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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
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
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Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
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segítségét, kérjük továbbra is a minket és
3. Alázattal
hálával emlékezünk
az Úrra
figyelõ és
imádságaikat!
Minden a
szolgálatukra
Istenünk
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Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
tagságról beszélünk, a személyes hitre
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
www.baptista.hu/berettyoujfalu
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTTIV.
SZABADOK
MABAVIT
DEBRECEN,
AUGUSZTUS
4-6.
lett2017.
volna szolgaként
meghalni Egyipfolytatás az 1. oldalról

A debreceni Főnix Csarnokban tarAz élet gyötrelem, de azért van mit enni,
tották augusztus 4–6-ig a Magyar Bapvan húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
tisták
4. Világtalálkozóját
„Valami
a tisztességes
temetéshez való
jogukatújis
született!”
címmel
a
reformáció
500.
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
ésreménytelenség
Kornya Mihály
baptista
evangélista
és halál. De hát ezis jobb,
halálának
100. ésjubileumi
namint a semmi,
úgy sincs évében
kilátás ennél
ponta
3-4000
látogató
részvételével.
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
Akeretekben
Magyar próbáljuk
Baptisták
Világszövetséelviselhetõvé
tenni.
ge (MABAVISZ)
korábban
1992-ben,
Hányan tengetik az életüket
ma is
2000-ben,
majd 2006-ban tartott világezzel a rabszolga-gondolkodással?
találkozót.
A konferencia
fő előadója
Így tengette
az életét Izráel
míg el
Paul
dél-afrikai
lelkipásztor,
a
nem Msiza
jött hozzá
a Szabadító
és ki nem
Baptista
Világszövetség
elnöke
volt.
hozta õket a szolgaság házából.
A világtalálkozót augusztus 4-én
sajtófogadás
keretében
nyitotta
meg
Milyen a mi
Szabadítónk?
2Mózes
a 12:42-ben
MABAVISZ
elnöksége
a
debreceni
találunk egy különös mondaSport
Hotelben. Erre ugyan nem kapott
tot Istenrõl.
meghívót
az Evangéliumi
de a
Virrasztott
az Úr azonHírnök,
az éjszakán,
Békehírnöktől
kapott
tájékoztatóbólEz
idéamikor kihozta
õket Egyiptomból.
az
zünk
néhány
részletet:
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium
„Nagyszerű
dolog, hogy van
ebbenebben
az év-a
mondatban?
Virrasztott
az Úr. Pedig
ben
a reformáció
500. évfordulóját
ünIzráel õrizõje
nemvagyok
szunnyad
és nem
nepelhetjük.
Hálás
azokért
az
alszik. Mit akiket
jelent az,
hogy
virrasztott
az
emberekért,
Isten
ebben
a szolgáÚr azonhasznál”
az éjszakán,
amikor
kihozta
latában
– kezdte
köszöntőjét
népét
Egyiptomból?
Paul
Msiza,
a Baptista Világszövetség
Emberileg
szólva –a Isten
mindent
elnöke,
majd beszédét
Baptista
Vifélretett és csak
az Õ népére figyelt
azon
lágszövetség
bemutatásával
folytatta:
éjszakán. Atöbb
szabadulás
a az
világszövetség
mint 125minden
ország
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
baptistáinak szövetségéből áll.
Amikor
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 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
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4100 Berettyóújfalu,
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kereszténység nem arról szól, hogyan
VÁRJ
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Nempercre,
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a túlsó
partra
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nem más, mintMég
a hitetlenség,
ha nem himég
mindig
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szel Istenben. De ha avagyunk
hitedet éssokan.
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
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 számukBemerítkezésre készülve / Kornya díjat
rakapott
az életpostumusz
kapuját, ésFüredi
õk átléptek
a haKamilla / a
lálból
az életbe.
szombat
délelőtt házigazdája: Püsök
Dániel
ÉAMBSz
Ezt aaz
lépést
te se főtitkára
halogasd!/ a Kornya

2010.szeptember
szeptember
2017.

beköltözik
az életedbe.”
Az evangélium
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
üzenete
többeknek
megnyitotta
a szífolytatás az 1. oldalról
vét, és döntöttek Jézus Krisztus mellett,
megtapasztalva
az igazságot:
Az élet gyötrelem,
de azért van„Lehetsémit enni,
ges
új életet
nyerni.”
vanJézusban
húsosfazék,
fokhagyma
és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták.
Az életkerült
egy merõ
Vasárnap délelőtt
sor akinlódás,
konfereménytelenség
és
halál.
De
hát ezisa jobb,
rencia záróünnepségére. Először
felmint amisszió
semmi, bemutatására
és úgy sincs kilátás
vidéki
kerültennél
sor.
többre. Fogadjuk
a helyzetet,
és az adott
Azután
köszöntőtelmondott
Balog
Zolkeretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
tán,
az emberi
erőforrások
minisztere,
Hányan
tengetik
az életüket
is
és Viorel
Iuga,
a Román
Baptista ma
Unió
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
elnöke.
Így tengette az életét Izráel míg el
nem
jött hozzá aalkalmon
SzabadítóPaul
és kiMsiza
nem
Az ünnepélyes
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
hirdette Isten igéjét, buzdítva a jelenlevőket: „Mutassuk meg a világnak a
Milyen avaló
mi Szabadítónk?
2Mózes
Krisztusban
egységet!” A világta12:42-ben
találunk egy
különös–mondalálkozó
úrvacsorával
záródott
melytot anyagi
Istenrõl.részét dr. Kulcsár Zsolt és
nek
Virrasztott
az Úr
azon az tett
éjszakán,
Timea
(New York)
adománya
leheamikor
kihozta
õket Egyiptomból.
az
tővé.
Végül
elénekeltük
közösen aEz
maéjszaka
az Úré volt.
gyar
Himnuszt.
Micsoda evangélium van ebben a
Örömmel értesültünk arról, hogy
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.

7. oldal
3. oldal

Gergely
István2Mózes
testvér14:
kezdeményezéEgyiptomból?
10, 11. Jobb
sére
és
a
New
Yorki
gyülekezet
anyagi
lett volna szolgaként meghalni Egyiptámogatásával
az interneten
közvetomban. Kiderül,
hogy van élő
a népnek
títésre
sor nagyon
került. Így
sokan
hite, deismég
gyenge
az otthonról
a hit. Ha
is
kísérhették
a MABAVIT
jólfigyelemmel
mennek a dolgok,
tisztelik
az Urat,
4de rendezvényeit.
Ahogy
azóta
ha balul üt ki valami, látom,
máris pánitovábbi
nézték-hallgatták
kolnak ésezrek
bûnbakot
keresnek. Ki meg
volt aa
felvételeket.
A jutottunk?
www.mabavit.hu webhibás, hogy ide
oldalon
található
linkek segítéségével
Mellesleg,
sok keresztyén
tart ezen a
most
is
megnézhető
szinten a hitéletében.a találkozó minden
istentisztelete.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete.
2Mózes
6: 6-8. Isten
megígérte,
Köszönjük
a Baptista
Sajtószolgálattól
kapott
anyagot, mely
hogy
megszabadítja
õket beszámolónk
az egyiptonagyobb
részétésképezi.
miak kezébõl,
beviszi(szerk)
népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
Isten
háza, szent
hajlék, ott
ingyen
rövid epizód
a nép életében.
Nem
ez a
adja nagy kegyelmét,
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
Az ajtó tárva, megfáradt népét várja
dolgunk,
Isten
háza.hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
Hozd
minden
terhed,
jöjj,éshogyha
félsz,
féljetek!
Álljatok
helyt,
meglátjátok
Ő
nem utasít
el, ( meg
Ő ) segítni
kész.
hogyan
szabadít
ma az Úr
benneJöjj,
nevét áldd,
teket!bizalommal,
2Mózes 14:Szent
13, 14.
Nyitva
az
ajtó,
jöjj
hát!
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
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!

ŐMagyarországi
ma is itt van, hajlékában,
Baptista Egyház
Lásd
meg szent Baptista
arcát! Gyülekezet
Berettyóújfalui
4100háza,
Berettyóújfalu,
u. 2. adja
Isten
szent hajlék,Eötvös
ott ingyen
www.baptista.hu/berettyoujfalu
nagy
kegyelmét,
Az ajtó tárva, megfáradt népét várja
Kedves
Testvéreink
Jöjj,
és nevét
áldd, ma isJézus
nyitvaKriszáll,
tusban!
Isten háza.
Kedves
Lépj
be azAmerikai
ajtón, tárjMagyar
ablakot,Baptista
Szövetség!
Szentlelke járja át a hajlékot,
„Nem
igazságtalan
az szavát,
Isten, hogy
Ha
szívedbe
zárod drága
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és a
az áldását árasztja
rád.
szeretetrõl,
tanúsítottatok
Ő ma is ittmelyet
van hajlékában,
lásd az
megÕ
neve
iránt,
amikor szolgáltatok és szolszent
arcát!
gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
//: Isten háza, szent hajlék, ott ingyen
Köszönjük,
hogy gondoltak ránk neadja
nagy kegyelmét,
héz
helyzetünkben.
Az
ajtó tárva,
megfáradt
várja.
Imaházunk
augusztus
véginépét
leomlása
és
Jöjj,
és
nevét
áldd,
ma
is
nyitva
://
lebontása után jó reménységgeláll!
vagyunk
hogy
benIsten afelõl,
vár rád.
IstenIsten
vár megsegít
rád.
nünket
egy újésés
szép hajlékot építeni
Jöjj velünk
ünnepelj,
istentiszteletek
céljára, az Õ neve dicsõMa is nyitva áll
ségére.
A munkálatokat jövõ tavasszal
Isten
háza!
kezdjük meg, addig a nem várt terveamerikai kórus
szövege)
zéssel(Az
és egyik
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.

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
Várj még Uram!
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborKezed ne vedd el!
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
Még mindig itt vagyok,
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
még mindig itt vagyunk sokan.
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
záró istentisztelet
néhány
képe. "Isten áldjon, míg viszont
látunk..."
nagyGéza
serege.
Herjeczki
(1977)
Lukács
Jánosénekelte a magyar baptisták
tettélAvelünk,
miért hoztál
ki minket

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
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
somethingnewisbeingborn
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
MABIM - DEBRECEN
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
This
week in
Debrecen
was incredible
Hányan
tengetik
az életüket
ma is
and
such
a blessing to be a part of. It’s
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
hardÍgy
to write
in aazcouple
tengette
életét sentences
Izráel mígthe
el
experience
I got from
just these
couple
nem jött hozzá
a Szabadító
és ki
nem
ofhozta
daysõket
of this
camp but
I will try my
a szolgaság
házából.
best.
I was
a small
leader, with
the
Milyen
a mi group
Szabadítónk?
2Mózes
help of Zsigmond Balla from Los An12:42-ben
találunk
egy különös
geles,
for the
English
group mondain the
tot Istenrõl.
camp
for the week. I have to be honest
Virrasztott
Úr plan
azontoazbeéjszakán,
though;
I didn’t az
really
a group
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
leader for the week. Actually, I didn’t
éjszaka
az to
Úré
really
want
dovolt.
anything for the week
Micsoda
van time
ebben
except
just go evangélium
and have a good
anda
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
finally relax and not have to worry about
Izráel õrizõje
nem szunnyad
és nem
anything.
No planning,
no nothing.
alszik.
jelent
az, by
hogy
virrasztott
But
thenMit
I was
asked
Istvan
Fodoraz
a
Úr azon
az éjszakán,
kihozta
couple
months
before theamikor
camp began
if
I népét
wouldEgyiptomból?
like to help out. I said I would
prayEmberileg
about it, which
I did,
and I mindent
felt like
szólva
– Isten
God
was és
telling
meÕ that
I should
help
félretett
csak az
népére
figyelt azon
them
lead an English
group. This
was
az éjszakán.
A szabadulás
minden
the
beginning személyesen
of something felügyelte,
interesting
mozzanatát
happening
to me that
I didn’t
realize
minden pillanatot
figyelõ
tekintetével
until
after
the
camp.
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
As the rongyos
camp was
around
the
koszos,
nép,just
hogy
az Isten
corner,
I
met
with
the
other
leaders
személyesen gondoskodik róluk,the
és
Sunday before camp and the Monday
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
morning of. It was a little difficult at first
1500ofévvel
késõbb ismétHungarian
virrasztott
because
my handicapped
az lucky
Isten aforGecsemáné
kertben, azon
but
me, the Hungarian
youtha
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
there knew English well enough so if I
azon a find
húsvét
hajnalon,
amikor athey
mi
couldn’t
a word
in Hungarian,
szabadításunk
történt.
could
understand
me in English. I was
Sõt, személyes
bizonyságom
arsurprised
to see how
much smallvan
group
leaders
there
were
for the
week, more
ról, hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
than
35 I believe.
Thistéli
encouraged
me
28 évvel
ezelõtt egy
estén, amikor
and
really
got me athinking
many
rólam
is lehulltak
rabtartó how
bilincsei.
people put aside relaxation and put
God’s
work first.
This kind
of sacrifice
Üldözött
szabadok,
gyõztes
szabawas
seen
throughout
the
week
dok. Elindultak tehát. Nemtoo.
volt teEvery morning at Nem
7 waslehetett
devotion,
lead
lekommunikáció.
mobilbytelefonon
Jeff Carter.
During
theelején,
devotions,
rákérdezni
a sor
hogy
our minds were half there half asleep
hátul
minden
rendben
van-e.
but
those
who went
decided
to Közel
say nokét
to
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
the flesh and yes to the Spirit. And you
öregek,
juhok,
barmok,
szekerek,
know
what,
it really
helped
start thevégeday
láthatatlan
A Veres
tenger partoff
great andkonvoj.
maintain
that greatness.
ján
tábort vernek,
I realized
throughmegpihennek.
all of this Egyhow
szer csak itfelröppen
a hír,
important
was to say
noaztoegyiptomi
the flesh
sereg
Kitör
a pánik
a táborand
yesközeledik.
to the Spirit
because
there
came
one
night
one
of our members
of
ban.
Elõlwhere
a tenger,
mögöttük
az ellenség.
the
small
group came
me and
A English
nép elõbb
segítségért
kiálttoIstenhez,
Zsigi.
told neki
us hisesik
problems
and how
aztánHe
pedig
Mózesnek:
Mit
hetettél
wanted
to
live
a
sinless
and
holy
life.
velünk, miért hoztál ki minket

2017. szeptember
3. oldal

He
was tired with
the burden
he had.
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10, 11.
JobbI
didn’t
know
what
things
to
say
because
lett volna szolgaként meghalni Egyipthe
thingsKiderül,
he said were
but
tomban.
hogy very
van serious
a népnek
that’s
when
I
let
the
Spirit
guide
me
on
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
what to say and pray. We also brought
jól amennek
a dolgok,
tisztelik
Urat,
in
pastor to
help him
out tooazduring
de
ha
balul
üt
ki
valami,
máris
pánithat talk and I’ve been keeping in touch
kolnak
bûnbakot
keresnek.
a
with
theésyoung
man and
things Ki
arevolt
going
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
better for him. Glory, honor, and praise
Mellesleg,
be to
God! sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.
The theme for this week was
Ekkor Mózesnek
jut Isten
#valamiujszuletik
or eszébe
#somethingnewígérete. 2Mózes
Isten
megígérte,
isbeingborn
and6:it6-8.
truly
was
just that
hogy megszabadítja
õket az
during
the camp. Also,
the egyiptopicture,
miak kezébõl,
és beviszi
az ígéret
which
sadly I wasn’t
ablenépét
to partake
in,
also
describes
what
happened
during
földjére.
Akkor
tehát,
nem kell
félnithe
a
week.
You’ll see thatmert
thereezare
certain
jelen veszedelemtõl,
csak
egy
youth
that area nép
froméletében.
Hungary
andeznot
rövid epizód
Nem
a
from
America
but
still
took
the
vég, Isten folytatást ígért. Mostpicture
az a
with
us. hogy
We made
friendsIsten
and
dolgunk,
erõsennew
ráálljunk
honestly, they felt like people we knew
szavára.
Így bátorítja
Mózes a népet: Ne
so
well, kind
of like family.
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
And really,
thatmeg
is what
are in
hogyan
szabadít
ma azweÚrallbennethe
big
picture.
One
big
family!
It
was
teket!a2Mózes
14: 13,
14.a part of. This
such
great week
to be
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várokmade
rá és hiszek
benne,
amit nekem
week
us closer
and és
stronger
in our
relationship
with God
and pedig
each other,
mond, megteszem.
A többi
az Õ
from
old friendships
friendships.
feladata.
Útat nyitnitoa new
tengeren,
lefékezni
a harcikocsik
kerekét, especially
homályt
Everything
was amazing
bocsátani
egyiptomiakra...
a
praise
andazworship.
I haven’tmind
felt so
happy
and Úr
powerful
during
worship
Szabadító
feladata.
Õ viszi
véghezlike
a
Iszabadítást
had that week.
It was truly
kegyelembõl.
Hitwonderful
által foand
I felt el.
like
smallélhetsz
piece szabadon,
of heaven
gadhatod
Hita által
too.
I wouldüldözötten,
just love todesay
thank you
bár mindig
ugyanakkor
for
all your prayers
and for
gyõzelmesen,
mertfor
azthis
Úrweek
hadakozik
MABAVIT.
Thank
you
Mark
Sipos and
érted.
the
other leaders and cooks who helped
A tengerparton
halál kapujában
make
this week ina Debrecen
one to
álltak, Istenforever.
pedig megnyitotta
számukremember
I hope we can
bring
ra az
életinternational
kapuját, és õk
átléptek
a hathe
next
camp
to America
;)lálból
but I’ll
just put it in God’s hands for
az életbe.
now. May God bless each and every one
Ezt a lépést te se halogasd!
of you!
Roby Juhasz
Lukács
János

Magyarországi
BaptistaTabor
Egyház in
Nagyon Nagy
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Debrecen,
Hungary
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös u. 2.was a
well
needed blessing in my life. Prior to
www.baptista.hu/berettyoujfalu
my arrival to the camp, I did not know
what to expect. In fact, no one did. One
Kedves
Kriszthing
I didTestvéreink
know is that Jézus
I had my
friend
tusban!
from here in the US to accompany me.
Kedves
Magyarand
Baptista
From
theAmerikai
United States
Canada,
Szövetség!
there was about 20 of us that were able
to„Nem
make igazságtalan
the trip.
az Isten, hogy
The
camp
on Mondayésnight
elfeledkezzék a tiopened
cselekedeteitekrõl
a
when we melyet
were quickly
introduced
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ to
howiránt,
spiritually
the week
would
neve
amikormoving
szolgáltatok
és szolbe. The
worship music
so powerful
gáltok
a szenteknek.”
(Zsidwas
6:10)
and so moving, such that I had never in
my
life experienced.
God never
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránkblessed
neme
with
a
strong
connection
to the field
héz helyzetünkben.
ofImaházunk
music butaugusztus
it was as if
thatleomlása
disappeared
végi
és
every
morning
and
every
night
lebontása után jó reménységgel before
vathe preachings
during
gyunk
afelõl, hogy
Istenworship.
megsegít benThisegycamp
breath építeni
of fresh
nünket
új éswas
szépahajlékot
air.
We
were
all
able
to
make
new
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõfriendships
and realize what
is like beségére.
A munkálatokat
jövõ it
tavasszal
ing a Hungarian
in Hunkezdjük
meg, addigBaptist
a nemliving
várt tervegary. és az engedélyek beszerzésével
zéssel
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)
One of the most touching experiences
Megállt
víz.
for me was something
that aactually
óriásigroups
kéz
brewed out ofMinthogyha
one of the small
volna
that Robert Juhasz tartotta
and I lead.
Weföl,
were
megállt,
put in charge of leading an English
group
in which we discussed
the topics
from
s rakásra
gyûlt,
that mornings preaching. God feszült,
put a huge
test into myhullám
prayer hullámra
life with hõkölt.
Robi. We
were forced to step out of our
comfort
Megállt
zone. A member of our group
asked
egy percre, to
pray with Robi and
I
about
amíg a túlsósomething
partra
that they had been struggling with. The
át
nem
értünk.
more and more that we heard, the more I
prayed to God wondering why I was put
Uram!
into the position butVárj
alsomég
to give
Robi
Kezed
ne vedd el!
and I wisdom on how
to approach
this.
Mégbegan
mindig
vagyok,
That individual
to itt
explain
to us
még mindig
itt vagyunk
sokan.
his conviction
in Christ
and that
despite
that, what path of life they were on.
Having asked Herjeczki
if any professional
Géza (1977)help

2010.szeptember
szeptember
2017.

was
sought, we were
given the answer
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
no. Without further discussion, I went
folytatás
az 1. oldalról
out
and brought
a pastor into our room.
What
the
pastor
said
thatvan
individual
Az élet gyötrelem,
de to
azért
mit enni,
was eye-opening, hate the sin, love
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
the sinner. He began with trying to
a
tisztességes
temetéshez
való
jogukat
get to the root of the problem whileis
megtarthatták. Az
élet egy merõ
simultaneously
referencing
thekinlódás,
word.
reménytelenség
és
halál.
De
hát
jobb,
He kept mentioning that comingezis
back
to
mint aand
semmi,
és úgy
kilátás
ennél
Christ
his army
wassincs
the only
answer.
többre.
el aenough
helyzetet,
az adott
Only
HeFogadjuk
is mighty
to ésfight
off
our
sins. God
placedelviselhetõvé
this persontenni.
into
keretekben
próbáljuk
my life
at that
time for
reason. Ima
was
Hányan
tengetik
azaéletüket
is
further
in the power of prayer
ezzel aconvinced
rabszolga-gondolkodással?
and Így
that tengette
God looks
at all sin
themíg
same
az életét
Izráel
el
way,
matter
big or howéssmall.
If
nemnojött
hozzáhow
a Szabadító
ki nem
we
come
toaChrist
acknowledging
our
hozta
õket
szolgaság
házából.
wrong doings, he can clean us of that.
However, we must also do our part after
Milyen
a mi Szabadítónk?
2Mózes
we ask
for forgiveness.
We must
work
12:42-ben
találunk
egyof
különös
mondadaily
to tackle
that life
sin and
work
tot Istenrõl.
away
from that. Robi and I ask that you
Virrasztott
az for
Úr this
azonindividual
az éjszakán,
continue
to pray
as
amikor
kihozta
az
God
knows
whatõket
wasEgyiptomból.
on their heartEz
and
éjszaka
az Úré
volt. away from the old
their
desires
to turn
ways.
I believe
in the power
prayer.a
Micsoda
evangélium
vanofebben
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
személyes
bizonyságom
van
arGodSõt,
has worked
in my
life time and
time
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
again to demonstrate that.
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
In summary, the week of camp was
is lehulltak
a rabtartó
a rólam
spiritual
blessing
from bilincsei.
God. My
prayer life grew. My worship life grew.
Üldözött
gyõztes
szabaI was
shown szabadok,
great examples
from
the
Hungarian's
on deep
relationships
dok. Elindultak
tehát.
Nem voltwith
teChrist.
lekommunikáció. Nem lehetett mobilI encourage
each andaeveryone
of us
to
telefonon
rákérdezni
sor elején,
hogy
step
outminden
of our rendben
comfort van-e.
zones in
prayer.
hátul
Közel
két
Pray
for those
you maygyermekek,
not know.
milliós
nép, who
asszonyok,
Pray
for
sins
that
only
God
can végeheal.
öregek, juhok, barmok, szekerek,
Pray
out loud
in church.
This
comfort
láthatatlan
konvoj.
A Veres
tenger
partzone may be different for all of us. One
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egything we must know is that God will hear
csak felröppen
a hír,God's
az egyiptomi
usszer
no matter
how serious.
ears and
seregisközeledik.
Kitör
a pánik
a táborheart
always open
ready
to hear
and
ban. Elõl
a tenger,
mögöttük
az ellenség.
forgive
what
we bring
before him.
Come
A nép
elõbb
segítségért
Istenhez,
clean
with
Christ.
The timekiált
is now.
aztán pedig neki
esik Mózesnek:
Zsigmond
Balla, Jr. Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

9. oldal
3. oldal
th
Különleges2Mózes
élményben
voltJobb
réTo the 103
Women's
Egyiptomból?
14: 10, 11.
Magyarországi
Baptista
Egyház
szem,
amikor
az
Amerikai
magyar
lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
convention:

fiatalokkal
együtthogy
résztvanvehettem
tomban. Kiderül,
a népneka
MABIM
által
szervezett
nemzetközi
hite, de még
nagyon
gyenge az
a hit. Ha
baptista
ifjúsági
táborozáson.
jól mennek
a dolgok,
tisztelik azNagyon
Urat,
sok áldásban volt részünk a hét folyade
ha
balul
üt
ki
valami,
máris
pánimán. Közel ötszáz fiatal vett részt a
kolnak és bûnbakot
Ki volt
a
táborban,
ami elég keresnek.
nagy szám
ahhoz
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
képest, amihez mi vagyunk szokva.
Mellesleg,
sok keresztyén
tart amikor
ezen a
Örömmel
töltötte
el a szívemet,
szintenaa fiataljainkat
hitéletében. őszintén Istent diláttam
csérni.
Láttam
azt, hogy
a Szent
Lélek
Ekkor
Mózesnek
eszébe
jut Isten
munkálkodott
és más
fiatalok
ígérete. 2Mózesköztünk,
6: 6-8. Isten
megígérte,
közt
hogyis.megszabadítja õket az egyiptoA hét
fő címeésValami
Születik
volt.
miak
kezébõl,
bevisziÚj
népét
az ígéret
Összefoglalva,
a
hét
folyamán
három
földjére. Akkor
nem kell félni
a
nagyobb
témávaltehát,
foglalkoztunk.
A hét
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
elején az önismeret volt a téma - Isten
rövid epizód
a népEzt
életében.
ez isa
tükrén
keresztül.
követteNem
a bűn
vég, Isten
folytatást megértése,
ígért. Mostmajd
az aa
merete,
a kegyelem
kegyelemért
valóerõsen
hálaadás.
dolgunk, hogy
ráálljunk Isten
A hét során
több dicsőítő
is volt,
szavára.
Így bátorítja
Mózes aeste
népet:
Ne
amikor
imákéshangzottak
el.
féljetek!énekek
Álljatokéshelyt,
meglátjátok
Érezni
teremhogyanlehetett
szabadítIsten
megjelenlétét
ma az Úrabenneben, és azt, hogy minden üzenet és ének
teket!Ő2Mózes
által
szólt. 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
A hét
folyamán
személyes
életemben
Nem
tudom,
hogyan
szabadít meg,
csak
is
megmutatta
az benne,
Úr az és
Ő amit
hatalmát
és
várok
rá és hiszek
nekem
szeretetét.
A lelki áldások
lehemond, megteszem.
A többimellett
pedig az
Õ
tőségünk
fiatalt
is megismerni,
feladata. volt
Útattöbb
nyitni
a tengeren,
leféés külömböző tevékenységekben is részt
kezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
venni.
bocsátani
az második
egyiptomiakra...
mind ael
Fiataljaink
helyet értek
feladata. Õbajnokságokon,
viszi véghez a
aSzabadító
röpi és Úrkosárlabda
szabadítást nagyon
kegyelembõl.
Hit A
általmeleg
foamelynek
örültünk.
éghajlat
állította
meg őket
sem a
gadhatodnem
el. Hit
által élhetsz
szabadon,
sporttól,
sem
attól, hogy
bár mindig
üldözötten,
de megismerjék
ugyanakkor
egy
kicsit Debrecent,
amely
nagyon
gyõzelmesen,
mert az
Úr egy
hadakozik
szép
város.
érted.
Örvendtem annak, hogy fiataljainkkal
A tengerparton
halála „nemzetkökapujában
együtt
mehettünk ela erre
álltak,
Isten
pedig
megnyitotta
számukzi” és mégis magyar ifjúsági táborborora az élet
kapuját,
és õk átléptek
a hazásra.
Rengetek
áldásban
volt részünk,
lálból
és
ez az életbe.
élmény közelebb hozott minketEzt
is egymáshoz.
legyen hála
a lépést te seIstennek
halogasd!
mindezekért!
Gergely
Lukács Ruthie
János

4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
My special greetings to all of you! I am
www.baptista.hu/berettyoujfalu
sure you will have a blessed time together
praising
for theJézus
influence
Kedves God
Testvéreink
Krisz-our
great Hungarian ladies had in bringing
tusban!
the word of God to America. Also to
Kedves Amerikai
Baptista
remember
our pastorsMagyar
who carried
on.
Szövetség!
It was a humble beginning, but their
strong
and dedicated
spirithogy
urged
„Nem faith
igazságtalan
az Isten,
them to fulfill
commitment.és
It awas
elfeledkezzék
a titheir
cselekedeteitekrõl
to spread the
Gospel
and win souls.
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az Õ
the amikor
turn of
the century
many
neveAtiránt,
szolgáltatok
és szolHungarians
arrived(Zsid
in America.
They
gáltok
a szenteknek.”
6:10)
were laborers. The mills and cool mines
needed
help...
couldn't
speak
Köszönjük,
hogyThey
gondoltak
ránk neEnglish,
so they needed each other to
héz
helyzetünkben.
communicate
with. Some
were Baptist
Imaházunk augusztus
végi leomlása
és
and theyután
wanted
to worship God
lebontása
jó reménységgel
va- in
their afelõl,
own language.
They
built churches
gyunk
hogy Isten
megsegít
benand had
stations.
During
nünket
egysmall
új ésmission
szép hajlékot
építeni
my girlhood céljára,
years there
istentiszteletek
az Õ were
neve about
dicsõ- 30
Hungarian
Baptist places
worship.
ségére.
A munkálatokat
jövõ of
tavasszal
There were
conventions
kezdjük
meg, large
addigcrowds
a nematvárt
terveand youth
zéssel
és azconferences.
engedélyek beszerzésével
The pastors worked very hard to not
foglalkozunk.
only
preachésthe
Gospel, butvégrehajto tend the
Tervünk
szándékunk
flocks
as well.
Theyamade
house
calls to
tására
fogjuk
fordítani
kedves
testvérek
offerszámunkra
help and encouragement.
Later, toi
által
eljuttatott összeget:
keep the
$5,000,
azazgroup
ötezertogether,
dollárt. organized the
Hungarian Baptist Convention.
Ezúton
megköszönve
testvéreink
I grewis up
in a pastor's
home and
segítségét,
továbbra
a minket
observedkérjük
how hard
my isfather,
theéslate
azGabriel
Úrra figyelõ
imádságaikat!
Minden
Petre worked for the church
szolgálatukra
Istenünk áldását
and the convention.
He hadkívánjuk.
to learn the
English language to help newcomers get
Testvériand
szeretettel
a Berettyóújfalui
settled
get employment,
housing.
Baptista
Gyülekezet
nevében:
As a pastor in Cleveland he had a full
schedule: two
prayer
each
Papp
Dánielmeetings
lelkipásztor
week, two worship
services,
band,
Szatmári
István choir,
gondnok
a street meeting
and Tibor
special
business
Lisztes
presbiter
meetings. Hungarian love music, large
churches had brass band like the Buffalo
===========================
Silver Band.
MotherVÁRJ
had the MÉG!
responsibility of their
six children, but she too worked at Dad's
Józsué
3:16
(2Móz
14,21-22)
side:
taught
Sunday
School,
played piano and organ for church services, was
Megállt
a víz.
president of the Women's
Convention.
óriási
kéz
Pastors metMinthogyha
midyear for
“munkas
volnamatters.
föl,
gyules” to discusstartotta
convention
They published a quarterly,
Sunday
megállt,
School booklets - mysDad
was editor
rakásra
gyûlt,for
many years.
feszült,
When he announced
his intent
to retire
hullám hullámra
hõkölt.
I asked him “Daddy, what areMegállt
you going
to live on and where?” He egy
answered:
“Az
percre,
en mennyei Atyam gondot visel”
- and
amíg
túlsó partra
He did, I praise Him
fora it.
nem értünk.
The theme of this átconvention
lead
us to remember our previous ministers
még Uram!
and workers in ourVárj
convention.
Now
Kezed
ne vedd
we are reaping the
harvest
of el!
their
foresight. Continue
to dedicate
your life
Még mindig
itt vagyok,
to serve
themindig
Lord and
His people
like our
még
itt vagyunk
sokan.
ancestors did... God bless you all!
Ethel Petre Kish
(Ozv.Géza
Kish Ernone)
Herjeczki
(1977)

2010.
10.
oldalszeptember

2017. szeptember
3. oldal

Egyiptomból?
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
A NŐSZÖVETSÉG
KÖZGYŰLÉSÉRŐL
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK103-DIK

folytatás
az 1. oldalról
Kornya Mihály
családja és a misszió
– ez az összefoglaló címe volt a NőszöAz élet
gyötrelem,
de azért
van mit enni,
vetség
ünnepi
estjének
(a közgyűlés
első
van
húsosfazék,
fokhagyma
istentisztelete, pénteken). és uborka, és
aGergely
tisztességes
temetéshez
jogukat isis
István
testvér való
közgyűlést
megtarthatták.
Az élet
merõ kinlódás,
megnyitó
szavai
utánegyHerjeczki
Éva
reménytelenség
és halál.
De hát
jobb,
nőszövetségi
elnök
vezette
be ezis
a témát,
mintvezette
a semmi,
úgy sincs kilátás
ennél
majd
le aéskülönböző
gyülekezetöbbre.érkezett
Fogadjuknőtestvérek
el a helyzetet,
és az adott
tekből
szolgálatát.
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
Az
istentisztelet
Novák
József lelkipászHányan tengetik
az életüket ma is
tor igehirdetésével
zárult.
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
A nőtestvérek
gyülekezetenként (abc
rendben)
szolgáltak.
Változatos,
Így tengette
az életét
Izráel szemémíg el
lyes
személyhez
volt aés
program.
nemésjött
hozzá a szóló
Szabadító
ki nem
Az
alhambraiakat
Balla
Éva képviselhozta
õket a szolgaság
házából.
te egy szép verssel. Chicagóból a Szabó házaspár
és István) éneke
után
Milyen a(Éva
mi Szabadítónk?
2Mózes
Torma
Irénke
személyes
bizonyságtétele
12:42-ben találunk egy különös mondakövetkezett
tot Istenrõl.– a lelkipásztor feleség szemével-szívével
végzett
misszió
munVirrasztott az
Úr azon
az éjszakán,
káról.
A
clevelandi
testvérnőktől
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ezkét
az
énekszámot és közötte egy verset hallotéjszaka
az
Úré
volt.
tunk. Detroitot Mikó Ildikó képviselte,
Micsoda evangélium
van ebben
aki személyes-családi
emlékeit
osztottaa
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
meg velünk; ő ugyanis ük-unokájaPedig
Tóth
Izráel õrizõje
nem szunnyad
és nem
Mihálynak,
aki Kornya
Mihály megtéréalszik.
jelent az, hogy
virrasztott
az
sében
ésMit
szolgálatában
jelentős
szerepet
Úr azon
az éjszakán,
amikor
kihozta
kapott
az Úrtól.
Ez a két
missziómunnépét Egyiptomból?
kás-óriás
együttvéve 16-17 ezer em– Isten
mindent
bert Emberileg
merített be szólva
szolgálatuk
során!
New
félretett és
csak azSzilvia
Õ népére
figyelt azon
York-ból
Kulcsár
mondott
veraz amit
éjszakán.
szabadulás
minden
set,
ForgácsASzilvia
bizonyságtételemozzanatát
követett. Ezután
Kish Etelka
– Palm
személyesen
felügyelte,
Bay;
Petrepillanatot
Gábor lelkipásztor
gyermeminden
figyelõ tekintetével
kekísért
- személyes
hangvételű
levelét
olvasvégig. Hát
kicsoda ez
a rabszolga,
takoszos,
fel Kulcsár
Brigi.nép,
A sort
rongyos
hogya torontói
az Isten
testvérek
éneke,gondoskodik
valamint a lelkipásztor
személyesen
róluk, és
felesége,
Adina
mindent Püsök
félretéve
figyelbizonyságtétele
rájuk?
zárta.
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
A Isten
perselyező
ének mindannyiunknak
az
a Gecsemáné
kertben, azon a
szólt:
„Őrálló,
szólj,
légy néma!”
csütörtök éjszakán,neazon
a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
"Akikre
nem volt mélszabadításunk történt.
Sõt, személyes
bizonyságom van artó e világ...”
ról, hogy velem
együtt
virrasztott az Úr
(Zsid 11,38)
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
A Zsidókhoz
írt levél
egészbilincsei.
11-dik rérólam
is lehulltak
a rabtartó
sze a bibliakori hithősökkel foglalkozik.
Hozzánk
hasonlóan
ők gyõztes
is gyarlószabaemÜldözött
szabadok,
berek
voltak.
Ami
naggyá
tette
őket
és
dok. Elindultak tehát. Nem volt tekövetendő
példává
mindannyiunk
szálekommunikáció. Nem lehetett mobilmára,
nem az
életük, hanem
a rendíthetelefonon
rákérdezni
a sor elején,
hogy
tetlen erős hitük volt.
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
A modern kori hithőseink közül kümilliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
lönösen is kiemelkedik Kornya Mihály,
öregek,
juhok,
szekerek, végeakinek
ebben
azbarmok,
évben emlékezünk
haláthatatlan
A Veres tenger
lála
100-dikkonvoj.
évfordulójára.
Nagy parthite,
ján tábort
vernek,
megpihennek.
Egyodaszánt
élete,
rendíthetetlen
lelki-testi
szeréscsak
felröppen
hír, az egyiptomi
ereje
hűsége
folytánagyülekezetek
sora
sereg Erdélyben
közeledik. és
Kitör
a pánik a táboralakult
Magyarországon.
ban.
Elõl a tenger,
mögöttük
ellenség.
Ő teljesen
betöltötte
az Úr az
Jézus
adta
A nép elõbb segítségért
kiált azért,
Istenhez,
misszióparancsot:
„Elmenvén
teaztán tanítványokká
pedig neki esikminden
Mózesnek:
Mit
gyetek
népeket,
megkeresztelvén
őket az
Atyának,
a Fitettél velünk, miért
hoztál
ki minket

lett volna szolgaként meghalni Egyipúnak és a Szentléleknek nevében.” (Mt
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
28,19)
hite,
de még nagyon
gyengeméltó
az a hit.
Ha
A missziós
szolgálatban
segítőjól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
társa volt a felesége, aki
de„...
hahét
balul
üt ki valami,
pánigyermeke
mellettmáris
szorgalomkolnak
és bûnbakot keresnek.
Ki volt a
ban
fáradhatatlanságban
a gazdaságban
hibás, hogy idevolt.
jutottunk?
utolérhetetlen
Ez segítette Kornyát
Mellesleg,
keresztyén viszonylattart ezen a
annyira,
hogy sok
Nagyszalontai
szinten
a hitéletében.
ban
„jó kenyéren
élő” volt a Kornya csaMózesnek
eszébe
jut Isten
lád.Ekkor
Kornyának
tényleg
„fele segítsége”
volt
Pataki
Zsigó6:Mária.
ígérete.
2Mózes
6-8. Isten megígérte,
Az Úr
szolgálatában
is hűséges
volt
hogy
megszabadítja
õket
az egyiptoférjéhez.
Egyszerre
merítkeztek
be, és
miak kezébõl,
és beviszi
népét az ígéret
ettől
fogva
a hitélet
munkájában
is eg�földjére.
Akkor
tehát,
nem kell félni
a
gyé
vált
a
férjével.
Kornya
sikereiben
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
közvetve Kornyánénak is érdeme van,
rövid epizód
a nép
életében.családját
Nem ez jól
a
mivel
otthonát,
gazdaságát,
vég,
Isten
folytatást
ígért.
Most
az
a
ellátta, abban visszaesés nem volt észleldolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
hető.
szavára.
Így bátorítja
Ne
Kornyánénak
tehátMózes
ebbena népet:
a részben
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
nagy lelki fölénye volt más hasonló
hogyan szabadít
meg ma az Úrfelett.
bennehelyzetben
levő prédikátorné
Ez
már
teket!a szorgalmas
2Mózes 14: Márta
13, 14.mellett a Mária
hatáskörét
is érintette.
Mózes nem
okosabb, mint a nép, csak
Ki
tudja,
nyitott ajtót
az
hisz Istenben,hányszor
és a hit beszédét
mondja
érkezők
előtt,
hányszor
főzött
és
tálalt
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
aIsten
vendégek
számára,
vetett
az aki, akkor
teljesítihányszor
az Õ beszédét.
ágyat a megszállók részére. Ezen munEbben
Mózes.
kái
– a hitt
paraszti
gazdasági munkán felül
Ha
azt
kérdezte
volna Zsigó
valakiMária
Mózes– az Úréi voltak. Pataki
az
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
Úrnak szolgált ott, ahol férje megfordult
Erre
Mózes csak
azt válaszolhatta
volna,
és
prédikálta
a Krisztus
evangéliumát.”
hogy: Nem
tudom. Ha valaki azt kér(Kirner
A. Bertalan)
dezte
volna: Mózes,
meg
neGyermekei,
akiket amondd
Kornya
szülők
nagy
de fegyelemmel
nekünk,szeretetben,
hogyan szabadít
meg Isten
veltek
- nem
maguknak,
hanem
az Úrbennünket
ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
nak
- szintén
a szülők
mellett volna,
voltak
Mózes
csak azt
válaszolhatta
mindenben.
Semmiféle
munkából
hogy: Nem tudom!
Egyet
azonban nem
tuvonhatták
magukat,
és engedelmessédok! Az Úrkiharcol
értetek,
és a lehetetget várt tőlük a Kornya házaspár. A sok
lenbõl is ki munka
tud vezetni,
mertképességeikÕ az Úr.
gazdasági
mellett
Ez
a
bibliai
hit.
Hinni
azt
jelenti,
konek megfelelően tanultak, még idegen
molyan is
veszem
azt,Aamit
Isten mond,
ha
nyelvet
(német).
nagylány
korában
annak minden
ellentmondani
is.
elhunyt
Kornya
Teréz németlátszik
bibliából
Nem
tudom,Ahogyan
szabadít
csak
is
olvasott.
baptista
énekekmeg,
nagy
részét
a Kornya
gyermekek
Sára,
várok
rá és hiszek
benne, és(Mária,
amit nekem
Teréz)
fordították magyarra.
Mivel
mond, megteszem.
A többi pedig
az Õjó
hangú
voltak,
édesapjukkal,
feladata.énekesek
Útat nyitni
a tengeren,
lefévagy
tanították
az új, homályt
ismeretkezni egyedül
a harcikocsik
kerekét,
len
énekeket
másik gyülekezetbocsátani
az egyik
egyiptomiakra...
mind a
ben.
Erzsébet
lányuk
Szabadító Úr feladata. varrni
Õ viszitudott
véghez– aő
varrni tanította a falusiakat. Mária, Meszabadítást
kegyelembõl.
által
foyer
Henrikéknél
nyelvet ésHit
zenét
tanult.
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
Sára, aki legjobban hasonlított apjára,
bár mindig üldözötten,
ugyanakkor
gyülekezetet
is alapítottdeNagyváradon.
gyõzelmesen,
mert
az Úr iskolai
hadakozik
A
Kornya lányok
vasárnapi
füzeérted.is fordítottak németből, gyülekezeteket
ti használatra.
A tengerparton a halál kapujában
álltak,
Isten pedig
megnyitotta
számukÍgy Kornya
Mihály
elmondhatta
Jóra az élet„én
kapuját,
átléptek
a hazsuéval:
és azésénõkházam
népe
az
Úrnak
szolgálunk.”
(Józs 24,15b) Szálálból az
életbe.
munkra pedig hitük és áldozatos életük
Ezt a lépést
te se halogasd!
követendő
példa.
H. É.
(A NőszövetségiLukács
esti bulletinjából)
János

Magyarországi
Baptista
Egyház
- RÁMA,
2017.
június
30.
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.
A fényképek a péntek esti
istentiszteleten
készültek.
Herjeczki
Géza (1977)

2010.szeptember
szeptember
2017.

oldal
3.11.
oldal

14: 10,
Fordulj
IstenEgyiptomból?
arca 2Mózes
felé
! 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

folytatás az 1. oldalról
Telnek-múlnak az esztendők, évtizedek,
egyre
gyarapodnak
kegyelemAz élet
gyötrelem,
de azértavan
mit enni,
élményeim.
Minden
nap
ott
vagyok
van húsosfazék, fokhagyma és uborka,
és
Atyám
közelében,
és
kérek,
mint
a gyer-is
a tisztességes temetéshez való jogukat
mek
a szülőtől.Az
Mostanában
a hallásom
megtarthatták.
élet egy merõ
kinlódás,
kissé
megerőtlenedett.
Az
Úr
azonban
reménytelenség és halál. De hát ezis
jobb,
közel enged magához, és a zsoltáríróval
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
együtt mondhatom: „Szeretem az Urat,
többre.
Fogadjuk elkönyörgésem
a helyzetet, ésszavát..
az adott
mert
meghallgatja
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
Felém
fordította
fülét.”
/Zsolt 116:1./
Hányan
tengetik
az
életüket
ma is.
is
Így volt ez már elhívásom idejében
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
Gedeon helyébe képzeltem magam, aki
Így tengette
az életét
míg
el
elmondja,
hogy „akkor
az Izráel
Úr oda
fornemhozzám
jött hozzá
SzabadítóMenj…!
és ki nem
dult
és azta mondta:
Én
hozta õket
a szolgaság
küldelek
téged!”
Azótaházából.
folyamatosan
azon vagyok, hogy vele maradjak, neki
MilyenElé
a mi
Szabadítónk?
szolgáljak.
állok,
oda fordulok2Mózes
orcája
– 12:42-ben
szíve – felé,
és mindig
új és riadt
fétalálunk
egy különös
mondalelemmel
könyörgök hozzá: „Uram, ne
tot Istenrõl.
fordulj
el tőlem némán!
Mertaz
hasonló
leVirrasztott
az Úr azon
éjszakán,
szek
a sírba
roskadókhoz!”
/Zsolt 28:1./
amikor
kihozta
õket Egyiptomból.
Ez az
Erről azazember
és Isten közötti kapéjszaka
Úré volt.
csolatról,
kontaktusról
szólvan
jelenlegi
Micsoda
evangélium
ebbenbi-a
zonyságtételem.
E szó magyar
jelentése:
mondatban? Virrasztott
az Úr.
Pedig
kapcsolat,
összeköttetés,
érintkezés.
Ha
Izráel õrizõje
nem szunnyad
és nem
még
sápadtabban
akarom
mondani:
nealszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
xus.
pedagógia
virágos
rétjeinkihozta
egyre
Úr A
azon
az éjszakán,
amikor
többször találkozunk e két kifejezéssel:
népét Egyiptomból?
szem-kontaktus,
szív-kontaktus. A latin
Emberileg
szólva – Isten
mindent
gyökérszó
a „con-tingo”,
”con-tactus”.
félretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt
azon
Egyik nyelvtani válfaja ennek a „tango”.
A szabadulás
minden
– az
Mi,éjszakán.
régi baptisták
ezért tiltakoztunk
mozzanatát
felügyelte,
mindig
a tánc személyesen
ellen /pl. „tangó”/,
mert
pillanatot
figyelõ tekintetével
e minden
szó jelentése:
megérint,
hozzányúl,
kísért végig.
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
érintkezik
/persze
itt a férfi-nő
kapcsolat
koszos,
rongyos
nép, hogy az Isten
kerül
a tánc
fókuszába/.
személyesen
gondoskodik
róluk, és
Keressünk komolyabb
és áldottabb
mindent amikor
félretéveazfigyel
rájuk?
területet,
Istennel
való kontaktusról
– Lelki-szellemi
vo1500 van
évvelszó!
késõbb
ismét virrasztott
nalon
- egy
görög szómagyarázat
visza
az Isten
a Gecsemáné
kertben, azon
közelebb
– így
csütörtöke témához.
éjszakán, „Metanoia”
azon a pénteken,
nevezzük
az Édenbe
nyílóamikor
kapu akulazon a húsvét
hajnalon,
mi
csát.
Egész egyszerűen:
szabadításunk
történt. „megfordulást”
jelent.
Nem
teljesenbizonyságom
konkrét, mertvan
a léSõt,
személyes
arnyeg
az Isten
feléegyütt
fordulás.
Mind azazÓ-,
ról, hogy
velem
virrasztott
Úr
mind
az Új-szövetségi
több
28 évvel
ezelõtt egy téliSzentírás
estén, amikor
százszor
a fordulás,
fordulat
rólam isalkalmazza
lehulltak a rabtartó
bilincsei.
kifejezést. A „megtérés” folyamatának
egyébként
többszabadok,
tucat szinonimája
ismert
Üldözött
gyõztes szabaelőttünk. Nem csoda, hiszen a Biblia
dok. Elindultak
tehát. Nem
volt vatelegnagyobb
és legfontosabb
üzenete
lekommunikáció.
Nem
lehetett
mobiljon mi más lehetne, ha nem az, hogy az
telefonon
rákérdezni
sor elején,azonhogy
ember
elhagyta
Istent, aTeremtőnk
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
ban csodás lehetőséget tárt elénk, amimilliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
kor elvégezte és elmondta, miként lehet
öregek,
juhok, barmok,
szekerek,
végehozzá
visszatalálni
– a halál
állapotából
konvoj.
A Veres
tenger partazláthatatlan
élet-örök-élet
hitében
gyönyörködő
ján tábort vernek, megpihennek. Egymegoldásban.
szer
csak felröppen
a hír,
az egyiptomi
Hogyan
lehet átélni
a „metanoiát”?
sereg közeledik. Kitör a pánik a tábor(Megtérés)
EgyElõl
nagyon-nagyon
régi az
lánykérési
ban.
a tenger, mögöttük
ellenség.
történettel
kezdem.
Ábrahámnak
öreg,
A nép elõbb
segítségért
kiált Istenhez,
deaztán
értelmes
szolgája
elzarándokolt
pedig neki
esik Mózesnek:
Mit
Betuél
ahol
találkozott
Retettél lakóhelyére,
velünk, miért
hoztál
ki minket

lett volna szolgaként meghalni Egyipbekával,
lányával,
Izsák
későbbi
tomban. Betuél
Kiderül,
hogy van
a népnek
feleségével.
a szíve,
mikor
hite, de még Rádobbant
nagyon gyenge
az a hit.
Ha
találkoztak.
Őt
akkor
már
meggyőzte
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
adevele
hogy ez máris
a helyes
út,
ha járó
balulJehova,
üt ki valami,
pánimelyen
Isten
vezérelte
erre Ki
a helyre.
kolnak és
bûnbakot
keresnek.
volt a
A
nagyhogy
kérdés
hangzott: „Ha meg
hibás,
ide így
jutottunk?
akarjátok mutatni, hogy szeretitek uratart ezen
a
matMellesleg,
- /Izsák/, sok
és keresztyén
hűek vagytok
hozzá,
szinten
a
hitéletében.
mondjátok meg ezt nekem! De ha nem,
Mózesnek
eszébe
jut Isten
azt Ekkor
is mondjátok
meg, mert
a szerint
forígérete.
2Mózes
6: balra!”
6-8. Isten
megígérte,
dulok
jobbra
vagy
/2Móz
24./. –
hogyfordult
megszabadítja
õket az
egyiptoOda
az öreg harcos
a kiszemelt
miak kezébõl, felé,
és beviszi
ígéret
menyasszony
majd népét
mikorazelhangzott
a boldogító
együtt
földjére.
Akkor „igen!”,
tehát, nem
kell megforfélni a
dulva
indultak – örömmel
vőlegény
jelen veszedelemtõl,
mert –eza csak
egy
sátortábora
felé.
rövid epizód
a nép életében. Nem ez a
Ez Isten
a bizonyos
fordulat
megtérés
vég,
folytatást
ígért. aMost
az a
egyik
derengő
fényű
szimbólumává
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
válhat, ha behelyettesítést végzünk a
szavára. Ígyközött.
bátorítja
Mózesjelkép-renda népet: Ne
személyek
A Biblia
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
szerében a Menyasszony nem más, mint
szabadít
meg„a”
ma gyülekezet.
az Úr benne-A
ahogyan
hívő ember,
vagy
teket!
2Mózes
14:
13,
14.
Vőlegény pedig maga az Úr Jézus Krisznem
okosabb, mint
a nép, csak
tus!Mózes
Ő küldi
a „meghívót”
a „Rebekák”,
hiszénIstenben,
és aa hit
beszédét mondja
az
esetemben
„Sándorok”
számára.
Mondhattam
volnaszabadoknak.
„nem!”-et is,Ha
de
tovább
az üldözött
én
igent
mondtam,
akárcsak
leIsten
az aki,
akkor teljesíti
az ÕRebeka
beszédét.
ányzó.
És az
Úr, aki máig a „Gazdám”
Ebben hitt
Mózes.
maradt,
házába,
otthonába,
Ha aztbefogadott
kérdezte volna
valaki
Mózesbékés
közösségébe,
üdvösséges
országátõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
ba, és a mennyben is ott áll és vár reám.
Erre
Mózeslegjobb
csak aztlépése
válaszolhatta
volna,
Életem
volt megforhogy:
Nem
tudom.
Ha
valaki
azt
dulni, oda fordulni hozzá, ott élni kérszedezte
Mózes,környezetében.
mondd meg neme
és volna:
szíve vonzó
Élő
künk, hogyan
szabadít
Istena
kapcsolatban
lehetek
vele. meg
„Törődik
bennünket ebbõl aimádságával”!
lehetetlen helyzetbõl?
gyámoltalanok
/Zsolt
Mózes csak
azt válaszolhatta
volna,
102:18./
Újra meg
újra kérem: „Uram,
ne
fordulj
el tőlem
hasonló
hogy:
Nem
tudom!némán!
Egyet Mert
azonban
tuleszek
a sírba
roskadóhoz!”
/Zsolt
28:1./.
dok! Az
Úr harcol
értetek, és
a lehetet–lenbõl
Nagyon
Jeremiás
prófétai
megis kitetszik
tud vezetni,
mert
Õ az Úr.
tapasztalása
is:
„Ha
elesik
valaki,
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, nem
kokel-e
föl?
Ha helytelen
útra mond,
tért, nem
molyan
veszem
azt, amit Isten
ha
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nyos. Vigasztalgattam, mint sors-társat. Majdnem egy idősek vagyunk, ő
két nappal fiatalabb nálam. Leélte úgy
az életét, hogy semmit sem tud ő sem
erről a bizonyos Hegy-ről. Kerülgette,
elkerülgette nyolcvan éven keresztül.
Küldtem most neki egy verses könyvemet /”Meditáció”/. Egy kis levelet is
intéztem hozzá. Előző napi igei olvasmányul kaptam a 2Móz 14:1-et. „Szólj
Izrael fiaihoz, hogy forduljanak meg”!
Ezt foglaltam levelem gondolatai közé.
Mert megfordulni soha sem késő!
Salamon királyról rendkívüli elismeréssel ír a „Krónikás” /második könyvében/. Annyi arany volt felhalmozva
országában, hogy mellette az ezüstről
ezt írja: „A király elérte, hogy annyi lett
Jeruzsálemben az ezüst, mint a kő”. Ha
akkor élek, kitaláltam volna, hogy „aki
téged megdob „kővel” /ezüst/, dobd vis�sza kenyérrel /arannyal/! Nos, tehát ez
a bölcs király Isten hű szolgája, becsületes hadvezér igyekezett lenni. Jutalmul pedig megkapta a bölcsességet, és
ráadásnak az aranyat. Igen megrendítő
azonban, hogy élettörténetének a záró
szakasza nem „happy-end” /boldog vég/,
hanem „un-happy”, vagyis boldogtalan
vég. Ezt találjuk az életmű végén: „Salamonnak a szívét vénségére más istenekhez hajlították feleségei, és szíve nem
volt teljesen Istené, az Úré”! /1Kir 11:4./
Templomszentelési
„poziturája”:
"Oda állt Salamon az Úr oltára elé, és
kiterjesztette kezeit”. Ott állt, Isten felé
fordulva akkor még, és igyekezett Isten
vezetése szerint uralkodni is. Ennek ellenére mégis elfordult, más istenekhez
hajlíthatták fejét-arcát-szívét. – De kár!
– Nagy eszményképem életpéldája vigyázásra int. A „metanoia” állapotából
is ki lehet bukni, vagyis visszafordulni
arra, amerről indulva ráálltam a keskeny útra. Az ősi kérdésre: „Ádám, hol
vagy?!” – mindenkinek személyesen
kell válaszolnia. Egymás helyett nem
tudunk megfordulni. De ha kinyújtjuk
kezünket, hittel és szeretettel bárkinek
tudunk segíteni a „metanoia” teljesülésében.
Egy ének-szöveggel zárom:
„Minden szív, minden nép, hív ez ének:
Fordulj Isten arca felé!
Nincs Úr kívüle földön, égen,
Ő a Szeretet, a Fény,
Ő a Szeretet, a Fény!
Pirkad már, virrad már, Hozsánna!
Egyhamar tündököl a dél,
És lesz a föld Krisztus országa:
Béke, Szeretet és Fény.
/Zeng az ének 1./

Gerzsenyi Sándor
2017. szeptember

A Szívfájdalom völgykatlanából
a Hetyke-csúcsra
Verőfényes őszi délután volt. Abban a
ritka alkalomban lehetett részünk, hogy
az Alpok gyönyörű vidékén kirándulhattunk. Boldog szívvel indultunk el,
igyekezve kihasználni a rendelkezésünkre álló röpke délutánt.
Hamarosan elérkeztünk egy szép magaslati völgy végébe, ahonnan már csak
fölfelé lehetett menni. A négy kerék itt
már nem segített tovább, és szemeinket
ellenállhatatlanul vonzották a csúcsok –
immár fehérek a nyarat követő első hó
után.
Valaki más is lehetett előttünk, aki
egyszer a magasba kívánkozott, mert ott
volt a drótkötél-pálya. Csak meg kellett
váltani a jegyet – lemondva a „földi élvezetekről”, és már szállhattunk is be a
kabinba. Tíz perc, és már fent is leszünk.
Három szakaszt lehetett megtenni, de
rövid időnkre való tekintettel gondoltuk, szerények leszünk és megelégszünk
csak egy szinttel. Felérve azonban hiába
másztunk fel a legközelebbi csúcsocskára, bizony nem láttunk többet, csak a
völgykatlan hatalmas karéját, ami úgy
vett bennünket körül, mint egy nagy
lavor széle. Egy darabig egy helyben
topogtunk, de bizony fájt a szívünk, és
időnket latolgatva a végén úgy döntöttünk, az az egyetlen értelmes választás,
hogy a kék ég alatt minden mástól eltekintve megyünk tovább – fölfelé!
Nem bántuk meg választásunkat! Egy
különösen hetykének tűnő, szinte megnevettetően kiszögellő ormocska mellett elhaladva, a 3250 méteres csúcsra
felérve lélegzetelállító látványban volt
részünk. A kristálytiszta magasságban
legalább száz kilométeres körzetben láthattuk a hófedte csúcsokat, a szélrózsa
minden irányában. Szívünk megtelt hálával és örömteljes dicsérettel az iránt,
aki megteremtette számunkra mindezt.

Vajon miért vonz a magasság bennünket? Érezzük, hogy nem vagyunk
földhöz ragadt lények? Szeretjük a távlatokat? Annyi biztos, hogy a lelkünk
is a magasba kívánkozik, még akkor
is, ha gyakran belefeledkezünk ebbe a
földi létbe. Közbe-közbe messzi földet
bejárunk ugyan, keresve lelkünk kielégülését – de van, ahol a „kerekek” nem
visznek tovább.
Hív minket a magasból valami, egy
hang, ami visszhangra talál bennünk?
Talán mi is elindultunk Jézussal – de
most már csak egy helyben topogunk?
Pedig Jézus is fölfelé irányítja tekintetünket, és megadta a lehetőségét is, hogy
legyőzzük a föld vonzását. A pálya régen elkészült, csak le kell mondanunk
azokról a dolgokról, amelyek a földhöz
kötnek. A csúcsok hívogatnak! A beszállási feltételeknek pedig mindenki
eleget tehet, mert a Pálya költségeit már
megfizette az, aki fölfelé hív. Csak meg
kell hoznunk a helyes döntést, és azt tekintenünk a legfontosabbnak, ami Fölfelé vonz.
De hogyan szállunk be a kabinba?
Egyszerűen úgy, hogy lépünk. Súlyunkat áthelyezzük erről a földről, és a kabinra bízzuk magunkat. Fél lábbal nem
lehet – vagy ki, vagy be.
Ha egyszer elindultunk Jézussal Fölfelé, ne elégedjünk meg a minimummal!
Itt nem szabad szerénykedni! Ővele
nagyon magasra fel lehet jutni, mert
megépítette számunkra a pályát. Csak
akarnunk kell fölfelé menni, és rá kell
bíznunk magunkat. Bármilyen élethelyzetben vagyunk is, a benne való feltétlen bizalom a titka annak, hogy tovább
jussunk őfelé. Ő olyan távlatokat nyújt
és nyit meg előttünk, amelyeket elképzelni sem tudunk, amíg a völgyben toporgunk. Jössz velem? Beszállsz?
„Szegezzük tekintetünket Jézusra, hitünk Szerzőjére és Beteljesítőjére!” (Zsidók 12,2)
Aniko Williams

