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Hungarian Baptist Convention of North America

Since 1908

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

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

Vigasztaló ének
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álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János
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Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter

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

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Megállt a víz.
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tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
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Megállt
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át nem értünk.
Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)

Kálvin tér, Budapest; néhány a téren lévő 95 járólap közül.
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bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fomunkába a vendégekkel szép számúra
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Észak-Amerika-i
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lekezetek
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válaszolt
legnagyobb
létszámmal,
de a
álltak, Isten
pedig megnyitotta
számukNew
és chicagói,
ra az York-i
élet kapuját,
és õk valamint
átléptek aa körhanyékünkön
élő református és pünkösdi
lálból az életbe.
gyülekezetekből is jónéhányan velünk
Ezt a lépést
se halogasd! az előd,
ünnepeltek.
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dr. Herjeczki Géza lp.
vezette.
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Az ABC (American
Baptist
Churches)
Magyarországi
Baptista
Egyház
küldötteként
Rev.
Dr.
Michael
A. WilliBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
ams
vett
részt
az
összejövetelen,
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.s mint
a délelőtt kiemelt igehirdetője ő köszönwww.baptista.hu/berettyoujfalu
tötte/buzdította
elsőként az új pásztort,
majd a gyülekezetet.
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
Az esküvő/házasság - új pásztor-be===========================
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https://youtu.be/GWi3LojFuTE
Kerekes
Irénke
Lukács János

A gyülekezeti
Biblia
átadása
Magyarországi
Baptista
Egyház
BerettyóújfaluiDetroitban
Baptista Gyülekezet
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.Mivel
Kedves Huli Sándor
testvér!
www.baptista.hu/berettyoujfalu
már
néhány hónapja végzed közöttünk
a szolgálatod, amikor a gyülekezetünk
Kedves átadom
Testvéreink
Jézus
Krisz- a
Bibliáját
neked,
elmondom
tusban!
gyülekezetnek, hogy mi az a két dolog,
amiért
hálás vagyok
az ÚrKedveskülönösen
Amerikaiis Magyar
Baptista
nak, miközben ezt teszem.
Szövetség!
Az első, hogy örömmel tapasztalom
„Nem igazságtalan
az Isten,
szolgálataid
során, hogy
nem azhogy
álmaelfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
és a
idról beszélsz – pedig bizonyára vannak
szeretetrõl,
az Õ
álmaid is,melyet
s nemtanúsítottatok
is kegyes keresztyén
neve
iránt,
amikor
szolgáltatok
és
szolstorykkal szórakoztatod a hallgatóidat,
gáltok
a szenteknek.”
6:10) Bízom
hanem
Isten igéjét (Zsid
magyarázod.
benne, hogy ez a továbbiakban is így
Köszönjük,
hogy
gondoltak
ránk igéjére
nemarad
– mert
Isten
kijelentett
héz
helyzetünkben.
van szüksége a gyülekezeteknek.
Imaházunk
augusztusabban
végi leomlása
A másik örömöm
áll, hogyésazt
lebontása
után szereted
jó reménységgel
valátom, hogy
ezt a maroknyi
gyunk
afelõl,
hogy
Isten
megsegít
benmagyar népet, az Úrnak itt, Lincoln
nünket
egyélő
új népét.
és szép hajlékot építeni
Parkban
istentiszteletek
céljára,
az Õ reménységemneve dicsõMegtoldom még egy
ségére.
A munkálatokat
jövõa gyülekezettavasszal
mel: szolgálatomat
ebben
kezdjük
meg,
addig
a
nem
várt
ben sem tudtam volna elvégeznitervefelesézéssel
és az engedélyek
beszerzésével
gem imádsága
és tanácsai
nélkül – nem
foglalkozunk.
hogy 27 évig, de sokkal kevesebb ideig
Tervünk
ésreménykedem,
szándékunk végrehajsem.
Abban
hogy
neked
tására
fogjuk
fordítani
a kedves
testvérek
is
olyan
feleséget
adott
az
Úr
Valéria
által számunkra eljuttatott összeget:
személyében,
akidollárt.
hasonló módon segít
$5,000,
azaz ötezer
szolgálatodban,
mint ahogy Éva nekem.
Mindezek
miatt is örömmel
bízom
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
rád azt kérjük
a Bibliát,
aminek
őrzését
segítségét,
továbbra
is a minket
és és
a gyülekezetMinden
és az Úr
azmagyarázását
Úrra figyelõ ez
imádságaikat!
szolgálatukra
Istenünk
kívánjuk.
az elmúlt 27
évben áldását
tőlem várta.
Elolvasom a régi Károli bibliából a 2Tim
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
4,2-5-öt.
Huli testvér:
„Hirdesd az Igét,
Baptista
nevében:
állj előGyülekezet
vele alkalmatos,
alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel
Dániel
és tanítással.Papp
3. Mert
leszlelkipásztor
idő, mikor az
Szatmári István
egészséges tudományt
el nemgondnok
szenvedik,
Tiborszerint
presbiter
hanem a saját Lisztes
kívánságaik
gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a
===========================
fülök; 4. És az igazságtól elfordítják az ő
fülöket, de a mesékhez oda fordulnak. 5.
VÁRJ
MÉG! szenvedj,
De te józan
légy mindenekben,
3:16 (2Móz
14,21-22)
azJózsué
evangyélista
munkáját
cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd!”
S ha ennél újabb fordításból
olvasod
Megállt
a víz. az
igét, a fiatalok Minthogyha
is meg fogjákóriási
érteni.kéz
Áldja
meg az Úr szolgálatodat,
gazdagon!
tartotta
volna föl,
Herjeczki
Géza
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

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
Introduction/Foreword
megtarthatták.
Az élet egy merõ kinlódás,
Success by 33!és
Success,
outezis
of the
3
reménytelenség
halál. De2 hát
jobb,
definitions
linksés
it directly
prosperity.
mint a semmi,
úgy sincstokilátás
ennél
Ittöbbre.
is the ultimate
of hard work,
selfFogadjukfruit
el a helyzetet,
és az adott
denial,
and próbáljuk
working elviselhetõvé
diligently towards
keretekben
tenni.
a goal.
Or istengetik
it? Success
by 30 is
Hányan
az életüket
mathe
is
ultimate
aim
set
by
society
as
a
magic
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
number
to obtain,
symbol
that
Így tengette
az aéletét
Izráel
mígyou
el
made it! This weekend we are gathered
nem
jött
hozzá
a
Szabadító
és
ki
nem
here not to celebrate it, but to potentially
hozta it,
õket
a szolgaság
házából.
define
and
then through
a spiritual
lens redefine it (which by the way is the
a mi
Szabadítónk?
2Mózes
onlyMilyen
definition
that
matters)!
12:42-ben
találunk
So why the
numberegy
33?különös
Are wemondatrying
Istenrõl.
tototgive
ourselves more time to obtain
Virrasztott
az Úr azon
az éjszakán,
our goals
or somehow
lowering
the bar?
amikor
õketfamiliar
Egyiptomból.
Ez az
For
thosekihozta
who are
and some
éjszaka
az Úré
volt.
who
are not,
it is
the number of years
evangélium
ebben a
JesusMicsoda
(arguably
the mostvansuccessful
person
who ever
lived) spent
this
mondatban?
Virrasztott
az Úr.onPedig
planet.
so successful?
Izráel What
õrizõjemade
nemhim
szunnyad
és nem
Was
it his
following?
alszik.
Mitability
jelenttoaz,gather
hogy avirrasztott
az
Was
his humble
nature amikor
or the miracles
Úr itazon
az éjszakán,
kihozta
henépét
performed?
It was because of his
Egyiptomból?
calling,
his
works
were –a demonstration
Emberileg szólva
Isten mindent
offélretett
his adherence
the father’s
plan
és csak az to
Õ népére
figyelt azon
which
we read in
3:17 “For
God
az éjszakán.
A John
szabadulás
minden
did not send his Son (Jesus) into the
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
world
to condemn
the world,
but to
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
save the world through him.” Yes, one
kísért
végig.this
Hátcorrupted
kicsoda ezworld
a rabszolga,
man
saved
from
koszos, rongyos
nép, hogy
damnation
and judgement!
Not az
justIsten
the
személyesen
gondoskodik
róluk,
world,
this vague
mystical place
that és
is
mindent félretéve
rájuk?
sometimes
too big figyel
to comprehend,
but
évvel young
késõbbman
ismét
virrasztott
you 1500
the lonely
and
woman
az Isten a inGecsemáné
wondering
it! I wouldkertben,
say thatazon
is thea
definition
success. +azon a pénteken,
csütörtökoféjszakán,
azon
a húsvét
amikoryoung
a mi
We will
have hajnalon,
very talented
Hungarians
whotörtént.
by society’s definition
szabadításunk
haveSõt,
achieved
success.
They made
it!
személyes
bizonyságom
van arBut
all have
a
ról,more
hogy importantly,
velem együtt they
virrasztott
az Úr
living
relationship
with
28 évvel
ezelõtt egy
téli their
estén,creator,
amikor
and
likely
credit thisa relationship
as their
rólam
is lehulltak
rabtartó bilincsei.
source of Success. They all live out their
faithÜldözött
day to day
as they diligently
work
szabadok,
gyõztes szabawith
their
God
given
talents.
They
dok. Elindultak tehát. Nem volt use
tetheir
talents to in essence
Worshipmobiltheir
lekommunikáció.
Nem lehetett
creator.
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
Our minden
purposerendben
this weekend
is for
hátul
van-e. Közel
két
you
to
first
meet
this
man
who
is the
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
definition of success. Once you come
öregek,
juhok,
barmok, szekerek,
into
a living
relationship
with thevégeone
láthatatlan
A Veres
partwho
formedkonvoj.
you, and
knowstenger
you, only
ján can
tábort
Egythen
youvernek,
live outmegpihennek.
a life of….[insert
szer
csak
felröppen
a
hír,
az
egyiptomi
your definition of success]. You too
sereg
közeledik.
Kitör aand
pánik
a táborwill
find
your purpose
with
your
ban. Elõl
tenger, mögöttük
az ellenség.
talents
thisapurpose
will be made
whole.
A nép elõbb
segítségért
Istenhez,
According
to Tim
Keller kiált
the author
of
aztán great
pedig endeavor”
neki esik your
Mózesnek:
Mit
“every
work can
betettél
a living
worship
this ki
awesome
velünk,
miért to
hoztál
minket

2017.
3. október
oldal

God.
My friends
that is14:
the10,
definition
Egyiptomból?
2Mózes
11. Jobbof
success.
It
is
not
prosperity!
It
is
living
lett volna szolgaként meghalni aEgyiprelationship
with the
onevan
andaonly,
and
tomban. Kiderül,
hogy
népnek
ahite,
lifedeofmég
purpose
serving
Him
day
in
nagyon gyenge az a hit. Ha
and day out. Now, are you all ready to
jól mennek
a dolgok,
learn
more about
all oftisztelik
this? az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris pániWe gather
here keresnek.
not to Ki
celebrate
kolnak
és bûnbakot
volt a
individuals, who have achieved and
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
in a way are symbols of success in
Mellesleg,
sok keresztyén
ezen of
a
their
community,
nor the tart
pursuit
szinten
a
hitéletében.
prosperity. We gather to learn from
Ekkor
eszébe
jut source
Isten
their
steps Mózesnek
and hopefully
find the
ígérete.
2Mózes
6: 6-8.
Isten
megígérte,
of
our own.
What
we are
doing
here is
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 bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
modeled
after
your institutions
Erre Mózes
csakwhat
azt válaszolhatta
volna,
higher
learning
do but
also azt
biblical.
hogy: Nem
tudom.
Ha is
valaki
kérWe
in proverbs
15:22 meg
“Without
dezteread
volna:
Mózes, mondd
neconsultation,
plans
are frustrated,
But
künk, hogyan
szabadít
meg Isten
with
manyebbõl
counselors
theyhelyzetbõl?
succeed.”
bennünket
a lehetetlen
We want you to understand that you are
Mózes
azt endeavors!
válaszolhatta volna,
not
alonecsak
in your
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuA closing thought…You have a
dok! Az Úrunlike
harcolany
értetek,
és abylehetetprivilege
other
being
lenbõl
is
ki
tud
vezetni,
mert
Õ azhaving
Úr.
here today. It is far greater than
a bibliai
jelenti,
kotheEz
latest
high hit.
techHinni
highazt
power
gadget
molyan
Isten mond,your
ha
in
your veszem
pocket.azt,
It amit
is something
parents
fought ellentmondani
for to give you!látszik
Manyis.of
annak minden
you
sons and
daughters
of meg,
immigrant
Nemare
tudom,
hogyan
szabadít
csak
families
with
parents
leftnekem
loved
várok rá és
hiszek
benne,who
és amit
ones,
comfort
to provide
mond, often
megteszem.
A többi
pedig azthis
Õ
opportunity.
Dara
Khosrowshahi
The
feladata. Útat nyitni a tengeren, leféIranian-American newly minted CEO
kezni
a harcikocsik
of
Uber
on a financekerekét,
show onhomályt
CNBC
bocsátani
az
egyiptomiakra...
mind ais
recently stated “the American Dream
Szabadító
feladata.
Õ viszi Itvéghez
a
the
greatestÚrbrand
out there!”
exceeds
szabadítást
kegyelembõl.
által foApple,
Microsoft
etc. My Hit
friends,
you
gadhatod
el. Hitgift
általand
élhetsz
szabadon,of
have
this great
the privilege
this
brand. üldözötten,
May this weekend
help us
bár mindig
de ugyanakkor
and
each and every
youhadakozik
learn how
gyõzelmesen,
mertone
azofÚr
to
unleash it!
érted.
A tengerparton
a halál
Dr. Kulcsár
Zsoltkapujában
President,
álltak, Isten pedig megnyitotta AMBISZ
számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból
az életbe.
+ The
panelists: Rev. Attila Kulcsar,
Lidia
Miklos Argyelan,
Ezt Kulcsar,
a lépést teDr.
se halogasd!
Istvan Fodor, Borbala Banto and Tibor
Boda.
Lukács János

This was the first
youth
conference
Magyarországi
Baptista
Egyház
on
Labor
Day
weekend
that
I’ve
been a
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
part
of
and
I
really
enjoyed
it.
Usually
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
we
would have it in October but the
www.baptista.hu/berettyoujfalu
youth leaders decided that putting it
to Labor Day weekend would be a
Kedves
Testvéreink
good
opportunity.
TheJézus
themeKriszfor the
tusban!
weekend was “Success by 33” and what
Kedves
Amerikai
Magyar
better
topic
to talk about
on Baptista
Labor Day
Szövetség!
weekend than work itself. Typically
when
think of Labor
Day weekend
„Nemyou
igazságtalan
az Isten,
hogy
you
think
of
relaxing
and
being ésasafar
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl
as you can
fromtanúsítottatok
work. Well, not
szeretetrõl,
melyet
az Õthis
weekend.
Honestly,
I’m glad és
weszoltalked
neve
iránt, amikor
szolgáltatok
aboutawork
this youth
conference.
gáltok
szenteknek.”
(Zsid
6:10) Before
this conference I used to look at work
asKöszönjük,
a way to get
through
life, ránk
makenesome
hogy
gondoltak
money
to buy things and raise a family.
héz
helyzetünkben.
I Imaházunk
used to think
work végi
wasleomlása
sometimes
augusztus
és a
punishment
was. It was like
lebontása
utánandjó itreménységgel
va-that
because
I looked
wrong benway.
gyunk
afelõl,
hogy work
Isten the
megsegít
During
Pastor
Don
nünket
egy újtheés weekend,
szép hajlékot
építeni
Willeman was
the az
main
speaker.
istentiszteletek
céljára,
Õ neve
dicsõ-He
spoke A
about
work and how
are to use
ségére.
munkálatokat
jövõwe
tavasszal
our work
as worship.
Workvárt
as worship?
kezdjük
meg,
addig a nem
tervezéssel
engedélyek
Yup, és
youaz read
it right.beszerzésével
See, there are
foglalkozunk.
4 ways Christians look at work: 1) A
Tervünk és
végrehajnecessary
evil.szándékunk
We’ll say “Oh,
I can’t
tására
fordítani
a kedves
testvérek
givefogjuk
God ALL
my life
cause of
work”; 2)
által
számunkra
eljuttatott
Means
to support
missions;összeget:
3) Place to
$5,000,
azaz ötezer
do ministry.
This dollárt.
is good to do, however,
this
shouldn’t
be the ONLYtestvéreink
thing we do
Ezúton
is megköszönve
at work, we
havetovábbra
a job to is
doa after
all,ésand
segítségét,
kérjük
minket
4)
Work
itself
is
the
ministry.
I
didn’t
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
think my work
could
be worshipping
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.
the Lord. I mean, I’m just a systems
engineer,
do I praise
God with that?
Testvéri how
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,
From the beginning, we weremegállt,
called by
rakásraThe
gyûlt,
God to cultivate thes Earth.
word
cultivate comes from the wordfeszült,
cult, also
meant as worship.
and every
work
hullámAny
hullámra
hõkölt.
we do ought to worship God.Megállt
How? By
giving it your best effort and
egy striving
percre, to
do a job well done.
God
displayed
amíg a túlsó partrathis
when he created everything.
Earth
át nem The
értünk.
was without form and void and then God
filled the emptiness and forms the world.
Várj még
Christians should follow
thisUram!
example
vedd el!
and cultivate the Kezed
Earth ne
through
their
Még will
mindig
itt vagyok,
work. Sure, there
be slow
days and
még
mindig
itt vagyunk
days we
just
don’t feel
our best sokan.
but that’s
the beauty of it all. We can turn to Jesus
in these moments
and heGéza
can (1977)
fill those
Herjeczki

2010.október
szeptember
2017.

voids
in our hearts.SZABADOK
One key thing about
ÜLDÖZÖTT
work,
we have to be careful not to make
folytatás
1. oldalról
our
work anazidol.
There was so much more goodies
Az élet
de azért
mit enni,
from
thegyötrelem,
preaching
and van
from
this
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
weekend but I really wanted to share
a tisztességes
temetéshez
jogukat
how
this changed
my look való
on work.
Thisis
megtarthatták.
életexperience
egy merõ kinlódás,
weekend
was a Az
great
for me.
halál.
hát ezis jobb,
Itreménytelenség
was great to sitéswith
theDepanelists
and
hear
storiesésand
answer
minttheir
a semmi,
úgyhave
sincsthem
kilátás
ennél
our
questions.
I’d el
like
to give a és
bigazshout
többre.
Fogadjuk
a helyzetet,
adott
out
and thank
you to
Zsolt & Timea
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
and Hányan
all the others
whoazplanned,
tengetik
életüketset
maup,
is
and
helped
out
for
this
conference
to
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
be a success. The worship songs were
tengetteand
az Friends,
életét Izráel
míg el
greatÍgy
- Adam
Nashville.
nemfood
jöttwas
hozzá
a Szabadító
és ki nem
The
great.
The hospitality
and
hozta õketwas
a szolgaság
házából.
fellowship
great. Thank
you all and
may God bless you for your work!
Milyen a mi Szabadítónk?
2Mózes
Roby Juhasz
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 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
What isszemélyesen
that “one felügyelte,
little
minden pillanatot figyelõ tekintetével
word”
that
fell
kísért
végig.
Hátwill
kicsoda
ez aSatan?
rabszolga,
The Prince
of Darkness
grim,az Isten
koszos,
rongyos
nép, hogy
We tremble notgondoskodik
for him;
személyesen
róluk, és
His ragefélretéve
we can endure,
mindent
figyel rájuk?
For
lo! His
doom
is sure.
1500
évvel
késõbb
ismét virrasztott
One
little
word shall fell
him. azon a
az
Isten
a Gecsemáné
kertben,
Somehow
it
took
me
about
twenty
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
years
to
realize
that
I
had
no
idea
azon a húsvét hajnalon, amikor what
a mi
Martin
Luther was
talking about in this
szabadításunk
történt.
line in “A Mighty Fortress Is Our God.”
személyes bizonyságom
vannot
arNow,Sõt,
a confession:
I am a Baptist,
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
Lutheran — I’m willing to admit there
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
may be a real, mystical meaning of the
rólam
is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
“one
little
word” that
only Lutherans
can
understand. But probably not.
Üldözött
szabaThe
identityszabadok,
of this wordgyõztes
should matter
Elindultak
tehát.
Nem still
voltsing
tetodok.
us. Most
Protestant
churches
this
“Battle Hymn of
thelehetett
Reformation”
lekommunikáció.
Nem
mobilregularly
worship. Ita does
little good
telefononinrákérdezni
sor elején,
hogy
tohátul
know
that arendben
single van-e.
word will
minden
Közeltake
két
down
the nép,
raging
Prince of Darkness
if
milliós
asszonyok,
gyermekek,
we
have
no
idea
what
that
word
is.
So,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végewhat
word might
Luther
havetenger
in mind?
láthatatlan
konvoj.
A Veres
partján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egy“Jesus”?
szer
csak
felröppen
hír, az
When
I was
a littlea kid,
theegyiptomi
only act
közeledik.
Kitör
a pánik
táborofsereg
spiritual
warfare
I knew
was asimply
a tenger,
toban.
sayElõlout
loud mögöttük
the wordaz ellenség.
“Jesus.”
A nép elõbbI segítségért
Istenhez,
Somewhere,
picked up kiált
the idea
that
demons
scatter
you mention
aztán pedig
neki when
esik Mózesnek:
Mit
Jesus’s
oneminket
little
tettél name.
velünk,Maybe
miért Luther’s
hoztál ki

9. oldal
3. oldal

word
was “Jesus”?
Egyiptomból?
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
While
may be a popular
andEgyipcatchy
lett volnait szolgaként
meghalni
idea
to mention
for aprotection
tomban.
Kiderül,“Jesus”
hogy van
népnek
against
Satan,
the
Bible a hit.
doesn’t
hite, de még
nagyon
gyenge
Ha
specifically
commend
thatazapproach.
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
The demons themselves are not afraid
de say
ha Jesus’s
balul ütname
ki valami,
pánito
— theymáris
even talked
kolnak éstobûnbakot
keresnek.
Ki volt
a
directly
Jesus, knowing
exactly
who
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
he was (Matthew 8:29; Mark 5:7).
Mellesleg,
sokidea
keresztyén
tart ezen
a
The
common
that “Satan
flees
szinten
a hitéletében.
at
Jesus’s
name” may come from the
narratives
in the Gospels
Acts
Ekkor Mózesnek
eszébe and
jut Isten
where
out “in
the name
ígérete.demons
2Mózesare
6: cast
6-8. Isten
megígérte,
of
Jesus”
(Mark 9:38;õket
Actsaz16:18).
It is
hogy
megszabadítja
egyiptorepeated
in
a
well-known
worship
song:
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
“The Enemy, he has to flee at the sound
földjére.
Akkor
tehát, nem kell félni a
of
your great
name.”
jelen
veszedelemtõl,
csak itself
egy
But we know frommert
theezBible
röviddemons
epizód feel
a népnoéletében.
Nematezthe
a
that
fear simply
vég, Isten
folytatást
Most
az a
sound
of Jesus’s
name.ígért.
Some
“itinerant
exorcists”
adopted
this ráálljunk
verbal formula
dolgunk, hogy
erõsen
Isten
of
simplyÍgy
citing
Jesus’s
namea népet:
only toNe
be
szavára.
bátorítja
Mózes
driven
by the helyt,
evil spirit
“naked and
féljetek!outÁlljatok
és meglátjátok
wounded!”
(Acts meg
19:13–16).
clearly
hogyan szabadít
ma az ItÚrisbennenot the mere sound of those two syllables
teket!commands
2Mózes 14:
13, 14.
that
Satan,
but the authority
Mózes
nem
okosabb,
mintthem
a nép,(Mark
csak
from God that lies behind
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
1:25–27).
tovább
üldözött
Ha
Jesus’sazname
is not szabadoknak.
a magic spell used
to
take
evil spirits.
Isten
azdown
aki, akkor
teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Jesus,
the Word
God?
Ha azt kérdezte
volna of
valaki
MózesPerhaps
Luther
meant
the
Word,
Jesus
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
himself (John 1:1). While it is certainly
Erre biblically
Mózes csak
aztJesus
válaszolhatta
volna,
true
that
will be the
one
hogy:
Nem
tudom.
valaki
kérto
finally
destroy
theHa
devil
in theaztlake
of
dezte
volna: Mózes,
meg nefire
(Revelation
20:10),mondd
it’s probably
not
künk,Luther
hogyan
what
refersszabadít
to here. meg Isten
It is unlikely
that
Luther would
refer to
bennünket
ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
Jesus,
ascended
King reigning
now
Mózesthe
csak
azt válaszolhatta
volna,
over
in heaven
on earth,
hogy:every
Nemname
tudom!
Egyet and
azonban
tuas
a Az
littleÚrword
Luther’s
dok!
harcol(inértetek,
és aGerman,
lehetetwörtlein). Indeed, “the Word was God.”
lenbõl
is ki tudour
vezetni,
mert
Õ azagainst
Úr.
Ultimately,
hope of
victory
Ez
a
bibliai
hit.
Hinni
azt
jelenti,
koSatan’s schemes is secured by his final
molyan veszem
amit
Isten
ha
destruction,
but azt,
more
than
that,mond,
we have
annaknow.
minden
látszik this
is.
hope
Evenellentmondani
while Satan prowls
earth
like a lion
(1 Peter
5:8), meg,
we are
not
Nem tudom,
hogyan
szabadít
csak
at
the rámercy
of our
supernatural
foe.
várok
és hiszek
benne,
és amit nekem
“His
we can endure”
mond,rage
megteszem.
A többi now,
pedigbefore
az Õ
his
destruction,
by another
word. leféfeladata.
Útat nyitni
a tengeren,
kezni
a harcikocsik
kerekét, homályt
That
Little Word
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind the
a
Martin Luther
actually identified
Szabadító
Úrinfeladata.
Õ viszi
véghez
a
word
he had
mind, the
one little
word
to
fell our foe:
szabadítást
kegyelembõl. Hit által fogadhatod
által
szabadon,
“Devil, el.
youHit
lie,”
. . élhetsz
. Dr. Luther
sings
so
and boldly de
in ugyanakkor
those words
bárproudly
mindig üldözötten,
of
his hymn, “One
word
shall fell
gyõzelmesen,
mertlittle
az Úr
hadakozik
him.”
(“Against
Hanswurst”)
érted.
Speaking
of himself
the third
A tengerparton
a halálin kapujában
person, Luther says that the one simple
álltak, Isten pedig
számukproclamation
that megnyitotta
defeats Satan
is the
ra az élet
kapuját,
és õk átléptek a hasimple
verdict
“Liar.”
lálból
Satanaziséletbe.
a “liar, and the father of lies”
(John
From
very beginning,
Ezt 8:44).
a lépést
te sethe
halogasd!
Satan has twisted and contorted the truth
of God into a lie (Genesis
3:1).János
And from
Lukács

the
very beginning,
Satan’s
favorite lie
Magyarországi
Baptista
Egyház
has
been
to
declare
“unclean”
what God
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
has made clean, to declare “guilty” those
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös u. 2.
whose
sins God has covered.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
There’s nothing Satan wants more
than to eat away your faith in Jesus.
Kedves
Testvéreink
Jézus
Satan
wants
nothing more
thanKriszfor you
tusban!
to forget who you are in Christ. Over
Kedves
Amerikai
Magyar
Baptista
and
over, the
Bible warns
us not
not play
Szövetség!
games with this devouring, roaring beast
of„Nem
a being.
His rage we cannot endure if
igazságtalan az Isten, hogy
our
strategy
to disregard him.
elfeledkezzék aisti just
cselekedeteitekrõl
és a
szeretetrõl,
melyet of
tanúsítottatok
az Õ
The
Word
Faith
neveThe
iránt,
és in
szoltextamikor
Luther szolgáltatok
most likely had
mind
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid
6:10)
was Revelation
12:10,
where
John writes
that “the accuser of our brothers [who is
Köszönjük,
hogybeen
gondoltak
ne-who
Satan;
12:9] has
thrownránk
down,
héz
helyzetünkben.
accuses them day and night before our
Imaházunk
augusztus
végi leomlása
és —
God.”
So there
is an accusation,
a lie
lebontása
után “guilty”
jó reménységgel
Satan speaks
against thevaones
gyunk
afelõl,
hogy Isten
God has
redeemed.
It’s megsegít
the same benlie that
nünket
új ésspeaks
szép hajlékot
építeni
Satan egy
always
to God’s
people
istentiszteletek
céljára,
az
Õ
neve
dicsõ(Zechariah 3:1).
ségére.
munkálatokat
jövõ tavasszal
TheAmeg,
answer
to this
age-old
lie is not
kezdjük
addig
a
nem
várta terveto
repeat
Jesus’s
name
like
mantra.
zéssel és az engedélyek beszerzésével
Nor
is
it
simply
to
remind
ourselves
that
foglalkozunk.
Satan’s
days
are
numbered.
The
answer,
Tervünk és szándékunk végrehajfor Luther
in thea kedves
Bible, istestvérek
to believe
tására
fogjuk and
fordítani
the számunkra
truth, the gospel.
The answer
is to
által
eljuttatott
összeget:
believe
the
promises
of
God,
that
in
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Christ you are justified (Romans 5:1),
Ezúton(1 isCorinthians
megköszönve
testvéreink
clean
6:11),
holy and
segítségét,
továbbra
is aloved
minket
blamelesskérjük
(Ephesians
1:4),
byés
God
az(Colossians
Úrra figyelõ
imádságaikat!
Minden
3:12),
a branch saved
from
szolgálatukra
Istenünk3:2).
áldását kívánjuk.
the fire (Zechariah
The one, little word against Satan
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
—
“Liar!”
— is the
word of faith.
Baptista
When Gyülekezet
we take allnevében:
of Satan’s lies, his
accusations, Papp
his reminders
of our sins
Dániel lelkipásztor
and place them
in theIstván
blood-sealed
Szatmári
gondnokfile
marked “Lies,”Lisztes
it is a Tibor
profession
of our
presbiter
faith in Christ’s promises over against
Satan’s accusations. This word is “the
===========================
victory that has overcome” not only the
world, but
Satan himself
(1 John 5:4).
VÁRJ
MÉG!

Józsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
We Tremble
Not
for Him
Satan is the grim Prince. He is deadly.
Megállt adragon
víz.
He is a devouring, fearsome
(Revelation 12:9).
Minthogyha óriási kéz
But he is nothingtartotta
against volna
“the victory
föl,
that has overcome the world —megállt,
our faith”
(1 John 5:4). We tremble
not gyûlt,
for him
s rakásra
because every one of his accusations
feszült, —
“guilty,” “condemned,”
“unrighteous”
hullám hullámra
hõkölt.
— are shown to be nothing
but lies
Megállt
before Christ.
So, the next time you egy
singpercre,
Luther’s
amíg
a
túlsó
hymn, sing these words withpartra
all the
értünk.Say
more confidence and át
joynem
in Jesus.
with Luther, “I admit that I deserve
Várj
mégFor
Uram!
death and hell. What
of it?
I know
Kezed
ne satisfaction
vedd el!
One who suffered and
made
on my behalf.Még mindig itt vagyok,
“Hismég
name
is Jesus
Christ.” sokan.
mindig
itt vagyunk
Bryce Young.
Source:
HerjeczkidesiringGod.org
Géza (1977)
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10.
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Albert Mohler: SZABADOK
ÜLDÖZÖTT

folytatás
az 1.írástudatlanság
oldalról
A bibliai

botránya:
a mi
Az élet gyötrelem,
de problémánk
azért van mit enni,

van
húsosfazék,
fokhagyma
uborka,
és
Nem
fogunk többet
hinni és
annál,
mint
a tisztességes
való jogukat
amit
tudunk, temetéshez
és életvitelünkben
semis
megtarthatták.
élet egy merõ
kinlódás,
fogunk
hitünk Az
szintjénél
magasabbra
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
emelkedni.
mint
a semmi,hazánkban,
és úgy sincsAmerikában
kilátás ennél
Miközben
Fogadjuk elkeresztyének
a helyzetet, és az
adott
aztöbbre.
evangéliumi
méltán
keretekbenspróbáljuk
elviselhetõvéamiért
tenni.
aggódnak
megbotránkoznak,
az állami
egyre meréHányanvilágszemlélet
tengetik az életüket
ma is
szebben
a bibliai keresztyénséget,
ezzel a elveti
rabszolga-gondolkodással?
nekünk
sürgősenaz fel
kellIzráel
figyelnünk
Így tengette
életét
míg el
egy
problémára,
amely
sokkal
nemmásik
jött hozzá
a Szabadító
és ki
nem
közelebbről
bennünket:
a gyülehozta õket aérint
szolgaság
házából.
kezeteinkben uralkodó bibliai írástudatlanságra!
a botrányos probléma
Milyen a Ez
mi Szabadítónk?
2Mózes
sajátosan a mienk, és ezt nekünk kell
12:42-ben
találunk
egy
különös
mondahelyrehoznunk!
tot
Istenrõl.
George Gallup és Jim Castelli közvéVirrasztott
az Úr felméréseik
azon az éjszakán,
lemény
kutatók alapos
után a
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
következő kemény következtetésre jutotéjszaka
az Úré volt.tisztelik a Bibliát, de
tak:
„Az amerikaiak
Micsoda
ebben
általában
nem evangélium
olvassák azt. van
És mivel
nema
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
olvassák, bibliailag írástudatlan nemzetõrizõje
és nem
téIzráel
váltak.”
– Mi anem
rosszszunnyad
ebben? Mennyihogy virrasztott
az
realszik.
vészesMit
ez?jelent
Nos, az,
a kutatók
elmondják,
Úr azon
az éjszakán,
amikor kihozta
hogy
rosszabb,
mint gondolnánk.
népét
Egyiptomból?
A felnőtteknek
alig fele képes megnevezniEmberileg
a négy evangélistát.
Számos
keszólva – Isten
mindent
resztyén
két-három
tanítvány
félretettcsak
és csak
az Õ népére
figyeltnevét
azon
tudja
felsorolni. A
Research
Groaz éjszakán.
A Barna
szabadulás
minden
upmozzanatát
adatai szerint
az amerikaiak
60%-a a
személyesen
felügyelte,
Tízparancsolatból
csak ötöttekintetével
képes felminden pillanatotis figyelõ
idézni.
„Nem
csoda
hát,
hogy
az embekísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
rek
folytonrongyos
áthágjáknép,
a tízparancsolatot.
koszos,
hogy az Isten
Hisz
nem is ismerik”,
mondtaróluk,
George
személyesen
gondoskodik
és
Barna, az intézet elnöke. És mi a végkömindent
félretéve
figyel
rájuk?
vetkeztetés? „Bibliaismeret tekintetében
1500 egyre
évvel mélyebb
késõbb ismét
virrasztott
Amerika
és mélyebb
tuaz Isten a Gecsemáné
datlanságba
süllyed.” kertben, azon a
csütörtök
éjszakán,
azonfelmérések
a pénteken,
Több oldalról
készített
a
azon
a
húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
problémát még megdöbbentőbben szemszabadításunk
történt. 82 %-a szerint e
léltetik.
Az amerikaiak
Sõt, „Segíts
személyes
bizonyságom
armondás
magadon,
Isten isvan
megról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
segít!” – konkrét bibliai idézet. A magu28 újjászületettnek
évvel ezelõtt egyvalló
téli estén,
amikor
kat
keresztyének
kissé
vizsgáztak,
debilincsei.
csak egy
rólamjobban
is lehulltak
a rabtartó
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

2017.
3. október
oldal

százalékkal.
felnőttek
úgy
Egyiptomból?A2Mózes
14:többsége
10, 11. Jobb
véli,
hogy
a
Biblia
tanítása
szerint
a
leglett volna szolgaként meghalni Egyipfőbb
cél az
életben,hogy
hogyvan
gondot
viseltomban.
Kiderül,
a népnek
jünk
a családról.
hite, de
még nagyon gyenge az a hit. Ha
Egyes
statisztikák
megdöbbenjól mennek
a dolgok,eléggé
tisztelik
az Urat,
tik
azokat
is,
akik
különben
tudnak
de ha balul üt ki valami, máris
páni-a
problémáról. Egy Barna-felmérés jelezkolnak
keresnek.
Ki volt
a
te,
hogyésa bûnbakot
felnőtteknek
legalább
12%-a
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
azt hiszi, hogy Jeanne d’Arc Nóé felesésok keresztyén
tart ezen
a
ge Mellesleg,
volt (ark angol
jelentése: bárka).
Egy
szinten aa felsőoktatás
hitéletében. növendékei között
másik,
Ekkorkutatás
Mózesnek
eszébe
jut a Isten
végzett
kimutatta,
hogy
megígérete. 2Mózes 6:
6-8.mint
Isten 50%-a
megígérte,
kérdezetteknek
több
úgy
hogyhogy
megszabadítja
õket az férj
egyiptovéli,
Sodoma és Gomora
és femiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneleség
teket! voltak.
2MózesEgy
14: másik
13, 14.kérdőívben feltettMózes
kérdésre
a válaszolók
jelentős
nem
okosabb, mint
a nép,számcsak
ban
vélték,
a Hegyimondja
Beszéd
hisz úgy
Istenben,
és ahogy
hit beszédét
bizonyára
Graham
prédikációja
tovább az Billy
üldözött
szabadoknak.
Ha
lehetett.
Nagy
zavarban
tehát.
Isten az aki,
akkor
teljesítivagyunk
az Õ beszédét.
A világi
amerikaiaktól nem várhatEbben
hitt Mózes.
juk el, hogy ismerjék a Bibliát. Mivel a
Ha azt
kérdezte
volna valaki
Mózesnemzet
polgári
nyelvezete
minden
bibtõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
liai utalástól és tartalomtól megfosztott
Erre Mózes
csak azt válaszolhatta
volna,
lett,
az amerikaiak
egyre inkább
egy
hogy: Nem
tudom.társadalmi
Ha valaki közegben
azt kérBibliától
független
dezte volna:
Mózes,
monddkapcsolatos
meg neélnek.
A Biblia
tartalmával
zavar
tudatlanság
tehát meg
természetes
künk, éshogyan
szabadít
Isten
jelenség
a posztkeresztyén
bennünket
ebbõl a lehetetlenAmerikában.
helyzetbõl?
A nagyobb
botrányt
a keresztyének
Mózes
csak azt
válaszolhatta
volna,
közötti
bibliai
tudatlanság
hogy: Nem
tudom!
Egyet jelenti.
azonbanVedd
tuakármelyik
statisztikát,
végezz
dok! Az Úr harcol
értetek,vagy
és a lehetetakármilyen
felmérést,
általános
lenbõl is ki tud
vezetni, az
mert
Õ az Úr.kép
ugyanaz: az amerikai keresztyének egya bibliai hit.
Hinnia azt
jelenti, kore Ez
kevesebbet
tudnak
Bibliáról.
Ezt
molyan
veszem
azt,
amit
Isten
kétségtelen tények bizonyítják.mond, ha
annak
minden
ellentmondani
látszik
is.
Hogyan
gondolkozhat
a mai
nemzeNembibliai
tudom,mércével
hogyan szabadít
meg, csak
dék
a szexualitás
kérvárok rá és
hiszekazt
benne,
amitSodoma
nekem
désében,
amikor
hiszi,éshogy
mond,
megteszem.
A többi
pedig az
Õ
és
Gomora
házastársak
voltak?!
Nem
feladata.haÚtat
nyitnikeresztyének
a tengeren, egyre
lefécsoda,
az ilyen
inkább
kompromisszumkezni ahajlamosak
harcikocsika kerekét,
homályt
ra
a homoszexualitás
kérdésében.
– És
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind
a
sokan,
akik
keresztyéneknek
tartják
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
magukat,
zavaros
foszabadításthasonlóképpen
kegyelembõl. Hit
által fogalmakkal
az
gadhatod el. rendelkeznek
Hit által élhetszmagáról
szabadon,
evangéliumról. Aki azt hiszi, hogy bibbár igazság
mindig aüldözötten,
de ugyanakkor
liai
„Segíts magadon,
Isten is
gyõzelmesen,
mert
az
hadakozik
megsegít!”, az úgy fogja Úr
találni,
hogy a
érted.
„kegyelem
általi üdvösség” és a „hit áltengerpartonezzel
a halál
kapujában
taliAmegigazulás”
ellentétes
idegen
álltak, Isten pedig megnyitotta számukfogalmak.
raAazsekélyes
élet kapuját,
és õk átléptek
a habibliaismerettel
rendelkező
lálból az életbe.
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hiányára. E nemzedéknek halálosan koegytudatlanság
percre,
molyan kell vennie a bibliai
amíg
a
túlsó
partra
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PÁNCÉL
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás azÉS
1. oldalról
KARD
Az
de azért
van mit enni,
A élet
hívőgyötrelem,
emberben
előbb-utóbb
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Hányanés tengetik
az életüket
ma is
lépés,
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Mózesnek: sem
Mit
elkárhozni
nem
lehet,
nem
kell!ki minket
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végénráálljunk
szoktunkIsten
így
búcsúzni:
vigyázzatok
szavára. Így„Aztán
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szeretném
mindenkinek
mondani:
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válaszolhatta
volna,
hámnak azt mondja Isten: „Ne félj,
Ábhogy:–Nem
tudom!aEgyet
azonban
turám!
Én vagyok
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és dicsőséges
kardod”
–
5
Móz33:29.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, ko-–
Szép
zsoltárvers:
„Pajzs
és páncél
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Sárkányról” szóló meséket…
A tengerparton
a halál kapujában
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kány a Sátánról szóló egyik kiábrándító
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Jézus hívását
fogadd el hittel!
„Hirdetjük, amint meg van írva:
’Amit szem nem látott, fül nem hallott,
és ember szíve meg sem sejtett’, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek.”
(1Kor 2:9)
1 Ha itt véget ér földi életem,
Örök élet fénye vár,
Öröm tölt engem, nem a félelem,
Nem úr rajtam a halál!
Innen távozva mennybe érkezem,
És ott fenn lesz majd hazám!
Jézus készít ott helyet énnekem,
Szeretettel vár énrám!
2 Aki hontalan, ege naptalan,
Szívét tölti félelem,
Jöjjön Jézushoz – nem lesz hasztalan,
Sorsa nem reménytelen!
Jézus hívását fogadd el hittel,
És ott fenn lesz majd hazád!
Innen távozva mennybe érkezel,
Örök élet vár terád!
3 Kaphat életet, mind, ki elveszett,
Aki hisz, az mind talál,
Örök vész helyett örök életet,
Nem árt annak a halál!
Jézus hívását fogadd el hittel,
És ott fenn lesz majd hazád!
Innen távozva mennybe érkezel,
Örök élet vár terád!
4 Aki távol van, ma még megtérhet,
Neked szól a hívó szó!
Jézus ad neked örök életet,
Az csak Tőle kapható!
Jézus hívását fogadd el hittel,
És ott fenn lesz majd hazád!
Innen távozva mennybe érkezel,
Örök élet vár terád!
5 Ti, kik még féltek, bátran jöjjetek,
Ma még hív a Megváltó!
Gyertek, vegyetek életkenyeret,
Jöjjön minden szomjazó!
Jézus hívását fogadd el hittel,
És ott fenn lesz majd hazád!
Innen távozva mennybe érkezel,
Örök élet vár terád!
6 Ott az életvíz bőven áradó,
Tudjad, rád is, rám is vár!
Ingyen kapható, mindent gyógyító,
Jézus az, ki megkínál!
Innen távozva mennybe érkezünk,
És ott fenn lesz majd hazánk,
Jézus készít most helyet ott nekünk,
Szeretettel vár miránk!
Eden R Latta (1839-1915)
Ford. Williams Alexanderné
Kotta:
http://www.hymntime.com/
tch/pdf/n/e/w/Newfoundland.pdf
2017. október

A leendő palota - avagy egy
régi ház újjáépítése
Átutazóban voltunk, és hosszú utunkon ismerősöknél szálltunk meg. Nemrég költöztek új házukba. Azaz a ház
nem volt új, hanem nagyon is régi, bár
valamikor láthatóan nagyszerű épület
lehetett. Csodálkoztunk, hogyan tudták
ilyen leromlott állapotban egyáltalán
megvenni. Mindenesetre a ház állapotát
a vételár is tükrözte.
Barátaink viszont tudták, mit csinálnak, és nem olyan emberek voltak,
akik szerettek beülni a készbe. A vétel
után azon nyomban hozzákezdtek a ház
rendbehozatalához, gondoskodva arról,
hogy az épület most már az ő elképzelésük szerint legyen kialakítva, és többé
ne a régi lakók egyénisége nyomja rá
bélyegét.
Érdekes és talán kissé meglepő módon
a fürdőszobával kezdték. Ha ott rend és
tisztaság van, akkor jöhet a többi. Az
ellentét a vadonatúj fürdőszoba és a többi helyiség között szembeszökő volt. A
régi nyomor nyomai még láthatók voltak itt is, ott is, de nyilvánvaló volt az is,
hogy a ház most már új kezekben van!
A régit kezdte felváltani egy új légkör,
szellem, lelkület, amely megfelelt a benne lakó új tulajdonosokénak.
A tulajdonosok mindenesetre vagy
nagy képzelőerővel, vagy gyakorlott
szemekkel kellett, hogy rendelkezzenek,
amikor az elhanyagolt, düledező vityillóban látni vélték álmaik palotáját. Házukat sok gyermekkel szerették volna
benépesíteni, és céltudatosan törekedtek
a megfelelő környezet kialakítására. Azt
akarták, hogy a lehető legszebb legyen.
Talán úgy érezzük, hogy a mi életünk
is olyan, mint egy ósdi, összeomlófélben
levő ház. Van azonban valaki, aki keresi az ilyen épületeket. Nem azért, mert

„jó vételt” akar csinálni, hanem mert Ő
a ház eredeti tervezője és építésze, sőt
tulajdonosa, és szeretné rendbe hozni,
helyreállítani azt, amit eredetileg szépnek és tökéletesnek teremtett. Sokan
ugyanis kisajátították a rájuk bízott
épületeket, elhanyagolták, átrendezték,
és az eredeti tervvel mit sem törődve átalakították.
Az eredeti tulajdonos hajlandó visszavásárolni ezeket a leromlott épületeket,
és a helyreállítást nem másokra bízza,
hanem Ő maga lát hozzá a nagy munkához, ami gyakran nem kevés időt vesz
igénybe. Nem számít, akármilyen kis
kunyhót ajánlunk fel Neki, és akármilyen állapotban is van, Ő szívesen gondozásába veszi, hiszen a vételárat már ki
is fizette.
Isten a kis düledező házacskákból
palotát, királyi házat szeretne kialakítani, amely az Ő lakhelye lehet – nem
majd valamikor a távoli jövőben, hanem
mihelyt az Ő tulajdonába került. Akkor beköltözik, és azonnal hozzá is lát
az átalakítási munkálatokhoz, kijavítja, rendbe teszi, hogy lassan-lassan az
Ő egyéniségét tükrözze. Nem szolgák
vagy bérmunkások kezére bízza, hanem
ő maga irányítja és végzi el a munkát.
Az első az, hogy tisztaságot teremt,
megszüntetve a régi állapotokat.
És hogyan ajánlhatjuk fel életünk
„házát” erre a nagy átalakításra? Jézus
Krisztus így szól:
„Ha valaki szeret engem, megtartja
az én beszédemet, és az én Atyám szereti azt és ahhoz megyünk és annál lakozunk.”
Pál apostolnál pedig azt a csodálatos
ígéretet olvashatjuk: „Aki elkezdte bennetek a jó munkát, el is végzi a Krisztus
Jézus napjáig.” (Fil 1,6)
Williams Alexanderné
(Kmethy Anikó)

