
hisz
a hit beszédét
mondja
East Istenben,
to pursue és
a degree
from a Southern
tovább
az
üldözött
szabadoknak.
Ha
Baptist Seminary.
Isten
az aki,
akkor teljesíti
Õ beszédét.
Since
graduating,
Godaz has
blessed
Ebben
me
withhitt
theMózes.
ability to preach in a couple
Ha
azt
kérdezte
volna valaki
of churches,
Bethesda
being Mózesone of
tõl: Mikor
teljesíti
them
Thank
you Isten,
very amit
muchmegígért?
for this
Erre Mózes csak
azt válaszolhatta
volna,
opportunity
to come
among you
and
give
God and
Word.
pray
hogy:honor
Nemtotudom.
HaHis
valaki
aztI kérthat
time will
be amondd
blessingmeg
for you,
deztethis
volna:
Mózes,
neas
it
is
for
me,
and
will
look
to
Jesus.
künk, hogyan szabadít meg Isten
For this ebbõl
and the
next Sunday,
I look
bennünket
a lehetetlen
helyzetbõl?
forward
to spending
this time with
you.
Mózes csak
azt válaszolhatta
volna,
Please
pray for
me asEgyet
I make
a decision
hogy: Nem
tudom!
azonban
tuon
continue
with
all in
dok!whether
Az Úr to
harcol
értetek,
és you
a lehetetBethesda
Church."
lenbõl is kiBaptist
tud vezetni,
mert Õ az Úr.
He is a young man with a deep desire
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koto fulfill his commitment to God - to
molyan the
veszem
azt, amit
preach
Gospel
and Isten
lead mond,
others hato
annak
minden
ellentmondani
látszik
Christ. He accepted the position is.
as
Nem tudom,
hogyanleader
szabadít
meg,church
csak
pastor
and spiritual
for our
várok
és hiszek Home
benne,as
éswell.
amit nekem
and
theráBethesda
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
az six
Õ
At this writing it has been
only
feladata.
Útat
weeks
since
henyitni
began ahistengeren,
ministryleféwith
kezni
homályt
us,
andaweharcikocsik
have added kerekét,
five new members
to
our membership
roll.
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind a
He delivers
a BibleÕbased
message
Szabadító
Úr feladata.
viszi véghez
a
each
Sunday,
started a Hit
Bible
szabadítást
kegyelembõl.
általStudy
foClass
on Tuesday
afternoon
(taught by
gadhatod
el. Hit által
élhetsz szabadon,
his
makes home
and is
bár mother),
mindig üldözötten,
de visits
ugyanakkor
available
24-7 (twenty
a day,
gyõzelmesen,
mert azfour
Úr hours
hadakozik
seven
days
a
week)
He
is
a
true
servant
érted.
of God
ready to do what
God commands.
A tengerparton
a halál
kapujában
We are blessed and thankful to have him
álltak, Isten pedig megnyitotta számukas our pastor and spiritual leader. Let us
ra az élet kapuját,
és õk
átléptek
haremember
him in our
prayers
andaoffer
lálból az életbe. for a long and fruitful
encouragement
ministry.
Ezt a lépést te se halogasd!
Ethel
Petre
Kish
Lukács
János

Világtestvériség
Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
Világ kohója zúgva
sistereg,
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.
Eszmék
forrongnak benne
lázasan,
De
csak egy eszme ragyog, amelynek
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Századok óta szent varázsa van.
Ennek
a fénye
el nem halványult,
Kedves
Testvéreink
Jézus KriszEnnek
a
fénye
még meg nem kopott,
tusban!
Ez
az eszme:
az Evangélium,
Kedves
Amerikai
Magyar Baptista
Amit Krisztus a mennyekből hozott.
Szövetség!
És nincsen eszme szilárdabb, dicsőbb,
Amely
áldjon,azemeljen,
„Nem éltessen,
igazságtalan
Isten, hogy
Amely a szívnek
nyugalmat adjonés a
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
S a gyűlölet–mezőn
békét teremjen.
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
az Õ
Nincsen,
az emberlelkeket
neve
iránt, ami
amikor
szolgáltatok és szolÚgy aegybefűzze,
mint
ez az
erő,
gáltok
szenteknek.”
(Zsid
6:10)
Amelytől talpra szökken a gyönge
SKöszönjük,
meggyógyul
minden
beteg ránk
s szenvedő.
hogy
gondoltak
nehéz
helyzetünkben.
A modern ember sírva támolyog,
Imaházunk
augusztus
leomlása és
Csalódás
tőre
járja átvégi
szívét,
lebontása
után jó reménységgel
vaA nagy versenyben
társtalan maradt
gyunk
afelõl,
hogy
Isten
megsegít
benÉs elvesztette reményét, hitét…
nünket
egymás
új és
szép
hajlékot
építeni
Nincsen
út és
nincsen
igazság,
istentiszteletek
céljára,
az
Õ
neve
Ami az embert célhoz vezeti dicsõségére.
munkálatokat
jövõ tavasszal
Aki azAember
kezét megfogja:
kezdjük
meg,
addig
a
nem
várt terveNincsen más, csak – a Názáreti
zéssel
és az engedélyek
beszerzésével
Őt dicsőítsük,
az égi Királyt,
foglalkozunk.
Aki Megváltónk és Urunk nekünk,
Tervünk
és szándékunk
Ki
biztos kézzel
kormányoz végrehajminket
tására
fogjuk
fordítani
a kedves testvérek
És megnyitja egész életünk…
által
számunkra
eljuttatott
összeget:
Krisztus
két karja
áldásra tárul
$5,000,
azaz
ötezer
dollárt.
S átöleli az egész földtekét
Lelke
tüzével
eggyé forrasztja,
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
A benne kérjük
hívők boldog
seregét.
segítségét,
továbbra
is a minket és
azTestvérek
Úrra figyelõ
imádságaikat!
vagyunk
mind, mindMinden
Őbenne,
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.
Bárhol éljünk
és bárkik
is legyünk,
Egy szent családba fogadott minket
Testvéri Atyánk,
szeretettel
a Berettyóújfalui
Mennyei
kegyes
Istenünk.
Baptista
Gyülekezet
nevében:
Az övé vagyunk és Ő a miénk,
Krisztus véréért
Pappnekünk
Dánielmegbocsát,
lelkipásztor
Föld bűnöseiSzatmári
e vérbenIstván
kaptukgondnok
Szeretetének csodás
Liszteszálogát.
Tibor presbiter
Kereszt fényében fürdik a lelkünk
===========================
A végtelenbe repül sóhajunk,
Omló világban béke-követek,
IstennekVÁRJ
hívó szózata
vagyunk.
MÉG!
Testvéreim
a
Jézus
Krisztusban!
Józsué 3:16
(2Móz
14,21-22)
Száguldjon
itt bár
vészes
zivatar,
Miénk a jövő és az ígéret,
Megállt a víz.
Miénk a Krisztus és a diadal.
Minthogyha
óriási kéz
Somogyi Imre
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
letterneofvedd
support
Még of
mindig
itt vagyok,
from the pastor
the applicant.
még mindig ittcan
vagyunk
sokan.
Contributions
be mailed
to
the Treasurer (address on page 2).
Herjeczki Géza (1977)

2010.
10.
oldalszeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK

Akik
folytatás az 1. oldalról

Elmentek
Az élet gyötrelem,
de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
TÓTH GYÖRGY
megtarthatták.
Az élet egy1921-2015
merõ kinlódás,
reménytelenség
és
halál.
De
hát akaratán
ezis jobb,
Fájdalmas szívvel, de Isten
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
megnyugodva búcsúzunk Tóth György
többre.
Fogadjuk
el
a
helyzetet,
és
az
testvértől, akinek Teremtője 94 adott
évet
keretekben
adott
ezen apróbáljuk
földön. elviselhetõvé
Testvérünk tenni.
életét
Hányan
tengetik
ma is
Istenben
vetett
hitben az
élte,életüket
Jézus Kriszezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
tust személyes Megváltójának vallotta
tengette az életét Izráel míg el
életeÍgy
végéig.
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
alszik.
Mit jelenttestvér,
az, hogy1921.
virrasztott
az
Tóth György
április
Úr
azon
az
éjszakán,
amikor
kihozta
24-én született, Györgyfalván (Erdély),
népétMárton
Egyiptomból?
Tóth
és Katalin első gyermeEmberileg
szólva
– Isten
keként. Következő
néhány
évbenmindent
az Úr
félretett
és csak
az Õ népéreajándékozta
figyelt azon
még
három
gyermekkel
az éjszakán.
szabadulás
minden
meg
szüleit, ígyAegyszerre
nevelkedtek
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
fel. Akkor tájt igen ritka szép eseményminden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
nek
örvendhettek
szülei,
amikor
mind a
kísért végig.
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
négyen
egyszerre
merítkeztek
be 1942.
koszos, rongyos
nép, hogy azDénes
Isten
szeptember
6-án, Kolozsváron
személyesen
gondoskodik
róluk, és
Ferenc
lelkipásztor
által.
mindent
félretéve
rájuk? lépett
1944. július
4-énfigyel
házasságra
Gáspár
akivel
boldog
há1500Máriával
évvel késõbb
ismét
virrasztott
zasságban
több mint
67 évet.
Aza
az Isten aéltek
Gecsemáné
kertben,
azon
Úrcsütörtök
két gyermekkel
meg
éjszakán, ajándékozta
azon a pénteken,
őket
Mártával,
valamint
azonGyörggyel
a húsvét és
hajnalon,
amikor
a mi
György
fiától
származó
unokájával,
szabadításunk történt.
Csongorral.
1969-igbizonyságom
a györgyfalvivan
illetSõt, személyes
arveról,
kolozsvári
gyülekezet
tagja volt.az Úr
hogy velem
együtt virrasztott
1970-ben
az Egyesült
Államokba
köl28
évvel ezelõtt
egy téli
estén, amikor
tözött
New
York-ba,
ahol
az
Első
Marólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
gyar Baptista Gyülekezetben szolgált
hosszú
évekenszabadok,
át. Szülőhazáját
egy
perÜldözött
gyõztes
szabacig
sem
felejtette
el,
tovább
támogatta
a
dok. Elindultak tehát. Nem volt tetestvéreit és a rászorulókat. Ugyanaklekommunikáció.
Nemérdekeit
lehetettszolgálmobilkor,
a helyi gyülekezet
telefonon
rákérdezni
a
sor
elején,
hogy
va, sok bevándorlót felkarolt és útbaigahátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
zított az új hazában (csak az ő személye
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
révén legalább még 50 személy láthatta
öregek,
juhok,barátok,
barmok,testvérek,
szekerek, rokovégemeg
Amerikát,
láthatatlan
konvoj.a A
Veresszolgálatoktenger partnok).
Míg felesége
mártai
jánfáradozott,
tábort vernek,
Egyban
Tóthmegpihennek.
testvér, mint gyüszer csak
felröppen
hír, az egyiptomi
lekezeti
vén,
magáraa vállalta
mind az
sereg közeledik.
Kitör
a pánik
a táboradminisztratív,
mind
a lelki
szolgálatok
ban. Elõl
a tenger, mögöttük
az ellenség.
terhét.
Szolgálatának
különleges
jelenA népvolt
elõbb
segítségért
kiált Istenhez,
tősége
1979
és 1986 között,
amikor
pediglelkipásztor
neki esik Mózesnek:
Mit
a aztán
gyülekezet
nélkül maradt.
Kulcsár
Sándormiért
lelkipásztor
tettél velünk,
hoztál ki testvér
minket

2015. szeptember
3. oldal

és
családja megérkezése
után11.(1986)
Egyiptomból?
2Mózes 14: 10,
Jobb
Brooklyn-ba
költöztek,
majd
1998ban
lett volna szolgaként meghalni
EgyipPennsylvaniaba
lányuktomban. Kiderül,vettek
hogy házat,
van a népnek
hoz
költöztek,
és
hite, Mártához
de még nagyon
gyengeahol
az a szép
hit. Ha
nyugodt
alkonyattal
áldotta
meg
őket
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,a
Teremtő.
de ha balul üt ki valami, máris pániUtolsó éveiben Tóth György testvérkolnak
és bûnbakot
keresnek. Ki volt a
nek
igen
nehéz megpróbáltatásokban
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
volt része, de hitét és bizalmát az Úrban
Mellesleg,
sok semmi.
keresztyén
tartmárcius
ezen a
nem
ingatta meg
2012.
szinten
a
hitéletében.
19-én kedves felesége költözött az ÚrEkkor
jutGyörgy
Isten
hoz,
2013. Mózesnek
május 5-én eszébe
pedig fia,
ígérete. 2Mózes
6-8. Isten
megígérte,
távozott
az élők 6:
sorából.
Élete
legutolsó
hogy megszabadítja
az egyiptoszakaszában,
az utóbbiõket
hónapokban,
sok
betegség
és szenvedés
érte,
de az
ezeket
miak kezébõl,
és beviszi
népét
ígéretis
türelmesen
viselte.
Folyó
májusában
földjére. Akkor
tehát,
nemévkell
félni a
beszélő
képességét is mert
elveszítette,
jelen veszedelemtõl,
ez csakami
egya
legnehezebb
volt
számára.
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
Testvérünk
tudatosan
készült
vég,
Isten folytatást
ígért.
Mosta halálaz a
ra,
az
utóbbi
időben
valahányszor
megdolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
látogattuk az igéről és lelki dolgokról
szavára. Így
bátorítja
Mózes aésnépet:
Ne
szeretett
beszélni.
Szívesen
lelkesen
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
énekelte velünk az üdvösségről és az
hogyan
szabadít
az Úr benneörök
életről
szólómeg
lelkimaénekeket.
Utolteket!
2Mózes 14: 13,is,14.
só
találkozásunkkor
amikor a 94-dik
Mózes nem okosabb,
mint a nép,
csak
születésnapját
ünnepeltük,
örömmel
hisz Istenben,
és kedvenc
a hit beszédét
mondja
énekelte
velünk
énekét:
Isten
kegyében
tudom,
részes hogyan
tovább az nem
üldözött
szabadoknak.
Ha
levék…
De akkor
azt tudom
kiben
jól,
Isten az aki,
teljesíti
az Õhiszek
beszédét.
és
nem hitt
szakaszt
el tőle semmi sem, MegEbben
Mózes.
adja
részemet volna
mikorvalaki
elfog jönni
Ő.
Haörök
azt kérdezte
MózesE
gyászos
alkalommal,
Isten
vigasztõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
talását kívánjuk hátra maradt gyermeErre Mózes
csak aztaki
válaszolhatta
kének
Mártának,
mindvégigvolna,
nagy
hogy:
Nem
tudom.
Ha
valaki aztnépes
kérszeretettel gondozta, unokájának,
dezte volna: Mózes,
mondd meg
rokonságának
és mindazoknak,
akineiskünk, hogyan
szabadít
meg Isten
merték
és szerették
Tóth György
testbennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
vért.
Mózes
csak azt
válaszolhatta
volna,
Temetésére
július
25-én került
sor
Manheim,
Isten igéjét
hogy: NemPennsylvaniában.
tudom! Egyet azonban
tuKulcsár
Sándor
dr. Gergely
István
dok! Az Úr
harcolésértetek,
és a lehetetkorábbi
jelenlegi
lenbõl is és
ki tud
vezetni,lelkipásztora
mert Õ az Úr.hirdette
14:13
Filippi
alapján.
Ez aa Jel
bibliai
hit.ésHinni
azt1,21
jelenti,
koEmlékét
megőrizzük!
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
Gergely István
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom,
hogyan szabadít meg, csak
Küldetés
teljesítve
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem.
A többi
Szeretet,
szolgálat volt
élete,pedig az Õ
feladata.
tengeren,
leféJobb
kezeÚtat
adott,nyitni
s nematudta
bal keze.
kezni a harcikocsik
kerekét, homályt
Fölkarolta
az árvát, özvegyet,
bocsátani az
egyiptomiakra...
Támogatta
hittestvéreit,
jót tett. mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
Kézszorításában
ott simult Hit
a biztatás,
szabadítást kegyelembõl.
által foDerűs
tekintetében,
remény
gadhatod
el. Hit által földöntúli
élhetsz szabadon,
bárbujkált.
mindig üldözötten, de ugyanakkor
A
kegyelmet minden
megköszönte,
gyõzelmesen,
mert nap
az Úr
hadakozik
Isten
érted.Szent Fiának érdeme, élete.
A tengerparton a halál kapujában
Sálltak,
halála
is Őt
magasztalja,
Isten
pedig
megnyitotta számukHalhatatlan!
E
szótésismételte
utoljára.
ra az élet kapuját,
õk átléptek
a haSlálból
amikor
leszállt az alkony a fenyőfák
az életbe.
mögött,
Ezt a lépést
te seazhalogasd!
Halhatatlan
lelke,
Úrhoz költözött.
HalászLukács
Johanna
János

Könyvajánló
Magyarországi Baptista Egyház

Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet
Miklya Luzsányi
Mónika:
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.
A padlásszobától
Narniáig
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Könyv egy regényes életű író szellemi
magára
Kedvestalálásáról
Testvéreink Jézus Krisz-

tusban!
Minden gyerek tudja, hogy az állatok
Kedves Amerikai
Magyar
Baptista
beszélnek
- nem holmi
jelzéseket
adnak,
Szövetség!
hanem igenis társalognak, sőt, alkalmasint
diskurálnak
és szócsatákat
vívnak.
„Nem
igazságtalan
az Isten, hogy
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és aanA legtöbb gyereknek
a gyakorlatban
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
az Õ
nak az elfogadása
sem okoz problémát,
neve
iránt,
amikor
szolgáltatok
és szolhogy
a világ
belefér
egy dobozba.
Pongáltok
a szenteknek.”
(Zsid egy
6:10)
tosabban
egy dobozban
egész világ
elfér - mert a dobozvilágnak már nincs
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránk neköze
a mi világunkhoz.
És éppen
ez a jó
héz
helyzetünkben.
benne:
mert
ha
az
ember
gyereke
megImaházunk augusztus végi leomlása és
elégeli
a
földhözragadt,
gyakran
kímélebontása után jó reménységgel valetlenafelõl,
és durva
máris benkéznél
gyunk
hogyvalóságot,
Isten megsegít
van Dobozfölde,
aholhajlékot
a beszélő
állatok
nünket
egy új és szép
építeni
népe lakik éscéljára,
Hős Cincz
istentiszteletek
az ÕVitéz
neveelképeszdicsõtő kalandokat
él át... jövõ tavasszal
ségére.
A munkálatokat
kezdjük
meg,világába
addig a számtalan
nem várt meneküterveA mesék
zéssel és az engedélyek beszerzésével
lési út vezet: a népmesék, a mítoszok,
foglalkozunk.
aTervünk
költészet,ésa vallás
mind utat
mutathat
szándékunk
végrehaja
csodák
földjére.
A
legkézenfekvőbb
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
utatszámunkra
azonban - aeljuttatott
fantáziáétösszeget:
- egyre keáltal
vesebbet
„A padlásszobától
$5,000,
azazhasználjuk.
ötezer dollárt.
Narniáig” című könyv egy különleges
Ezúton is megköszönve testvéreink
gyermekkérjük
útjának
a hiteles
fordulatos
segítségét,
továbbra
is aésminket
és
története:
az
utazás
végén
pedig
Narnia
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
áll, ide érkezik
a kisfiút
elkísérő
szolgálatukra
Istenünk
áldásátútján
kívánjuk.
olvasó, ahogy a cseperedő fiú életének
tükrében
szép fokozatosan
felépül a
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
Narnia-történetek
univerzuma.
Baptista
Gyülekezet nevében:
A fantáziautas
más, mint
Pappfiúcska
Dánielnem
lelkipásztor
István gondnokhol
C. S. Lewis.Szatmári
Az ő gyermekéveinek
Tibor presbiter
felemelő, hol Lisztes
torokszorító,
fordulatos
eseményeit követheti figyelemmel az ol===========================
vasó, miközben tanúja lehet egy dobozban született, és egy varázslatos padlásVÁRJ MÉG!
szobában gyarapodó birodalom, Narnia
Józsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
felemelkedésének
is, Miklya
Luzsányi
Mónika A padlásszobától Narniáig
című könyvében. A Megállt
Harmata víz.
Kiadó
óriásiszívmekéz
gondozásábanMinthogyha
megjelent kötet
volna
föl,
lengető és komoly tartotta
útravalóval
szolgáló
megállt,
olvasmány egy regényes életű
író szels rakásra
gyûlt,
lemi magára találásáról
- gyermekkora
feszült,
tükrében.
hullámHorváth
hullámra
hõkölt.
Ferenc
Megállt
egy percre,
"A UN nem régi
amígriportja
a túlsószerint
partra az
ISIS sokkal több muzulmánt
ölt meg,
át nem értünk.
mint nem-muzulmánt... A Radikális
Iszlámot használja fel
a sátán
hogy
Várj
még arra,
Uram!
az amerikaiak (meg
persze
az
európaiKezed ne vedd el!
ak is) féljenekMég
a muzulmánoktól,
akkor,
mindig itt vagyok,
amikor
éppen
arraitt lenne
szükségünk,
még
mindig
vagyunk
sokan.
hogy szeressük őket és imádkozzunk
értük." (Jim Denison)
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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.
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A tízparancsolat és én
Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgaság
házából. Ne legyen más Istened rajtam
kívül. 2Móz 20,2-3
A mérleg nem mérheti önmagát
Nehéz kőtáblák olvashatatlan írással. Ilyennek láttam a tízparancsolatot
gyermek és ifjú koromban. Magamban
tartottam ezt a felfogást, mert hát mégis
csak Isten parancsolatai ezek. Segítettek engem lelki fejlődésemben, de ez a
„nem értem” ott élt bennem. Meghát,
hogy nem igen kellenek nekünk, újszövetségi hívőknek.
Viszont meglepődtem, és változott a
véleményem, amikor azt olvastam Billy
Grahamtől, hogy a tíz ige a kőtáblán
tulajdonképpen tükör. Megláthatom
magam benne. Próbáltam, de nem igen
láttam. Nem igen láthattam. De jött a
segítség Dr. Kiss professzor testvértől,
hogy sokan ismerik, tudják Isten törvényét, de nem látják meg magukat benne,
bármennyi időt töltenek e tükör előtt sötétben! Világosság nélkül ugyanis a
tükör nem szolgál képpel. Ezt a Zsoltáros is tudta? "Mert nálad van az élet
forrása, a te világosságod által látunk
világosságot." Zsolt 36,10. Az ember a
szívével láthatja meg Istent, mondja Pál
apostol.
"Ő gyújtott világosságot szívünkben,
hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán."
2Kor 4,6 Így láthattam meg, és látom
magamat, de egy időben Krisztus arcát
e tükörben, mely tükrözi az Atya Isten
dicsőségét!
És megszerettem a tízparancsolatot.
Érthetővé lett számomra Jézus Krisztusban. Láttam a magam valóságát,
szennyes voltomat, de a tükörben nem
lehet mosakodni! Meg kellett keresnem
a megtisztulás lehetőségét. Megtaláltam
Jézus drága vérében.
"Ne legyen más Istened rajtam kívül." Hogy lenne nekem más istenem?
Eszembe se jut valamiféle szent szobrocskákat tartani! De a Lélek elvezetett
a Mt 6,6-hoz, ahol az Úr Jézus magyarázza a törvényt. "Te pedig mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és
ajtódat bezárva imádkozzál." Ez azt
jelenti, hogy kizárok minden más lehetőséget. Tulajdonképpen mikor kivett
az Úr Jézus a világból, bevitt a "pusztába", mint Isten Izráelt Egyiptomból. A
sivatagban pedig nincs pék, se húsbolt,
se víz, mert nincs se vetés, se aratás, de
van isteni gondviselés. Amióta Jézussal
járok, tudok a pusztai hideg éjszakákról,
2015. szeptember

de tudok a tűzoszlopról is, tudok a forró sivatagi homokról, de az enyhet adó
felhőoszlopról is. Tudok a vadállatok
éjszakai üvöltéséről, de a hitről is, mely
befogja az oroszlánok száját. Tudok a
keserű vízről, a lázadásról, de az azt
gyógyító fáról is, meg az üdítő vízről,
mely a "megütött" sziklából fakad. Tudok az éhségről is, de arról is, hogy néhányszor kaptam a titkos mannából. Jel
2,17. Mindezek mellett fontos, mondja
a Zsid 4,1, "Gondosan ügyeljünk, hogy
senki le ne maradjon..." Tudom, hogy
egyedül nem maradhatok meg e világ
pusztaságában. Csak Jézussal juthatok
be a nyugodalomba, Kánaánba, mely itt
van a földön, ahol harcolnom kell, mert
sok az ellenség, vetnem és aratnom,
dolgoznom kell, teremnem a Lélek gyümölcseit melyek által élhetek, immár
szabadon, Isten dicsőségére, mások javára, a magam boldogságára és üdvére,
és e közben tudom, hogy: "Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket." Zsolt
19,8.
Nagyajtai Eszter

Egység
A villamosra várva
kaftános, füstös...... rabbi állt.
Az út túlsó felére
reverendás papok siettek át.
Az innensőn én mentem
viselve csendes szolgálatruhát.
A papok észak felé vágtak.
A rabbival a villamos
nekiszaladt a nyugati iránynak.
Engem Keleten vártak.
S az egy örök Isten nevében
így mentünk háromfele négyen.
A lelkem búsan kérdezett:
Vajon találkozunk-e még?
S vajon… mikor fogunk testvérkezet?
Túrmezei Erzsébet

CSAK MAGADNAK
GYŰJTESZ - Lk 12,21
Természetes vágyakozás bennünk,
hogy sikereket akarunk elérni. Hiszen
azért kaptuk a tálentumokat, hogy azokkal jól gazdálkodjunk, és használjuk fel.
Akkor van a baj, amikor úgy érünk el
sikereket, hogy nem gondolunk Istenre,
vagy nem keressük akaratát mindenben.
Ez a világ tele van olyan emberekkel,
akik ezen az úton járnak.
A mennyei bank jó osztalékot fizet,
olyan jutalmat kapunk, ami soha nem
veszít az értékéből. A betét könnyű és
elérhető annak is, aki a legszegényebb a
világ mértéke szerint.
Valóban, ha adunk a szükségben lévőknek egészen addig, amíg kevés marad nekünk, ezzel folytatjuk a kincs
gyarapítását a mennyei kincstárban.
Lehet, hogy az Istenben gazdag embert
nem veszik észre az emberek, de az ő
gazdagsága soha nem értéktelenedik el
és nem bukik meg. Mert Jézus Krisztus
azt mondja: oszd meg másokkal mindazt, amivel rendelkezel. Ne légy magadba zárkózó, fukar, önző, és magadon kívül senkivel sem törődő, hiszen amikor
másokat boldoggá teszel, akkor leszel
te is igazán boldog. Éppen ezért oszd
el kincseidet, lásd meg az üldözötteket,
lásd meg a kisemmizetteket, és adj nekik abból, amid van. Mert a boldogság
egyik feltétele ez: adni.
Ha a földbe esett gabonamag el nem
hal, csak egymaga marad. Oszd el kincseidet, szeretetedet. Hidd el, akkor leszel te magad is boldog, ha tapasztalod,
hogy nem csak magadnak gyűjtöttél.
Nagy gazdagságot kaptál, de ne feledd
el, ezt nem magadért, hanem másokért
kaptad. Oszd szét mindezt, és meglátod,
te még gazdagabb maradsz, és a gyűjtött
kincsed a mennyben gyarapszik.
Dr. Viczián János ny. lelkipásztor

