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azt kérte
kimaradsz
az ő Ha
tervéből.
több
dezte volna:
meg neesélyt
is kapszMózes,
miutánmondd
engedetlen
voltál,
azt hogyan
tartsd különleges
künk,
szabadít kegyelemnek
meg Isten
az
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időzítébennünket
ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
seiben.
Rájöttem
arra, hogy Istennek
Mózes csak
azt válaszolhatta
volna,
nincs
a miEgyet
kreatívazonban
ötleteinkre
hogy: szüksége
Nem tudom!
tués
tudományos
módszereinkre
ő ordok!
Az Úr harcol
értetek, és a az
lehetetszága terjesztésében. Isten kreatív Isten,
lenbõl
is ki
tud ki
vezetni,
mert Õ az
és
őnála
előre
van dolgozva
azÚr.
adott
Ez
a
bibliai
hit.
Hinni
azt
jelenti,
kohelyzetre vonatkozó leghatékonyabb
molyan veszem
azt, amit Isten
mond, haA
stratégia,
időpontokkal
megjelölve.
annak minden
ellentmondani
látszik
is.
kérdés,
hogy vannak-e
Lélek által
vezéNemengedelmes
tudom, hogyan
szabadít meg, csak
relt
Fülöpök?
várok
rá és hiszek
benne,
és amit
nekem
Fiatalkori
emlék.
Történt
egyik
vamond,
megteszem.
A
többi
pedig
Õ
sárnap, hogy a h… -i gyülekezet az
pászfeladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
lefétoránál ebédeltem. A második fogásnál
kezni a harcikocsik
kerekét, ahomályt
tartottunk,
amikor megszólal
pásztor:
bocsátani
az ma
egyiptomiakra...
mind a
„Nem
láttam
Karcsit az istentiszteleten.
Mi lehet
vele?” És
a lelkész
baráSzabadító
Úr feladata.
Õ viszi
véghez
a
tom
már áll fel
az asztaltól.Hit
„Látogassuk
szabadítást
kegyelembõl.
által fomeg!
Most!”
- által
mondta
ellentmondást
gadhatod
el. Hit
élhetsz
szabadon,
nem
tűrő hangon.
Két de
falásból
lenyelbár mindig
üldözötten,
ugyanakkor
tem
a
libacombot,
és
mentünk.
Meggyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érkeztünk Karcsihoz. Egyedülálló, kb.
érted.
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éves fiatalember. Ajtó nyitva. Karcsi
A tengerparton
halál kapujában
kómásan
fekszik aza ágyon.
Gyógyszer
álltak, Isten pedig
megnyitotta
túladagolás.
Hívtuk
a mentőt,számukkórház,
ra az élet kapuját,megmenekült.
és õk átléptekKésőbb
a hagyomormosás…
lálból az életbe.
kiderült,
hogy szerelmi csalódásában
öngyilkosságot
meg. Sikerült
Ezt a lépést tekísérelt
se halogasd!
volna neki, ha mi komótosan elfogyasztJános
juk a libacombot és aLukács
desszertet.
Később,

aMagyarországi
lelkében már megújult
megköBaptistaKarcsi
Egyház
szönte
a
segítséget.
Én
akkor
tanultam
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
meg
időzítés fontosságát.
4100 az
Berettyóújfalu,
Eötvös u.Az2. évek
során mégis kihagytam néhány vissza
www.baptista.hu/berettyoujfalu
nem
térő lehetőséget, mert kényelmesen
mozogtam. Fülöp tudta, hogy ha Isten
Kedves
Jézus fel,
Kriszazt
súgja Testvéreink
neki, hogy kelljen
akkor
tusban!
menni kell. Egy emberért ott hagyva
Kedves
Magyar Baptista
egy
egészAmerikai
városnyi megtérőt?
Igen, egy
Szövetség!
emberért is. Talán Isten azt akarja ezzel
mondani
nekünk, hogy
nem hogy
statisz„Nem igazságtalan
az őIsten,
tikákban
gondolkodik.
Biztosan
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a jól
néz ki a gyülekezeti
újságban több
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
az Õtucat iránt,
fehér-ruhás
ott állniésbibliával
neve
amikorközött
szolgáltatok
szola kezedben
hollófekete
ruhágáltok
a szenteknek.”
(Zsid bemerítő
6:10)
ban. Istennek mégis fontos az egy. Nála
azKöszönjük,
emberek hogy
nem gondoltak
számok. ránk
Egy neember
lelkét
úgy szereti az Isten, mint a nagy
héz
helyzetünkben.
tömegekét.
egész világot
úgy szerette
ImaházunkAz
augusztus
végi leomlása
és
lebontása
az Isten, után
hogy jó
az reménységgel
ő egyszülött fiátvaadta
gyunk
hogy Isten
megsegít
érte…afelõl,
ha egyvalaki
hisz
őbenne,benakkor
nünket
egy újvan
és aszép
hajlékot építeni
már öröm
mennyben…
pontosan
istentiszteletek
céljára, aki
az Õ
dicsõúgy, mint a pásztor,
ottneve
hagyta
a 99ségére.
A munkálatokat
jövõamikor
tavasszal
et az egyért,
és örvendezett
megkezdjük
a nemaki
várt
tervetalálta,meg,
vagy addig
az asszony,
megkereste
zéssel
és az engedélyek
beszerzésével
az elgurult
drachmát, és
a barátnőivel
foglalkozunk.
örvendezett, vagy mint a tékozló, aki el
Tervünk
szándékunk végrehajvolt
veszve,és megtaláltatott,
és az apja
tására
fogjuk
fordítani
a kedves testvérek
nagy lakomát rendezett.
által számunkra eljuttatott összeget:
Kiderül
a történetből,
$5,000,
azaz ötezer
dollárt. hogy Isten ültette az etióp szívébe a megértés utáni
Ezúton Fülöp
is megköszönve
vágyat.
a távfutói testvéreink
tehetségének
segítségét,
kérjükutolérte
továbbraaishintót.
a minket
és
köszönhetően
Etiópia
azpénzügyminisztere
Úrra figyelõ imádságaikat!
Minden
hangos felolvasás
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
módban, éppen Ésaiás 53-nál tart. Fülöp
futtából,
lihegősen
bekérdez a hintó
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
ablakán:
„Érted
is,
amit
olvasol?” SzáBaptista Gyülekezet nevében:
momra itt következik az egyik legmegPapp
Dániel lelkipásztor
hatóbb pillanat
a történetben.
„Hogyan
Szatmári
gondnok
érthetném, ha
valaki István
meg nem
magyaLisztes Tibor presbiter
rázza?”
Az etióp nem csinál presztízskérdést
===========================
abból, hogy neki illik értenie mindent,
mert ő egyetemet
közgazdász, és
VÁRJ végzett
MÉG!
a Józsué
minisztériumban
dolgozik.
„Nehogy
3:16 (2Móz 14,21-22)
már egy mezítlábas gyalogkakukk tanítson engem.” Ó, de sokszor elővesszük
a víz. a
az intelligens arcunkat,Megállt
és villogunk
óriási
kézérttudásunkkal. Minthogyha
Nem baj, hogy
nem
tartotta úgy,
volnamintha,
föl,
jük, de legalább tegyünk
legalább nyerjük meg a vitát.megállt,
Sokáig nes rakásra
gyûlt,
hezemre esett kimondani
azt, hogy
nem
értem, mert azt gondoltam, a feszült,
lelkipászhullám
hullámraa hõkölt.
tornak értenie
kell mindent
bibliából.
Ahogy öregszem, már én is Megállt
úgy szeretek hozzá állni, mint az etióp
pénzügyegy percre,
miniszter. Nem értem!
kétszer
amíg a Nekem
túlsó partra
kell elmagyarázni, mert
lassúértünk.
vagyok.
át nem
„Mondd Fülöp, kiről beszél a próféta?
Önmagáról vagy másról?
Gyere,
ülj ide
Várj még
Uram!
mellém a hintóba ésKezed
mesélj.”
ne vedd el!
S Fülöp a Szentlélek
segítségével
elveMég mindig
itt vagyok,
zette őt
Jézushoz.
még
mindig itt vagyunk sokan.
Lukács János
Herjeczki
Géza számban.
(1977)
Befejező rész
a következő

4.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
ÁHÍTAT

folytatás az 1. oldalról
“Ezért, szeretett testvéreim, legyetek
Az élet gyötrelem,
de azért van
mit enni,
szilárdak,
rendíthetetlenek,
buzgólkodvan húsosfazék,
és uborka,hiés
jatok
mindenkor fokhagyma
az Úr munkájában,
a tisztességes
való jogukat
szen
tudjátok, temetéshez
hogy fáradozásotok
nemis
hiábavaló
az Úrban.”
15:58)
megtarthatták.
Az élet (1Kor
egy merõ
kinlódás,
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
Amikor a fáradsággal végzett munka
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
még eredménytelenséggel is fenyeget,
többre. Fogadjuk
a helyzetet,lenni
és az adott
különösen
nehéz elkitartónak
abkeretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
ban.
Az ember
legnemesebb
törekvései
Hányaneredménytelenek
tengetik az életüket
ma is
is gyakran
maradnak.
a rabszolga-gondolkodással?
Aezzel
Korinthusiakhoz
írt első levél 15. fejezetében
az evangélium
tartalmáról
Így tengette
az életét Izráel
míg el
ésnem
hatásáról
írva,a Krisztus
jött hozzá
Szabadítófeltámadáés ki nem
sában
és annak
következményeiben
hozta õket
a szolgaság
házából.
ismeri fel és mutatja be Pál apostol az
isteniMilyen
megoldást,
ami ezt a Bűneset
óta
a mi Szabadítónk?
2Mózes
fenyegető
helyzetet
feloldja.
Ugyanis,
12:42-ben találunk egy különös mondaáltalános megtapasztalása és félelme az
tot Istenrõl.
embernek
a kudarc, amit a Prédikátor
Virrasztott
az Úr azon szóval
az éjszakán,
könyve
a „hiábavalóság”
jelez.
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
A megnyerhető értékek illanó volta,
a
az Úréfigyelmetlen
volt.
jóéjszaka
értékelésére
ember felMicsoda evangélium
van ebbenésa
készületlensége,
életünk röpkesége
Virrasztott
az Úr.
a mondatban?
mindig kísértő
sikertelenség
(LkPedig
5:5),
ezek
kikerülhetetlen
buktatók az
Izráel
õrizõje nem szunnyad
és életnem
ben…
alszik.„ha
Mitnincs
jelenthalottak
az, hogyfeltámadása”
virrasztott az
(1Kor
15:13).
így folytatja
aposÚr azon
azMajd
éjszakán,
amikorazkihozta
tol:
„HaEgyiptomból?
pedig Krisztus nem támadt fel,
népét
akkor
hiábavalószólva
a mi igehirdetésünk,
de
Emberileg
– Isten mindent
hiábavaló
a
ti
hitetek
is;
sőt,
Isten
hamis
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
tanúinak bizonyulunk”.
az
éjszakán. Anem
szabadulás
Fáradozásunk
hiábavaló minden
az Úrmozzanatát
személyesen
felügyelte,
ban! Nézzük Pál példáját; éppen
ebben
pillanatot
tekintetével
a minden
részben mondja
el! figyelõ
A Feltámadt
Kriszkísért
végig. Hát
kicsoda
a rabszolga,
tus
megjelent
neki
(8.v.),ezkegyelmébe
koszos,ésrongyos
nép, hogy
Isten
fogadta
abban nevelte,
minekazkövetszemélyesen gondoskodik
róluk,
és
kezményeképpen
Isten egyházának
egykori
üldözőjéből
pogányok
mindent
félretéveafigyel
rájuk?apostola
lett. 1500
„Isten
kegyelméből
vagyok,
ami
évvel
késõbb ismét
virrasztott
vagyok,
való kertben,
kegyelmeazon
nema
az Istenésa hozzám
Gecsemáné
lett
hiábavalóvá,
sőt többet
csütörtök
éjszakán,
azon fáradoztam,
a pénteken,
mint
de nem
én, hanem
azonőkamindnyájan;
húsvét hajnalon,
amikor
a mi
azszabadításunk
Istennek velem
való
kegyelme”
(10.v.).
történt.
Annak
a fáradozásabizonyságom
nem hiábavaló tearhát, Sõt,
akinszemélyes
az Isten kegyelme nem van
hiábaról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
való.
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évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
Nem mellékes, hogy mit és hogyan terólam A
is kegyelem
lehulltak anevelő
rabtartó
bilincsei.
szünk.
hatása
abban
mutatkozik meg, hogy az „Úr munkáját”
Üldözött
szabadok,megnevezett
gyõztes szabavégezzük.
A korábban
didok. Elindultak
tehát.
Nem
volt telemma
mindig kísért,
de az
elhívásnak
lekommunikáció.(az
Nem
lehetett
mobilengedelmeskedve
Úrral
munkálkodva)
maradandó
értékekre
metelefonon
rákérdezni
a sor lelünk,
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illanó időnkből
és energiánkból
hátul minden
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készséggel
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A valós
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milliós nép,
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gyermekek,
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örökélet
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tenger
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Kitör
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a tábor„Az Úr
munkáját
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fában.
Elõl a tenger,
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ellenség.
radsággal
végezni;
tegyünkaz
mindent
Akészséggel
nép elõbbéssegítségért
örömmel! kiált Istenhez,
aztán
pedig nekivégzett
esik Mózesnek:
A fáradsággal
munka hiá-Mit
bavalóságát
Paradicsomból
való
tettél
velünk, amiért
hoztál ki minket
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kiűzetés óta ismerjük
- ez10,
a bűn
köEgyiptomból?
2Mózes 14:
11. Jobb
vetkezménye,
de
a
mi
munkánk
már
lett volna szolgaként meghalni Egyipelőre tekintő:
az hogy
előttünk
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tomban.
Kiderül,
vanlévő
a népnek
reménységével végezzük hát!”
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küszködünk
jólMilyen
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a dolgok, tisztelik
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hitünket
gyakorolva?
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hogy keresnek.
az Úr munkájában
kolnak abban,
és bûnbakot
Ki volt a
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tart ezen
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talán
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mindszinten
a
hitéletében.
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Ekkor Mózesnek
eszébe
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jár jut
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2Mózes 6: 6-8. Isten
megígérte,
sünk.
felelnek,
akiket
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õket az
„ideig-óráig”
rájuk bízzuk.
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népét
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zetükért,
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jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
Imádkozzunk
iskolákban
rövid
epizód a népazéletében.
Nem folyó
ez a
oktatói
munka
áldásaiért!
vég, Isten
folytatást
ígért. Most az a
József
dolgunk, hogy erõsenNovák
ráálljunk
Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek!
Álljatok
helyt, és meglátjátok
Reményik
Sándor:
hogyan
szabadít
meg
ma az Úr benneTemplom és iskola
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
TiMózes
nem akartok
semmimint
rosszat,
nem okosabb,
a nép, csak
Isten a tanútok reá.
hisz
Istenben,
és
a
hit
beszédét
mondja
De nincsen, aki köztetek
tovább
üldözött
szabadoknak. Ha
E szentazharcot
ne állaná.
Isten
az aki,
akkor
teljesíti az Õ beszédét.
Ehhez
Isten
mindannyitoknak
Ebben
hitt Mózes.
Vitathatatlan
jogot ád:
Ne
a templomot,
Hahagyjátok
azt kérdezte
volna valaki MózesA Mikor
templomot
s azIsten,
iskolát!
tõl:
teljesíti
amit megígért?
Erre
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
Ti megbecsültök minden rendet,volna,
hogy:
Nem
tudom.
Ha valaki azt kérMelyen
a béke
alapul.
De ne
halljátok
sohamondd
többé meg nedezte
volna:
Mózes,
Isten igéjét
magyarul?!
künk,
hogyan
szabadít meg Isten
S gyermeketek
iskolában
bennünket
ebbõl aaz
lehetetlen
helyzetbõl?
Ne hallja
szavát?!
Mózes
csakszülője
azt válaszolhatta
volna,
Ne hagyjátok a templomot,
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tuA templomot s az iskolát!
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetE templom
s iskola
között
lenbõl
is ki tud
vezetni,
mert Õ az Úr.
Futkostam
én
is
egykoron,
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koS hűtöttem
a templom
molyan
veszem
azt, amitfalán
Isten mond, ha
Kigyulladt gyermek-homlokom.
annak
ellentmondani
Azótaminden
hányszor
éltem át ott látszik is.
Nem
tudom,
hogyan
szabadít meg, csak
Lelkem
zsenge
tavasz-korát!
várok
rá és hiszek
benne, és amit nekem
Ne hagyjátok
a templomot,
A templomot
s az A
iskolát!
mond,
megteszem.
többi pedig az Õ
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren, leféA koldusnak, a páriának,
kezni
a
harcikocsik
kerekét,
A jöttmentnek is van joga homályt
bocsátani
egyiptomiakra...
mind a
Istenéhezazapái
módján
Szabadító
Úr fohászkodnia.
feladata. Õ viszi véghez a
És nyelvén
Csak nektek
ajánlgatják templomul
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által foAz útszélét
s azáltal
égbolt
sátorát?
gadhatod
el. Hit
élhetsz
szabadon,
Nemindig
hagyjátok
a templomot,
bár
üldözötten,
de ugyanakkor
A templomot s az iskolát!
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
Kicsi fehér templomotokba
Most
minden erők atömörülnek.
A tengerparton
halál kapujában
KicsiIsten
fehérpedig
templom-padokba
álltak,
megnyitotta számukis mellétek
ülnek.
raAazholtak
élet kapuját,
és õk
átléptek a haA nagyapáink, nagyanyáink,
lálból
az
életbe.
Szemükbe biztatás vagy vád:
Ne
templomot,
Ezthagyjátok
a lépést tea se
halogasd!
A templomot s az iskolát! (1925)
Lukács János

Testvéri
szálak
Magyarországi
Baptista
Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Meleg
nyári vasárnap
délután.
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.Családunk
két régi barátja előtt nyitottam ki
www.baptista.hu/berettyoujfalu
békési otthonunk ajtaját. Látogatásuk
célja: a testvéri szeretet gyakorlása abKedves
Kriszban,
hogy Testvéreink
„mindig szeretJézus
az igaz
barát.”
tusban!
(Péld 7,7) A több évtizedes múlt szép
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erőforrásokat,
szüknem jött
hozzá amegfékezéséhez.
Szabadító és ki nem
ségesek
a járvány
hozta
õket a szolgaság
házából.
A Melbournei
Gyülekezet
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Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
On
várokPredestination
rá és hiszek benne, és amit nekem
mond,
megteszem.
A we
többi
pedig
az Õ
I question
whether
have
preached
feladata.
nyitni aoftengeren,
leféthe
wholeÚtatcounsel
God, unless
predestination
with kerekét,
all its solemnity
kezni a harcikocsik
homályt
and
sureness
be continually declared.
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind a
(Sermons,
Vol.
6, p. 26)Õ viszi véghez a
Szabadító Úr feladata.
szabadítást kegyelembõl. Hit által foOn
Substitution
gadhatod
el. Hit által élhetsz szabadon,
bár
mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
Substitution
is the very
marrow of
gyõzelmesen,
mert
az
Úrofhadakozik
the whole Bible, the soul
salvation,
érted.
the
essence of the gospel. We ought
to saturate
all our sermons
with it, for
A tengerparton
a halál kapujában
itálltak,
is the
lifeblood
of gospel számukministry.
Isten
pedig megnyitotta
(Sermons,
Vol.
17)
ra az élet kapuját, és õk átléptek a haIf you
put away the doctrine of the
lálból
az életbe.
substitutionary sacrifice of Christ, you
Eztdisembowelled
a lépést te se halogasd!
have
the gospel, and torn
from it its very heart.Lukács
(Sermons,
Vol. 23)
János

I KNOW WHO
Magyarországi
BaptistaHOLDS
Egyház
Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
TOMORROW
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
As a singer evangelist Ira Stanphill
www.baptista.hu/berettyoujfalu
(1914 - 2003) traveled the United States
and
Canada
extensively
andKriszaround
Kedves
Testvéreink
Jézus
the world to 40 countries to preach
tusban!
and
perform
his music.
He Baptista
is said to
Kedves
Amerikai
Magyar
have composed more than 500 gospel
Szövetség!
songs. Many famous secular singers
„Nem
igazságtalan
az Isten,
hogy
have
performed
his works,
such as
Elvis
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és a
Presley ("Mansion
Over the Hilltop")
szeretetrõl,
melyet
az Õ In
and Johnny
Cashtanúsítottatok
("Suppertime").
neve
iránt,
amikor
szolgáltatok
és
szol1939, Stanphill married Zelma Lawson,
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid
a minister's
daughter
who6:10)
"played piano
by ear and accompanied her parents on a
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránk nelocal
radio program."
But unfortunately
héz
helyzetünkben.
that marriage ended in divorce in 1948.
augusztus
végi"Ileomlása
és
ItImaházunk
is saidután
that
he reménységgel
wrote
KnowvaWho
lebontása
jó
Holds
Tomorrow"
during
that
time.
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benStanphill's
tiredépíteni
of his
nünket
egy új éswife
szépgrew
hajlékot
ministry
and
left
him
to
pursue
a
career
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõof her Aown
in entertainment.
Sadly, she
ségére.
munkálatokat
jövõ tavasszal
was killed
a car crash
later.
kezdjük
meg,inaddig
a nemsometime
várt terveThe és
lyrics
of this song
aptly convey
zéssel
az engedélyek
beszerzésével
the emotions of listlessness and doubt
foglalkozunk.
that
Stanphill
encountered végrehajwhile going
Tervünk
és szándékunk
through
such
a difficult
period
in life.
tására
fogjuk
fordítani
a kedves
testvérek
During
the yearseljuttatott
of separation,
divorce
által
számunkra
összeget:
and her
death,
Stanphill
$5,000,
azaz
ötezer
dollárt. is said to have
sunk into a deep depression.
Ezúton
is was
megköszönve
testvéreink
Stanphill
driving one
night when
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
he
began
to
hum
and
then
sing
a song.
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
He was singing
aboutáldását
not knowing
what
szolgálatukra
Istenünk
kívánjuk.
the future held but trusting God with the
future.
Upon
arriving
home, he rushed
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
to
his
office
and
his
piano
Baptista Gyülekezet nevében: and jotted
down the words.
Papp Dániel lelkipásztor
Over the years
theseIstván
wordsgondnok
have been
Szatmári
claimed by so many
who
are
facing an
Lisztes Tibor presbiter
unknown future. But as a child of God
we can face the future with the full
===========================
knowledge that there is one who does
hold tomorrow
does tenderly and
VÁRJand
MÉG!
safely
lead3:16
us through
is ahead.
Józsué
(2Mózwhatever
14,21-22)
What peace, direction and security we
can obtain as we walk with
Him,athe
Megállt
víz.one
who really knows
our
tomorrow.
Minthogyha óriási kézAre
you worried abouttartotta
tomorrow?
think
volnaI föl,
that often we all are. But whatmegállt,
a comfort
it is to realize that the
one who
really
s rakásra
gyûlt,
loves us will walk through it with
us
feszült,and
He knows the
way.
(Berry
Kauffman)
hullám hullámra hõkölt.
I don't know about tomorrow;
Megállt
I just live from day to day.
egy percre,
I don't borrow from
sunshine
amígit's
a túlsó
partra
For it's skies may turn
to grey.
át
nem
értünk.
I don't worry o'er the future,
For I know what Jesus said.
mégHim,
Uram!
And today I'll walkVárj
beside
Kezed
ne vedd el!
For He knows what
is ahead.
mindig
itt vagyok,
Many thingsMég
about
tomorrow
mégseem
mindig
itt vagyunk sokan.
I don't
to understand
But I know who holds tomorrow
And I know who
holds Géza
my hand.
Herjeczki
(1977)

9.2010.
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Every step is getting
brighter
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
As the golden stairs
I climb;

folytatás
az 1. oldalról
Every burden's
getting lighter,
Every cloud is silver-lined.
Az
élet the
gyötrelem,
de azértshining,
van mit enni,
There
sun is always
van
húsosfazék,
fokhagyma
uborka, és
There no tear will dim the és
eye;
aAttisztességes
való jogukat is
the endingtemetéshez
of the rainbow
megtarthatták.
Az élet egy
merõthe
kinlódás,
Where the mountains
touch
sky.
reménytelenség
és halál.
De hát ezis jobb,
Many things about
tomorrow
I don't
seem toésunderstand
mint
a semmi,
úgy sincs kilátás ennél
But I know
who elholds
tomorrow
többre.
Fogadjuk
a helyzetet,
és az adott
And I know
who holds
my hand. tenni.
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
You
born
again
Így must
tengettebe
az életét
Izráel
míg el
John
3:7
nem jött hozzá
a Szabadító
és ki nem
hozta õket
szolgaság
házából.
By aOswald
Chambers
The answer to Nicodemus’ question,
Milyen
mi Szabadítónk?
2Mózes
“How
can aa man
be born when
he is
12:42-ben
találunk
egy
különös
mondaold?” is: Only when he is willing
to
totto
Istenrõl.
die
everything in his life, including
Virrasztott
az Úr azon
az éjszakán,
his rights,
his virtues,
and his
religion,
amikor
kihoztawilling
õket Egyiptomból.
az
and
becomes
to receive Ez
into
éjszaka aaznew
Úré volt.
himself
life that he has never
Micsoda
evangélium
ebben
before
experienced
(Johnvan
3:4).
Thisa
new
life exhibits
itself in our
mondatban?
Virrasztott
az conscious
Úr. Pedig
repentance
and through
our unconscious
Izráel õrizõje
nem szunnyad
és nem
holiness.
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
“But
as azmany
as received
Úr
azon
éjszakán,
amikor Him…”
kihozta
(John
Is my knowledge of Jesus
népét1:12).
Egyiptomból?
the result
of myszólva
own internal
Emberileg
– Isten spiritual
mindent
perception,
or
is
it
only
I have
félretett és csak az Õ népérewhat
figyelt
azon
learned
throughAlistening
to others?
Is
az éjszakán.
szabadulás
minden
there
something
in my life that
unites
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
me
with the
Lord Jesus
as my
personal
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
Savior? My spiritual history must have
végig. Hát foundation
kicsoda ez aarabszolga,
askísért
its underlying
personal
koszos, rongyos
hogy
az born
Isten
knowledge
of Jesus nép,
Christ.
To be
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
again means that I see Jesus.
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
“…unless one is born again, he cannot
1500
évvel késõbb
see the
kingdom
of God ”ismét
(Johnvirrasztott
3:3). Am
Isten only
a Gecsemáné
kertben,of azon
I az
seeking
for the evidence
God’sa
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
kingdom, or am I actually recognizing
azon
a húsvét
hajnalon,
amikor
mi
His
absolute
sovereign
control?
The anew
szabadításunk
birth
gives me atörtént.
new power of vision by
Sõt,
személyes
bizonyságom
van arwhich
I begin
to discern
God’s control.
His
there
all the time,
ról,sovereignty
hogy velemwas
együtt
virrasztott
az Úr
but
beingegy
true
His nature,
28with
évvelGod
ezelõtt
télito estén,
amikorI
could
it untila Irabtartó
received
His very
rólamnot
is see
lehulltak
bilincsei.
nature myself.
“Whoever
been born
of Godszabadoes
Üldözötthas
szabadok,
gyõztes
not
sin…”
(1 John 3:9).
AmNem
I seeking
to
dok.
Elindultak
tehát.
volt testop
sinning
or
have
I
actually
stopped?
lekommunikáció. Nem lehetett mobilTotelefonon
be born of
God means
thatelején,
I havehogy
His
rákérdezni
a sor
supernatural
power
to stop
sinning.
hátul minden
rendben
van-e.
KözelThe
két
Bible
never
“Should gyermekek,
a Christian
milliós
nép,asks,
asszonyok,
sin?” The Bible emphatically states that
juhok,
szekerek,
végea öregek,
Christian
mustbarmok,
not sin. The
work of
the
láthatatlan
A Veres in
tenger
partnew
birth is konvoj.
being effective
us when
jándotábort
vernek, sin.
megpihennek.
Egywe
not commit
It is not merely
szer
csak
felröppen
a
hír,
az
egyiptomi
that we have the power not to sin, but
sereg
Kitörstopped
a pánik sinning.
a táborthat
weközeledik.
have actually
ban.
mögöttük
az ellenség.
Yet
1 Elõl
Johna tenger,
3:9 does
not mean
that we
A népsin—
elõbbitsegítségért
kiáltthat
Istenhez,
cannot
simply means
if we
will
obey
the life
GodMózesnek:
in us, than Mit
we
aztán
pedig
nekiofesik
dotettél
not have
to sin.
velünk,
miért hoztál ki minket

2020. szeptember
3. oldal

A puszta
termőföld
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként
meghalni
Egyiplehet...
(2)
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
A szentföldi túráknak két fókusza van:
hite,
de még
nagyon gyenge
a hit. Haa
az
északi
országrész
– főlegazGalilea,
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az Urat,
másik: Jeruzsálem. A pici országnak
hade
ha
balul
üt
ki
valami,
máris
pánitalmas a történelme. (Izráel területe
kb.
és bûnbakot
keresnek. Ki volt
a
akolnak
negyedrésze
Magyarországnak
vagy
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
Michigannek.) Szinte minden települése
Mellesleg,
sok keresztyén
tart ezelőtti
ezen a
mellett
vagy alatt
évezredekkel
szinten
a hitéletében.
élet
nyomaira
bukkannak az archeolóEkkorAnnyira,
Mózesnek
jut Isten
gusok.
hogyeszébe
az építkezések
megkezdése
előtt
megIsten
kellmegígérte,
győződni
ígérete. 2Mózes
6: 6-8.
arról,
a terület nem
régi
hogy hogy
megszabadítja
õkettartalmaz
az egyiptoromokat,
emlékeket.
Építési
miak kezébõl,
és beviszi
népét engedélyt
az ígéret
csak
egy Akkor
ilyen tehát,
„felmentés”
után
lehet
földjére.
nem kell
félni
a
kapni.
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
Ezúttal Nem
a Galilea
rövid epizód a nép utáni
életében.
ez a
és Jeruzsálem
vég, Isten folytatást
ígért.
Most
az
a
előtti 2 napunk nédolgunk, hogy erõsen
Isten
hányráálljunk
állomásáról
szavára. Így bátorítjaszámolok
Mózes a be
népet:
Ne
röviden
féljetek! Álljatok helyt,
és meglátjátok
olvasóinknak.
(Az
utatmaa Pilgrim
Tours
hogyan szabadít meg
az Úr benneszervezte,
Jan. 2020)
teket! 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.
AEzKinneret
déli
részétől
indultunk,
a bibliaitóhit.
Hinni
azt jelenti,
koaz
út
száz
és
egynéhány
mérföld
molyan veszem azt, amit Isten mond,volt
ha
(mintha Toledoból Clevelandra utazannak
minden
ellentmondani
látszik
is.
nánk, vagy Budapestről Jánoshalmára).
Nemállomások:
tudom, hogyan
szabadítBeit
meg,Shean,
csak
Az
Yardenit,
várok rá ésEnhiszek
és amit nekem
Qumran,
Gedi benne,
és Masada.
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata.
Útat nyitni
a tengeren,
Két népszerű
bemerítési
helyet lefélehet
kezni a harcikocsik
kerekét,
homályt
felkeresni
a Jordán folyó
partján
– az
egyik
az u.n.
Baptismal
Site,
bocsátani
az Yarnedit
egyiptomiakra...
mind
a
közvetlen
hogyÕ aviszi
folyó
kilép aa
Szabadító azután,
Úr feladata.
véghez
Genezáret
a másik
miszabadítást tavából,
kegyelembõl.
Hitdélen,
által foelőtt
a Holt
tengerbe
torkollna.
Ez az
gadhatod
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

utóbbi
lehetett az
a hely,Egyház
ahol János
Magyarországi
Baptista
bemerítette
az
Úr
Jézust
(néhány
évvel
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
ezelőtt
oda
is
eljutottunk).
Yardenit
a
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
Galileai tenger környéki turista forgawww.baptista.hu/berettyoujfalu
lom
közelében van, nagyon sokan látogatják. Általában minden csoportban
Kedves
Testvéreink
Jézus
van
néhány
olyan személy,
akiKriszszeretne
tusban!
bemerítkezni (vagy újra bemerítkezni) a
Kedvesfolyóban.
Amerikai
Jordán
A Magyar
mi, főlegBaptista
lelkipászSzövetség!
torokból álló csoportunk sem volt kivétel
ez igazságtalan
alól. Ez volt az
olyan
„Nem
az egyetlen
Isten, hogy
állomás,
ahol
nem
a
régmúlt
események
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
jeleit kerestük,
a ma is élő
szeretetrõl,
melyethanem
tanúsítottatok
az MegÕ
váltóval
kapcsolatot,
annak
neve
iránt, való
amikor
szolgáltatokvagy
és szolmegújítását.
Az Úr(Zsid
Jézussal
gáltok
a szenteknek.”
6:10) való közösség nincs helyhez vagy időhöz kötve,
de ha valaki
tesz bizonyságot,
Köszönjük,
hogyarról
gondoltak
ránk nehogy
amikor a Jordán folyóban újra
héz
helyzetünkben.
bemerítkezett,
öröme végi
túláradó
volt,ésés a
Imaházunk augusztus
leomlása
lebontása
után
reménységgel vaszolgálatra
valójó odaszántságában
meggyunk
hogy
Isten megsegít
benújult,afelõl,
akkor azt
mondhatjuk:
SDG,
érdenünket
egyide
új jönnie.
és szép hajlékot építeni
mes volt
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõFél A
órába
sem kerültjövõ
a 90-es
főúton
ségére.
munkálatokat
tavasszal
délfelé meg,
haladva,
a következő
kezdjük
addighogy
a nem
várt terve- álzéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter
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lomásra érkeztünk, Beit Shean-ba.
Utunk egyik
legnagyobb
VÁRJ
MÉG!élménye volt
ez az állomás. Sokszor jártam már IzJózsuéde3:16
14,21-22)
ráelben,
még(2Móz
egyszer
sem jutottunk
el Beth Shean-ba (a nevét 3 változatban
Megállteza víz.
is írják), újabb nevén (persze
is kétezer éves név)Minthogyha
Skythopolisóriási
– a 10
kézváros (decapolis) közül
a legnagyobb.
tartotta
volna föl,Az
egyik legrégebbi településként
tartják
megállt,
nyilván a történészeks(nem
vagyunk
rakásra
gyûlt,túl
messze Jerikótól, a legrégibb feszült,
várostól).
Hatezer évvel
ezelőtti
település
nyomahullám
hullámra
hõkölt.
itól a 749-es földrengés soránMegállt
elpusztult
nagy római városig – az archeológusok
egy percre,
paradicsoma ez. Azt mondják,
hogy ez a
amíg aés
túlsó
partra
legnagyobb jelentőségű
méretű
feltáát nem
értünk.
rás Izráelben. Számunkra
természetesen
a bibliai események a legfontosabbak –
VárjAmég
Uram!
ezekből is van néhány.
legismertebb:
ne vedd
Saul király és 3 fiaKezed
holttestét
Beth el!
Sean
várfalára függesztették
Még mindigaittfiliszteusok,
vagyok,
miután
a Gilboa
legyőzték
még
mindig hegyén
itt vagyunk
sokan.Izráelt (1Sám 31). Az Újszövetség nem
említi, hogy Jézus,
vagyGéza
az apostolok
Herjeczki
(1977)

2010.
10.
oldalszeptember

jártak
volna itt, de SZABADOK
az ásatások a római
ÜLDÖZÖTT
városban (Scythopolis) eleven kereszfolytatás
1. oldalról – a negyedik
tyén
életrőlaztanúskodnak
századtól
a földrengésig.
A van
régimit
város
a
Az élet gyötrelem,
de azért
enni,
hegyen
épült,
a
rómaiak
a
hegy
lábánál
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
építkeztek.
a tisztességes temetéshez való jogukat is
A Beth Shean hegy tetejéről belátni
megtarthatták.
Az életJordánegy merõ
majdnem
az egész
éskinlódás,
Jezréel
reménytelenség
és
halál.
De
hát
jobb,
völgyét. Gilboa hegyére szinte átezis
lehetne
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
kiáltani, a távolban még Tábor hegyét is
többre. Fogadjuk
a helyzetet,
és az
adott
láthatjuk.
A hegyelalatt
pedig az
újszökeretekben
elviselhetõvé
tenni.
vetségi
időkpróbáljuk
nagy városának
csodálatos
Hányan
tengetikoszlopokkal
az életüket szegéma is
romjai
– Korinthusi
ezzel autcák,
rabszolga-gondolkodással?
lyezett
7000 férőhelyes stadion...
tengette
az életét Izráel
mígitt.
el
Volt,Így
amikor
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Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
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rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
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Evangéliumi Hírnök

ra kicsit felszabadító volt, hogy nincs
annyi program, amire készülni, menni
kell, kicsit megnyugodhattunk ilyen tekintetben, ami már nagyon jól esett. De
persze nem állt le minden. Az imádkozó édesanyák csoportja is tartott több
alkalommal videochat-es imaalkalmat,
amiben az az anyuka is részt tudott így
venni, akinek a lábai miatt többet kellett
feküdnie. Amint lehetett menni, elkezdtük egymást is látogatni. Megtanultunk
kicsit máshogy is létezni, és szerintem
sok családba hozott ez pluszt, hogy belekényszerültünk ebbe a helyzetbe. Bár
az alapiskolásaink elég nehezen álltak
át az online oktatásra, ami a szülőket is
nagyon lefárasztotta, mégis hálás vagyok
ezért az időszakért. Aztán, amint lehetett istentiszteletet tartani, mi belevágtunk. Azóta lassan visszaállt minden a
régi kerékvágásba, vagyis csak majdnem
minden - és ez a lényeg! Ha már vittünk
magunkkal valamit ebből az időszakból,
ami jó irányba változtatta családi vagy
lelki életünket, már megérte!
Bresztyák Margit, Szentpéter

2020. szeptember 12. oldal

ABDIÁS PRÓFÉTA INTELME
(prófécia Edom ellen)

Sziklán, magasan laksz, tudom,
biztonságod ez adja.
Még sincs benned irgalom,
hogy megsegítsd a bajba
jutott testvéredet, sőt
még örvendsz is bukásán.
Nem szánsz szegény szenvedőt,
nem sírsz veszte láttán:
utolér hát téged is.
Kőből van a szíved is.
Azt hiszed, hogy jobb vagy másnál,
mert az éppen porba hull?
Fölsegíti őt az Úr
kegyelme, s teszi áldássá!
Szilágyi József
Ha a te orcád nem jár velünk, ne vígy ki minket
innen. Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a
te néped kedvet találtunk előtted? Nem arról-é,
ha velünk jársz? (2Móz 33,15k)

SZÁMOS KÉRDÉSEK
Kérdések Gerzsenyi Sándor: Bibliai
fejtörő című könyvéből (Pécs, 2004.)
1. Az ötezer ember jóltartásánál hány
kenyér, mennyi hal, hány kosár maradék
szerepel?
2. A négyezernél mennyi?
3. Hány fia és hány leánya volt Dávidnak?
4. Hány tagja volt Dávid zenekarának?
5. Hány tagja volt Zorobábel temploma
zenekarának?

6. Skévának hány ördögűző fia volt?
7. Hányféle gyümölcsöt terem az "életnek fája"?
8. Hány ezüstöt kapott Júdás Jézusért?
9. Hány fiúnál ért többet Ruth?
10. A csodálatos halfogás eredménye
hány hal volt?
11. Hányadik zsoltár a legrövidebb, ill.
a leghosszabb?
12. Hány személy tartózkodott a megdicsőülés hegyén?
13. Hány katonája volt Ábrahámnak?

14. Jákób - két feleségéért - hány évig
szolgált?
15. Gedeon győztes seregének létszáma
mennyi?
16. Hány méter magas volt a Nabukodonozor által készíttetett arany állókép?
17. Hány fia és hány lánya volt Jóbnak
- Összesen?
18. Hány éves korában halt meg Mózes?
19. A Biblia legidősebb embere ki volt
és hány évig élt?
20. Hány ezüstöt kaptak Józsefért a
bátyjai?

