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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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az Isten a Gecsemáné kertben, azon a lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
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az
anyagiak
lebonyolítója
Szabó
bőséges áldásért!
Istenünk áldását kívánjuk.
dezte volna:
Mózes,
mondd meg netestvér
volt (szerk.
megjegyzése).
Szabó István
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
künk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl? Baptista Gyülekezet nevében:
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
Papp Dániel lelkipásztor
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuSzatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter
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
VÁRJ MÉG!
annak minden ellentmondani látszik is.
Józsué
3:16 (2Móz 14,21-22)
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
Megállt a víz.
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
Minthogyha
óriási kéz
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefétartotta volna föl,
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
megállt,
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
s rakásra gyûlt,
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
feszült,
szabadítást kegyelembõl. Hit által fohullám hullámra hõkölt.
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
Megállt
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
egy percre,
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
amíg a túlsó partra
érted.
át nem értünk.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukVárj még Uram!
ra az élet kapuját, és õk átléptek a haKezed ne vedd el!
lálból az életbe.
Még mindig itt vagyok,
még
mindig
itt vagyunk sokan.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János

Herjeczki Géza (1977)
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In Pursuit
of
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

my
life, He needs
to 14:
be first
because
Egyiptomból?
2Mózes
10, 11.
Jobb
His
relationship
with
me
is
forever
and
lett volna szolgaként meghalni Egyipfolytatás
az
1.
oldalról
the Perfect Marriage
my
marriage
is only
herevan
on earth.
(see
tomban.
Kiderül,
hogy
a népnek
22:30)
Onlygyenge
when az
weaare
Have
wondered
howvan
you
Az
élet you
gyötrelem,
de azért
mitcould
enni, Matthew
hite, de még
nagyon
hit.both
Ha
right
with
God
can
we
really
help
each
make
your
marriage
better?
Well,
I
know
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
and help our marriage grow and
I ahave.
Over the
last twelve
a halfis other
tisztességes
temetéshez
valóand
jogukat
de ha balul
ki valami,
máris
páni-it
blossom
intoütwhat
God truly
wants
years
of marriage
I attended
megtarthatták.
Az élet
egy merõmarriage
kinlódás, to
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
be. God wants my marriage to be aa
conferences,
readésahalál.
number
of books
on
reménytelenség
De hát
ezis jobb,
hibás,
hogyofide
jutottunk?
reflection
His
relationship with me
the
topic,
listened
mint
a semmi,
és to
úgygreat
sincsorators
kilátás share
ennél andMellesleg,
sok
keresztyén
ezenby
a
sadly this reflection
is tart
marred
their
nuggets
of
wisdom
and
have
tried
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott selfishness,
szinten a hitéletében.
arrogance,
a
desire
to
follow
a keretekben
number ofpróbáljuk
tips to change
myselftenni.
and/
elviselhetõvé
Mózesnek
eszébe jut and
Istena
own pursuits,
disobedience,
or my spouse with the ultimate goal of myEkkor
Hányanmy
tengetik
az életüket
ma is myriad
ígérete. of
2Mózes
6: 6-8. Isten megígérte,
other sins.
improving
marriage.
Some things
ezzeltoa rabszolga-gondolkodással?
hogy
õket Him,
az egyiptoseem
have worked and others were
Godmegszabadítja
calls me to worship
not our
Így
tengette
az
életét
Izráel
míg
el
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az ígéret
a total flop. But, the ideas we explored marriage or our children “you shall
love
nem jött
a Szabadító
és Coloraki nem the
földjére.
tehát,
nem
félni
a
during
our hozzá
small group
work in
Lord Akkor
your God
with
allkell
your
heart
a szolgaság
házából.
dohozta
haveõket
completely
changed
my thought and
jelenwith
veszedelemtõl,
mert ez
all your should
andcsak
withegy
all
process about how to tackle marriage your
the greatNem
and ez
first
rövid mind.
epizódThis
a népiséletében.
a
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes commandment”
problems.
Matt.ígért.
22:37-38.
vég, Isten folytatást
Most azGod
a
12:42-ben találunk egy különös monda- dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
tot Istenrõl.
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
Virrasztott az Úr azon az éjszakán, féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az hogyan szabadít meg ma az Úr benneéjszaka az Úré volt.
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
Micsoda evangélium van ebben a
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
hisz
Istenben, és a hit beszédét mondja
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
tovább
az üldözött szabadoknak. Ha
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
népét Egyiptomból?
Ha azt kérdezte volna valaki MózesEmberileg szólva – Isten mindent
tõl:
Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
mozzanatát személyesen felügyelte, hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérminden pillanatot figyelõ tekintetével dezte volna: Mózes, mondd meg neofHát
the kicsoda
4 smallgroups
at the retreat
of the
Hungarian
Baptists
of Isten
künk,
hogyan
szabadít
meg
kísért One
végig.
ez a rabszolga,
North America - Estes Park, CO. July 25-Aug 1.
koszos, rongyos nép, hogy az Isten bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
személyesen
róluk, és wants
Mózes me
csak
volna,
Johanna Szingondoskodik
prepared a wonderful
to azt
set válaszolhatta
him apart from
any
mindent félretéve
figyel rájuk?
hogy: relationships
Nem tudom!I Egyet
azonbanHetu-is
discussion
about Francis
Chan’s book other
have because
1500
évvel
ismét Marriage
virrasztott my
called,
You
and késõbb
Me Forever:
Heértetek,
createdésme
for His
dok!creator
Az Úr and
harcol
a lehetetIsten aofGecsemáné
azontoa Glory
inaz Light
Eternity. kertben,
According
“so,
whether
you
eatÕ or
drink,
lenbõl is
ki tud
vezetni,
mert
az Úr.
Chan’s
book,
we haveazon
our focus
in the or Ez
whatever
the glory
csütörtök
éjszakán,
a pénteken,
a bibliaiyou
hit.do,do
Hinniall
azttojelenti,
kowrong
and hajnalon,
our marriage
problems
God.”veszem
(1 Corinthians
10:31)
Godhais
azon place
a húsvét
amikor
a mi of
molyan
azt, amit Isten
mond,
inszabadításunk
reality, are történt.
truly God problems. holy
supreme
and my desire
annakand
minden
ellentmondani
látszikisis.to
It all
downbizonyságom
to our lackluster
closer to Him and only then can
Sõt,comes
személyes
van ar- draw
Nemrelationship
tudom, hogyan
meg, csak
relationship
withegyütt
God virrasztott
and a faulty
withszabadít
my husband
and
ról, hogy velem
az Úr my
várok
rá
és
hiszek
benne,
és
amit
nekemit
understanding
of who
Someamikor
tough children become what God designed
28 évvel ezelõtt
egy He
téliis.estén,
mond,
questions
asked:
to
be. megteszem. A többi pedig az Õ
rólam is were
lehulltak
a rabtartó bilincsei.
feladata. Útat nyitni a tengeren, leféDo we fear God?
In Pursuit
of Fun and
Relaxation
a harcikocsik
kerekét,
homályt
Are
we in awe
of Him? gyõztes szaba- kezni
Üldözött
szabadok,
I have toaz
be egyiptomiakra...
honest, my goal for
going
Are
we
prepared
to
meet
God?
and
bocsátani
mind
a
dok. Elindultak tehát. Nem volt te- to the conference was not originally
Are
we
helping
our
spouse
get
ready
Szabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
lekommunikáció. Nem lehetett mobil- in pursuit of the perfect marriage but
to meet God?
szabadítást kegyelembõl. Hit által fotelefonon
rákérdezni
a
sor
elején,
hogy
an opportunity
to élhetsz
connectszabadon,
with old
I was trying to help my marriage and as
gadhatod
el. Hit által
hátul
mindenbut
rendben
van-e. Közel
két friends,
meet
new
ones
and
to
foster a
my
children
the business
of life
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
milliós
nép,
gyermekek,
with the Hungarian Baptist
often
got in
theasszonyok,
way and frankly
it was relationship
gyõzelmesen,When
mert we
az were
Úr hadakozik
öregek,
barmok,
vége- Community.
expecting
alway
myjuhok,
time with
God szekerek,
that got booted
érted.
láthatatlan
konvoj.
A
Veres
tenger
partout first. Because we shared the same our first child we made the decision to
A tengerparton
halál however
kapujában
ján tábort
vernek,
Egyan American achurch
my
faith,
read the
bible, megpihennek.
prayed and went
to attend
álltak,will
Istenalways
pedig megnyitotta
számukszer csak
felröppen
hír, az Iegyiptomi
be connected
to the
church
together
as a afamily
believed heart
ra az Hungarian
élet kapuját,
és õkChurch
átléptekina New
hasereg
közeledik.
pánik a táborBaptist
God
was
the centerKitör
of oura marriage.
As I First
the greater Hungarian Baptist
ban. Elõlthe
a tenger,
lálbóland
az életbe.
pondered
abovemögöttük
questionsazI ellenség.
realized York
Thinking back, I have fond
nép
elõbb segítségért kiált Istenhez, Community.
IA
was
wrong.
Ezt a lépést te se halogasd!
God pedig
want’snekime
make my
aztán
esik toMózesnek:
Mit memories of conferences, conventions
Camp.
relationship
withmiért
Himhoztál
the priority
of and my time at Rama
Lukács
JánosIt was
tettél velünk,
ki minket

2015. augusztus
3. oldal

through
those opportunities
that we
Magyarországi
Baptista Egyház
were
able
to
make
great
friends
from
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
across
the
United
States
and
Canada.
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
My hope with taking the family to Cowww.baptista.hu/berettyoujfalu
lorado
was for my children to start to
make these same kinds of connections
Kedves
Jézus Kriszwith
otherTestvéreink
Hungarian/American
youth.
tusban!
The Rockie
Mountains
Kedves
Amerikai
Magyar provided
Baptista a
breathtaking backdrop to a week of fun
Szövetség!
and relaxation. The daily opportunities
„Nem
igazságtalan
az and
Isten,time
hogyfor
for
worship,
teaching
elfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
és a
prayer werea encouraging
and uplifting.
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az Õ
The YMCA
also has
many fun activities
neve
iránt,daily
amikor
és szolplanned
forszolgáltatok
kids and adults
of all
gáltok
szenteknek.”
(Zsid archery,
6:10)
ages.aMy
girls enjoyed
crafts,
the climbing wall and swimming. The
Köszönjük,
hogyagondoltak
ránkexciting
neolder
youth had
lot of other
héz
helyzetünkben.
activities planned such as zip-lining,
Imaházunk rafting
augusztus
leomlása
és
whitewater
andvégi
riding
on ATVs,
lebontása
utántime,
jó reménységgel
va-Joe
though next
they should wrap
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benin bubble
nünket
egy wrap.
új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek
céljára,
Till we meet
again,az Õ neve dicsõségére.Anna-Maria
A munkálatokat
Fejerjövõ
Toth,tavasszal
New York
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
The Beginning of Joy
Tervünk és szándékunk végrehajMaxaLucado
tására fogjukby
fordítani
kedves testvérek
általInszámunkra
eljuttatott
összeget:
Matthew 11:28
Jesus says,
“Come
$5,000,
ötezer
dollárt.
to me,azaz
all you
who
are weary and I will
give
you rest.”
You’ve beentestvéreink
there. You’re
Ezúton
is megköszönve
turned your
back
on the noise
and sought
segítségét,
kérjük
továbbra
is a minket
és
his
voice.
You’ve
stepped
away
from the
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
masses and Istenünk
followed áldását
the Master
as he led
szolgálatukra
kívánjuk.
you up the winding path to the summit.
His
summit.
Clean air.
Clear view. Crisp
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
breeze.Gyülekezet
The roar of
the marketplace is
Baptista
nevében:
down there, and the perspective of the
Papp
Dániel
peak is up here.
Gently
he lelkipásztor
invited you to
Szatmári
István
gondnok
sit on the rock
and look
out with
him at
Lisztes
Tibor
presbiter
the ancient peaks that will never
erode.
Just remember, he says, you’ll go
===========================
nowhere tomorrow that I haven’t already
been. Truth
will MÉG!
still triumph. Death
VÁRJ
will still die. The victory is still yours.
Józsué
3:16
(2Móz
14,21-22)
And
delight
is one
decision
away—seize
it! Joy begins by breathing deep up there
Megállt
before you go crazy down
here! a víz.
Minthogyha óriási kéz
From The Applause of Heaven
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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A tábor,SZABADOK
a tábor,
ÜLDÖZÖTT

folytatás
az 1. oldalról
"Sokan félremagyarázzák
a tábornak
a kezdetét. Szeretném még egyszer elAz élet gyötrelem,
azért van
mit enni,
mondani,
ahogy éndetudom
a történetet
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
- mondja Jurás Pál testvér. Egyedül és
a
a tisztességes
Cserepka
bácsitemetéshez
gondolatavaló
voltjogukat
a táboris
megtarthatták.
Az élet egyamerõ
kinlódás,
vásárlása.
Megosztotta
gyülekezeti
reménytelenség
és halál.
De hát ezisjóvájobb,
bizottsággal,
azután
a gyülekezet
hagyta
idősebb
tag kilátás
kivételével.
mint a egy-két
semmi, és
úgy sincs
ennél
Aztán
megkérte
Ferencéstestvért
többre.
FogadjukShaffer
el a helyzetet,
az adott
egy
tábor keresésére,
mivel ő itttenni.
már
keretekben
próbáljuk elviselhetõvé
ismerte
a kanadai
szokásokat.
Ezt ma
a tá-is
Hányan
tengetik
az életüket
bort
találták
legmegfelelőbbnek.
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
A gondolata,
megosztott
Így tengetteamit
az velem
életét is
Izráel
míg el
személyesen,
az volt,
hogy összetartsa
a
nem jött hozzá
a Szabadító
és ki nem
baptista ifjúságot, hogy legyen egy hely,
hozta
õket a szolgaság
házából.
ahol
találkozzanak
a magyar
baptista fiatalok ebben az angol világban, és tesa mi Szabadítónk?
2Mózes
ti ésMilyen
lelki felüdülést
kapjanak egy
ilyen
12:42-ben
találunk
egyakülönös
mondamagyar
szigeten.
Hogy
hétvégeken
ne
tot Istenrõl.
széledjünk
szét a világi helyekre.
az Úrazazon
az éjszakán,
ÉsVirrasztott
természetesen
is, hogy
esetleg
kihozta õket
Egyiptomból.
Ez az
azamikor
élettársunkat,
a párunkat
is megtaláljuk
ezen
helyen.
éjszaka
az aÚré
volt. Ez meg is történt,
többször
is. Több,
mint 25 házasság
jötta
Micsoda
evangélium
van ebben
létre
a tábori ismerkedés
mondatban?
Virrasztottkövetkeztében.
az Úr. Pedig
Én
magam
is itt nem
találtam
meg a és
feleséIzráel
õrizõje
szunnyad
nem
gemet."
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?- Ráma 2015.
Gyermektábor
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett
csak azhogy
Õ népére
figyeltpicik
azon
Micsodaésöröm,
az egészen
éjszakán.
szabadulás
isaz
aktívan
részt A
vehettek
a Rámaminden
tábormozzanatát
személyesen
felügyelte,
ban.
A Kicsi Szívek
csoportjában
a legminden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
fiatalabb 7 hónapos volt, a legnagyobb
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
4 kísért
éves. végig.
Az énekek,
igeversek,
játékok,
koszos, rongyos
nép, mind
hogy mind
az Isten
kézimunkák,
történetek,
azt
személyesen
gondoskodika róluk,
és
üzenték,
hogy vigyázzunk
szívünkmindent
félretéve
figyel
rájuk?
re, mert onnan indul ki minden élet. A
1500 évvel
késõbbélvezték
ismét virrasztott
gyerekek
különösen
a tábor
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép,
asszonyok,
nyújtotta
szabadságot,
hogygyermekek,
egész nap
öregek,
juhok,
barmok,
szekerek,
végekint lehettek a zöldben és
fürödhettek
láthatatlan
konvoj.
A
Veres
tenger
parta tóban vagy a kis medencében. Áldás
ján tábort vernek, megpihennek. Egyvolt a fiatal anyukáknak is együtt lenszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
ni, beszélgetni, egymás tapasztalata
sereg közeledik. Kitör a pánik a táboráltal épülni. Hála mindenért. 2016-ban
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
várunk minden anyukát, akinek fiatal
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
gyermeke
van.neki
Jó lesz
újra
együtt lenni!
aztán pedig
esik
Mózesnek:
Mit
Püsök ki
Adina
tettél velünk, miért hoztál
minket

9. oldal
3. oldal

ésEgyiptomból?
mindig
a tábor
2Mózes
14: 10, 11. Jobb

lettJurás
volna
meghalni
EgyipPálszolgaként
testvér a tábor
legelső
szetomban. közül
Kiderül,
hogy
vanszívén
a népnek
relmesei
való.
55 éve
visehite,
de még
nagyon
az aévhit.
Ha
li
a tábor
sorsát.
Az gyenge
utóbbi 35
során
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
magam is megbizonyosodtam erről.
de ha balul
ki valami,
Lehet,
hogy üt
ő volt
az első,máris
aki a pánimegkolnak
és bûnbakot
Ki volt aA
vétel
után
valamit iskeresnek.
tett a táborban.
hibás, hogy ide
jutottunk?
gondozatlan,
nagy
füvet az ő (még ma
Mellesleg,
sok keresztyén
tart ezen
a
is őrzött)
kaszája
vághatta először.
Egy
szintena avezetője
hitéletében.
ideig
is ő volt a tábornak
(1969-76),
de olyan időszakra
emEkkor Mózesnek
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táborozó
jelen veszedelemtõl, mert ezacsak
egy
gyerekek iránt, bizonyságtételre mindig
rövid
epizód
a
nép
életében.
Nem
ez
kész természete meghozta gyümölcséta–
vég, Isten
folytatást
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Õ
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érted.
dolgoztam,
kihozott ide magával, sőt
A tengerparton
a többi
munkásait isa –halál
mintkapujában
ahogy azt
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később
is meglett naEztami
a lépést
te se3-szor
halogasd!
gyítva. Az istentiszteletet is ott tartották
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testvérrel. Még megvannak az eredeti,
Ezúton is megköszönve
testvéreink
görbenyelű,
kanadai kaszák.
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
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mindig
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„Szeresd azért az Urat, a te Istenedet
Az élet
gyötrelem,
de lelkedből
azért van mit
enni,
teljes
szívedből,
teljes
és teljes
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
erődből” (5Móz. 6:5)
a tisztességes temetéshez való jogukat is
Kedves Testvéreim,
megtarthatták.
Az élet egy merõ kinlódás,
Elmúlt évi közgyűlésünk
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EzÍgy
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a
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a Szabadító
és ki nem
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sok élményeszólva
közül –már
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gyerekeket.
A hétvégén
jöhettek
szühátul
minden
rendben
van-e.
két
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lelkipásztorokért, gyülekezeti
Ekkor Mózesnek
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beviszi népét
az ígéret
Ahhoz,Akkor
hogy tehát,
élő ésnem
növekvő
legyen
földjére.
kell félni
a
ajelen
helyiveszedelemtõl,
gyülekezet, oda
kell
szánni
mamert ez csak egy
gunkat
teljesen
a szolgálatra,
rövid epizód
a nép
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Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)

Jó az Úr
Életem (62)

"Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr
házában lakom hosszú ideig." Zsolt 23,6.
Az Úr jóságát éltem át, idén 2015. május
utolsó vasárnapján, amikor meglátogatta
gyülekezetünket egy tizenhat-fős csoport,
Magyarország egyik gyülekezetéből. Mikor a velük jött prédikátor testvér feljött a
szószékre, azzal kezdte, hogy mielőtt bármit is mondana, elmondja jövetelük okát.
Vannak a csoportunkban, mondta, akik
még emlékeznek Nagyajtai Eszter testvérnő látogatásaira gyülekezetünkben - a múlt
század hatvanas éveiben. Emlékszünk arra
a lelki kisugárzásra, mely lényéből- szolgálatai által - nyomot hagyott bennünk. Én
kisfiú voltam, és még ma is emlékszem a
gyermekénekekre, melyeket tanított nekünk. Szívesen éneklem őket még ma is,
mint például az "Ott messze túl a Jordánon, mi ketten találkozunk." Aztán, ahogy
énekelte az akkor új éneket a, "Nagy Istenem, ha nézem a világot..." A velem jöttek
is szolgálni fognak, elsőnek csoportunk
legidősebb tagja, az Édesanyám, verset
fog mondani. Ahogy jött fel a testvérnő,
padomnál megállt, én felálltam, és megöleltük egymást. Ö már 88 én meg 84 éves
vagyok. A testvérnő elmondta, fejből, az
„A kút" című verset. A víz nem az enyém,
én csak adom. Az énekcsoport sok szép
éneket énekelt, és igen értékes bizonyságtételeket és igehirdetést hallhattunk.
A tisztelet végén kértem, hogy engedjék
meg, hogy válaszoljak a meglepő, és igen
megtisztelő látogatásra. Ezt nem lehet kitalálni, ezt nem lehet megrendelni, ezt az Úr
jóságából adta, az éppen megfelelő időben.
Azok az évek, mondtam, a hívő életem legnehezebb, egyben legáldottabb évei voltak.
Hitemet próbáló idő volt, és ezért most, Pál
apostol szavaival élve, mint kipróbált állok előttetek. Ez külön kegyelem az Úrtól.
A hitet megtartottam, bár még futásomat
nem végeztem be. Azt tudom, hogy én akkor nem tudtam, hogy áldás vagyok, és ez
jó, hogy nem tudtam. De azt tudom, hogy
kimondatlanul is büszke voltam és vagyok,
hogy Isten gyermeke vagyok. Olyan Jób
módjára, hogy én TUDOM, hogy az én
Megváltom él!
Most pedig, drága testvéreim által, akik
egyszerű emberek, mint amilyen én is vagyok, az Úr jóságával látogatott meg, éppen jókor, mint mikor Máriát védte meg:
"Hagyjátok őt!" Mt 14,6. "Megtette, ami
tőle telt." (8.v.) Igen, akkor, én is eltörtem
a szelencémet, az életem drága nárdus kenetét, és Megváltom fejére öntöttem. Akkor az életem sem volt drága, csakhogy a
hitemet megtartsam. Egy igehirdetésben
hangzott el régen, hogy milyen könnyű
mondani, hogy az ifjak élve, sértetlenül
jöttek ki, a tüzes kemencéből. Ebben csak
2015. augusztus

egy a probléma, hogy előbb bele kell menni! Nem pártoltam a bűnhöz, ahogy a három ifjú sem. Nem tudták ők akkor, ahogy
én sem, hogy Isten hitpéldának szánta őket,
mely évszázadok múltán is "beszél". Úgy
négyszemközt sokszor mondták nekem,
hogy segítettem, hogy Krisztushoz vezettem, hogy példakép voltam, de így, mindenki előtt, és ilyen szépen fogalmazva, mint
ez a testvér... Lelkemnek ünnepe lett, mikor
Isten jóságával átölelt.
Kocsis Lenke
(vajdasági költőnő verse)
A legkönnyebb
magadról a legkönnyebb
magamnak a legkönnyebb
nem csak beszélni
gondolni, írni, énekelni
magadról a legkönnyebb
gondolni, írni, énekelni
minden vágy
rezzenés, foszlány
én-ről szól
ugyanaz körül kering
zsibongó vágy
rekkenő bánat
jeges verejték
örömkönnyek
s a többi
amit el nem mondani
a legkönnyebb
magamról a legkönnyebb
mindent levetni
magamra a legkönnyebb
mindent felhúzni
páncél alatt
meztelenül állni
kétségbeesetten várni
kopjon el az a hideg fém
magamat a legkönnyebb bezárni.
                   
Nagyajtai Eszter

Ne féljünk a haláltól!
"Akinek van füle, hallja, mit
mond a Lélek a gyülekezeteknek!
Aki győz, annak nem árt a második halál" (Jel 2,11).
Az első halált el kell szenvednünk, hacsak az Úr még a mi életünkben nem jön vissza. Várjunk
tehát rá félelem nélkül, mindig
készen, hiszen Krisztus győzött a
halálon: nem szomorú mélység az
már, hanem a dicsőségbe vezető
út.
Nem az első, hanem a második
haláltól kell félnünk; nem attól,
hogy lelkünk elválik a testünktől,
hanem hogy véglegesen elszakadunk Istentől. Ez a valódi halál.
Ez a halál megöli a békességet,
örömet, boldogságot, reménységet. Ha Istent elvesztettük, mindent elvesztettünk. Ez a halál sokkal rosszabb annál, amikor csak
megszűnünk létezni. Olyan lét ez,
amelyből hiányzik a létezésnek
értelmet adó élet.
Ha azonban Isten kegyelméből
mindvégig kitartunk a szent harcban és győzünk, a második halál
nem teheti ránk jeges kezét. Akkor nem kell félnünk a haláltól és
a pokoltól, mert elnyerjük az "élet
koszorúját", mely soha el nem hervad. Mennyire megerősít ennek
tudata a küzdelemben! Az örök
élet megéri, hogy egész életünkön
át küzdjünk érte. Érdemes harcolni a második halál elkerüléséért.
Urunk, adj hitet a győzelemhez,
és add kegyelmedet, hogy sértetlenek maradjunk, amikor a bűn és a
Sátán a sarkunkba szegődnek!
C.H. Spurgeon

