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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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önmagáért,
Jéhogy:
Nem tudom.
Ha valaki
azt kérzus Krisztus
S hogy
jobban
dezte
volna: érdeméért.
Mózes, mondd
meg
neérhessükhogyan
az érthetetlent
szeret
künk,
szabadít- "Mért
meg Isten
engem úgy?"
-, Pál
apostollal,
a törvény
bennünket
ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
és a kegyelem
legjobb
ismerőjévelvolna,
elmaMózes
csak azt
válaszolhatta
gyaráztatta
nekünk
nagyszerű
terveit.
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuLeveleiben
is megfogalmazta,
dok!
Az Úr többször
harcol értetek,
és a leheteta legvilágosabban talán az Efézes 2,8-9lenbõl
is
ki
tud
vezetni,
mert
Õ az Úr. hit
ben: „kegyelemből van üdvösségetek
Ez
a
bibliai
hit.
Hinni
azt
jelenti,
koáltal, és ez nem tőletek van: Isten ajánmolyan
veszem
azt,
amit
Isten
mond,
ha
déka; nem cselekedetekért, hogy senki
annak
minden ellentmondani látszik is.
se dicsekedjék.”
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok
rá és hiszek benne,
és amit nekem
Hirdessétek
hatalmas
mond,
megteszem. A többi pedig az Õ
tetteit!
feladata.
Útatterveit,
nyitni ahatalmas
tengeren,
lefé-–
Nagyszerű
tetteit
kezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
ha már értjük, s ha magunk is tapaszbocsátani
az egyiptomiakra...
mindSőt,
a
taljuk, hirdetnünk
is kell (1Pt 2,9).
Szabadító
feladata.átélt,
Õ viszi
a
nem csak Úr
a múltban
s avéghez
jelenben
szabadítást
kegyelembõl.
által afotapasztalható
cselekedeteit,Hit
hanem
jövőre vonatkozó
is.
gadhatod
el. Hit nagyszerű
által élhetszterveit
szabadon,
bárAzmindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
Evangéliumi Hírnök ebben a 113gyõzelmesen,
mertis az
Úr hadakozik
dik évfolyamában
jó, hasznos
eszköz
érted.
szeretne lenni a misszió Ura kezében
A hogy
tengerparton
a halál kapujában
arra,
Isten nagyszerű,
üdvösséges
terveit Isten
hirdesse
gyülekezeteink
testvériálltak,
pedig
megnyitotta számuksége
hatáskörünkben
élő emberek
ra
az és
életa kapuját,
és õk átléptek
a haszámára.
Jézus Krisztus dicsőségére, és
lálból
az életbe.
embertársaink üdvösségét munkálva.
Ezt a lépést tea se
halogasd!
Nagyszerűek
tervei!
Herjeczki
LukácsGéza
János

"Lefekszem,
alszom
és
Magyarországi
Baptista
Egyház
fölébredek,
mert
az
Úr
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
támogat
engem."
Zsolt
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.3,6
Amikor az élet keménysége, harcai,
www.baptista.hu/berettyoujfalu
nehézségei vesznek minket körül és
belső
nyugtalanságot
is okoznak,
Kedves
Testvéreink Jézus
Krisz- lehetséges-e a gyermeki nyitottság, rátusban!
hagyatkozás,
békesség?
Kedves Amerikai
Magyar Baptista
Szövetség!
Igen, de nem a megszokott vallásos,
üzleti
Én adok
Istennek
időt,
„Nemalapon:
igazságtalan
az Isten,
hogy
imát,
templomozást,
erkölcsi,
és
karitaelfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
tív teljesítményt
ő megjutalmaz
szeretetrõl,
melyet és
tanúsítottatok
az Õvédelemmel,
nyugalommal,
egészséggel,
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolanyagiakkal.
gáltok
a szenteknek.” (Zsid 6:10)
A zsoltáros attól akadt ki, hogy lehet,
hogy
a bűnösöknek
jól megy,ránk
és nekem,
Köszönjük,
hogy gondoltak
neakihelyzetünkben.
hiszek, teljesítek, tele vagyok bajhéz
jal,
gonddal,augusztus
ellenségeim
vannak, és
akik
Imaházunk
végi leomlása
vesztemreután
törnek?
lebontása
jó reménységgel vaEnnek
félreértett
„jóisten-hitnek”
gyunk
afelõl,a hogy
Isten megsegít
benössze egy
kell törnie.
nünket
új és szép hajlékot építeni
Ez nem aztcéljára,
jelenti,azhogy
a keresztyén
istentiszteletek
Õ neve
dicsõségére.
munkálatokat
jövõéstavasszal
emberAkeresi
a küzdelmet
nem élhet
kezdjük
meg, addig
a nem
várthelyzetekterveát különleges
védelmet
egyes
zéssel
ben. és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Örülni kell minden áldott, csendes
Tervünk és szándékunk végrehajidőszaknak.
tására
fogjuk fordítani
a kedves
testvérek
Ugyanakkor
a jézusi
tanításból,
szeláltal
számunkra
eljuttatott összeget:
lemiségből,
evangéliumból
következik,
$5,000,
azaz
dollárt.
hogyha
őt ötezer
gyűlölték,
üldözték, megvetették,
megölték
egyháziak
és világiak,
Ezúton is megköszönve testvéreink
akkor követői
osztoznak
segítségét,
kérjükistovábbra
is a sorsából,
minket és ha
Lélek általi
követők. Minden
azvalóban
Úrra figyelõ
imádságaikat!
Jézus az igazság,
út, szentség,
szolgálatukra
Istenünkélet,
áldását
kívánjuk. világosság, irgalom és ítélet. Ez provokálja
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
az
öntörvényű,
bűnben
élő embert.
Baptista
Gyülekezet
nevében:
Minden
jó és rossz
alternatíváról lehet
ma beszélni,Papp
azokat
propagálni
és törDániel
lelkipásztor
vényesíteni, Szatmári
csak az igazi
Jézust
kell az
István
gondnok
egészből kihagyni,
mert
ő megtérésre,
Lisztes
Tibor
presbiter
életváltozásra hív.
Jézus, aki csak jót hozott erre a földre,
===========================
mégis gyűlölik őt. Nem érdekes jelenség
ez?
VÁRJ MÉG!
(Persze 3:16
a langyos,
egyházat
Józsué
(2Mózkiegyező
14,21-22)
elfogadja a világ.)
A hívő ember legyen egészségesen
a víz.
alázatos, ne ítélkezzen,Megállt
mert harcunkat
Minthogyha
óriási kéz
nem elsősorban
az „istentelenekkel”
tartotta volna
föl,
vívjuk, hanem magunkkal
és gonosz
megállt,
szellemi erőkkel.
gyûlt, és
Szívünk harcteréns rakásra
folyik Kain
feszült,
Ábel, Dávid és Góliát, Saul és Pál
tusája.
hõkölt.
Ha átélemhullám
azt a hullámra
csodát, hogy
az Úr
Megállt
győzelmet ad az erőmet messze
meghaladó ellenféllel szemben,
tapaszegylesz
percre,
talatom a belső elrejtettségről,
értelmet
amíg a túlsó partra
meghaladó békességről,
ráhaát gyermeki
nem értünk.
gyatkozásról.
Akkor alkalmassáVárj
leszek
mégtanúságtéUram!
telre is.
Kezed ne vedd el!
Isten adjonMég
neked
elvehetetlen
békesmindig
itt vagyok,
séget,még
szeretetkapcsolatot,
amitsokan.
senki és
mindig itt vagyunk
semmi el nem vehet tőled!
Szeverényi
lp.
HerjeczkiJános
Géza ev.
(1977)

4.2010.
oldal szeptember

AlianszSZABADOK
Imahét
ÜLDÖZÖTT
2021.
folytatás
az 1.január
oldalról3 – 10.
HŰSÉG az IGÉHEZ
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,

van húsosfazék, fokhagyma
uborka,
és
„AzésÚR
törvéa tisztességes temetéshez
való
jogukat
nye tökéletes, fel-is
megtarthatták. Az élet üdíti
egy merõ
kinlódás,
a lelket.
Az
reménytelenség és halál.
De
hát
ezis
ÚR intő szavajobb,
hamint a semmi, és úgy tározott,
sincs kilátás
ennél
bölccsé
többre. Fogadjuk el a helyzetet,
és az adott
teszi az együgyűt.
keretekben próbáljuk elviselhetõvé
tenni.
Az ÚR rendelkeHányan tengetik az
életüket
ma is
zései
helyesek,
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
megörvendeztetik
a szívet.
Az ÚR az
parancsolata
Így tengette
életét Izráelvilágos,
míg el
ragyogóvá
teszi a aszemet.
Az ÚR
nem jött hozzá
Szabadító
és félelme
ki nem
tiszta,
örökké.házából.
Az ÚR döntései
hoztamegmarad
õket a szolgaság
igazak, mindenben igazságosak. Kívánatosabbak
az aaranynál,
sok színaranynál
Milyen
mi Szabadítónk?
2Mózes
is,12:42-ben
édesebbektalálunk
a méznél,
a
csurgatott
mézegy különös
mondanél
(Zsoltárok 19, 7-10)
totis.”
Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
Az Aliansz
Imahéten
Istenre, s az
Ő
amikor
kihozta
õket Egyiptomból.
Ez az
szavára összpontosítunk, s minden nap
éjszaka
Úré volt. szempont szerint
egy
adottaz cselekvő
Micsoda
evangélium
van megoszebben a
vizsgáljuk az igét
(olvasni, élni,
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
tani, meghívni, gondolkodni, tapasztalIzráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
nem
ni, hallani, imádni).
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Az azon
imahéttel
kapcsolatban
Úr
az éjszakán,
amikor további
kihozta
információkat
az aliansz.hu internetes
népét Egyiptomból?
oldalon
találhatunk.
Emberileg
szólva – Isten mindent
Az
imaheti
szolgálatokat
lehet majd
félretett és csak
az Õ népéreittfigyelt
azon
visszanézni: https://www.baptist.hu/
az
éjszakán.
A
szabadulás
minden
aliansz-imahet-orszagos-megnyitomozzanatát személyesen felügyelte,
istentisztelete/
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig.
Hát –kicsoda
ez a rabszolga,
1. nap
Olvasd!
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
“Szívembe rejtettem
beszédedet,
hogy
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
ne vétkezzem ellened.” (Zsolt 119,11)
mindent félretéve figyel rájuk?
Imádkozzunk
a folyamatban
lévő for1500 évvel késõbb
ismét virrasztott
dítási
munkákért,
hogykertben,
a még azon
Bibliaa
az Isten
a Gecsemáné
nélküle
élő éjszakán,
népek is hamarosan
kézbe
csütörtök
azon a pénteken,
vehessék, olvashassák a saját nyelvükön
azonSzavát!
a húsvét hajnalon, amikor a mi
Isten
szabadításunk történt.
2. NAPbizonyságom
– ÉLD!
Sõt, személyes
van arról,
velemszamaritánus
együtt virrasztott
az Úr
Az hogy
irgalmas
példázata
(Luk
10,25-37)
28 évvel
ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam
is lehulltakvagyunk,
a rabtartóésbilincsei.
Engedelmesek
megtes�szük, amire Isten hív, vagy kibúvókat keÜldözött
szabadok,
gyõztes szabaresünk,
hogy ne
kelljen felvennünk
az Ő
igáját
másik mellétehát.
állnunk
a bajban?
dok.ésElindultak
Nem
volt telekommunikáció.
Nem
lehetett mobil3. NAP – ADD
TOVÁBB!
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
"Hálát
adok rendben
az én Istenemnek,
hátul
minden
van-e. Közel vakét
lahányszor megemlékezem rólatok, és
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
mindenkor minden könyörgésemben
öregek, juhok,
barmok,
szekerek, végeörömmel
imádkozom
mindnyájatokért,
láthatatlan
konvoj.
A Veresaztenger
partmert
közösséget
vállaltatok
evangéliján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyummal az első naptól fogva mind a mai
szer csak
felröppen
a hír,
az egyiptomi
napig.
Éppen
ezért meg
vagyok
győződvesereg
arról,közeledik.
hogy aki elkezdte
bennetek
a jó
Kitör a pánik
a tábormunkát,
elvégzi
a Krisztus
Jézus
napjában. Elõl
a tenger,
mögöttük
az ellenség.
ra.”
(Filelõbb
1,3-6)segítségért kiált Istenhez,
A nép
aztán
pedigésneki
esik Mózesnek:
Mit
Kegyelem
kiváltság,
hogy részt vehetünk
abban a miért
nagy munkában,
hogy
tettél velünk,
hoztál ki minket

2021.
január
3. oldal

aEgyiptomból?
Te Igéd eljusson
minden
és
2Mózes
14: 10,néphez,
11. Jobb
megismerhesse
minden
ember
a
meglett volna szolgaként meghalni Egyipváltó
Krisztust.
tomban.
Kiderül, hogy van a népnek
hite,
de még
nagyon
gyenge
az a hit. Ha
4. NAP
– HÍVJ
MEG
MÁSOKAT!
jól “Ha
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az Urat,a
majd a jövőben megkérdezi
de
ha
balul
üt
ki
valami,
máris
pánifiad, hogy miféle intelmek, rendelkezések
kolnak
és bûnbakot
keresnek.megparanKi volt a
és
döntések
ezek, amelyeket
hibás,nektek
hogy ide
jutottunk?
csolt
Istenetek,
az ÚR, akkor így
Mellesleg,
sok(5Móz
keresztyén
tart24-25)
ezen a
felelj
fiadnak...”
6,20–21,
szinten a hitéletében.
Kérjük Istent, adjon nekünk vágyat,
Ekkor Mózesnek
eszébe arra,
jut Isten
szabadságot
és lehetőséget
hogy
6: 6-8.
Isten megígérte,
aígérete.
Bibliát2Mózes
a maga
egyszerűségében
és
hogy megszabadítjamegismertethessük
õket az egyiptonagyszerűségében
miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
másokkal.
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
5. NAP – GONDOLKOZZ!
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
“Ő pedig
válaszolt:
rövid
epizódígy
a nép
életében.„Szeresd
Nem ez az
a
Urat,
a
te
Istenedet
teljes
szívedből,
vég, Isten folytatást ígért. Most
az a
teljes
lelkedből,
teljes erődből
és Isten
teljes
dolgunk,
hogy erõsen
ráálljunk
elmédből,
és
felebarátodat,
mint
magaszavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
dat.” (Luk 10,27)
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
Dicsérjük
Istent,
mert
minhogyan
szabadít
meg
ma arra
az Úrhív
benneket,
hogy
teljes
lényünkkel,
így
értelteket! 2Mózes 14: 13, 14.
münkkel
keressük
Őt!mint a nép, csak
Mózesis,
nem
okosabb,
hisz Istenben,
és a–hit
beszédét
6. NAP
ÉLD
ÁT, mondja
tovább TAPASZTALD
az üldözött szabadoknak.
Ha
MEG!
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
“Mert ahogyan az eső és a hó lehull
Ebben
hittésMózes.
az
égből,
nem tér oda vissza, hanem
Ha
azt
valaki
Mózesmegöntözikérdezte
a földet,volna
termővé
és gyümöltõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
csözővé teszi; magot ad a magvetőnek
Erre
Mózes az
csak
azt válaszolhatta
és
kenyeret
éhezőnek,
ilyen leszvolna,
az én
hogy:is,
Nem
tudom.
Ha valaki
igém
amely
számból
kijön: azt
nemkértér
dezte volna:
nevissza
hozzámMózes,
üresen,mondd
hanemmeg
véghezviszi,
akarok,
eléri célját,
künk,amit
hogyan
szabadít
meg amiért
Isten
küldtem.”
bennünket(Ézs
ebbõl55,10-11)
a lehetetlen helyzetbõl?
Zsolt 119,112;
7,24-27
Mózes
csak aztMtválaszolhatta
volna,
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
Imádkozzunk azokért, akik közel tuálldok!hozzánk
Az Úr harcol
a lehetetnak
és nemértetek,
ismerikésJézus
evanlenbõl is kihogy
tud vezetni,
mert
Õ az
Úr.
géliumát,
tudjanak
Isten
igéjéhez
kapcsolódni.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan7.veszem
amit Isten
mond, ha
NAP –azt,
HALDD
MEG!
annak minden ellentmondani látszik is.
A magvető
példázata
(Lukács
8, csak
1-15)
Nem
tudom, hogyan
szabadít
meg,
Urunk,
nekünk
halló
Hadd
várok
rá ésadj
hiszek
benne,
és szívet!
amit nekem
álljunk
Előtted várakozással,
amikor
mond, megteszem.
A többi pedig
az kiÕ
nyitjuk
legyünklefécsufeladata.a Bibliánkat!
Útat nyitni Hadd
a tengeren,
pa
fül, aamikor
szólsz hozzánk!
kezni
harcikocsik
kerekét, homályt
– IMÁDD! mind a
bocsátani 8.azNAP
egyiptomiakra...
Szabadító
feladata.
Õ viszi
véghez
a
“Uzzijjá Úr
király
halála
évében
láttam
szabadítást
kegyelembõl.
Hit általülve...
foaz
Urat, magasra
emelt trónon
gadhatod
el. Hit
élhetszURa,
szabadon,
‘Szent,
szent,
szentáltal
a Seregek
dicsősége
betölti az
egész földet!”
(Ézs 6, 1-3)
bár mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
gyõzelmesen,
2Tim 3,16-17 mert az Úr hadakozik
érted.
Mennyei Atyánk, köszönjük neked az
A tengerparton
a haláladtál
kapujában
ajándékot,
amit a Bibliában
nekünk,
álltak,lábunk
Isten pedig
megnyitotta
számukmely
előtt lámpás
lehet és
megvira az élet
kapuját,
és õktölts
átléptek
a halágítja
az utat
előttünk;
meg Szentlálból az életbe.
lelkeddel,
Aki elvezet minket minden
igazságra,
hogytemegláthassuk
Ezt a lépést
se halogasd! a Te Fiadat, Jézust, Akiben felfénylett köztünk
Lényed és megjelent Lukács
Benne dicsőséged.
János

IMAHÉTBaptista
A KrisztusMagyarországi
Egyház
Berettyóújfalui
Gyülekezet
hívők Baptista
egységéért
4100 Berettyóújfalu,
januárEötvös
17–24.u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
„Maradjatok
meg
KedvesszereteTestvéreink Jézus Krisztemben, és sok
tusban!
gyümölcsöt
teKedves Amerikai
Magyar Baptista
remtek” (János
Szövetség!
15,5–9)
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
A
2021-es
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl és a
kereszténymelyet
egy- tanúsítottatok az Õ
szeretetrõl,
ségért
valóamikor
ima- szolgáltatok és szolneve
iránt,
hét anyagát
a Grandchamp-i
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)Szerzetesi
Közösség készítette. A választott téma
kifejezi
a Közösség
elhivatottságát
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránk ne- az
imádságra,
megbékélésre, az egyház és
héz
helyzetünkben.
azImaházunk
emberiségaugusztus
családjának
végiegységére.
leomlása és
lebontása
után
jó
reménységgel
va-inAz imahéttel kapcsolatban további
gyunk
afelõl,
hogy
Isten
megsegít
benformációkat a meot.hu internetes oldanünket egy új és szép hajlékot építeni
lon találhatunk.
istentiszteletek
céljára, az Õ neve dicsõségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
Maradjunk
meg Krisztusban,
hogy
kezdjük
meg,
addig
a
nem
várt tervegyümölcsöt
teremjünk!
zéssel és az engedélyek beszerzésével
„Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy
foglalkozunk.
sok
gyümölcsöt
teremtek” (Jn15,8).
MaTervünk
és szándékunk
végrehajgunktól
nem
tudunk
gyümölcsöt
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek teremni.
Nem teremhetünk
által
számunkra
eljuttatottgyümölcsöt
összeget: a
szőlőtőtől
függetlenül.
A
nedvkeringés,
$5,000, azaz ötezer dollárt.
azaz Jézus élete hozza létre bennünk a
Ezúton is megköszönve
testvéreink
gyümölcsöt.
Jézus szeretetében,
a szőlősegítségét,
kérjük továbbra
is a minket
tőn vesszőként
megmaradva
jár át és
minazket
Úrra
az Őfigyelõ
élete. imádságaikat! Minden
szolgálatukra
Istenünk
áldását kívánjuk.
Amikor Jézusra
figyelünk,
akkor tehát
átjár minket az Ő élete. Jézus arra hív,
Testvéri
Berettyóújfalui
hogy
igéjeszeretettel
maradjona meg
bennünk (Jn
Baptista
Gyülekezet
nevében:
15,7), és akkor bármit kérünk, megkapjuk a javunkra.
Igéje
által lelkipásztor
termünk gyüPapp
Dániel
mölcsöt. Személyként,
közösségként,
Szatmári István
gondnok
egész egyházként
Krisztusban
kívánunk
Lisztes
Tibor presbiter
egyesülni, hogy megtartsuk az egymás
===========================
szeretetére vonatkozó parancsolatát,
ahogyan Ő szeretett minket (Jn 15,12).

VÁRJ MÉG!

1. nap
Isten14,21-22)
hívása
Józsué
3:16-(2Móz
„Nem ti választottatok ki engem, haa víz.(Jn
nem én választottalakMegállt
ki titeket”
Minthogyha óriási kéz
15,16a)
volna
föl,
1Móz/Ter 12,1–4:tartotta
Ábrahám
elhívása
Jn 1,35–51: Az első tanítványok
elhímegállt,
vása
s rakásra gyûlt,
feszült,
2. nap - Belső érés
hullám hullámra hõkölt.
„Maradjatok énbennem, ésMegállt
én tibennetek” (Jn 15,4a)
percre,szíEf 3,14–21: „Krisztus egy
lakozzék
amíg
a
túlsó
partra
vünkben” / Lk 2,41–52: „Mária
mindát nem értünk.
ezeket megőrizte szívében”
3. nap - Egy
Várjtest
még Uram!
ne vedd
el!
„Úgy szeressétekKezed
egymást,
ahogyan
én szerettelekMég
titeket”
(Jn 15,12b)
mindig
itt vagyok,
Kolmég
3,12–17:
„Türelmet
öltsetek
magamindig
itt vagyunk
sokan.
tokra” / Jn 13,1–15; 34–35: „Szeressétek
egymást”
Herjeczki Géza (1977)

5.2010.
oldal szeptember

4. nap - Közös
imádkozás
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

„Többé nem
folytatás
az 1.mondalak
oldalról titeket szolgáknak […] azonban barátaimnak mondalak”
(Jn 15,15)
Az élet
gyötrelem, de azért van mit enni,
Róm
8,26–27: fokhagyma
„A Lélek és
segít
a mi
van
húsosfazék,
uborka,
és
erőtlenségünkön”
/
Lk
11,1–4:
„Urunk,
a tisztességes temetéshez való jogukat is
taníts
minket imádkozni”
megtarthatták.
Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség
és halál. De hát
ezis jobb,
5. nap - Megújulás
Isten
mint a semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
igéje által
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
„Ti már tiszták
vagytok
az ige által”
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
(Jn 15,3)
Hányan
tengetik
az
életüket
ma is
5Móz 30,11–20: „Isten igéje nagyon
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
közel van hozzád” / Mt 5,1–12: „BoldoÍgy tengette az életét Izráel míg el
gok vagytok”
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta
õket
a szolgaság
házából.
6. nap
- Mások
elfogadása
„Arra rendeltelek, hogy elmenjetek és
Milyen teremjetek,
a mi Szabadítónk?
2Mózes
gyümölcsöt
és gyümölcsötök
12:42-ben találunk
egy különös mondamegmaradjon”
(Jn 15,16b)
tot
Istenrõl.
1Móz
18,1–5: Ábrahám vendégül látja
VirrasztottMamré
az Úr azon
az éjszakán,
az angyalokat
tölgyesében
/ Mk
6,30–44:
Jézus együtt
érez a tömeggel
amikor kihozta
õket Egyiptomból.
Ez az
éjszaka
az
Úré
volt.
7. nap - Növekedés az
Micsodaegységben
evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőves�Izráel(Jnõrizõje
szők”
15,5a) nem szunnyad és nem
alszik.
Mit
jelent az,
hogy virrasztott
az
1Kor 1,10–13;
3,21–23:
„Részekre
Úr azon az Krisztus?”
éjszakán, amikor
kihozta
szakítható-e
/ Jn 17,20–23:
népét Egyiptomból?
„Amint
te és én egyek vagyunk”
Emberileg szólva – Isten mindent
8. nap
- Megbékélés
azazon
félretett
és csak
az Õ népére figyelt
egész
teremtett
világgal
az éjszakán.
A szabadulás
minden
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
„Hogy az én örömöm legyen benneminden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
tek,
és örömötök
teljes
legyen”
(Jn 15,11)
kísért
Hát „Minden
kicsoda ez őbenne
a rabszolga,
Kol végig.
1,15–20:
áll
koszos,
rongyos
nép,
hogy mint
az Isten
fenn”
/ Mk
4,30–32:
Akkora
egy
személyesen gondoskodik róluk, és
mustármag.
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
azZSOLTÁR
Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
"Úgya cselekedtél,
amint amikor
akartad."
azon
húsvét hajnalon,
a mi
(Jónás 1:14)
szabadításunk történt.
Urunk!
Sõt, személyes bizonyságom van arKihogy
tudnávelem
elbeszélni
ról,
együttnagyságodat?
virrasztott az Úr
28Csodálatos
évvel ezelõtt
egy
téli
amikor
hatalmad ittestén,
tündököl
rólam
is
lehulltak
a
rabtartó
bilincsei.
bár a léten ─
csak szívünk tud és érez,
Üldözöttnincs,
szabadok,
gyõztes
szabaszemünk
hogy lásson
Téged.
dok. Elindultak tehát. Nem volt teS szavad?
lekommunikáció.
Nem lehetett mobilAhhoz hasonlót
nema hallani.
telefonon
rákérdezni
sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
Hatalmasan
cselekszel. gyermekek,
milliós
nép, asszonyok,
Szólsz
öregek,
barmok, szekerek, végeés íme:juhok,
történik.
láthatatlan konvoj. A Veres tenger partján
tábort vernek, megpihennek. EgyUrunk!
szer
csak felröppen
a hír,szívünkbe!
az egyiptomi
Alázatot
adj imádkozó
Hiszen
Te
sereg
közeledik.
Kitör a pánik a tábor"úgy
cselekedtél,
amint akartad"
ban.
Elõl
a tenger, mögöttük
az ellenség.
bárelõbb
meghallgattad
A─nép
segítségértszavunk.
kiált Istenhez,
aztán pedig Herjeczki
neki esik Géza
Mózesnek:
(1974) Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

2021.
január
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
ÁHÍTAT
lett volna szolgaként
meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
“Egymással
egyetértésben
hite,
de még nagyon
gyenge az alegyetek,
hit. Ha
ne
legyetek
nagyratörők,
az
jól mennek a dolgok, tisztelikhanem
az Urat,
alázatosakhoz
tartsátok
magatokat.
Ne
de ha balul üt ki valami, máris pánilegyetek bölcsek önmagatok szerint.” kolnak
és bûnbakot keresnek. Ki volt a
Róm
12,16
hibás, hogy ide jutottunk?
Miért
jut Deák
az eszembe
Mellesleg,
sok Ferenc
keresztyén
tart ezenezt
a
az
igeverset
olvasva?
A
nemzetet
forró
szinten a hitéletében.
szívvel
hideg ésszel
szolgáló
Ekkorés Mózesnek
eszébe
jut politiIsten
kust maga Kossuth Lajos illette a “haza
ígérete.
2Mózes
6:
6-8.
Isten
megígérte,
bölcse” titulussal, miután kiváló emberi
hogy megszabadítja
õket azországgyűegyiptotulajdonságairól
a pozsonyi
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az
ígéret
lésben személyesen meggyőződött.
Elföldjére. Akkor
tehát,sokan,
nem kell
félni
a
ismeréssel
méltatták
mert
nagy
jelen veszedelemtõl,
mert
ez csak egy
termeténél
és lehengerlő
felszólalásainál
is
emlékezetesebb
a figyelmessége
rövid
epizód a nép volt
életében.
Nem ez a
és
alázata.
A vitákban
figyelembe
vég,azIsten
folytatást
ígért. Most
az a
vette
a másik
érveit
és érdekeit;
dolgunk,
hogy oldal
erõsen
ráálljunk
Isten
megtiszteltetésnek
ha Deák
szavára. Így bátorítjaszámított,
Mózes a népet:
Ne
idézett valakit. Nem volt törtető, de feféljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
lelősséggel szolgált mindig. Anya nélkül
hogyan
megelszenvedve,
ma az Úr benneés
apja szabadít
elutasítását
távoteket!
2Mózes
14:
13,
14. nevelődött.
li rokonok figyelmességén
Mózes nem tanult.
okosabb,
mint
a nép, csak
Szorgalmasan
Zala
vármegye
nemesei
javasolták,
beteg bátyja
hehisz Istenben,
és ahogy
hit beszédét
mondja
lyett
inkább
ő szolgáljon
a pozsonyiHa
ditovább
az üldözött
szabadoknak.
étán
maradt
gyerekek
Isten (egyébként
az aki, akkorárván
teljesíti
az Õ beszédét.
állami
fáradozott éppen). Ékes
Ebben ellátásán
hitt Mózes.
felszólalásai
a
jobbágyság
érdekében,
Ha azt kérdezte volna valaki
Mózes-a
szólásszabadságért és más polgári szatõl: Mikor teljesíti(legutolsó
Isten, amitbeszédében
megígért?
badságjogokért
Erre
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,a
az amerikai példa követését javasolta
hogy: Nem tudom.
Ha valakia azt
kérvallásszabadság
kérdéseiben)
retorika
dezte volna: Mózes,
meg nemintapéldányai
lettek.mondd
A Batthyányi
kormányban
(a 1848.
március
15-i Isten
forrakünk, hogyan
szabadít
meg
dalom
kirobbanása
után) az helyzetbõl?
igazságügyi
bennünket
ebbõl a lehetetlen
tárcát
és aválaszolhatta
forradalom leverése
Mózesvezette,
csak azt
volna,
után
kockáztatva
tárhogy:saját
Nembiztonságát
tudom! Egyet
azonban tugyalt
a
győztes
féllel.
Hadbíróság
elé
dok! Az
Úrőharcol
és ahúzódott,
lehetetkerült.
Bár
kehidaiértetek,
birtokára
lenbõl is ki tud
vezetni,
mert Õ az Úr.
hamarosan
újabb
feladatokkal
keresHinni
jelenti,
kotékEz
fel:a bibliai
így letthit.
Deák
a azt
békés
átalakumolyan
veszem azt,
Isten mond, haa
lás
vezéralakja.
Báramit
népszerűségében
annak minden
látszikután
is.
csúcson
járt, azellentmondani
1867-es Kiegyezés
(amivel
jelentős
önállóságot
vívott
Nem tudom,
hogyan
szabadít meg,
csakki
Magyarországnak),
többéés amit
nem nekem
vállalt
várok rá és hiszek benne,
megbízást.
Egyre A
súlyosbodó
mond, megteszem.
többi pedigszívbeaz Õ
tegségére
hivatkoztak
feladata. Útat
nyitni aa barátai,
tengeren,a „haza
lefébölcse” azonban elvégezettnek látta a
kezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
munkáját.
bocsátani
egyiptomiakra...
a
Olykor az
szinte
lehetetlennekmind
tűnik
Szabadító Úregyetértésben
feladata. Õ viszi
véghez
a
„egymással
lenni.”
Még
kegyelembõl.
foaszabadítást
gyülekezeti
közösségbenHit
semáltal
könnyű
ez,
pedig mi
„egyáltal
test”
vagyunk,
ami –
gadhatod
el. Hit
élhetsz
szabadon,
lényegénél
- csak egy
„fő” vezetébár mindigfogva
üldözötten,
de ugyanakkor
se
alatt létezik. mert
Viszont,
a lelki
fejlődégyõzelmesen,
az Úr
hadakozik
sünknek
is
terepe
ez
a
közösség,
amiben
érted.
az éretlenségnek nem ugyanazon a fokán
A tengerparton
a halál
kapujában
találkozunk
egymással.
Fontos
hát észálltak,
Isten
pedig
megnyitotta
revenni és követni azoknak a számukpéldáját,
ra aznem
élet törtetnek,
kapuját, ésvagy
õk átléptek
a haakik
fontoskodnak,
lálból azalázatosak.
életbe.
hanem
Ha keresni kell az
ilyent,
nem
feltűnő
tulajdonság az
Ezt amert
lépést
te se
halogasd!
alázat, megéri. Nehéz az alázatosakkal
tartani. Nem visszahúzódók
ők, hanem
Lukács János

szolgálatra
készülők.
Úgy Egyház
adnak helyet
Magyarországi
Baptista
másoknak,
hogy
bármikor
melléjük állBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
hassanak a bátorításukkal, segítségadás4100
u. 2.szánsal.
AzBerettyóújfalu,
alázatos emberEötvös
a megértés
www.baptista.hu/berettyoujfalu
dékával
figyel. Örül a másik sikerének,
méltatja és vigyázza az eredményeket.
KedvesTisztában
Testvéreink
JézusképességeiKriszSzelíd.
van saját
tusban!
vel, de a gyengeségeivel is – nem úgy,
Kedves
Amerikai Magyar
Baptistafonmint
az alázatoskodó.
Neki igazán
tos a közösség, mert tudja már, Jézus köSzövetség!
rül jóféle változásokat láthat.
„Nem
igazságtalan
azszeretetről
Isten, hogy
A képmutatás
nélküli
tanít
elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
és a
Pál apostol a Rómaiakhoz írt levélnek
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
az istenÕ
ezeniránt,
a szakaszán.
Előtte az igazi
neve
amikor
szolgáltatok
és
szoltiszteletről
és a kegyelmi
ajándékokról
gáltok
szenteknek.”
(Zsid 6:10)
szólt.aÉrdekes
utánajárni,
hogy más leveleinek is mely pontján tér vissza az aláKöszönjük,
hogy(Ef
gondoltak
ránk
ne-Kol
zat
fontosságára
4,2; 2Kor
10,1;
héz
helyzetünkben.
3,12)! Hamar kiderül, hogy nem ezzel
Imaházunk
leomlása
és
kezd,
mert aaugusztus
krisztusivégi
életvitel
lényegélebontása
utánA jó
reménységgel
va- álről van szó.
meggyőzöttség
áldott
gyunk
afelõl,amikor
hogy Isten
ben-sok
lapotáról,
az Úrmegsegít
jelenlétében
nünket
egy új és
szépmár.
hajlékot
építeni
más
bálvány
eldőlt
A
makacskodó
istentiszteletek
céljára,
az Õ neve dicsõ„én” megdöntése
a legnehezebb.
Az is
ségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
nehezíti,
hogy
a
hívőnek
már
valós
értékezdjük meg, addig a nem várt tervekekről
is
kell
döntenie.
Mit
tegyen
velük,
zéssel és az engedélyek beszerzésével
hiszen Jézusnak mondott köszönetet érfoglalkozunk.
tük?
Vagy,és
aztszándékunk
jelentené az végrehajalázatosság,
Tervünk
hogy
lemondunk
a
meggyőződésünktására fogjuk fordítani a kedves testvérek
ről? számunkra
Éppen ellenkezőleg!
alázatos
által
eljuttatott Az
összeget:
ember
olyan
erős,
hogy
tudatosan
vál$5,000, azaz ötezer dollárt.
lalt felelősségét képes szelíden, maga
Ezúton is
megköszönve
testvéreink
tűrtetőn
megélni
még akkor
is, ha ezt
segítségét,
kérjük továbbra
is a minket
és a
mások gyengeségnek
tartják.
Példája
azMester,
Úrra figyelõ
imádságaikat!
Mindenmaaki ránk
hagyta: “Vegyétek
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.meg
gatokra az én
igámat,
és tanuljátok
tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos
Testvéri
szeretettel a Berettyóújfalui
szívű,
és megnyugvást
találtok lelketekBaptista
Gyülekezet
nek” (Mát
11,29). nevében:
Pappnagyravágyás
Dániel lelkipásztor
Imádkozzunk
mentes
alázatért! Szatmári István gondnok
Lisztes
TiborJózsef
presbiter
Novák

===========================
Alázat az az út, amelyen
VÁRJ MÉG!
Megváltónk
járt.
AJózsué
mennybe
csak
az jut, ki
követi e példát.
3:16
(2Móz
14,21-22)
Csak reá nézek hát, és szívem vágytól ég,
Hogy hasonlítsak rá, kiMegállt
legszebba víz.
mintakép!Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
Kevély és büszke szív az Úrnál meg nem
megállt,
állhat.
s
rakásra
Kegyelmet csak a hív és alázatosgyûlt,
várhat.
feszült,
Ez engem arra int, hogy hív legyek,
szerény,hullám hullámra hõkölt.
Megállt
S ha szeme rámtekint, kegyelmet
egy
percre,
nyerjek én.
amíg a túlsó partra
Ha kísért dőre dölyf, hogy
foglyul
ejtse
át nem
értünk.
szívem,
E példa tündököl, s Várj
én rátekintek
híven.
még Uram!
Ez nékem új erőt és
új kegyelmet
Kezed
ne vedd ád,
el!
Hogy szolgálhassam
Őt alázatban
Még mindig
itt vagyok,
tovább.
még mindig itt vagyunk sokan.
Páth Géza (HH 238)
Herjeczki Géza (1977)

6.2010.
oldal szeptember

Az AtyaSZABADOK
kebelén
ÜLDÖZÖTT

Egy
kis maradék
a karácsonyi asztalról
folytatás
az 1. oldalról
“Istent soha senki sem látta: az egyAz életFiú,
gyötrelem,
de azért
van mit
enni,
szülött
aki az Atya
kebelén
van,
az
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
jelentette ki őt.” Jn. 1:18.
a“Az
tisztességes
temetéshez
valóἐξηγεῖσθαι
jogukat is
egzegézis
szó a görög
megtarthatták.
Az élet
egy merõ kinlódás,
(kivezetés,
kifejtés,
megvilágítás,
értelreménytelenség
és
halál.
hát ezisszakjobb,
mezés) szóból származik.De
Vallásos
mint a semmi,
és úgyszövegmagyarázat,
sincs kilátás ennél
kifejezés,
jelentése:
többre. Fogadjuk el a helyzetet,
az adott
szentírás-magyarázat.
Szűkebbésértelemben
az egzegézis
teológiai
tudományág:
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
a Biblia
elemző
és értelmező
magyaráHányan
tengetik
az életüket
ma is
zatának
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ezzel a rabszolga-gondolkodással?
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Az
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és ki nem
egzegézis
tudományában
jártas tudós az
hozta õket
a szolgaság házából.
egzegéta.” (Wikipédia)
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit 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
Mivel
Istent soha
senki nem minden
látta, a
az
éjszakán.
A szabadulás
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jött el hozzánk
testben, hogy
kifejtse,
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
értelmezze
nekünk Istent.
szóval a
minden pillanatot
figyelõMás
tekintetével
Fiú,
az
Atya
egzegétája.
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
Az Ószövetségben
megismertük
Isten
koszos,
rongyos nép,
hogy az Isten
nagyságát,
szentségét,
szigorát,
igazsászemélyesen
gondoskodik
róluk,
és
gosságát...
De ha igazán
meg akarjuk
mindent félretéve
figyel rájuk?
ismerni
érez Ő a
1500Isten
évvelszívét,
késõbbhogyan
ismét virrasztott
teremtményei
iránt, akkor
a Fiúra
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az Isten a Gecsemáné
kertben,
azon
tekintenünk,
aki
az
Atya
kebelén
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csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
Jánosaapostol
azon
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hajnalon,használja
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kifejezést.
Az
evangéliumában
említi azt
szabadításunk történt.
a pillanatot
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vacsorán, amikor
Sõt, személyes
van ar-a
szeretett tanítvány ráhajolt Jézus kebelévelem együtt
Úr
re,ról,
és hogy
megkérdezte
ki az virrasztott
aki eláruljaazőt.
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
Meghitt közvetlenség sugárzik abból a
rólam is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
mondatból.
Ugyanígy
Isten Fia
az Atya
kebelén nyugszik, és ő ismeri legméÜldözött
szabadok,
gyõztes
szabalyebben
az Atya
gondolatait
és érzéseit,
dok.
Elindultak
tehát.
Nem
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teszándékait és terveit.
lekommunikáció.
Nem
lehetett
mobilSoha nem érthetnénk meg Istent ha az
telefonon
rákérdezni
a sor Az
elején,
hogy
Ige
nem öltött
volna testet.
inkarnáhátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
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asszonyok,
gyermekek,
ben fejthette ki számunkra a Fiú, hogy
öregek,azjuhok,
szekerek,
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Atya. barmok,
János apostol
azt állítja
láthatatlan
konvoj.hogy
A Veres
partkésőbb
a levelében,
Istentenger
a szeretet.
vernek,el megpihennek.
EgyAján
Fiútábort
magyarázta
nekünk az Atya
lészer csak
felröppen
a hír, tehette.
az egyiptomi
nyegét,
és ezt
csak testben
sereg
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nem olyan
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ElõlŐaatenger,
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a ban.
miénk.
testével
magyarázta
el Isten
A nép elõbb
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kiált
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szeretetét.
Szüksége
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aztán pedig neki amit
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dárdával.
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testre, hogy
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jére rányomhassanak
töviskoronát,
Egyiptomból?
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14: 10,
11. Jobb
hogy
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megtéphessék,
hogya szembetomban.
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népnek
köphessék.
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a hátát
verőkhite,
de mégŐ
nagyon
gyenge
az aahit.
Ha
nek,
és
orcáját
a
szaggatóknak
és
nem
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rejtette el az arcát a köpdösések és gyade
ha balul elől.
üt ki valami, máris pánilázkodások
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és
bûnbakot
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Ezért született meg
karácsonykor,
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
ezért öltött testet, hogy legyen mivel
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szinten
a hitéletében.
tünk, hogy
teljes és tökéletes legyen az
Ekkor Mózesnek
eszébevégre
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egzegézis.
Hogy megértsük
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Isten ezt aAkkor
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földjére.
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folytatást
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ráálljunk
Isten
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Így bátorítjavolna,
Mózesaza pedig
népet:csak
Ne
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meglátjátok
kárhoztat, de kiutat nem biztosít.
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szabadít
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az őmeg
szeretete
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mint a nép,
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üldözött szabadoknak.
egzegézised.
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Jánoshitt
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idézi Jézust az evangéliEbben
Mózes.
umában:
Aki
hisz,
annakvalaki
belsejéből
élő
Ha azt kérdezte volna
Mózesvíznek folyamai áradnak mások felé.
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Lukács Jánosvolna,
Erre Mózes csak azt válaszolhatta
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérMELBOURNE
dezte volna:
Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
„Elmúlt
újra
egy esztendő...”
bennünket
ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
Szubjektív
beszámoló
Mózes
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hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
„Elmúlt újra egy esztendő, / És aztuÚr
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– ennek
a gyermekéneknek
jutottak
lenbõla iskezdő
ki tud sorai
vezetni,
mert Õ eszembe,
az Úr.
amikor
készülődtem
a beszámoló
ös�Ez a bibliai
hit. Hinni
azt jelenti, koszeállításához.
A
2020-as
évre
visszatemolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
kintve,
a legjobb
összefoglalást
éppis.
az
annak minden
ellentmondani
látszik
idézett
ének hogyan
soraivalszabadít
tudom meg,
csak csak
kifeNem tudom,
jezni.
év van
mögöttünk,
amilyet
várok Olyan
rá és hiszek
benne,
és amit nekem
legtöbben közülünk még senki sem élt
mond,
megteszem.
A többi
pedigsorolni,
az Õ
át.
Lehet,
hogy sokáig
tudnánk
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
hogy milyen veszteségeket okozottlefészákezni a az
harcikocsik
kerekét, az
homályt
munkra
elmúlt év, azonban
is igaz,
bocsátani
az aegyiptomiakra...
a
hogy
ebben
különösen nehézmind
évben
Szabadító
Úr feladata.
Õ viszi véghez a
olyan
áldásokat
is megtapasztalhattunk,
amelyeket
lenne elfelejteni.
szabadítástkár
kegyelembõl.
Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
Novák József testvérék
bár mindig üldözötten,
de ugyanakkor
villámlátogatása
Melbourne-ben
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
Még a 2020-as év elején, az ausztrál
érted.kellős közepén volt lehetőségünk
nyár
A tengerparton
a halál
kapujábanés
Novák
József lelkipásztor
testvéremet
álltak, Isten
pedig Györgyit,
megnyitotta
számukkedves
feleségét,
néhány
óra
ra az életvendégül
kapuját, és
õk átléptek
a hahosszára
látni.
Semmiképpen
lálbólhagytuk
az életbe.
sem
volna ki ezt a találkozást,
hiszen
túlte gyakran
van lehetőséEzt anem
lépést
se halogasd!
günk megvendégelni a Szövetség valamely lelkipásztor-családját.
Lukács János

Amikor értesültünk
arról,
hogy NoMagyarországi
Baptista
Egyház
vák
testvérék
egy
hajókirándulás
során
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Melbourne-t
is
érintik
és
néhány
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. órát
tölthetnek városunkban, minden tőlünk
www.baptista.hu/berettyoujfalu
telhetőt
megtettünk, hogy találkozhassunk velük. Néhány napra ugyanis elKedves kikapcsolódni
Testvéreink Jézus
utaztunk
a nyáriKriszszabadtusban!
ságolás idején, de igyekeztünk hazaérni
Kedves
Amerikai
Magyar
Baptista
január
25-ére,
szombatra,
hogy
találkozSzövetség!
zunk Józseffel és Györgyivel.
A néhány
órát, amely
rendelkezésre
„Nem
igazságtalan
az Isten,
hogy
állt,
igyekeztünk
maximálisan
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl kihaszés a
nálni. Csak
remélni
tudom, hogy
nem
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az Õ
voltiránt,
túl kimerítő
és Györgyi
neve
amikor József
szolgáltatok
és szol-számára.a szenteknek.”
Ugyanis, miután
központi kegáltok
(Zsid a6:10)
reskedelmi negyed nevezetességeit és
néhány
jellegzetes
épületet – ránk
a közel
Köszönjük,
hogy gondoltak
ne-300
méter
magas Eureka toronyházat, a Szt.
héz
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
Novák Józsefékkal az Eureka torony
Lisztes Tibor presbiter
"üvegkalitkájában" / A Federation

Square absztrakt épületei előtt
===========================
Pál anglikán székesegyházat – belülről
is megmutattuk
városközpontban, elVÁRJaMÉG!
viharzottunk
imaházhoz
egy ebédre.
Józsué 3:16az(2Móz
14,21-22)
A kb. 35 km-es utat aztán visszafelé is
megtettük, hogy testvéreink
Megálltidőben
a víz. a
hajón legyenek. Személy szerint nagyon
Minthogyha
óriási kéz
örülök annak,
hogy testvéreinknek
tartotta volnaimaháföl,
megmutathattuk gyülekezetünk
megállt,
zát, ahol még egy rövid imaközösségre
rakásra
gyûlt,
is jutott időnk. Annaks pedig
még
jobban
feszült,
örülök, hogy Melbourne-ben újból
venhullám
hullámra
hõkölt.
dégül láthattunk
egy
amerikai
magyar
Megállt
baptista lelkipásztort.
egy percre,
Dr. Kálmán László
vezetőkonzul
amíg
a túlsó partra
gyülekezetünkben át nem értünk.
Még a koronavírus-járvány ausztráliai
Várjmásodik
még Uram!
kitörése előtt – március
vasárne vedd el!
napján – látogatottKezed
el gyülekezetünkbe
Még mindig
itt vagyok,
Dr. Kálmán László
vezetőkonzul.
Mamég mindig
itt vagyunk
sokan.
gyarország
melbourne-i
konzulátusának vezetője már ismerősként keresett
Géza (1977)
fel bennünket, Herjeczki
hiszen a megelőző
évben

7.2010.
oldal szeptember

már
járt gyülekezetünkben.
SzeméÜLDÖZÖTT
SZABADOK
lyében egy nagyon nyitott, barátságos
folytatásismerhettem
az 1. oldalrólmeg. Talán azért
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volt
létére
ennyire
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lánya
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megtarthatták.
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élet
egy
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kinlódás,
hogy az előző vezetőkonzul
volt
reménytelenség
és
halál.
De
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ezis
irányunkban ennyire nyitott. Nemjobb,
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mint
a semmi, és úgy sincs
kilátás
ennél
járt
gyülekezetünkben,
csupán
az akkor
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helyzetet, és az adott
szolgáló
alkonzul,elaafeleségével.)
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próbáljuk
tenni.
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az
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ma is
Amerikai Egyesült Államokban is ismeezzelcsenghet,
a rabszolga-gondolkodással?
rősen
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végénaezmia megbízatása
véget
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Milyen
Szabadítónk?
2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
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félretett
és csakamikor
az Õ népére
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Isten
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személyesen gondoskodik
róluk, és
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munkáját
is. ismét virrasztott
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Gyülekezeti
szolgálatok
a a pénteken,
csütörtök éjszakán,
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Facebookon
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
Ami az elmúlt
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van
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virrasztott
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amikor
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– nem
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tarthattunk összejövetelt. GyülekezetünkÜldözött
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oldalán jelentkezünk
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alkalomra
egy 15-20
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Egyiptomból?
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14: 10,perces
11. Jobb
üzenetet.
lett volna szolgaként meghalni EgyipEbben az
időszakban
próbáltomban.
Kiderül,
hogymég
vannem
a népnek
koztunk
élő
közvetítéssel,
ezért
minden
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 egyiptoMelbourne-i
Első Magyar
miakAkezébõl,
és beviszi
népétBaptista
az ígéret
Gyülekezet Facebook oldala
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
egyes
szolgálatot külön
kellett
rögzíteni
jelen veszedelemtõl,
mert
ez csak
egy
és
külön-külön
feltölteni
azokat
az interrövid epizód a nép életében. Nem
ez a
netre.
Ez pedig
elég sok
időtMost
igényelt:
vég, Isten
folytatást
ígért.
az aa
felkészülés a szolgálatra, a szolgálatok
dolgunk, és
hogy
ráálljunk
Istena
rögzítése
azokerõsen
feltöltése.
Ha pedig
szavára.nem
Így bátorítja
Mózes
népet:
Ne
felvétel
sikerült elég
jól,aújra
fel kelféljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
lett azt venni. Velem is megtörtént, hogy
hogyan szabadít
meg ma
az Úr bennevalamilyen
technikai
probléma
miatt
teket! 2Mózes
14: 13,
14.20 perces igeháromszor
kellett
a kb.
szolgálatot
rögzíteni.
már
Mózes nem
okosabb,Harmadjára
mint a nép, csak
eléggé
fáradt voltam,
azonban mondja
minden
hisz Istenben,
és a hit beszédét
fáradságot
a tény, hogy ilyen
tovább az megért
üldözöttaz szabadoknak.
Ha
módon
a gyülekezet
testIsten azszolgálhattunk
aki, akkor teljesíti
az Õ beszédét.
vérisége
felé.
Ebben hitt
Mózes.
Ha
azt
kérdezte
volna
valaki MózesVégzősök ballagása
a magyar
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
nyelviskolában
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
Az elmúlt
év egyikHakellemes
színfolthogy:
Nem tudom.
valaki azt
kérja volt számomra részt venni november
dezte
volna:
Mózes,
mondd
meg
14-én a végzős diákok ballagásán, a nemakünk,nyelviskolában.
hogyan szabadít
megezt
Isten
gyar
Tehettem
ketbennünket
ebbõl a lehetetlen
helyzetbõl?
tős
minőségemben:
édesapaként
és lelMózes csak azt
válaszolhatta
volna,
kipásztorként.
Ádám
fiúnk ugyanis
ott
hogy:
Nem tudom!
Egyet
azonban
tuvolt
a ballagók
között,
miután
sikeresen
érettségizett
magyar
nyelvből.
Körlaki
dok! Az Úr harcol
értetek,
és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani
egyiptomiakra...
mind
a
Ballagás az
a magyar
nyelviskolában
Ádám
Szabadító
Úrülő
feladata.
viszi véghez
a második
sorbanÕ
jobbról
az első a
szabadítást kegyelembõl. Hit által foÁgnes
magyartanárnő
figyelmességét
gadhatod
el. Hit által élhetsz
szabadon,
és
pedig külön
kiemelném,
bárkedvességét
mindig üldözötten,
de ugyanakkor
hiszen
tudva, hogy
baptista
gyõzelmesen,
mert aazmagyar
Úr hadakozik
gyülekezet lelkipásztora vagyok, felérted.hogy a ballagási ünnepség végén
kért,
A tengerparton
a mondjak
halál kapujában
szóljak
néhány szót és
egy áldó
álltak, Isten pedig megnyitotta számukimádságot.
raHálás
az életvagyok
kapuját,
õk átléptek
haaz és
Úrnak,
hogy aa Biblálból
az életbe.
lia
szavaiból
kiindulva megoszthattam
néhány
hogy a magyar
Ezt agondolatot
lépést te searról,
halogasd!
nyelvet is gyakorolni kell, hogy el ne
Lukács János
felejtsük azt az emigrációban,
ahogyan

Krisztusba
vetettBaptista
hitünketEgyház
is naponta
Magyarországi
meg
kell
élnünk.
„De
te
maradj
meg
Berettyóújfalui
Baptista
abban, amit tanultál,
és Gyülekezet
amiről megbi4100 Berettyóújfalu,
u. 2.
zonyosodtál,
tudván, Eötvös
kiktől tanultad”
www.baptista.hu/berettyoujfalu
(2Tim
3,14) – ezt az igeverset olvastam
fel a végzősöknek, Isten áldását kérve
Kedveséletükre,
Testvéreink
Jézus
Krisztovábbi
illetve
a nyelviskola
tusban!
hatékony működésére és az ott dolgozó
tanárok
Kedvesmunkájára.
Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!
Újból tarthatunk istentiszteleti
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
alkalmakat
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
Ennek amelyet
mondatnak
talán nem az
is lenne
szeretetrõl,
tanúsítottatok
Õ
hírértéke,
ha nemszolgáltatok
a koronavírus-járvány
neve
iránt, amikor
és szolsújtotta
időszakról (Zsid
lenne6:10)
szó. Egyébgáltok
a szenteknek.”
ként sohasem gondoltam volna, hogy az
ún.
„szabad hogy
világ”gondoltak
itteni részén
fogom
Köszönjük,
ránk nemegélni,
hogy nyolc hónapig nem tarthéz
helyzetünkben.
hatunk
nyilvános
istentiszteletet.
Imaházunk
augusztus
végi leomlásaPedig
és
ez is bekövetkezett.
Nem egy kommulebontása
után jó reménységgel
vanista afelõl,
országban,
egy liberális
gyunk
hogyhanem
Isten megsegít
ben-demokráciában.
hogy az
emberi
nünket
egy új ésÉrtem
szép én,
hajlékot
építeni
élet mindennél
fontosabb,
de –dicsõérdekes
istentiszteletek
céljára,
az Õ neve
módonA –munkálatokat
amíg az élelmiszerüzletek,
ségére.
jövõ tavasszal a
gyógyszertárak
és aa bankok
nyitva
kezdjük
meg, addig
nem várt
terve-voltak a és
legszigorúbb
megszorítások
idején
zéssel
az engedélyek
beszerzésével
is, mivel nélkülözhetetlennek voltak mifoglalkozunk.
nősítve,
addig
a templomokvégrehajés istentiszTervünk
és szándékunk
teletifogjuk
helyek
zárva akellett
tására
fordítani
kedvesmaradjanak,
testvérek
mertszámunkra
ezek nem voltak
nélkülözhetetlenáltal
eljuttatott
összeget:
nek nyilvánítva.
$5,000,
azaz ötezerSzomorú!
dollárt.
Az említett nyolc hónap egyébként
Ezúton
is hogy
megköszönve
testvéreink
úgy
telt el,
erre az időszakra
esett
segítségét,
kérjük továbbra
is a minket
és
virágvasárnap,
nagypéntek,
húsvét,
azJézus
Úrra figyelõ
imádságaikat! Minden
mennybemenetelének
ünnepe,
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.
pünkösd, illetve
anyák
és apák
napja is.
Csupán otthonainkban, családi körben
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
ünnepelhettünk.
A gyülekezet
testvériBaptista
Gyülekezet
nevében:
ségével pedig lélekben.
November Papp
22-e Dániel
óta újból
tarthatunk
lelkipásztor
istentiszteleteket
az István
imaházban.
Úgy
Szatmári
gondnok
döntöttünk, hogy
élő Tibor
adásban
közveLisztes
presbiter
títjük az alkalmakat gyülekezetünk
===========================
Facebook oldalán. Hálás vagyok Ádám
fiúnk ügyességéért és szolgálatkészségéért, aki
az okostelefonját
VÁRJ
MÉG! használva
teszi
lehetővé
közösségünk
idősei és
Józsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
betegei számára, hogy otthonaikban
kövessék figyelemmel az istentiszteletet. Az pedig már csakMegállt
ráadás, aésvíz.
Isten
Minthogyha
óriási kéz
kegyelme, hogy
így istentiszteleteinkbe
tartotta
volna föl,
betekintést nyerhetnek
a Kárpát-medenmegállt,
cében és az észak-amerikai kontinensen
élő hittestvéreink is. s rakásra gyûlt,
feszült,
Horváth Ferenc
lp.
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
A szeretet
egy percre,
A legszentebb érzés,
legdrágább
valóság:
amíg
a túlsó partra
az igaz szeretet.
át
nem
értünk.
Ez a legfőbb áldás: a Lélek gyümölcse,
töltse meg szívedet!
mégJézus
Uram!
Ha bűnbánó szívvel,Várj
borulsz
elé,
Kezed
ne
vedd
el!
megtisztít teljesen!
Még
mindig ittszáll
vagyok,
A tiszta lélekbe
mennyekből
alá
mindig itt vagyunk sokan.
Istenmég
szeretete!
Id. dr. Vass Gergely
Herjeczki Géza (1977)

8.2010.
oldal szeptember

Youth
Conference
on the Internet
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás
az 1. oldalról
EMABISZ
- December 12.
He is Coming.
Az élet gyötrelem,
de azért van mit enni,
van húsosfazék,
fokhagyma
és uborka, és
Are You Waiting?

a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.

a mi találtam
Szabadítónk?
A Milyen
facebookon
rá az 2Mózes
Erdélyi
Magyar
Baptista
Ifjúsági
Szövetség
itt
12:42-ben
találunk
egy különös
mondalátható
meghívójára.
tot Istenrõl.
Virrasztott
Úr azon
az éjszakán,
Várod
már? az
Előadó:
Püsök
Dániel
amikor kihozta
Egyiptomból. Ez az
(Torontó),
téma:õket
Advent.
éjszaka az Úré volt.
Juhász
Róbertet,
az ifiszövetségünk
Micsoda
evangélium
van ebben a
alelnökét
kérdezem.
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
It was
a
Róbert:
Izráel
õrizõje
nemunexpected
szunnyad ésbutnem
pleasant
surprise
to hogy
be invited
to this
alszik. Mit
jelent az,
virrasztott
az
event.
Daniel
Pusok was
thekihozta
main
Úr azon
az éjszakán,
amikor
speaker
and he was the one who
népét Egyiptomból?
mentioned
theszólva
conference
to the
Emberileg
– Isten mindent
youth
on
Facebook.
This
was
a azon
first
félretett és csak az Õ népére figyelt
time
for me to A
be szabadulás
in an onlineminden
youth
az éjszakán.
conference,
I must sayfelügyelte,
I enjoyed
mozzanatátand
személyesen
it. There were many good songs and
minden pillanatot figyelõ tekintetével
teachings given within the few hours
kísért
Hát kicsoda
that
thevégig.
conference
was. ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
Mondj valamitgondoskodik
az erdélyi fiatalokról.
személyesen
róluk, és
Van
kapcsolatotok
velük?
Személyes,
mindent
félretéve figyel
rájuk?
vagy1500
szövetségi
szinten?ismét
Mennyi
fiatalt
évvel késõbb
virrasztott
vártak
errea aGecsemáné
konferenciára?
az Isten
kertben, azon a
didn't recognize
much
Róbert: Iéjszakán,
csütörtök
azon a pénteken,
people,
a few
who went
to theaNaazon aonly
húsvét
hajnalon,
amikor
mi
gyon
Nagy Tabor
back in the summer
szabadításunk
történt.
of 2017
Debrecen.
However, others
Sõt, in
személyes
bizonyságom
van arfrom
our velem
youth együtt
knew virrasztott
more people
ról, hogy
az Úr
since
some
of them
came
from
that
28 évvel
ezelõtt
egy téli
estén,
amikor
area.
For
instance,
Norbi
Erdokozi
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
originated from the city of Zilah, so for
him Üldözött
he recognized
more
people.
For
szabadok,
gyõztes
szabasome,
probably
all
faces
were
new.
dok. Elindultak tehát. Nem volt teAs for the expectation
of people,
lekommunikáció.
Nem lehetett
mobilI was expecting around 80 people.
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
The overall expectation based on
hátul
minden rendben
Közel100
két
the
Facebook
looked van-e.
like about
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
or so would join. I think about 120 or
öregek,
juhok,joined,
barmok,
szekerek,
140
actually
based
fromvégemy
láthatatlan konvoj. A Veres tenger partmemory.
ján tábort vernek, megpihennek. EgyÉltek-e
bekapcsolódási
lehetőséggel
szer
csaka felröppen
a hír, az
egyiptomi
a sereg
mi fiataljaink?
S
volt-e
valamilyen
leközeledik. Kitör a pánik a táborhetőségünk
a szolgálatra?
ban. Elõl a tenger,
mögöttük az ellenség.
Yes,segítségért
the Newkiált
York
youth
ARóbert:
nép elõbb
Istenhez,
sang
few songs.
TheyMózesnek:
sang "Drága
aztána pedig
neki esik
Mit
Felség",
"Csak miért
Benned
Bizom
tettél velünk,
hoztál
ki Uram",
minket

2021.
január
3. oldal
and "Ma Csak2Mózes
Almodom
Arrol."
Also,
Egyiptomból?
14: 10,
11. Jobb
we
split
up
into
groups
to
have
a
quick
lett volna szolgaként meghalni Egyipprayer session.
in the
tomban.
Kiderül,I happened
hogy van toa be
népnek
same Zoom room as Zsolt Kulcsar. He
hite,
de még nagyon gyenge az a hit. Ha
lead the group into prayer. So we even
jól
mennek
dolgok,
tisztelik
az rooms
Urat,
participateda in
leading
prayer
de
ha
balul
üt
ki
valami,
máris
pánion top of singing songs.
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
Hallottál
valamilyen
hibás,
hogy ide
jutottunk?visszhangot a
konferenciáról?
hogy
Mellesleg, sokNeked
keresztyén
tarttetszett?
ezen a
Mire
emlékszel
szívesen?
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek
eszébeI jut
The feedback
got Isten
from
Róbert:
ígérete.
2Mózes
6: 6-8. Isten
megígérte,
those who
listened
in were
good.
We liked
how it was
organized
and
hogy
megszabadítja
õket
az egyiptovery kezébõl,
well put és
it beviszi
was. I népét
reallyazenjoyed
miak
ígéret
everything,
especially
seeing
some
földjére.
Akkor
tehát, nem
kell félni
a
old
faces
that
i
haven't
in
a
while.
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy I
hope epizód
we canado
more often.
I feel
rövid
népthis
életében.
Nem ez
a
like this will strengthen and increase
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
the relationships between Hungarians
dolgunk,
erõsen ráálljunk Isten
all aroundhogy
the world.
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 kérOne thing that stuck to me was a
dezte
volna:
Mózes,Pusok's
monddpreaching.
meg nesmall part of Daniel
künk,
hogyan
szabadít
meg aIsten
Near the
end, he
mentioned
story
bennünket
ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
about a boy
who
was like the
prodigal
Mózes
csakdisappointed
azt válaszolhatta
volna,
son, who
his parents.
hogy:
Nem
tudom!
azonban
The boy
wrote
to hisEgyet
parents
telling tuhim
aboutAza Úr
treeharcol
that értetek,
was always
passed
dok!
és a lehetetby when
went
on the
train.
lenbõl
is kihetud
vezetni,
mert
Õ azHe
Úr.told
hisEz
parents
that
if
they
forgave
him
for
a bibliai hit. Hinni azt jelenti, kothe
things
that
he
did,
then
put
a
white
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
handkerchief
on the tree for
himis.to
annak
minden ellentmondani
látszik
see. As the boy was on the train, he
Nem
tudom,
hogyan
szabadít
csak
looked
at the
tree and
whatmeg,
he found
várok
rá
és
hiszek
benne,
és
amit
nekem
was amazing. His parents covered
mond,
megteszem.
többi sheets
pedig azfrom
Õ
the whole
tree withAwhite
feladata.
Útat
a tengeren,just
lefé-to
all around
thenyitni
neighborhood
kezni
harcikocsik
make asure
the boy kerekét,
couldn'thomályt
miss it.
bocsátani
az this
egyiptomiakra...
mind a
Daniel gave
story as an example
of how God
for us
and véghez
shows us
Szabadító
Úrwaits
feladata.
Õ viszi
a
how much he's
willing to Hit
andáltal
ready
szabadítást
kegyelembõl.
fo-to
forgive us.
gadhatod
el. Hit által élhetsz szabadon,
bárKöszönöm,
mindig üldözötten,
de egy
ugyanakkor
Róbert, így
kicsit mi
gyõzelmesen,
mert
az Úr
is bele látunk az
óhazai
és hadakozik
a mi fiataljaink szolgálatába. Végül szólj néhány
érted.
szót
hogy lesz-e
az ilyen
Aarról,
tengerparton
a folytatása
halál kapujában
„közös”
ifjúsági
munkának?
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra Robert:
az élet kapuját,
és õk átléptek
a haYes, there
will be
an
lálból
az életbe.
upcoming
youth online conference
with MABIM on January 30th. I expect
Ezt a lépést te se halogasd!
even more people to be tuning into
this conference, Lukács
especially
János since

Hungarians
fromBaptista
around the
world will
Magyarországi
Egyház
also
be
joining.
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.éneke:
Check
out: New York-i
fiatalok
www.baptista.hu/berettyoujfalu
https://www.youtube.com/

watch?v=wVXXL7K8QV8
Kedves
Testvéreink
Jézus KriszPüsök Dániel
igehirdetése:
tusban!
https://www.youtube.com/watch?v=nKedves Amerikai Magyar Baptista
DV-HguEYk&t=1051s
Szövetség!
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
WHATa A
CONFERENCE
elfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
és !a
szeretetrõl,
melyet
az Õfor
As a way
to gettanúsítottatok
our hearts ready
neve
iránt, amikor
szolgáltatok
és szolChristmas
this past
year, the
Erdélyi
gáltok
a szenteknek.”
6:10) Szövetség
Magyar
Baptista (Zsid
Ifjúsági
organized an online youth conference to
Köszönjük,
hogy
gondoltak
ránk nehave
fellowship
during
Advent.
héz helyzetünkben.
Despite the inconveniences that
Imaházunk
végi leomlása
és
comes
withaugusztus
the coronavirus
pandemic
lebontása
után jó
reménységgel
vain not having
a large
crowd of people
gyunk
afelõl, hogy
Isten
megsegít
congregate
in one
location,
an benonline
nünket egy új és
szép hajlékot
építeni
conference
allowed
many
istentiszteletek céljára,
az Õfrom
neve dicsõteenagers
all over
ségére. A munkálatokat
tavasszal
the worldjövõ
to join
in and
kezdjük meg, addig
a nemvia
várt
terveparticipate
Zoom.
zéssel és az engedélyek
beszerzésével
It would
be shameful
foglalkozunk. not to mention how
Tervünk és awesome
szándékunk
it végrehajwas to be
tására fogjuk fordítani
a kedves
testvérek of
a part
of something
által számunkrathis
eljuttatott
összeget:
magnitude.
How
$5,000, azaz ötezer
dollárt.
technology
had
the
ability to pull
more than
Ezúton is megköszönve
testvéreink
couple hundred
segítségét, kérjüka továbbra
is a minketpeople
és
various distances
az Úrra figyelõ ofimádságaikat!
Mindenand
nationalities
together in
szolgálatukra Istenünk
áldását kívánjuk.
one location, leaves my mouth dropped
inTestvéri
amazement
just athinking
about it.
szeretettel
Berettyóújfalui
This was
one of many
things that caught
Baptista
Gyülekezet
nevében:
my attention throughout the duration of
Papp Dániel lelkipásztor
the conference.
Szatmári
István
Another one
being
the gondnok
incredible
Lisztes
Tibor
presbiter
worship and music that was shared
with
the conference participants from the
===========================
Baróti, Szilágysági, Váradi, and New
York-i worship
which then led
VÁRJgroups,
MÉG!
up to the message that was prepared by
Józsué
3:16“Várod
(2Móz Már?”
14,21-22)
Püsök
Dániel.
the title of
the conference, left Dániel with the task
Megállt
a víz.
of answering an important
question(s):
are you looking
forward toóriási
or waiting
Minthogyha
kéz
for something?
tartotta volna föl,
Maybe it was Christmasmegállt,
you were
looking forward to? sMaybe
it’sgyûlt,
the end
rakásra
of the coronavirus pandemicfeszült,
you are
waiting for? hullám
Possiblyhullámra
for you tohõkölt.
progress
in life already? Or maybe it’sMegállt
waiting to
be accepted, be respected, be loved, be
egybe
percre,
trusted with responsibilities,
famous,
amíg
a
túlsó
partra
or be envied of? Could it be a car,
money,
át nem
értünk.
or pleasures that life can
bring?
The Lord intended people to have
Várj
mégcan
Uram!
many desires, but it is
sin that
distort
Kezed
ne ruined.
vedd el!
these desires and leave
lives
Még mindig
itt vagyok,
Dániel mentioned
how there
has to be
a decision
made regarding
yoursokan.
desires,
még mindig
itt vagyunk
either you will make the conscious
choice to ruleHerjeczki
over your
Gézadesires,
(1977) or

9.2010.
oldal szeptember

your desires will overcome and rule
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
over
you. Using an
example from his
folytatás
az
1.
oldalról
own life, about how he grew up as a
peculiar
kid that de
received
than
Az élet grades
gyötrelem,
azértand
vanless
mit little
enni,
average
in school
had
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
to no expectations about his future to
a
tisztességes
temetéshez
való
jogukat
becoming someone that has a “career”is
megtarthatták.
Az élet egy
kinlódás,
and
a life’s purpose,
hemerõ
emphasized
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
the unimaginable things that God jobb,
can
a semmi,
ennél
domint
if you
were és
to úgy
givesincs
overkilátás
control
of
többre.
Fogadjuk
el aof
helyzetet,
és aztoadott
the
steering
wheel
your life
let
keretekben
elviselhetõvé
Him
direct próbáljuk
your paths.
As Psalmtenni.
37:4
mentions,
delight
in the Lord,
Hányan“Take
tengetik
az életüket
ma is
and
he awill
give you the desires of your
ezzel
rabszolga-gondolkodással?
heart.”
Így tengette az életét Izráel míg el
To highlight
much ofésa ki
wreck
nem
jött hozzáhow
a Szabadító
nem
your
life
cana be,
if you házából.
were to neglect
hozta
õket
szolgaság
God’s will on your life and follow your
ownMilyen
impulses,
read from
Luke
a miDániel
Szabadítónk?
2Mózes
15 about the parable of the prodigal son.
12:42-ben
találunk
különös
mondaThe
son, having
littleegy
brother
syndrome,
tot Istenrõl.
grew
up feeling like he was in second
Úr azon
placeVirrasztott
all his life,azfeeling
like az
he éjszakán,
was torn
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
from reality, didn’t feel like he was
at
éjszaka
Úré volt.
home,
andazdidn’t
feel loved. He wanted
Micsoda
evangélium
van ebben
all the
privileges
of his older
brother,a
mondatban?
az Úr.
Pedig
who
regularly Virrasztott
got the larger
portions,
Izráel õrizõje
nem szunnyad
és nem
received
the recognition,
and brought
the
family
alszik.
Mitname
jelentforward.
az, hogy virrasztott az
Dániel
thekihozta
devil
Úr
azon explained,
az éjszakán,when
amikor
confronts
such a vulnerable man like
népét Egyiptomból?
the younger
son,szólva
the deceiver
paint
Emberileg
– Istencan
mindent
a félretett
picture és
ofcsak
a different
life
where
the
az Õ népére figyelt azon
little
brother is A
theszabadulás
important one.
Beaz éjszakán.
minden
ing
such an artist,
the devil only
paints
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
one
side
of
the
picture
and
strives
to
minden pillanatot figyelõ tekintetével
erase
the
other
side
containing
all
the
kísért végig. Hát
kicsoda
ezthe
a rabszolga,
consequences.
Almost
as if
son was
koszos,
rongyos
nép,
hogy
az what
Isten
given “tube” vision, he only sees
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
the devil is presenting him with and
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
doesn’t notice anything else. The son
1500
évvel
késõbb
ismétofvirrasztott
wanted
any
of the
following
what this
az Isten
Gecsemáné
azon a
“ideal”
lifea would
be likekertben,
or the desires
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
it would offer: the desire to break out of
azon
a húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
the
family
(and not
break in),
the desire
ofszabadításunk
money (and történt.
not of good news), the
desire
toszemélyes
spend (and
not save), and
Sõt,
bizonyságom
vanthe
ardesire
to enjoy
notvirrasztott
live) yourazlife.
ról, hogy
velem(and
együtt
Úr
And
his biggest
desire,
to theamikor
point
28 évvel
ezelõtt egy
téli estén,
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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where
he would
trade14:
in 10,
anything
Egyiptomból?
2Mózes
11. Jobbin
return,
is
wanting
everything
was
lett volna szolgaként meghalnithat
Egyipmentioned
(above) at
that van
exacta moment.
tomban. Kiderül,
hogy
népnek
Your
ill-advised
desires
mayazsound
hite, de
még nagyon
gyenge
a hit. like
Ha
sunshine
and
rainbows
to
you
atUrat,
first,
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
until the devil unveils the rest of the
de ha balul ütand
ki next
valami,
máris
páni“masterpiece”
thing
you know,
kolnak
keresnek.
voltthe
a
you
endés
upbûnbakot
like the son
who ateKiwith
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
pigs.
Mellesleg,
sok keresztyén
a
At
the culmination
of tart
the ezen
zoom
szinten a hitéletében.
conference,
and personally my favorite
Ekkor Dániel
Mózesnek
jut Isten
portion,
madeeszébe
the connection
of
this 2Mózes
feeling 6:
of 6-8.
wanting
everything
ígérete.
Isten megígérte,
instantaneously
to the
story
Jacob
hogy megszabadítja
õket
az of
egyiptoand
Thisésstory
being
miakEsau.
kezébõl,
beviszi
népétjuxtaposed
az ígéret
with
the parable
of thenem
lost kell
son, félni
helped
földjére.
Akkor tehát,
a
me
understand
and
grasp
a
concept
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egyI
was yet able to. Like the brothers in the
rövid epizód
a nép életében.
a
parable,
the brothers
of JacobNem
and ez
Esau
vég,
Isten
folytatást
ígért.
Most
az
a
had the same ranking, where one was
dolgunk,
hogy
ráálljunk
older
and one
waserõsen
younger.
Where Isten
Esau,
szavára.
bátorítja
Ne
the
olderÍgy
brother,
hadMózes
all thea népet:
privileges
féljetek!
helyt,
és meglátjátok
of
beingÁlljatok
the first
born:
having the
inheritance,
bringing
the az
family
name
hogyan szabadít
meg ma
Úr benneforward,
and having
teket! 2Mózes
14: 13,the
14.people of Israel
be named
him. None
of this
came
Mózes after
nem okosabb,
mint
a nép,
csakto
Esau’s
mind
when
he
was
willing
to
do
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
anything
to
satisfy
a
temporary
craving,
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
so he traded his birthright to Jacob for
Isten
az aki,
teljesítilike
az Õthe
beszédét.
his
bowl
of akkor
stew. Much
parable
Ebben
hitt
Mózes.
of the prodigal son, where the son was
Ha aztonkérdezte
volna valaki
Mózesfocused
doing anything
to obtain
that
tõl: Mikor
amit megígért?
false
worldteljesíti
and allIsten,
its desires,
Esau was
Erreas
Mózes
csak
volna,
just
willing
to azt
do válaszolhatta
anything to appease
his
hunger.
hogy:
Nem tudom. Ha valaki azt kérYou volna:
might Mózes,
ask, “Who
is capable
dezte
mondd
meg ne-of
making
such
a
trade
like
Esau:
to choose
künk, hogyan szabadít meg
Isten
abennünket
plate of food
over
your birthright,
over
ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
your blessed and peaceful life, and over
Mózes
csak life?”
azt válaszolhatta
volna,
your
eternal
I genuinely thought
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tuthis was a rhetorical question at first
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetbecause no one in their right mind would
lenbõlthis
is kitrade,
tud vezetni,
Õ Iazthought
Úr.
make
but themert
more
Ez it,
a bibliai
aztajelenti,
koabout
it madehit.
meHinni
come to
realization.
Dániel’s
responseazt,
to his
setha
up
molyan veszem
amitbeautifully
Isten mond,
question,
only ellentmondani
confirmed my látszik
suspicion,
annak minden
is.
when
he replied
with,szabadít
“You.” We
arecsak
just
Nem tudom,
hogyan
meg,
as
capable
making
suchésaamit
trade.
With
várok
rá és of
hiszek
benne,
nekem
much
the devil
shows
youazthat
mond,power,
megteszem.
A többi
pedig
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

“plate
of food” toBaptista
the pointEgyház
where that’s
Magyarországi
all
you
see
and
you
are
willing
to trade
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
your
faith,
purity,
or
eternal
life
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. for
2. that
desire. Though, life with God is much
www.baptista.hu/berettyoujfalu
more
worthy and more satisfying than
anything the world has to offer.
Kedves
Testvéreink
Jézus
Krisz-was
The message
Püsök
Dániel
tusban!
trying to convey is no matter how far
Kedvesdistanced
Amerikaiyourself
Magyar from
Baptista
you’ve
God,
Szövetség!
you have the ability to allow God to
change
your heart and
a new
„Nem igazságtalan
az receive
Isten, hogy
life
because
He
is
like
the
father
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a in
the parable
of thetanúsítottatok
prodigal sonaztoÕrun
szeretetrõl,
melyet
after
the amikor
lost inszolgáltatok
joy. All you
neve
iránt,
és have
szol- to
do isaacknowledge
that you’ve
gáltok
szenteknek.” (Zsid
6:10) sinned,
you’ve lost focus on the purpose of
your
life, and
want
to comeránk
home.
Köszönjük,
hogy
gondoltak
neI’m thankful that I got the opportunity
héz helyzetünkben.
toImaházunk
be a partaugusztus
of this online
conference
végi leomlása
és
lebontása
után ajópowerful
reménységgel
and hear such
message.vaThis
gyunk
hogy Isten
megsegít
ben-that
onlineafelõl,
conference
made
it evident
nünket
és szép
építeni
even egy
in a újtime
whenhajlékot
the coronavirus
istentiszteletek
az through
Õ neve dicsõpandemic is céljára,
sweeping
nations,
ségére.
munkálatokat
jövõ tavasszal
closingA up
stores, determining
what is
kezdjük
meg, and
addig
a nem várt terve“essential”
“nonessential,”
nothing
zéssel
és azGod
engedélyek
beszerzésével
can stop
from continuing
to bless
foglalkozunk.
and work within us!
Tervünk és szándékunk
- Steve végrehajSzabo
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000,
azaz
ötezer
Nagy
Tamás
ígydollárt.
emlékezik az elhangzott
prédikációra:
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét,
kérjük továbbra
is a minket ésegy
„A prédikáció
nagy vonalakban
azáttekintés
Úrra figyelõ
Minden
volt aimádságaikat!
tékozló fiú történetéről.
szolgálatukra
Istenünk áldását
kívánjuk.
A mai világunkban,
leginkább
a fiatal
generáció körében, elterjedt egyfajta
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
világi
élvezet
irányzat,
ahol az úgyneBaptista
Gyülekezet
nevében:
vezett „éljünk a mának” életvitel egyre népszerűbb.
Nagyon
az, hogy
Papp
Dánielfontos
lelkipásztor
megmaradjunk
a hitben,
és agondnok
hívő életet
Szatmári
István
válasszuk a tékozló
élet
helyett.
Hiszen
Lisztes
Tibor
presbiter
az az élet talán csillogás először, de a
===========================
végén ugyanott végezzük a lelki életben,
ahol a tékozló fiú is végezte. Fontos azt
is tudni, VÁRJ
hogy hovaMÉG!
kell visszamenni, ha
bűnbe
esünk?
térjünk vis�Józsué
3:16Vagyis,
(2Mózhogy
14,21-22)
sza úgymond az Atyai Házhoz."
Megállt
a víz.
Nagy Tamás
(Torontó)
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó partra
át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)

2010.
10.
oldalszeptember

Katamama
Újévi
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatásgondolatai
az 1. oldalról
Új élet
év, új
titok. Mitdehoz?
vármit
ránk?
Az
gyötrelem,
azértMivan
enni,
gyengék,
szegények,
kicsinyek,
árvák!
van
húsosfazék,
fokhagyma
és uborka,
és
kórházból írta
valaki nekem:
aStisztességes
temetéshez
való jogukat is
„Így kezdődött
évem
megtarthatták.
Azújélet
egybetegen.
merõ kinlódás,
reménytelenség
halál. Dehogy
hát ezis
És mégis hittelés
hirdetem,
ez jobb,
az Úrnak
kedves
esztendeje
lesz! ennél
mint
a semmi,
és úgy
sincs kilátás
Bízó reménnyel
megyek
elébe!
többre.
Fogadjuk el
a helyzetet,
és az adott
Kedves esztendő!
Kegyelem
éve!“
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
Túrmezeitengetik
Erzsébet:
éveis
Hányan
az Kegyelem
életüket ma
(részlet)
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette
Izráelindulok
míg el
Ezzel
a tudattalazéséletét
örömmel
aznem
új év
Azaelőző
évfordulónál
is
jöttfelé.
hozzá
Szabadító
és ki nem
megálltunk,
visszatekintethozta õket ahálaadással
szolgaság házából.
tünk, és bizakodva előre néztünk, vártuk, Milyen
mit hoz aazmi
újSzabadítónk?
esztendő?
2Mózes
12:42-ben
különös és
mondaHozott is találunk
bőven, egy
várva-várt
nem
várt
eseményeket. Az egész világot
tot Istenrõl.
meglepte
a COVID-19!
Virrasztott
az Úr azon az éjszakán,
Új vezényszavakat
meg:
amikor
kihozta õket tanultunk
Egyiptomból.
Ez az
Hordjál
maszkot!
éjszaka az Úré volt.
Maradj
otthon!
Micsoda
evangélium van ebben a
Tartsd
a
távolságot!
mondatban?
Virrasztott az Úr. Pedig
Idegenül
hatottak
ezek a és
felszóIzráel
õrizõje
nemránk
szunnyad
nem
lítások.
Megtévesztő
a
maszk
viselealszik. Mit jelent az, hogy virrasztott
az
te.ÚrRáköszöntem
az üzletben
azkihozta
egyik
azon
az
éjszakán,
amikor
maszkosra, néven is szólítottam, de ténépét -Egyiptomból?
vedés,
idegen volt!
Emberileg szólva – Isten mindent
Otthon maradunk! Itthonról nézzük
és csak aza ÕGyülekezetből,
népére figyelt azon
azfélretett
élő közvetítést
fiziaz éjszakán.
szabadulás minden
kailag
megvan aAtávolságtartás,
de lelmozzanatát
személyesen
künk
ég a vágytól,
olyan jó felügyelte,
lenne egyminden
figyelõ
tekintetével
más
kezét pillanatot
fogva énekelni:
"Áldott
legyen
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
a kísért
frigy, végig.
mely minket
összeköt."
koszos,
Érkezik rongyos
az új év nép,
2021,hogy
egy az
másIsten
év,
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
EGYMÁS ÉVE! Kegyelem éve!
mindent félretéve figyel rájuk?
Mindannyiunknak
vannak
Az
1500 évvel késõbb
ismét tervei.
virrasztott
Úrnak
is terve
van velünk!
az Isten
a Gecsemáné
kertben, azon a
"Mert csakéjszakán,
én tudom,
mi aatervem
vecsütörtök
azon
pénteken,
letek,
így
szól
az
Úr
jólétet
és
nem
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
romlást
tervezektörtént.
és reményteljes jövő az
szabadításunk
amelyet nektek szánok." (Jeremiás 29:11)
Sõt, személyes
bizonyságom
van arReményteljes
jövőt
szánt nekünk!
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
Sok a reményvesztett ember.
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
Istenünk
ilyen körülmények
között is
rólam
is lehulltak
a rabtartó bilincsei.
tud és akar használni. Személyre szabott
feladatokat
ad.szabadok, gyõztes szabaÜldözött
"Ebben az életben nem tudunk nagy
dok. Elindultak
volt tedolgokat
tenni. Mitehát.
csak Nem
kis dolgokat
lekommunikáció.
Nem
lehetett
mobiltudunk tenni, nagy szeretettel" (Teréz
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
anya)
hátul minden rendben van-e. Közel két
Lehet, hogy
fel kell venned
a temilliós
nép, csak
asszonyok,
gyermekek,
lefont
és
felhívni
valakit.
Lehet,
hogy
öregek,soros
juhok,
barmok,
végenéhány
levelet
kellszekerek,
írj valakinek.
láthatatlan
A Veressírnod
tenger apartÖrülnöd
kellkonvoj.
az örülőkkel,
síján tábort
megpihennek.
Egyrókkal,
azzalvernek,
a vigasztalással
vigasztalcsak felröppen
a hír,
az egyiptomi
niszer
másokat,
amellyel te
is megvigasztalsereg közeledik. Kitör a pánik a tábortattál.
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
"Mondjátok a remegő szívűeknek, leA néperősek,
elõbb ne
segítségért
Istenhez,
gyetek
féljetek" kiált
(Ézsaiás
35:4)
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
Ezeketvelünk,
otthonról
is megteheted.
tettél
miért
hoztál ki minket
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EGYMÁS 2Mózes
terhének14:hordozásában
Egyiptomból?
10, 11. Jobb
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Lonka
bizonyságtétele
(2) máris pánide ha balul
üt ki valami,
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árad róla,
ésezen
nevetszinten
hitéletében.
ve
néz aaholnap
felé.” Péld 31, 25
Mózesnek
jutolvasva
Isten
AEkkor
„Derék
asszony” eszébe
dicséretét
2Mózes 6: 6-8.
Isten megígérte,
-ígérete.
a Példabeszédek
könyvében
-, meghogy megszabadítja
az egyiptoszólított
engem ez a õket
bibliavers.
Külömiak kezébõl,
és beviszi
népét az ígéret
nösképpen
azért,
mert szerintem
a génjeimbe
írvatehát,
az aggódás.
földjére.van
Akkor
nem kellBiztosan
félni a
anyukámtól
örököltem,
ahogy
a hajam
jelen veszedelemtõl,
mert
ez csak
egy
vagy
szemem
színét.
Kamaszként
még
rövidaepizód
a nép
életében.
Nem ez
a
nem
értettem
Anyu
aggódását,
ha
nem
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
értem haza időben. Azután nekem is
dolgunk,
hogy erõsen
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irányítani,
különösképpen
az
Ő
ígérete4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
ire. A lakás különböző helyeire bátorító
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imádságaikat!
Minden
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===========================
Ne a jövőről álmodozz, hanem a hited
megerősítésével törődj!
VÁRJ MÉG!
Pongrácz
Ráczné
Józsué 3:16
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Megállt a víz.
Vajon mit rejt?

Minthogyha óriási kéz
Kétezer húsz lassan múltba hull,
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Árasztja kegyelmét
az ég.
amígmég
a túlsó
partra
Szólít még Teremtőd,átó nem
ember,
értünk.
jelen mélységén halld csend szavát!
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Hálás szívvel, hittel Őt imádd!
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Egyiptomból?
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SZABADOK magyar
Bibliák
a Felvidéki
gyermekeknek

folytatás az 1. oldalról
Engedjétek meg, hogy megosszam
veletek
"karácsonyi
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valószínűleg
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hozzá
fogok
járulni,
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ti isis
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megbizonyosodjatok abban, hogy dolgamegtarthatták.
Az élet
egy merõ
kinlódás,
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hát
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végez”.
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Valamikor
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telveÍgy
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lelkesedéssel,
az életét
Izráel mígelel
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ún. Képes Gyermeknem jött
hozzá az
a Szabadító
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hozta terjesztését,
õket a szolgaság
házából.
szlovákiai tanköteles gyermek „megszólítását”
tannyelvű szlovák
Milyenaamagyar
mi Szabadítónk?
2Mózes
általános iskolákban.
12:42-ben
találunk
egy
különös
A frissen nyomtatott Bibliák bemondalettek
tot Istenrõl.
hozva,
és a Magyar Baptista Egyház
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lelkes prédikátort,
az Isten a Gecsemáné
kertben, azontá-a
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is imádtelefonon
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tábort
vernek,
megpihennek.
EgyLevelet terveztem írni a Bibliákat
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de aa népnek
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Kiderül,
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gyengezárva
az a hit.
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Az
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Isten megígérte,
napján
az iskolás korúõket
gyermekek
köréhogy megszabadítja
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.
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rópai
(EEM),
nekEz
a Krisztusban.
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Félelem
vagy bizalom?
A 2020-as évindító igém a 121. Zsoltár
volt, valamint Róma 8:38,39. „Mert meg
vagyok győződve, hogy sem halál, sem
élet, sem angyalok, sem fejedelemségek,
sem jelenvalók, sem következendők, sem
hatalmasságok, sem magasság, sem
mélység, sem semmi teremtmény nem
szakíthat el minket Isten szeretetétől,
amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van.”
Születésemtől kezdve nem saját magam gondoskodom létezésemről. Teremtőm hordoz gyengeségeimmel együtt
hol hegyeken, hol völgyeken.
A félelmet génjeimben örököltem,
mint alaptermészetet, de kegyelemből
hitet kaptam! A jövőre mindig úgy tekintettem, mint egy rejtélyre, misztikumra. Hitem gyakran keveredett alaptalan félelemmel. Az Úrnak nagyon sok
türelme volt velem, hogy a félelmeimet
legyőzzem. Olyan tapasztalatok sorakoznak mögöttem Isten azonnali válaszáról, amik szinte lehetetlenné tették,
hogy hitemben ingadozzam. Amikor
egy hirtelen helyzetben előlép a természetemből adódó félelem, már ott is van
az Úr, hogy elhessegesse aggodalmaimat. Ilyenkor azt mondja nekem:
- Nézz vissza, hogyan hordoztalak,
majd nézz előre!
Ilyenkor Isten egy magasabb szintre
emel. Tudom, hogy értelme, célja van
velem.
Az elmúlt esztendő sok mindent felülírt. Felülírt számításokat, és a végén az
isteni számítás igazolódott, nemcsak
jónak, hanem sokkal jobbnak. Vannak
kívánságok, amik nem teljesültek, de
az isteni küldetés ezeknél sokkal fontosabb.
Az Úr szerkeszti a szálakat egy közös
fókuszba. Olyan szoros testvéri kapcsolatok alakultak lélekmentő jelleggel,
amikről nem is álmodtam. Az aggodalmamat felhasználta arra, hogy többet
legyek térdeimen. Olyankor szűnik a
belső zaj, csendet parancsol Uram. Az
én Istenem hallja, amikor hozzá kiáltok.
Isten telefonja nyitva volt minden kedden, amikor egy drága barátnőmmel
együtt hívtuk a mennyei hívószámot,
kérve Urunkat a betegek gyógyulásáért,
a lelkek szabadságáért, gyülekezetünkért, és a szívünkre helyezett misszióért. Egymásután jöttek az imakérések,
amiket az Úr elé vittünk. Az imák végén
örömmel tapasztaltuk, hogy csodálatos
remény váltotta fel a félelmet, aggodalmat. Hiszem, hogy ezek az alkalmak
nem állnak le az év végével, hanem lesz
folytatása, hiszen évek óta csodálatosan
működik.

Evangéliumi Hírnök
2021. január 12. oldal

Sok a hála-okom:
- Örülök, hogy nem vagyok egyedül,
férjemmel együtt támogatjuk egymást,
emeljük fel szemünket a hegyekre,
ahonnan jön a segítség.
- Időben érkezett segítség, amikor testünkben éreztük a tehetetlenséget.
- Hála a gondoskodó gyermekeinkért.
Hallotta, amikor gyermekeim küzdöttek
a ragályos ellenséggel. Meghallgatott,
meggyógyultak.
- Hála, hogy ebben az évben egy újabb
kis unokával ajándékozott meg! Hála az
új lelkipásztorunkért!
- Hála az internet adta lehetőségekért,
hogy számtalan istentiszteletet hallhatunk, sok lelki táplálékhoz jutunk.

Mennyi hála! Bízom Isten ígéretében!
Józsué 1:5. „Nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el.”
Szeretném szolgálni Uramat az elkövetkező évben még több hűséggel.
Ha könnyet tudok törölni, ha csak szóval is simogathatok, bánatot űzhetek,
imádkozhatok valakiért, tegyem örömmel, hűséggel, reményt keltve, félelmet
űzve!
Tudom, hogy utam végén vár VALAKI! „Amit szem nem látott, fűl nem hallott. És ember szíve meg sem sejtett, azt
készítette el Isten az Őt szeretőknek.”
(1Kor 2:9)
Kisné Ady Éva

