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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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COVID-19
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SZABADOK
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a továbbra
vakcinát.is aAminket
vakcinálás
aznyomán
Úrra figyelõ
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vírusok
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nyiségét. Ha megfertőződünk
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tünetmentesen fogjuk átvészelni a "vírusok támadását", és a fertőzési lánc megszakadásának
eszközei
lehetünk.
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Józsué
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és a betegségből meggyógyultak számára szükségtelen a védőoltás, mert még a
a víz.
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egy éve
a tisztességes
temetéshezésvaló
jogukat is
annak,
hogy személyes
gyülekezeti
életünk
egy olyan
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Izráel míg de
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nem
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házából.
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2020.
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Szabadítónk?
nap,
amikor
gyülekezetünk
korlátozások
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gyűlhetett össze istentiszteletre.
tot Istenrõl.
Azt Virrasztott
követőleg több
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azon az
éjszakán,
majd
pedig
csak
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amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez és
az
a éjszaka
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Nem volt könnyű idomulni az elkülönümondatban?
Virrasztott
az
Úr. Pedig
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Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
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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,
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személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
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vetlen családtaghibás, hogy ide jutottunk?
jai vehettek részt
Mellesleg, sok keresztyén
tart ezen a
a gyász-szertarszinten a hitéletében. táson. Az igehirEkkor Mózesnek eszébe
jut Isten
detés szolgálatát
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Püsök
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gyárövid epizód a nép életében.
Nem
a
szoló
családot
az
Istenbe
vetett
hitre,
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erõsen ráálljunk
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szívünkben
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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,
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és biblia
annak minden
ellentmondani
látszikkonis.
ferencia,
a
gyermek
és
ifjúsági
táborok,
Nem tudom, hogyan szabadít meg,
csak
valamint a gyülekezeti hétvégék. Igaz, a
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
nyár második felében már korlátolt létmond, megteszem.
A többi
pedig az
Õ
számban
kimehettünk
a táborba,
gyerfeladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
lefémekeink nagy örömére, de mégsem volt
a harcikocsik
kerekét,
akezni
nyarunk
olyan, amihez
hozzáhomályt
voltunk
bocsátani
az
egyiptomiakra...
szokva, és amit nagyon vártunk.mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
Különösenkegyelembõl.
elszomorító volt
ez abban
szabadítást
Hit által
foaz
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amikor
táborunk
megalapítágadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
sára
és fennállásának
bár mindig
üldözötten,60.
deévfordulójára
ugyanakkor
emlékeztünk. Bár vendégek nélkül, de
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
meghitt gyülekezeti környezetben és
érted.iránti hálával megtelt szívvel emIsten
A tengerparton
a halál akik
kapujában
lékeztünk
meg elődjeinkről,
láttak,
álltak,
Isten
pedig
megnyitotta
számukmertek, léptek, fenntartottak és
fejleszra az élet
kapuját,
õk átléptek
a hatettek;
valamint
az és
évtizedek
áldásairól,
lálbólRámában
az életbe.vehettünk át Istentől.
amit
Ezt a lépést te se halogasd!
Ebben a jubileumi évben egy másik
évforduló megünneplésére
sor került
LukácsisJános

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Rámában. Kuti János és Mária testKöszönjük,adtunk
hogy gondoltak
ránk nevéreinkkel
hálát Istennek,
hogy
héz
helyzetünkben.
egymásnak ajándékozta őket, és 64 éven
augusztus
végi leomlása
átImaházunk
megtartotta
házasságukat.
A Kutiéshálebontása
után jó reménységgel
vazaspár követendő
példa gyülekezetünk
gyunk
afelõl,
hogy Istenszámára
megsegítabenfiatalabb
nemzedéke
tábori
nünket
egy új és szép
hajlékot
építeni
és gyülekezeti
önkéntes
szolgálatban,
istentiszteletek
Õ neve
az Isten iránticéljára,
őszinteazhitben,
ésdicsõa házasségére.
munkálatokat
jövõ hűségben
tavasszal és
életbenA megélt
szeretetben,
kezdjük
meg,
addig a nem várt tervekölcsönös
tiszteletadásban.
zéssel és az engedélyek beszerzésével
Az
ősz
fő
eseménye
a gyülekezeti háfoglalkozunk.
laadó
ünnepély
volt.
Bár
évünk
Tervünk és szándékunk nehéz
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
volt, de őszinténLisztes
önvizsgálatot
tartva naTibor presbiter
gyon sok okot találtunk ebben az évben
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is a hálára.
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mely mintha a halál
árnyékának a völgyében telt volna, egyik
Józsué 3:16
(2Móz
legnagyobb
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feszült,
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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)
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csak rákérdezni
virtuálisana ünnepelhettünk
hátul– minden
van-e.
Közel két
meg
advent rendben
harmadik
vasárnapján,
milliós nép, asszonyok,
gyermekek,
imaházunkban,
ökumenikus
adventi
öregek, juhok, tartottuk
barmok, szekerek,
végeistentiszteletet
a torontói
főláthatatlan
konvoj.Valér
A Veres
tenger partkonzul,
Palkovits
úr indítványoján tábort
vernek,
megpihennek.
Egyzására.
Jó volt
tapasztalni,
hogy minden
torontói
magyar
gyülekezetből
és egyszer csak
felröppen
a hír, az egyiptomi
házból
tagok, illetve
és
sereg aközeledik.
Kitörlelkipásztorok
a pánik a táborszolgálattevők
résztmögöttük
vettek ésaz
szolgáltak
ban. Elõl a tenger,
ellenség.
ezen
a rendkívüli
istentiszteleten.
ÜnneA nép
elõbb segítségért
kiált Istenhez,
pünkön
jelenlétével
megtisztelt,
és köaztán pedig
neki esik
Mózesnek:
Mit
szöntést
adott át miért
Ontárió
tartományának
tettél velünk,
hoztál
ki minket
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mentális
egészségéért
függőségek
Egyiptomból?
2Mózes és
14:a10,
11. Jobb
kezeléséért
felelős
minisztere,
lett volna szolgaként meghalni Michael
EgyipA.
TibolloKiderül,
úr is. hogy van a népnek
tomban.
hite,
de még nagyon
gyenge
az a hit.
Ha
A karácsonyi
szezon
említésre
méltó
eseményei
tartozik
még azaz
a gyülejól mennekközé
a dolgok,
tisztelik
Urat,
kezeti
aminek
keretében
de ha összefogásunk,
balul üt ki valami,
máris
páni45
cipősdobozt
megtöltve
kolnak
és bûnbakot
keresnek.ajándékokKi volt a
kal,
a Samaritánus
Erszénye segélyszerhibás,
hogy ide jutottunk?
vezet
segítségével
küldhettünk
a viMellesleg,
sok keresztyén
tartelezen
a
lág
hátrányos
helyzetű
országaiban
lakó
szinten a hitéletében.
gyermekek
számára. eszébe jut Isten
Ekkor Mózesnek
Miközben
a tavasz
illatát
a leígérete.
2Mózes
6: 6-8.
Istenérezzük
megígérte,
vegőben,
hálásak vagyunk,
a hírhogy megszabadítja
õket azhogy
egyiptohedt
évben
miakkanadai
kezébõl,tél
és ebben
bevisziaznépét
az sokkal
ígéret
enyhébb
és barátságosabb
a megföldjére. Akkor
tehát, nem volt
kell félni
a
szokottnál.
Ha nem ismert
volt hosszan
jelen veszedelemtõl,
ez csak tartó
egy
kemény hideg, de hó azért hullott bőven.
rövid hétvégén
epizód a nép
életében.
Nem ez
a
Több
is sikerült
kimenni
gyüvég,
Isten
folytatást
ígért.
Most
az
lekezetünk gyermekeivel és fiataljaivalaa
dolgunk, dombokra,
hogy erõsen
ráálljunkEzeken
Isten
környező
szánkózni.
Így bátorítja
a népet: Ne
aszavára.
kiruccanásokon
- aMózes
sebes lecsúszások
féljetek!
Álljatok
helyt,
között
- forró
csokit,
teátésésmeglátjátok
finom sütehogyan szabadít
meg ma aznéhány
Úr benneményeket
is fogyasztottunk
testvérnő
teket! jóvoltából.
2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem
okosabb, mintévi
a nép,
csak
Záradékul
gyülekezetünk
mottóját
hisz Istenben,
és a hit beszédét
mondja
osztjuk
meg testvéreinkkel.
Szeretnénk,
tovább az üldözött
Ha
hogyszabadoknak.
megvalósuljon
Isten az aki, akkorúgy
teljesítigyülekezetünkaz Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.ben, mint a világ bárországában
találHa azt kérdeztemely
volna
valaki Mózesbaptista
tõl: Mikor teljesítiható
Isten,magyar
amit megígért?
gyülekezetekben:
„JéErre Mózes csak azt
válaszolhatta volna,
zus
így
válaszolt:
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kér"Nem
a ti dolgotok,
dezte volna: Mózes,
mondd
meg nehogy
olyan
időkről
és
künk, hogyan szabadít meg
Isten
tudjatok,
bennünket ebbõl aalkalmakról
lehetetlen helyzetbõl?
az Atya
Mózes csak azt amelyeket
válaszolhatta
volna,a
maga hatalmába hehogy: Nem tudom!
EgyetEllenben
azonban erőt
tulyezett.
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetkaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlenbõl is
tud vezetni,
mertJeruzsálemÕ az Úr.
lélek,
éskitanúim
lesztek
Ezegész
a bibliai
hit. Hinniésazt
jelenti, koben,
Júdeában
Samáriában,
molyan
veszem
azt,végső
amit határáig."
Isten mond,Apha
sőt
egészen
a föld
annak1,7-8
minden ellentmondani látszik is.
Csel
Püsökmeg,
Dániel
Nem tudom, hogyan szabadít
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
Amint biztosan
hallottátok mind
már, az
bocsátani
az egyiptomiakra...
a
elmúlt
pár
hét
alatt
a
COVID-19
betegSzabadító Úr feladata. Õ viszi véghez
a
ségben
voltam.
Feleségem, Hit
Ibolya
vaszabadítást
kegyelembõl.
általis,folamint
édesapám
és édesanyám
is benne
gadhatod
el. Hit által
élhetsz szabadon,
voltak! Hála Istennek, hogy már jobban
bár mindig
ugyanakkor
vagyok,
és üldözötten,
a családunkdeminden
tagja
gyõzelmesen,
mert
az
Úr
hadakozik
is meggyógyult! Hálásan köszönöm
az
érted.
imáitokat
és a rendszeres érdeklődést,
A irántunk
tengerparton
a halál kapujában
amit
mutattatok!
álltak,
Isten pedigalatt
megnyitotta
számukBetegségem
elgondolkodtam
azon,
hogy
amikorés beteg
lettem,
nara az élet
kapuját,
õk átléptek
a hagyon
a szimptómákra és
lálból odafigyeltem
az életbe.
komolyan vettem a kezelést is, amit az
Ezt a lépést
te se
orvosok
előírtak.
A halogasd!
betegséggel együttjáró tüdőgyulladást isLukács
nagyonJános
komolyan

vettem,
és bevettem
a gyógyszereket
Magyarországi
Baptista
Egyház is,
amelyeket
az
orvosok
a
kezelésre
adtak.
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Azon is elgondolkodtam, hogy bár
Eötvös
u. 2. és
a4100
lelkiBerettyóújfalu,
betegség sokkal
komolyabb
www.baptista.hu/berettyoujfalu
veszélyesebb
még ennél a csúnya betegségnél is, az emberiség nem veszi
Kedves Testvéreink
JézusgyógyulásKriszkomolyan,
és sajnos a “lelki
tusban!
ra” előírt használati utasítást sem köveKedves
tik
úgy azAmerikai
emberek,Magyar
amilyenBaptista
komolyan
Szövetség!
kellene azt venni! Sok ember észreveszi
hogy
van a lelkével.
is észreve„Nembajigazságtalan
az Azt
Isten,
hogy
szi,
hogy
változásra
és
gyógyulásra
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és avan
szükség. Még
a vágya
is megvan
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az arra,
Õ
hogy
jó
lenne
meggyógyulni!
Hiszi,
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolhogyaIsten
hatalmas,(Zsid
és képes
gáltok
szenteknek.”
6:10)arra, hogy
meggyógyítsa - és Isten meg is akarja
gyógyítani.
mégsem
jön ránk
el a gyógyKöszönjük, De
hogy
gondoltak
neulás,
mivel nem akarja elfogadni az Ishéz
helyzetünkben.
ten
szerinti gyógyulás
módját.
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.
Ma isreggeli
istentiszteletünkön
Ezúton
megköszönve
testvéreink
Naámán kérjük
történetét
fogjuk
hallani
segítségét,
továbbra
is a minket
és a
2. könyvéből.
Meggyógyult
azKirályok
Úrra figyelõ
imádságaikat!
Minden
a lepra betegségből,
de Isten
először a
szolgálatukra
Istenünk áldását
kívánjuk.
büszkeségéből kellett kigyógyítsa! LeTestvéri
a Berettyóújfalui
het,
hogy szeretettel
te is hasonló
helyzetben taláBaptista
Gyülekezet
nevében: Érzed, hogy
lod magad
ezen a reggelen.
beteg vagy. Papp
Fizikailag,
lehet hogy
Dánielde
lelkipásztor
lelkileg is. Hallottál
Istenről,
és a
Szatmári már
István
gondnok
gyógyulásról, amit
egyedül
Ő
tud
adni.
Lisztes Tibor presbiter
De a büszkeséged és makacsságod miatt
még nem tapasztaltad meg Isten gyógyí===========================
tását, ami pedig készen van számodra is.
Fogadd VÁRJ
el végre gyógyítását!
MÉG! Egyúttal
meg
fogod
tapasztalni,
hogy nem csak
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
téged akar megáldani vele, de családodat és szeretteidet is megfogja áldani, ha
a víz.
hittel és alázatos szívvelMegállt
elfogadod
Őt!
Minthogyha
óriási
Ma reggeli prédikációnk címe: kéz
“Aláztartotta
volna
kodj meg, és fogadd
el végre
Istenföl,
gyómegállt,
gyítását fizikai és lelki életedre!” (2 Kis rakásra gyûlt,
rályok 5:1-19)
feszült,
Mit gondolsz, milyen az életed
Isten
hullám elégedve
hullámra fizikai
hõkölt. és
nélkül? Megvagy
Megállt
lelki egészségeddel? Ha gyógyulásra
egy percre,
vágysz, Istennél ma megkaphatod!
Ha megszeretnéd
hogy ez
amíg tudni,
a túlsó partra
hogyan lehetséges, akkor
át nem csatlakozz
értünk.
hozzánk FacebookLive-on a Venice-i
Magyar Haz Facebook
oldalán,
vagy
Várj még
Uram!
akinek nincs Facebook-ja,
az
megnézKezed ne vedd el!
heti majd a Magyar
Haz itt
Web
oldalán,
Még mindig
vagyok,
YouTube-on.
HTTPS://www.facebook.
még mindig
itt vagyunk sokan.
com/HCSPetofi
Kulcsár
Herjeczki
GézaAttila
(1977)
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LIVE
FOR THE
FUTURE
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

Some people
live in the past. In
folytatás
az 1. oldalról
other words, their mind is constantly
Az élet gyötrelem,
azért van
mit what
enni,
occupied
with whode they
were,
van húsosfazék,
fokhagyma
uborka,
és
successes
they attained,
andéshow
much
honor
they received
in thevaló
past.jogukat
Othersis
a tisztességes
temetéshez
– megtarthatták.
on the other Az
hand
complain
about
élet–egy
merõ kinlódás,
past
persecutions,éshurts,
andhát
sufferings,
reménytelenség
halál. De
ezis jobb,
they
exposed
even
mintwere
a semmi,
és úgyto.
sincsWhile
kilátás ennél
others,
lament
over
lost
opportunities;
or
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
hardships
they
causedelviselhetõvé
for their children,
keretekben
próbáljuk
tenni.
parents,
or others
evenaz
if they
confessed
Hányan
tengetik
életüket
ma is
those
and
asked
Jesus
to
forgive
them;
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
because
they can az
notéletét
forgetIzráel
nor forgive
Így tengette
míg el
themselves
all thea things
Jesus
nem jött hozzá
Szabadító
és already
ki nem
forgave.
hozta õket a szolgaság házából.
Then, there are those who live in
the Milyen
presenta mi
exclusively.
They
are
Szabadítónk?
2Mózes
not
interested
in
the
past,
and
are
not
12:42-ben találunk egy különös mondaconcerned
with the future, because they
tot Istenrõl.
are so
heavily
involved
in az
theéjszakán,
present
Virrasztott az
Úr azon
day
problems
of
life
that
they
have
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ezno
az
energy
left
care
for something else, or
éjszaka
aztoÚré
volt.
even to relax.
Micsoda evangélium van ebben a
However, Paul
the apostle,
his Pedig
letter
mondatban?
Virrasztott
azinÚr.
toIzráel
the Philippians
Church,
recommended
õrizõje nem
szunnyad
és nem
that
– as
dealt
alszik.
Mit people
jelent az,who
hogyalready
virrasztott
az
with
the past
by askingamikor
and receiving
Úr azon
az éjszakán,
kihozta
forgiveness
from Jesus, and who were
népét Egyiptomból?
heavily
persecuted
in the
– they
Emberileg szólva
– present
Isten mindent
should
rather
live
for
the
future.
In
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
other words, that they should follow
az example
éjszakán.
A already
szabadulás
minden
his
as he
put that
into
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
practice; although he would have had
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
good
reasons
to brag
about
his past
kísért
végig.
Hát
kicsoda
ez
a
rabszolga,
accomplishments, titles, and honors;
or
rongyos
nép, hogy
Isten
tokoszos,
mourn over
his former
sins. az
But,
he
személyesen
és
didn’t.
Instead,gondoskodik
he considered róluk,
all those
mindent
figyel rájuk?
loss
for thefélretéve
sake of Christ.
In Philippians
1500
évvel
3:5-17
(NIV)
wekésõbb
read: ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
If anyoneéjszakán,
else thinks
he has
reason
csütörtök
azon
a pénteken,
to putaconfidence
in the flesh,
I have
azon
húsvét hajnalon,
amikor
a mi
more: Circumcised
on the eight day,
szabadításunk
történt.
of Sõt,
the people
of Israel,
of the tribe
személyes
bizonyságom
vanofarBenjamin,
a Hebrew
HebrewsazinÚr
ról,
hogy velem
együttof
virrasztott
regard
the law,egy
a Pharisee;
for
28
évveltoezelõtt
téli estén,as
amikor
zeal,
persecuting
the
church;
as
for
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
legalistic righteousness, faultless.
ButÜldözött
whateverszabadok,
was to mygyõztes
profit I szabanow
consider
loss
for
the
sake
of
Christ.
dok. Elindultak tehát. Nem volt teWhat is more, I consider everything
lekommunikáció.
mobila loss compared Nem
to thelehetett
surpassing
telefonon
a sor
elején,
hogy
greatnessrákérdezni
of knowing
Christ
Jesus
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
my Lord, for whose sake I have lostkét
milliós
nép,I consider
asszonyok,
all things.
themgyermekek,
rubbish,
öregek,
juhok,
szekerek,
that I may
gainbarmok,
Christ and
be foundvégein
láthatatlan
konvoj.
A Veres tenger
parthim, not having
righteousness
of my
ján
vernek,
megpihennek.
Egyowntábort
that comes
from
the law, but that
szer
csak
felröppen
a hír,
az egyiptomi
which
is through
faith
in Christ
– the
sereg
közeledik.
Kitör
a pánik
táborrighteousness
that
comes
froma God
ban.
tenger,
mögöttük
az ellenség.
and Elõl
is byafaith.
I want
to know
Christ
and
power
of his resurrection
A
népthe
elõbb
segítségért
kiált Istenhez,
and the
fellowship
of sharing
in his
aztán
pedig
neki esik
Mózesnek:
Mit
sufferings,
becoming
like himki inminket
his
tettél
velünk,
miért hoztál
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death, and so,2Mózes
somehow,
to attain
to
Egyiptomból?
14: 10,
11. Jobb
the
resurrection
from
the
dead.
lett volna szolgaként meghalni EgyipNot that
I havehogy
already
tomban.
Kiderül,
van obtained
a népnek
all de
this,
or nagyon
have already
made
hite,
még
gyengebeen
az a hit.
Ha
buta Idolgok,
press ontisztelik
to take az
hold
of
jólperfect,
mennek
Urat,
that
for
which
Christ
Jesus
took
hold
de ha balul üt ki valami, máris pániof me.ésBrothers,
do not consider
kolnak
bûnbakot Ikeresnek.
Ki volt a
myself
yet ide
to have
taken hold of it.
hibás,
hogy
jutottunk?
But
one thingsok
I do:
Forgetting
whata
Mellesleg,
keresztyén
tart ezen
is
behind
and
straining
toward
what
szinten a hitéletében.
is ahead, I press on toward the goal
Mózesnek
jut Isten
toEkkor
win the
prize for eszébe
which God
has
ígérete.
6: 6-8. Istenin
megígérte,
called 2Mózes
me heavenward
Christ
hogy
megszabadítja
õket are
az egyiptoJesus.
All of us who
mature
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét
ígéret
should take such a view of az
things.
földjére.
tehát,point
nem you
kell félni
And if Akkor
on some
thinka
differently,
that toomert
Godezwill
make
jelen
veszedelemtõl,
csak
egy
clearepizód
to you.a nép
Only
let us live
upeztoa
rövid
életében.
Nem
whatIsten
we have
already
attained.
vég,
folytatást
ígért.
Most Join
az a
with
others
in
following
my
example
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk
Isten
brothers…
szavára.
Így bátorítja Mózes a népet: Ne
Thus first
of all,helyt,
the apostle
told the
féljetek!
Álljatok
és meglátjátok
Philippians
why meg
he could
about
hogyan szabadít
ma azbrag
Úr bennehis
past.
Namely,
because
as
a
member
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
of the
tribe
of okosabb,
Benjamin,
heawas
law
Mózes
nem
mint
nép,acsak
abiding, sincere Jewish Pharisee and
hisz Istenben,
és a of
hitChristians.
beszédét mondja
serious
persecutor
All of
továbbcalls
az for
üldözött
Ha
which
praise.szabadoknak.
Yet, he voluntarily
Isten azthat
aki, akkor
teljesíti
Õ beszédét.
gave
up for
the az“surpassing
Ebben hitt of
Mózes.
greatness
knowing Christ.”
Ha
azt
kérdezte
volna
In addition, he gave
upvalaki
praiseMózesso that
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
it may become clear that, in spite
of his
Erre Mózes
csak aztand
válaszolhatta
volna,
excellent
qualities,
strict fulfillment
hogy:
Nem he
tudom.
Habecome
valakirighteous
azt kérof
the laws;
did not
by,
andvolna:
through
these. mondd
In other meg
words,nehe
dezte
Mózes,
didn’t
forgiveness
sins, eternal
künk,receive
hogyan
szabadítof meg
Isten
life,
and God’s
by them.helyzetbõl?
For, these
bennünket
ebbõlcall
a lehetetlen
were
onlycsak
available
through faith in
Jesus
Mózes
azt válaszolhatta
volna,
Christ.
Furthermore,
he
wanted
them
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tu-to
know that – in spite of the fact that in
dok!present
Az Úrheharcol
értetek, és immersed
a lehetetthe
wholeheartedly
lenbõl
is
ki
tud
vezetni,
mert
Õ
Úr.still
himself in the service of Christ;azhe
Ez
a
bibliai
hit.
Hinni
azt
jelenti,
did not reach perfection. Therefore,kohe
molyan
veszem
azt, amit Isten
mond, ha
was
rather
concentrating
on forgetting
annak
minden
látszik
is.
the
past;
andellentmondani
serving Christ
whole
Nem tudom,
hogyan
szabadít
meg,
heartedly
in the
present,
so that
hecsak
may
attain
great
rewards
in the
future.
Or,
várok rá
és hiszek
benne,
és amit
nekem
quoting
his own words:
mond, megteszem.
A többi “Not
pedig that
az ÕI
have
already
this, or leféhave
feladata.
Útatobtained
nyitni a all
tengeren,
already
been
made
perfect…
But
one
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
thing
I
do;
forgetting
what
is
behind
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
and straining toward what is ahead,
Úr feladata.
Õ viszi
a
ISzabadító
press toward
the goal
to véghez
win the
szabadítást
kegyelembõl.
Hitcalled
által foprize
for which
God has
me
gadhatod el. Hit
által élhetsz
szabadon,
heavenward
in Christ
Jesus.”
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
Then he asked the Philippian church,
gyõzelmesen,
mert az Úr
hadakozik
to
follow his example.
Meaning,
that
érted.
they too should forget the past; cease to
A tengerparton
a haláland
kapujában
worry
about the present;
instead
Isten pedig
megnyitotta future
számuk–álltak,
keeping
their marvelous
in
ra az életinkapuját,
és õk –átléptek
a haHeaven
the forefront
they should
fervently
serve the Savior also!
lálból az életbe.
Today,
when
people still
Ezt a lépést
te semany
halogasd!
worry about their past, or live for the
Lukács the
János
present day exclusively;
apostle

Paul’s
request isBaptista
talking to
us as well.
Magyarországi
Egyház
Therefore, Dear Reader, If you didn’t
Berettyóújfalui
Gyülekezet
invite Jesus intoBaptista
your heart
so far; please
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.
do it now. Then, together let us
decide
www.baptista.hu/berettyoujfalu
that
forgetting our past, and handing
our present worries over to the Lord;
Kedves
Jézusour
Kriszwe
shall Testvéreink
serve him with
future
tusban!
in mind. Then, our life will be easier,
Kedves
Amerikai
Magyar
Baptista
more
blessed,
and will
bring more
glory
Szövetség!
to God’s name.
What igazságtalan
does it mean
live hogy
in the
„Nem
az to
Isten,
future? Let
give you an example:
elfeledkezzék
a time
cselekedeteitekrõl
és a
Last weekmelyet
I wastanúsítottatok
talking to someone
szeretetrõl,
az Õ
about
the world
monitoryés
problems,
neve
iránt,
amikorwide
szolgáltatok
szolgáltok
a szenteknek.” wars,
(Zsid 6:10)
unemployment,
earthquakes
floods, and illnesses. Suddenly, the
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránkasking:
neperson
interrupted
me by
héz
helyzetünkben.
“Aren’t
these problems the signs that
Imaházunk
végi leomlása
Jesus
Christaugusztus
will return
soon?” és
“Oh,
lebontása
után Then
jó reménységgel
Yes!” – I said.
added: “Isn’t itvagreat
gyunk
hogy of
Isten
that –afelõl,
as children
Godmegsegít
– we canbenlook at
nünket
új és in
szép
építeni
these egy
problems
thathajlékot
light? That
way,
istentiszteletek
Õ neveordicsõwe don’t havecéljára,
to fear,azworry
become
ségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
depressed
about all these
calamities.
kezdjük
addig
nemthat
vártthese
terve-are
For, if meg,
we keep
in amind
zéssel
engedélyek
beszerzésével
only és
theazsigns
of Christ’s
imminent
foglalkozunk.
return, or the signs of the imminent
Tervünk ésof szándékunk
fulfillment
our gloriousvégrehajfuture; we
tására
fogjuk
fordítani
a kedves
testvérek
will
calm
down,
even
rejoice,
and face
által számunkra eljuttatott összeget:
all
problems
filled
with
peace.
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Of course, to live in the future can
Ezúton
not
only is
be megköszönve
helpful for us testvéreink
in facing the
segítségét,
kérjük
továbbrabut
is amay
minket
world-wide
calamities,
alsoés
ease
azour
Úrra
figyelõ
imádságaikat!
Minden
pain during our daily trials. For, if in
szolgálatukra
áldását
kívánjuk.loss,
the midst ofIstenünk
some pain,
sickness,
orTestvéri
death we
reminda ourselves
that all
szeretettel
Berettyóújfalui
these
will
soon
end
because
Christ
will
Baptista Gyülekezet nevében:
soon return; we will calm down also.
Papp
lelkipásztor
Thus, it pays
to Dániel
concentrate
on the
Szatmári
gondnok
future, while
servingIstván
the Lord
because
presbiter
that is the wayLisztes
Jesus Tibor
can grant
us his
peace. Thus Once again, let me say:
===========================
forgetting the advantages and sins of the
past; handing over to God the problems
VÁRJletMÉG!
of the present;
us concentrate on
Józsué
3:16future
(2Mózwhile
14,21-22)
our
glorious
serving our
Savior. Thereby making our lives more
peaceful and useful. Megállt a víz.
Minthogyha
Irma
F. Matraióriási
(2010)kéz
tartotta volna föl,
megállt,
MISSIONARY
Fund
s rakásra
gyûlt,
feszült,
The purpose: supporting
the
hullámra
missionaryhullám
initiatives
of ourhõkölt.
young
people. Donations from this
fund
Megállt
will be allocated by theegy
Missionary
percre,
and Benevolence
at its
amíg aBoard
túlsó partra
mid-year meetings.át The
written
nem értünk.
applications addressed to the MBB
should state the goals and the
Várj mégtrip,
Uram!
duration of the mission
and
el!
should include aKezed
letterne
ofvedd
support
Mégofmindig
itt vagyok,
from the pastor
the applicant.
még mindig ittcan
vagyunk
sokan.
Contributions
be mailed
to
the Treasurer (address on page 2).
Herjeczki Géza (1977)
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from
Wright
I don't
think I have
evervan
seen
Az
élet gyötrelem,
de azért
mit time
enni,
flyvan
byhúsosfazék,
as fast as fokhagyma
it has in theéspast
year,
uborka,
és
even
with our lives
being való
turned
upsideis
a tisztességes
temetéshez
jogukat
down,
changesAz
made
to merõ
how kinlódás,
we live
megtarthatták.
élet egy
and
adapting to online
reménytelenség
és halál.church
De hát services.
ezis jobb,
I mint
thank
the Lord-as
thiskilátás
writing
I
a semmi,
és úgy of
sincs
ennél
remain-healthy.
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
On the other
sideelviselhetõvé
it has been
an
keretekben
próbáljuk
tenni.
opportunity
for me toaz draw
closer
Hányan tengetik
életüket
ma to
is
the
Lord,
make use of the technology
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
(Zoom)
that we az
have,
and
for míg
others
Így tengette
életét
Izráel
el
spending
quality
time with
nem jöttmore
hozzá
a Szabadító
és family.
ki nem
I didõket
nota travel
to házából.
my family for
hozta
szolgaság
Thanksgiving, Christmas or New
Years
as I have
new puppy which
is
Milyen
a mi aSzabadítónk?
2Mózes
a joy to me. Loneliness has been put
12:42-ben
egyGod
különös
mondaaside.
How találunk
wonderful
has created
tot Istenrõl.
these
beautiful animals to be good
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
companions.
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
Early last year I taught Bible to four
éjszaka
az Úré
volt.one was saved. One
ESL
students.
Only
Micsoda
evangélium
vanstayed
ebbenfora
couple
from the
Middle East
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
Bible after ESL. But when the Pandemic
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
hit, on site classes closed down and nem
this
alszik. was
Mit jelent
az, hogy virrasztott
az
couple
not interested
in further
Úr azonabout
az éjszakán,
amikor
learning
the Word of
God. kihozta
népét
ESL Egyiptomból?
started up last September and
– Isten mindent
thenEmberileg
again afterszólva
the Christmas
break.
félretett
csak azteachers
Õ népére plus
figyelt12azon
We
have ésseveral
or
éjszakán. Aincluding
szabadulás
soazparticipants,
the minden
Middle
mozzanatát
személyesen
Eastern
couple.
All of thefelügyelte,
students
minden
tekintetével
have
trulypillanatot
enjoyed figyelõ
this endeavor
to
kísért
végig.going.
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
keep
things
I am helping
in the
conversation
class. nép, hogy az Isten
koszos, rongyos
személyesen
gondoskodik
és
Each week before
we breakróluk,
into our
mindent félretéve
rájuk? always
respective
classes, figyel
the director
talks1500
to theévvel
students
about
the wonderful
késõbb
ismét
virrasztott
Lord
Jesusa Christ
who loves
every
onea
az Isten
Gecsemáné
kertben,
azon
ofcsütörtök
them. In éjszakán,
this time ofazon
pandemic,
their
a pénteken,
faces
whenhajnalon,
they hear amikor
these words.
azonsmile
a húsvét
a mi
People
are afraidtörtént.
and don't know where
szabadításunk
to tum.
Sõt, személyes bizonyságom van arInterestingly,
the Middle
Eastern
ról,
hogy velem együtt
virrasztott
az Úr
husband
wifeegy
are téli
nowestén,
in separate
28 évveland
ezelõtt
amikor
classes.
past week
an Iranian
lady
rólam isThis
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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(a
believer) joined
conversation
Egyiptomból?
2Mózesthe
14: 10,
11. Jobb
class
and
as
God
would
have Egyipit, she
lett volna szolgaként meghalni
is
in theKiderül,
same class
Middle
tomban.
hogy as
vanthe
a népnek
Eastern
woman!
believing
hite, de még
nagyonThe
gyenge
az a hit.lady
Ha
also
happens
to
be
my
dear
friend
who
jól mennek a dolgok, tisztelik
az Urat,
came to know the Lord many years
de hathrough
balul ütseveral
ki valami,
máris
ago
friends
whopánikept
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki volt
a
sharing the Good News with her,
Bible
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
study and attending Faith Bible Church.
keresztyén
tart ezen
a
SheMellesleg,
was able tosok
have
a conversation
with
szinten
a hitéletében.
the
Middle
Eastern woman - it was such
Ekkor Mózesnek
eszébe
a blessing
to hear her
share jut
of Isten
God's
ígérete.What
2Mózes
6: 6-8. Isten
megígérte,
grace.
a wonderful
reminder
this
hogy
megszabadítja
has
been
to me that theõket
workazofegyiptothe Lord
does
stop. és beviszi népét az ígéret
miaknot
kezébõl,
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
ESL classésfrom
year ago
hisz Istenben,
a hitone
beszédét
mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Additionally,
I meet
(byazphone,
email
Isten
az aki, akkor
teljesíti
Õ beszédét.
or
in person
with masks) with about six
Ebben
hitt Mózes.
other
from thevolna
Middle
EastMózes- none
Hafolks
azt kérdezte
valaki
are
saved.
Pray
that
as
seeds
are
planted
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
that
would
Himself tovolna,
them.
ErreGod
Mózes
csakreveal
azt válaszolhatta
There is also one student from Korea
hogy:I meet
Nemwith
tudom.
Ha every
valakiweek.
azt kérwho
almost
She
dezte
volna:
Mózes,
mondd
meg
neis on a solid foundation and is so in love
künk,
szabadít
Isten
with
thehogyan
Lord. She
just didn'tmeg
know
how
bennünket
ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
to
find Him.
Mózes
csakI have
azt válaszolhatta
Recently
been thinkingvolna,
about
hogy:
Nem
tudom!
azonban that
tusomething I read inEgyet
a devotional
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetlifts my heart - we know that we hold
lenbõl
ki tud
vezetni,
mertGRIPS
Õ az Úr.
on
to is
His
hand,
but He
OUf
Ez aGrip
bibliai
hit. Hinni
jelenti, of
ko-a
hand.
carries
the azt
meaning
molyan
veszem
azt, amit
mond,
ha
tight
hold
and gives
me Isten
security
in His
continual
presence.
And in Psalm
18,
annak minden
ellentmondani
látszik is.
INem
am tudom,
reminded
that He
is mymeg,
rock,csak
my
hogyan
szabadít
strength,
deliverer,
shield,
my
várok rá ésmy
hiszek
benne, my
és amit
nekem
stronghold
and my salvation.
He is az
more
mond, megteszem.
A többi pedig
Õ
than
enough
me. a tengeren, leféfeladata.
Útatfornyitni
May aour
Lord bless kerekét,
you with homályt
a healthy
kezni
harcikocsik
and
joyful az
New
Year, trusting mind
only in
bocsátani
egyiptomiakra...
a
Him.
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl.
Hit által foRuth Wright
gadhatod el. ruth_s_wright@yahoo.com
Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
"Ne azért akarjatok az ismeretben
A tengerparton
a halál kapujában
növekedni,
hogy megtapsoljanak,
és
ezáltalIsten
feljogosítva
érezzétek magatoálltak,
pedig megnyitotta
számukmásokkal
való
rakatazaélet
kapuját,
és vitatkozásra.
õk átléptek a haIgyekezzetek
lálból
az életbe. növekedni az ismeretben a saját lelketek javáért."
Ezt a lépést te se halogasd!
Jonathan Edwards (Lukács J.)
Lukács János

6Magyarországi
Shocking Facts
in the
Quran
Baptista
Egyház
Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
That Christians Should Know
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
For many Christians, Islam’s holy
www.baptista.hu/berettyoujfalu
book is an unfamiliar document that
beholds
and incomprehensible
Kedvesalarming
Testvéreink
Jézus Kriszteachings, many of which directly call
tusban!
for
the punishment
of "disbelievers"—
Kedves
Amerikai Magyar
Baptista
but undeniably, it also beholds over 50
Szövetség!
stories that parallel historical events
„Nem inigazságtalan
az Isten,
found
the Bible. While
the hogy
Quran
elfeledkezzék
cselekedeteitekrõl
és a by
will never abeti supported
or upheld
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az some
Õ
Christians,melyet
this article
will unveil
neve
iránt,
amikor
szolgáltatok
és
szolinteresting facts residing within the
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
Quran
that, surprisingly,
only reaffirms
the greatness and power of Christ.
Köszönjük, hogy gondoltak ránk neMohammed
héz helyzetünkben.
Imaházunk
végi leomlása
Within theaugusztus
114 chapters
and 6236ésverlebontása
után the
jó reménységgel
ses in Quran,
name of ProphetvaMogyunk
afelõl,
megsegít
hammed
canhogy
onlyIsten
be found
in 4benplaces
nünket
egy új
szép Ch.
hajlékot
építeni
(Ch. 3:144,
Ch.és33:40,
47:2, Ch.
48:2).
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõJesus
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
Conversely,
the a name
of Jesus
kezdjük
meg, addig
nem várt
terve- is
mentioned
more than
Mohammed.
zéssel
és az far
engedélyek
beszerzésével
Jesus can be found in the Quran in 25
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajplaces.
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
Virgin Mary
általThe
számunkra
eljuttatott összeget:
No
actual
women
are named in the
$5,000, azaz ötezer
dollárt.
Koran, except for one—Mary (Mariam),
Ezúton
is of
megköszönve
testvéreink
the
mother
Jesus. Two entire
chapters,
segítségét,
továbbra
a minket ésand
Chapter kérjük
3 (Family
of isMariam)
azChapter
Úrra figyelõ
imádságaikat!
Minden to
19 (Mariam),
are dedicated
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.
the story of Mary.
Within
these
chapters,
it explains that Mary is without original
Testvéri
a Berettyóújfalui
sin,
was aszeretettel
virgin and
went to heaven
Baptista Gyülekezet nevében:
with her physical body.
Papp
Dániel lelkipásztor
Power in the
name
Szatmári István gondnok
In Chapter 3,Lisztes
verses Tibor
45-55,presbiter
the Quran
goes into detail about Jesus. It refers to
him in the following names: word of
===========================
god (Kalimatullaah), spirit of god (RuhAllah), Jesus
Christ
(al-MaseeHu `Eesa).
VÁRJ
MÉG!
These
names
hold
Józsué 3:16 (2Mózincredible
14,21-22) power,
meaning and symbolism.
His Great Works Megállt a víz.
The Quran Minthogyha
goes on to highlight
óriási kézthe
many miracles of Jesus,
many
of föl,
which
tartotta
volna
Christians are very familiar
with. It
megállt,
details that He created
a live bird
with
s rakásra
gyûlt,
mud, cured a man born blind,
cured
feszült, a
man with leprosy,
He spoke
when
hullámhow
hullámra
hõkölt.
He was 2 days old, and how
He gave
Megállt
life to the dead. It even documents
how
egy percre,
Jesus went to heaven,
that
He
is
alive
amíg a túlsó partra
and will come again. át nem értünk.
No one like Jesus
Várj
még Uram!
On the contrary, the
Quran
makes no
mention that Mohammed
is vedd
alive,el!
does
Kezed ne
not mention that
will come
back. He
Méghemindig
itt vagyok,
is not még
documented
miracles
mindig ittperforming
vagyunk sokan.
and he is not referred to in any special
names. (beliefnet.com)
Herjeczki Géza (1977)

2010.
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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,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát 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.
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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
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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!
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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
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A beköltözés

“Mert éheztem, és ennem adtatok,
szomjaztam, és innom adtatok, jövevény
voltam, és befogadtatok...” Máté 25:35
Több testvéremmel is megosztottam
a kételyeimet. Tanácsot akartam kérni
tőlük és reméltem, hogy azt mondják
majd, amit hallani akartam! Voltak,
akik azt mondták, hogy nem biztos,
hogy jó döntés befogadni, mert nem tudjuk milyen ember pontosan. Hirtelen én
is elképzeltem a legrosszabbat is, ahogy
az amerikai kisvárosi filmekben megjelennek az efféle jelenetek. - Vajon biztonságban lesznek a gyerekeim? Ilyen
gondolataim is voltak. - Rég volt már,
hogy itt járt nálunk, de azóta milyen ember vált belőle, ha senkinek nem kell? Vajon, miért nem a saját gyülekezetéhez
megy segítséget kérni? Számos kérdés
szorongatott!

"...és ha elfeledkeznének is ezek:
én te rólad el nem feledkezem.
Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem
vannak szüntelen. Ézs 49,15-16
Biztos meg van rá az oka, gondoltuk!
A férjem bölcsen azt mondta, hogy nekünk a saját szívünkért kell számot adnunk. Isten hozzánk vezette, nekünk
kell tenni érte, tőlünk várja, hogy döntsünk. Talán hitben is megújul és visszatér Istenhez. Részéről semmi akadálya,
hogy itt legyen!
Szóltunk pár gyülekezeti tagnak, hogy
jöjjenek segíteni kipakolni azt a szobát,
amit tárolónak használtunk. Minden felesleges dolgot elvittünk, így elég lakájos
kis otthonná varázsoltuk a „gyerektermet”. Előkerestük a rég elpakolt TV-t,
meg áramos főzőlapot, néhány edényt,
hogy minden legyen, ami egy háztartáshoz kell, mivel egy feltételt szabtam csak:
nem vállalom, hogy minden nap reggelit,
ebédet, vacsorát főzök. Megkértük tehát,
hogy gondoskodjon magáról. Nem arról
volt szó, hogy nem adok az éppen főzött
ételből, de három kisgyermek, szolgálat
meg tanulás stb. mellett nem tudtam volna eleget tenni ennek a feladatnak. Dani
bevásárolt neki élelmiszer alapanyagokból, én meg adtam még pár dolgot a
konyhára. A pince polcain roskadozott a
sok befőtt és savanyúság, bátorítottam,

hogy ami csak kell belőle, használja. A
gyerekterem könyvespolcán is roskadozott a sok jó könyv, Bibliák s egyéb hitbuzgalmi irat.
Jó volt látni, hogy a gyülekezet tagjai is örömmel fogadták és lelkesen segítettek, amiben csak tudtak. Még egy
antenna is előkerült valahonnan, hogy
a magyar adást is tudja fogni a TV, ne
csak az ukrán hírcsatornát. Vastag kabát
és néhány pulcsi.
Emlékszem, egy keddi nap volt, amikor ez történt, és Laci bácsi beköltözött.
Nagyon boldog volt és örült minden segítségnek. A takarításból ő is kivette a részét! Kipakolta a kartondobozokból a “fél
életét,” a többit pedig egymásra helyezve
a sarokba állította. Furcsa dolog ez!
Kiokítottam a kanapé kinyitásának fortélyairól, mert viharvert kis
kanapé volt ám az, annakidején egy
misszionárus házaspár hagyta ránk,
amikor hazaköltöztek a misszióból.
Azóta kétszer átkárpitoztam, de már a
mostani is kopott volt. Nem volt egy-

szerű a kinyitása. Volt egy mosókonyhánk az udvaron, ahol zuhanyozni is
lehetett, radiátor adta a meleget. Tehát
ez is megoldottá vált. Meleg van, főzni
lehet, mosni, fürdeni lehet. Mi kell még
a boldogsághoz kérdezhetnénk? Elhelyeztünk néhány egércsapdát is, mert
egerek bőven akadtak, nincs mit ezen
szépíteni. De Laci bácsi boldog volt, és
mi is boldogok voltunk, hogy végső soron mégis jót tehetünk egy atyánkfiával.
Természetesen elmondta a búját, baját,
felháborodtunk rajta, de arra jutottunk,
hogy nem a mi dolgunk. Nem szólunk
bele! Valaki figyelmeztetett, hogy nehéz
a természete, de hát kinek nem? Majd
megpróbálunk segíteni neki mindenben,
hogy helyreálljanak a dolgai és rendeződjenek a kapcsolatai.
Ezen a keddi napon tehát elindult egy
új fejezet az életünkben, aminek a befejezését még nem tudtuk. A napokat, hónapokat Isten maga írta. Mi csak tettük
a dolgunkat.
Nagy-Kasza Lona

