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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

SIKER ÉS A BOLDOGULÁS
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Ha valaki
azt kérhogy Nem
sikeresek
legyünk
és boldoguldezte
volna:
Mózes,
mondd
meg
junk, bátorsággal és kitartóan kellneválkünk,
szabadít meg Isten
lalnunkhogyan
ezt a harcot.
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
kellőképpen
tiszteljük
Mózes Ha
csak
azt válaszolhatta
volna,
Isten Igéjét.
hogy: Nem tudom!
Egyet azonban tudok!
Úr harcol
értetek, és feltétele
a lehetet-az
A Az
sikeres
élet harmadik
lenbõl
is ki tud vezetni,
mert viszonyulás.
Õ az Úr.
Isten Igéjéhez
való helyes
a bibliai
hit. Hinni
azt ismeretét,
jelenti, ko-az
EzEz
magába
foglalja
az ige
afelett való
elmélkedést,
és azmond,
ige iránti
molyan
veszem
azt, amit Isten
ha
engedelmességet.
Ahhoz, hogy
ismereannak
minden ellentmondani
látszik
is.
tünktudom,
legyen,hogyan
sokat kell
tanulmányozzuk
Nem
szabadít
meg, csak
az Úrrátörvényét.
Az elmélkedést
kifevárok
és hiszek benne,
és amit nekem
jező eredeti
szó arra
a jelenségre
mond,
megteszem.
A többi
pedig azutal,
Õ
amikor aÚtat
kérődző
állat,
gyomrából
újra
feladata.
nyitni
a tengeren,
leféelőhozza
és megrágjakerekét,
a már elfogyaszkezni
a harcikocsik
homályt
tott füvet, új táplálékot nyerve ez által.
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Aki az Úr törvényében gyönyörködik
Szabadító
Úr feladata.
visziminden
véghezútja
a
éjjel és nappal,
annakÕlesz
szabadítást
kegyelembõl.
Hit
által
fojó szerencsés, olvassuk az első zsoltárgadhatod
el. Hit általazt
élhetsz
szabadon,
ban. Elmélkedni,
is jelenti,
hogy
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
az embernek ott van az ige a fejében,
gyõzelmesen,
az cselekszik,
Úr hadakozik
bárhol van és mert
bármit
mint
érted.
amikor egy ének beakad az agyunkban.
A tengerparton
kapujában
Biztos
járt már másais halál
úgy, hogy
megtetálltak,
Istenének
pedig
számukszett egy
ésmegnyitotta
egész nap nem
tudott
tőle. Mindig
dalraszabadulni
az élet kapuját,
és õk visszatért
átléptek aahalam ésaza életbe.
szöveg.
lálból
A legfontosabb az igével való viszoEzt a lépést
te se halogasd! vagyis az
nyunkban
az engedelmesség,
igének cselekvése. Isten
tudja,
mit miért
Lukács
János

parancsolt
meg. Sokszor
Magyarországi
Baptistatehernek
Egyház tűnik
az
ige
betartása,
pedig
attól
függ boldoBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
gulásunk.
Ki
szeretne
egy
olyan
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.világban
élni, ahol 2+2 nem négy? Isten igéje
www.baptista.hu/berettyoujfalu
nemcsak parancs, hanem ígéret is. Annak
betartása
által tudja
valaki
élvezni
Kedves
Testvéreink
Jézus
Kriszaz
életet,
így
lesz
az
övé
az
Istentől
jövő
tusban!
békesség
és szabadság.
Az ige
megtarKedves Amerikai
Magyar
Baptista
tása által garantált az ember testi és lelki
Szövetség!
egészsége, sikere és boldogulása.
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
Azért imádkozom,
hogy ez ésévben
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
a
minden nap
hitteltanúsítottatok
tudjuk fogadni
szeretetrõl,
melyet
az Isten
Õ
ígéreteit,
bátorsággal
és kitartással
neve
iránt, amikor
szolgáltatok
és szol-hargáltok
a szenteknek.”
(Zsidellenségeinkkel,
6:10)
coljunk
belső és külső
tiszteletben tartva áldott igéit. Így kíváKöszönjük,
gondoltakgazdag,
ránk ne-bolnok
ez úton hogy
is, sikerekben
hézdog
helyzetünkben.
Újévet minden kedves olvasónak.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
Dr.reménységgel
Gergely Istvánvalebontása után jó
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
összetartozunk
istentiszteletek
céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat
jövõaztavasszal
folytatás
1. oldalról
kezdjük meg, addig a nem várt tervenehézésösszefogni
a magyar
baptistákat a
zéssel
az engedélyek
beszerzésével
világon.
Hála
az
Úrnak
hogy
nem lehefoglalkozunk.
tetlen
és van
keret ami ezt
a célt szolTervünk
ésegy
szándékunk
végrehajgálja.
Úgy fordítani
hívják hogy
Magyar
Baptista
tására
fogjuk
a kedves
testvérek
Világszövetség.
Minden év összeget:
február első
által
számunkra eljuttatott
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
vasárnapja
erre az
összefogásra, erre a
keretre
emlékeztet.
Azonban
az összefoEzúton is megköszönve testvéreink
gás mégkérjük
nem jelent
tökéletes
egységet.
segítségét,
továbbra
is a minket
és
Az
ellenségek
is
összefoghatnak
alkalaz Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
manként, de
soha sem
lesznek
egyek.
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.
Mi azonban azt valljuk, hogy aki Istentől
született,
az predesztinálva
van az
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
egységre
testvéreivel
a Krisztusban. Ha
Baptista
Gyülekezet
nevében:
egészséges lelki
fejlődés van az egyénPapp Dániel lelkipásztor
ben és a közösségben,
akkor
összenő
Szatmári István
gondnok
mi összetartozik
az
Úrban.
Még
keret
Lisztes Tibor presbiter
nélkül is. Mennyivel inkább ha van egy
===========================
ilyen segítség. Felelősek vagyunk nemzetünkért, felelősek vagyunk hittestvéreinkért.VÁRJ
Ha ezt aMÉG!
felelősséget képesek
vagyunk
egységesen
felvállalni, akJózsué 3:16
(2Móz is14,21-22)
kor leszünk fény és világosság ezen a
Földön.
Megállt a víz.
Kedves magyar
baptistaóriási
testvérem,
Minthogyha
kéz
bárhol is élsz a nagyvilágban,
tartotta volna kérjük
föl,
együtt, hogy újítson meg minket
az Úr
megállt,
és töltsön be az Ő lelkével.
Azután
imáds rakásra gyûlt,
kozzunk gyülekezeteink megújulásáért,
feszült,
nemzetünk hullám
ébredéséért
és küldetésünk
hullámra
hõkölt.
betöltéséért! Legyünk azokMegállt
akiknek
lenni kell, tegyük azt amit
tenni
kell és
egy percre,
történni fog az, aminek
történni
kell!
amíg a túlsó partra
Az Úr segítsen minket ebben az évát nem értünk.
ben is úgy fejlődni lelkileg, szervezetileg, hogy a fejlődés iránya az egység
még Uram!
felé mutasson! HaddVárj
mondhassuk
egyre
Kezed
ne vedd
el!
hangosabban: Összenő mi
összetartomindigis.
itt Ámen!
vagyok,
zik. Hitben isMég
nemzetben
még mindig itt vagyunk sokan.
Veress Efraim RMBGYSZ alelnök
MABAVISZ
vezetőségi
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK

ÁHÍTAT

folytatás az 1. oldalról

Az
élet
gyötrelem,tehát
de azért
mit enni,
„Az
egyháznak
egészvan
Júdeában,
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
Galileában és Samáriában békessége
a tisztességes
valófélelmében
jogukat is
volt:
eközben temetéshez
épült, az Úr
megtarthatták.
Az életsegítségével
egy merõ kinlódás,
járt,
és a Szentlélek
számreménytelenség
és
halál.
De hát 9:31
ezis jobb,
ban is gyarapodott.” – ApCsel
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre.
Fogadjuk el
a helyzetet, ésolvasva
az adott
Az Apostolok
Cselekedeteit
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
hasznos
szem
előtt tartani,
hogy az
Úr
Hányan tengetikkövető
az életüket
is
mennybemenetelét
korszakma
eseményei
tanítványaitól búcsúzó Jézus
ezzel a arabszolga-gondolkodással?
ígérete
alakulnak,
Ígyszerint
tengette
az életétekképpen:
Izráel míg„…
el
tanúim
nem jöttlesztek
hozzá Jeruzsálemben,
a Szabadító és kiegész
nem
Júdeában
sőt egészen a
hozta õketésaSamáriában,
szolgaság házából.
föld végső határáig” (ApCsel 1:8). MiutánMilyen
a jeruzsálemi
és damaszkuszi
Jéa mi Szabadítónk?
2Mózes
zus-követők
ádáz
ellenségének,
Saulnak
12:42-ben találunk egy különös mondaa tot
megtérését
Istenrõl. is elmondja a könyv írója,
Lukács,
immár az
harmadszor
összegzi
az
Virrasztott
Úr azon az
éjszakán,
eseményeket
a
gyülekezet
fejlődéséről
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
levont
konklúzióval.
éjszaka
az Úré volt. Mindig valami különösen fontos esemény kapcsán teszi
Micsoda2:47;
evangélium
ebben
ezt (ApCsel
6:7; 12:24;van
16:5;
19:20;a
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
28:30-31). Megértjük ezekből, hogy
az
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
nem
Úr ígérete szerint terjed az evangélium.
alszik. Mit jelent
az, hogy
Ugyanakkor
betekintést
nyervirrasztott
az olvasóaz
a
Úr azon az
éjszakán,mögé
amikor
történések
és állapotok
is. kihozta
népét
Egyiptomból?
Az idézett
mondatból például azt taEmberileg
– Isten
mindent
nuljuk, hogy a szólva
Szentföld
földrajzi,
pofélretett
csak az Õtagoltsága
népére figyelt
litikai,
éséskulturális
semazon
jeaz éjszakán.
szabadulás
minden
lentett
akadályt;Anagyon
rövid idő
alatt
mozzanatáttájegységre
személyesen
felügyelte,
mindhárom
eljutott
az evanminden éspillanatot
figyelõ tekintetével
gélium,
az újjászületett
hívők kökísért végig.
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
zösségeket
alkottak
mindenfelé.
István
megkövezése
Jeruzsálemben
Saul
koszos, rongyos
nép, hogy és
az Isten
készsége
még agondoskodik
damaszkusziróluk,
tanítvászemélyesen
és
nyok
üldözésére
is, figyel
részei rájuk?
voltak a folyamindent
félretéve
matnak,
amikésõbb
az egyház
illeti,
1500de
évvel
ismétéletét
virrasztott
nem
határozták
azt meg.kertben,
Az Úr ígérete
az Isten
a Gecsemáné
azon a
szerint
alakul
a jövő, mert
csütörtök
éjszakán,
azon aa Szentlélek
pénteken,
segítsége
teszi eredményessé
a missziói
azon a húsvét
hajnalon, amikor
a mi
parancsnak
engedelmeskedő
tanítvászabadításunk
történt.
nyokSõt,
szolgálatát.
személyes bizonyságom van arA „nyugodt
csendes
élet” (1Tim
ról,
hogy velemésegyütt
virrasztott
az Úr
2:1-4)
ideálját,
ami
az
egyház
életének
és
28 évvel ezelõtt egy téli estén,
amikor
fejlődésének
is
kedvez,
aligha
ismerték
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
azok, akiknek a történeteit Lukács és az
apostolok
megörökítették
az újszövetséÜldözött
szabadok, gyõztes
szabagi Szentírásban. Mégis „békét élveztek,”
dok. Elindultak tehát. Nem volt temert ezek az állapotok viszonylagosak.
lekommunikáció.
Josephus
Flaviustól Nem
tudjuklehetett
például,mobilhogy
rákérdezni
a sorönmaga
elején, imáhogy
a telefonon
jeruzsálemi
templomban
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
datát elrendelő Kaligula a keresztyének
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
ellenségeinek a figyelmét lekötötte egy
öregek,
juhok, barmok,
szekerek,
végeidőre.
Viszonylagos
békét
élvezhettek,
láthatatlan
konvoj.
A Veres
tenger
partmert
üldözőik
a császár
szobrával
voltak
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyéppen elfoglalva. Az igazi béke azonban
szer csak
felröppen a hír,Az
az egyiptomi
nem
körülmény-függő.
egyházat
seregParaklétosszal
közeledik. Kitör
a pánik
a táborépítő
együtt
élők és
munban. ElõlIsten
a tenger,
mögöttük az
ellenség.
kálkodók
ajándékaként
élvezik
azt
nép elõbb segítségért
kiált
Istenhez,
aA
legnehezebb
körülmények
között
is.
aztán
pedig
nekiazesik
Mózesnek:
Mit
Mit írna
Lukács
„egyház”
mai állapotáról?
Mivel az
Úr Jézus
szetettél velünk,
miért
hoztálígérete
ki minket

2015.
január
3. oldal

rint
élőket vizsgálná,
Egyiptomból?
2Mózeshiszem,
14: 10, ugyanezt
11. Jobb
írná.
Az
Úr
félelmében
járók közössélett volna szolgaként meghalni
Egyipgei
épülnek,
erősödnek
és élvezik
azt
tomban.
Kiderül,
hogy van
a népnek
ahite,
békességet,
ami nem
a külső
de még nagyon
gyenge
az a világtól
hit. Ha
függ.
Azutána írna
bizonyára
üldözőkről
jól mennek
dolgok,
tisztelik
az Urat,
és
az
üldözésekről
(mert
ma
többpánivan
de ha balul üt ki valami, máris
ezekből,
valaha),
a megtérésekről,
kolnak ésmint
bûnbakot
keresnek.
Ki volt a
ahibás,
csodákról,
a vitákról,
és a bukásokról
hogy ide
jutottunk?
is. Mellesleg,
Megjegyezné
(mert
szívesen
tette aa
sok keresztyén tart ezen
könyvében),
hogy
jó
szándékú
és
barátszinten a hitéletében.
ságos
hitetlenek
is
tesznek
jót
az
egyháEkkor Mózesnek eszébe jut Isten
zért. Néven nevezné a kezüket tördelő
ígérete.
2Mózesakik
6: 6-8.saját
Istenkarrierjüket
megígérte,
politikusokat,
hogy
megszabadítja
õket
az
egyiptotöbbre tartják az igazság szolgálatánál,
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az
ígéret
és bár úgy tűnt, hogy hosszú évekig
földjére.
Akkor
tehát,
nem
kell
félni
a
árthattak, megírná, hogy mit tett Isten,
jelen
veszedelemtõl,
mert…
ezmint
csaktitkos
egy
aki
„…csodásan
működik
rövid epizód
a nép
életében.terveit,
Nem ez
a
bánya
mélyében
/ Formálja
/ De
vég, Isten
folytatást
ígért.
a
biztos
kézzel
hozza föl,
/ MiMost
mostaz
még
dolgunk,
rejtve
itt.” hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára.
Így bátorítja
Mózes ahogy
népet:
-- Adjunk
hálát Istennek,
maNeis
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
békében élhetnek és fejlődhetnek gyülehogyan szabadít meg ma az Úr bennekezeteink!
teket! 2Mózes 14: 13,Novák
14. József
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább
üldözött
szabadoknak.
Ha
Istentazsoha
senki
sem látta:
Isten az az
aki, egyszülött
akkor teljesíti az
Õ beszédét.
Fiú,
Ebben
akihitt
azMózes.
Atya kebelén van,
Ha azt kérdezte volna valaki Mózesaz jelentette ki őt. Jn 1:18
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre
csakszó
azt aválaszolhatta
volna,
„AzMózes
egzegézis
görög ἐξηγεῖσθαι
hogy: Nemkifejtés,
tudom. megvilágítás,
Ha valaki azt értelkér(kivezetés,
dezte volna:
mondd
megszaknemezés)
szóból Mózes,
származik.
Vallásos
künk, hogyan
szabadít
meg Isten
kifejezés,
jelentése:
szövegmagyarázat,
szentírás-magyarázat.
Szűkebb
értelembennünket ebbõl a lehetetlen
helyzetbõl?
ben
az egzegézis
tudományág:
Mózes
csak azt teológiai
válaszolhatta
volna,
ahogy:
BibliaNem
elemző
és értelmező
magyarátudom!
Egyet azonban
tuzatának
Feladata
bibliai
dok! Az tudománya.
Úr harcol értetek,
és aalehetetszöveg
jelentésének
lenbõl ismegértése,
ki tud vezetni,
mert Õ az tisztáÚr.
zásaEzésa bibliai
összefüggéseinek
Az
hit. Hinni aztfeltárása.
jelenti, koegzegézis
tudományában
jártas
tudós
az
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
egzegéta.” (Wikipédia)
annak minden ellentmondani látszik is.
Mivel,
hogy
Istentszabadít
soha senki
nem
Nem
tudom,
hogyan
meg, csak
látta,
el hozzánk
hogy
várokaráFiú
és jött
hiszek
benne, éstestben,
amit nekem
kifejtse,
értelmezze A
nekünk
Istent.azMás
mond, megteszem.
többi pedig
Õ
szóval
a
Fiú,
az
Atya
egzegétája.
feladata. Útat nyitni a tengeren, leféAz Ószövetségben
Isten
kezni
a harcikocsik megismertük
kerekét, homályt
nagyságát,
szentségét,
szigorát,
igazsábocsátani az egyiptomiakra... mind a
gosságát...
Defeladata.
ha igazán
megvéghez
akarjuk
Szabadító Úr
Õ viszi
a
ismerni
Istenkegyelembõl.
szívét, hogyan
szabadítást
Hit érez
által Ő
fo-a
teremtményei
iránt,
Fiúra kell
gadhatod el. Hit
általakkor
élhetsza szabadon,
tekintenünk, aki az Atya kebelén van.
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
János apostol tudatosan használja ezt a
gyõzelmesen,
az Úr hadakozik
kifejezést.
Az mert
evangéliumában
említi
érted.
azt a pillanatot az utolsó vacsorán, amia halál
kapujában
korAa tengerparton
szeretett tanítvány
ráhajolt
Jézus
álltak, Isten
pedig megnyitotta
számukkeblére,
és megkérdezte
ki az aki
elárulra őt.
az élet
kapuját,közvetlenség
és õk átléptek
a haja
Bensőség,
sugárzik
lálból aazmondatból.
életbe.
abból
Ugyanígy Isten Fia
az Ezt
Atyaa lépést
keblénte nyugszik,
és ő ismeri
se halogasd!
legmélyebben az Atya gondolatait és érzéseit, szándékait és Lukács
terveit. János

Soha nem érthetnénk
Istent ha
Magyarországi
Baptistameg
Egyház
az
Ige
nem
öltött
volna
testet.
Az inBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
karnáció
szükséges
volt,
mert
csak
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. így
testben fejthette ki nekünk a Fiú, hogy
www.baptista.hu/berettyoujfalu
milyen
az Atya. János apostol azt állítja
később a levelében, hogy Isten szeretet.
Testvéreink
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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.
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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Ki volt az
a
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6: 6-8.
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ígéret
Vele célba is érünk. Fontosnak
földjére. Akkor
tehát,
nem kell félni
a
megemlíteni,
hogy
közösségünk
óriási
áldozatvállalása
mellett
jelen veszedelemtõl,
mertszövetségünk,
ez csak egy
az
Észak
Amerikai
MagyarNem
Baptista
rövid
epizód
a nép életében.
ez a
Gyülekezetek
Szövetsége
és Most
a szövetsévég, Isten folytatást
ígért.
az a
günkhöz
gyülekezetek,
dolgunk, tartozó
hogy erõsen
ráálljunk illetve
Isten
aszavára.
szórványban
élő testvériség
is nagyon
Így bátorítja
Mózes a népet:
Ne
jelentős
segítséggel
építféljetek! Álljatok
helyt,támogatták
és meglátjátok
kezésünket,
amitmeg
ezúttal
szeretnék
hogyan szabadít
ma azisÚr
bennemegköszöni. Az erőnket meghaladó
teket!
2Mózes
14:
13,
14.
feladatunkból eredően azonban, minMózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János
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Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
Építkezésről lévén szó, megemlíthetwww.baptista.hu/berettyoujfalu
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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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VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó partra
át nem értünk.
Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)
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alapján, és a2Mózes
gyermekbemutatási
akEgyiptomból?
14: 10, 11. Jobb
tust
is
testvérünk
végezte.
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, ko2014. december 21-én pedig KULmolyan
veszem azt,IZSÁK-ért
amit Isten mond,
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az
imaházunk
építésén,
lelkünkben
lebontása
után és
jó eljussunk
reménységgel
megújuljunk,
a lelkivaférfigyunk afelõl, hogy Isten megsegít benkor áldott
nünket
egy állapotára.
új és szép hajlékot építeni
Kérünk,
támogassatok
istentiszteletek céljára,
az Õ nevebennünket
dicsõimáitokkal
mindebben!
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
Püsök
kezdjük meg, addig a nem
vártDániel
tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
Az Úr csodásan működött
foglalkozunk.
megint
az életemben!
Tervünk
és szándékunk
végrehajtására
fogjuk
fordítani
a
kedves
testvérek
Még az ünnepek előtt történt,
hogy
által
számunkra
eljuttatott
itthon
kaptam egy
kisebb összeget:
agyvérzést.
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
Feleségem,
Annuska
észrevette, hogy
nem
értelmesen
mondtamtestvéreink
a szavakat,
Ezúton is megköszönve
nem tudtam
nadrágszísegítségét,
kérjükbekapcsolni
továbbra is aaminket
és
Mondta,
hívjuk a mentőt,
mert
azjat.
Úrra
figyelõhogy
imádságaikat!
Minden
ezek a jelekIstenünk
agyvérzésre
szolgálatukra
áldásátutalnak.
kívánjuk.Egy
óráig unszolt, mire megengedtem neki.
(Nem
sokszor
szoktam
szót fogadni, de
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
most igen.)
A mentő
bevitt a sürgősségi
Baptista
Gyülekezet
nevében:
osztályra. Ott mindjárt rám akasztottak
Papp Dániel
lelkipásztor
jónéhány műszert.
Mindkét
karomba tűIstván gondnok
ket szúrtak, Szatmári
orvost hívtak.
Lisztes
presbiter
A másik csoda
itt Tibor
történt.
Ebben a
Richmond Hill-i kórházban éppen az
===========================
agyvérzésről tartottak értekezletet a
környékbeli kórházak orvosai: hogy leVÁRJ ésMÉG!
het könnyebben
jól kezelni az agyvérzést?
közülük
egy orvost,
JózsuéFelhívtak
3:16 (2Móz
14,21-22)
aki a feleségemtől érdeklődött, hogy
hogy történt. Tőlem is kérdezgette:
hogy
a víz.
hívják, mikor született?Megállt
Annuskának
elóriásiamit
kéz ha
mondta, hogy Minthogyha
van egy orvosság,
tartotta
föl,mű3 órán belül beadnak,
6-bólvolna
5-ször
megállt,
ködik. Annuska hozzájárulását kérte a
rakásra
gyûlt,
beadásához. Közben stőlem
is kérdezett
néhányat, de akkor én már nehezen
feszült,tudtam beszélni.
Rám nézett
és látta,
hogy
hullám
hullámra
hõkölt.
az arcom ferdül el, és ott, az orvos
szeme
Megállt
előtt ért a teljes agyvérzés.egy
Beszélni
percre,sem
tudtam. Azt mondta
a
feleségemnek,
amíg a túlsó partra
hogy most már nem is át
kell,
hogy
aláírja,
nem
értünk.
mert életmentő gyógyszerről
van szó,
ami 3 órán belül segít. Azt mondta, még
ha az édesapámról Várj
volnamég
szó,Uram!
akkor is
Kezed ne
vedd
el!
beadná. Egy óra hosszáig
folyt
a karomMég mindig
vagyok,
ba ez az orvosság...
Végülittkisült,
hogy
egy hívő
ő is. Aztsokan.
mondta,
még orvos
mindigvolt
itt vagyunk
hogy ők megtettek mindent, de az Úrnál
van a gyógyulás.
Annuska
Herjeczki
Gézaegész
(1977)éjjel

8.2010.
oldal szeptember

2015.
január
3. oldal

RaisingSZABADOK
Children in
a Godless
Age
Egyiptomból?
2Mózes 14: 10,
11. Jobb
ÜLDÖZÖTT

folytatás
az 1.Graham
oldalról said that our
Rev. Billy
children are growing up in a “lawless
Az élet
gyötrelem,
azért vanwith
mit enni,
and
wicked
age,” deinfused
the
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
“philosophy of the Devil, who says, ‘Do
tisztességes
asa you
please.’”temetéshez való jogukat is
megtarthatták.
Az életchildren
egy merõ kinlódás,
Further, rearing
in this
reménytelenség
és halál.
De hát“we
ezishave
jobb,
culture
is difficult
because
mint aGod
semmi,
kilátás ennél
taken
outés úgy
of sincs
our educational
systems
and thought
could és
getazaway
többre. Fogadjuk
el a we
helyzetet,
adott
with
it. We próbáljuk
have sown
the wind,tenni.
and
keretekben
elviselhetõvé
we are
now reaping
Hányan
tengetikthe
az whirlwind.
életüket maWeis
have
at God, religion and the
ezzellaughed
a rabszolga-gondolkodással?
Bible.”
broadcast
in August
1955,
Így(First
tengette
az életét
Izráel míg
el
was
in the
Nov. 4, 2014
nempublished
jött hozzá
a Szabadító
és kiissue
nem
ofhozta
Decision
õket magazine.)
a szolgaság házából.
“Many Christian parents are becoming
fearful
that athey
cannot properly
train
Milyen
mi Szabadítónk?
2Mózes
their
children
in this egy
lawless
and wicked
12:42-ben
találunk
különös
mondaage,”
and are asking, “What can I do
tot Istenrõl.
withVirrasztott
my son? My
azdaughter?”
Úr azon az éjszakán,
“We are
beginning
to reap whatEzhas
amikor
kihozta
õket Egyiptomból.
az
been
sown
for
the
éjszaka az Úré volt. past generation.
We Micsoda
have taught
the philosophy
of thea
evangélium
van ebben
Devil,
who says,
‘Do as az
youÚr.please.’
mondatban?
Virrasztott
Pedig
Behaviorism
the ésmoral
Izráel õrizõjehas
nem been
szunnyad
nem
philosophy
much
our education
alszik. Mitofjelent
az,ofhogy
virrasztott in
az
the past few years.”
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Az Úr
csodásan
működik
... folytatás
Emberileg
szólva
– Isten
mindent
ott
imádkozott
az
ágyam
mellett.
félretett és csak az Õ népére figyelt Délazon
után
kezdtem
egy kicsit beszélni.
az már
éjszakán.
A isszabadulás
minden
Az
orvos azt mondta,
hogy azfelügyelte,
első 2 nap
mozzanatát
személyesen
a minden
kritikus,pillanatot
de 3 nap után
már
észre
lehet
figyelõ tekintetével
venni
a
gyógyulást.
Harmadnap
jött
két
kísért végig.
kicsodatanítson.
ez a rabszolga,
terapista,
hogyHát
beszélni
Nagy
koszos, rongyos
hogy
az Isten
meglepetésükre
márnép,
teljesen
tudtam
beszemélyesen
gondoskodik
róluk,
és
szélni. Csak annyit kértek, hogy szálljak
félretéve
figyel rájuk?
kimindent
az ágyból,
hogy lássák,
tudok-e járni,
1500 látták,
évvel késõbb
virrasztott
s amikor
készen ismét
is voltak.
Azért
arra
még volt
alkalmam, kertben,
hogy bizonysáaz Isten
a Gecsemáné
azon a
got
tegyek nekik
Jézusazon
Krisztusról
- az
csütörtök
éjszakán,
a pénteken,
egyik
volt. amikor a mi
azon közülük
a húsvétateista
hajnalon,
Sajnos a karácsonyt
szabadításunk
történt.itthon kellett tölteni,Sõt,
nemszemélyes
tudtam menni
az imaházba.
bizonyságom
van arPüsök
Dániel
testvér
és
a gyülekezet
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
már itthon látogatott meg. Egy biblia28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
verssel szeretnék zárni: Egymás terhét
rólam is lehulltak
rabtartó be
bilincsei.
hordozzátok
és úgy atöltsétek
a Krisztus törvényét (Gal 6,2).
Üldözött
szabadok,
gyõztes
Nagyon
hálás
vagyok az
Úrnak,szabahogy
dok.
Elindultak
volt az
tebele
tartozom
ebbe tehát.
a nagyNem
családba,
Úrlekommunikáció.
népébe, még akkor
is, ha
nem teljesen
Nem
lehetett
mobilegyforma
néhány
telefononvéleményen
rákérdezni avagyunk
sor elején,
hogy
dologban.
Szeretetben,
békességben
hátul minden
rendben van-e.
Közel két
tudunk
egymásért gyermekek,
imádkozni.
millióslenni
nép,ésasszonyok,
Köszönöm
az
Úrnak,
hogy
ismétvégeegy
öregek, juhok, barmok, szekerek,
nagy csodát tett az életemben. Eszembe
Veres tenger
partjutláthatatlan
két ének:konvoj.
Az Úr A
csodásan
működik,
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyés az, hogy Nagyon szeret engem Jészeroly
csak
felröppen
a hír, az
egyiptomi
zus,
sokat
tett érettem...
Köszönöm
a
sereg közeledik.
Kitör
a pánik
tábortestvéreknek
az imát
(még
messzia távolban.Alhambrában,
Elõl a tenger, mögöttük
ban,
Detroitbanazésellenség.
Clevelandban
is imádkoztak
értem).
A nép elõbb
segítségért
kiáltTovábbra
Istenhez,
isaztán
szeressük
Uratesik
és egymást!
pedigazneki
Mózesnek: Mit
Jurás
tettél velünk, miért hoztál
ki Pál
minket

lett“Many
volna szolgaként
meghalni Egyipof our educational
leaders
tomban.
Kiderül,
hogy vanidea
a népnek
sneer
at the
old-fashioned
of God
hite, ademoral
még nagyon
gyenge feature
az a hit. sex,
Ha
and
code. Movies
jól mennek
a dolgok,
tisztelik
az Urat,
sin,
crime and
alcohol.
Teenagers
see
de hathings
balul portrayed
üt ki valami,
máris on
pánithese
alluringly
the
kolnak and
és bûnbakot
Ki volt
a
screen
decide tokeresnek.
go and try
them.
hibás, hogy ide
jutottunk?
Newspapers
have
played up crime and
keresztyén
tart ezen
a
sexMellesleg,
until theysok
seem
glamorous
to our
young
szintenpeople.”
a hitéletében.
Ekkor
eszébe problems,
jut Isten
One
of Mózesnek
the fundamental
ígérete. 2Mózes
6: 6-8.Graham,
Isten megígérte,
according
to Rev.
is the
hogy megszabadítja
õket “the
az egyiptofailure
of parents to fight
Devil in
miakhome”
kezébõl,
és beviszi
népét and,
az ígéret
the
through
discipline
as a
result,
“children
allowed
to gofélni
wild.”
földjére.
Akkor are
tehát,
nem kell
a
Parents
must spend
time
jelen
veszedelemtõl,
mert
ezwith
csak their
egy
children,
set aa nép
goodéletében.
exampleNem
for them,
rövid epizód
ez a
discipline
them,
and
teach
them
vég, Isten folytatást ígért. Most
az to
a
“know
God,”
the pastor,
whoIsten
has
dolgunk,
hogysaid
erõsen
ráálljunk
five
children
and 19 grandchildren.
szavára.
Így bátorítja
Mózes a népet: Ne
“If you fail to discipline your childféljetek!
Álljatok
helyt,
és meglátjátok
ren, you are breaking the
laws, comhogyan
szabadít
meg
ma
Úr bennemandments and statutes ofazGod.You
are
teket!
2Mózes
14:
13,
14.
guilty not only of injuring the moral,
Mózes nem
spiritual
and okosabb,
physical mint
livesa nép,
of csak
your
hisz Istenben,
a hit beszédét
mondja
children,
but ofés
sinning
against God.
The
Bible
if youszabadoknak.
fail to discipline
továbbsays
az that
üldözött
Ha
your
youteljesíti
actuallyazhate
them.”
Isten children,
az aki, akkor
Õ beszédét.
The best
way to influence your childEbben
hitt Mózes.
ren,Ha
heazt
added,
is tovolna
set a valaki
good example
kérdezte
Mózesbecause
“the
majority
of megígért?
children
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit
acquire
the csak
characteristics
and habits
of
Erre Mózes
azt válaszolhatta
volna,
their parents.”
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérAs for
teaching
children
to
dezte
volna:
Mózes,your
mondd
meg neknow
God,
Rev.
Graham
said,
“Very
künk, hogyan szabadít meg Isten
seldom
doebbõl
parents
have trouble
with
bennünket
a lehetetlen
helyzetbõl?
children
when
the
Bible
is
read
regularly
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
in the home, grace is said at the table
hogy:family
Nem tudom!
tuand
prayers Egyet
take azonban
place daily.
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetMost trouble with teenagers comes from
lenbõl is reared
ki tud vezetni,
Õ az
Úr. is
children
in homesmert
where
prayer
Ez a bibliai
hit. Hinni
azt jelenti,
neglected,
the Bible
is never
opened koand
molyanattendance
veszem azt,isamit
Isten mond,
ha
church
spasmodic.
Christ
gives
moralellentmondani
stability, understanding,
annakthe
minden
látszik is.
wisdom
andhogyan
patience
needed
to csak
rear
Nem tudom,
szabadít
meg,
children.”
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
Theremegteszem.
is only one
solution
to az
commond,
A többi
pedig
Õ
bating
problems
feladata.theÚtat
nyitni aafflicting
tengeren, young
lefépeople,
Rev.kerekét,
Graham,homályt
and that
kezni aconcluded
harcikocsik
answer
is
Christ:
“Christ
in
the
home,
bocsátani az egyiptomiakra... mind
a
in
the
lives
of
the
parents,
is
the
only
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez
a
permanent solution to the menacing
szabadítást
kegyelembõl.
Hit
által
foteenage social problems in America.”
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
Church every Sunday and daily prayer
bár mindig
üldözötten,
de the
ugyanakkor
“will
solve 90
percent of
problems
gyõzelmesen,
mert
az
Úr
hadakozik
you have with your children,
for teens
érted. want true joy and happiness,
who
tengerparton
a halálintoxications
kapujában
andA not
the temporary
álltak,
Istensinful
pedig megnyitotta
számukof
today’s
culture, they
should
ra aztoélet
kapuját,
és He
õk átléptek
a haturn
Jesus
Christ.
“can give
you
the
lálbólgreatest
az életbe.happiness, the greatest
adventure and the greatest thrills you
Eztever
a lépést
te sesaid
halogasd!
have
known,”
Billy Graham
Lukács
János

Dear
Young Baptista
People,Egyház
Magyarországi
Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
After the youth conference
we talked
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös u. 2.going
about
keeping the conversation
www.baptista.hu/berettyoujfalu
on
the topic of "GOING AGAINST
THE FLOW." It has been 3 months
Kedves
Testvéreink
Jézus Kriszsince
we started
the conversation
and I
was wondering where you are in your
tusban!
journey.
spoke with
your leaders
Kedves IAmerikai
Magyar
Baptistaand
to Jozsef Steiner who thought this would
Szövetség!
be a good idea as well. I Offer to you
igazságtalan
az Isten,
a„Nem
short story
below with
a few hogy
thought
elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
a to
provoking questions. Please feel és
free
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az Õ
respond
to
this
post
with
any
thoughts/
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolideasa this
may stimulate.
We want to
gáltok
szenteknek.”
(Zsid 6:10)
start a conversation and all of your
leaders
thought
should
be the
Köszönjük,
hogyfacebook
gondoltak
ránk neforum
to
do
so.
héz helyzetünkben.
Imaházunk
augusztus
végi leomlása
The salmon's
story (read
it on FB)és
lebontása után jó reménységgel vaQuestions
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít ben1. During
months építeni
since our
nünket
egy új the
és past
szép 3hajlékot
conference
what
is
an
example
of when
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõi was able
to successfully
gotavasszal
against the
ségére.
A munkálatokat
jövõ
flow (be
specific)
when
was
a time
kezdjük
meg,
addig and
a nem
várt
tervewhenésI was
(feel free
to post as little
zéssel
az not?
engedélyek
beszerzésével
or as much as you like)
foglalkozunk.
Tervünk
szándékunk
végrehaj2. Going és
against
the flow is
hard work.
tására
fogjuk
a kedves
What
kind fordítani
of struggles
did Itestvérek
encounter
által
számunkra
eljuttatott
összeget:
while
I was going
against the
flow?
$5,000,
azazSalmon
ötezer dollárt.
3. The
need to mature into
adults
they take ontestvéreink
the journey
Ezútonbefore
is megköszönve
segítségét,
a minket
és of
of going kérjük
againsttovábbra
the flowis (A
journey
azthousands
Úrra figyelõ
imádságaikat!
of miles
that endsMinden
in death
szolgálatukra
Istenünk
kívánjuk.
and new life).
Whatáldását
spiritual
exercises
have I been doing that Pastor SteiTestvéri
szeretetteltoa mature
Berettyóújfalui
ner
recommended
my faith?
Baptista
Gyülekezet
(specific
examplesnevében:
that worked for you!)
4. According
the lelkipásztor
story of the
Pappto
Dániel
Salmon, other
animals
suchgondnok
as Bears
Szatmári
István
follow the migration
thepresbiter
direction/
Lisztesand
Tibor
flow of the Salmon (they influence their
===========================
environment). Who else have I been able
to influence to go against the flow since
VÁRJ MÉG!
the conference?
Again, give specific
examples.
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
I hope we can start the conversation! I
look forward to your posts!
Megállt a víz.
Kulcsár
Zsolt
Minthogyha
óriási
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
letterneofvedd
support
Még of
mindig
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)

2010.január
szeptember
2015.

At
Once, Man
and God
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás az
oldalról
by1.Max
Lucado

Christ
— at once,
manvan
and
Az
élet gyötrelem,
de azért
mitGod.
enni,
Colossians
2:9 says,
“For in Christ
there
van húsosfazék,
fokhagyma
és uborka,
és
isa all
of God in
a humanvaló
body.”
Jesusis
tisztességes
temetéshez
jogukat
was
not a godlike
man,
a manlike
megtarthatták.
Az élet
egynor
merõ
kinlódás,
God.
He was God-man.
wejobb,
do
reménytelenség
és halál. What
De hátdo
ezis
with
a person?
Onesincs
thingkilátás
is certain,
mintsuch
a semmi,
és úgy
ennél
we
can’tFogadjuk
ignore Him.
He is the
single
többre.
el a helyzetet,
és az
adott
most
significant
person
who ever lived.
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
Forget
MVP;tengetik
He is the
entire league.
Hányan
az életüket
ma is
The
head
of the parade? Hardly. No
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
one else
shares theazstreet.
Így tengette
életét Izráel míg el
Dismiss
Him?a Szabadító
We can’t.
Resist
nem
jött hozzá
és ki
nem
Him?
difficult. házából.
hoztaEqually
õket a szolgaság
Don’t we need a God-man Savior? A
just-God
Jesus
make us but
not
Milyen
a micould
Szabadítónk?
2Mózes
understand
us.
A
just-man
Jesus
could
12:42-ben találunk egy különös mondalove
but never save us. But a God-man
tot us
Istenrõl.
Jesus?
Near enough
touch.
Strong
Virrasztott
az Úr toazon
az éjszakán,
enough
to
trust.
A
Savior
found
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ezby
az
millions
irresistible.
éjszaka to
azbe
Úré
volt.
AsMicsoda
the Apostle
Paulvan says
evangélium
ebbenina
Philippians
nothing az
compares
to
mondatban?3:8,
Virrasztott
Úr. Pedig
“the
surpassing
worth
of
knowing
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
Christ
my Lord.”
alszik.Jesus
Mit jelent
az, hogy virrasztott az
Úr azon azGrace
éjszakán,
kihozta
for theamikor
moment
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretettegy
és csakkitárt
az Õ népére figyelt
azon
Íme,
kapu
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát
személyesen
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hazug álmaikat beszélik el...” (Jer 23,32)
Ezt a lépést te se halogasd!
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Afrikában
töltött évei alatt. ÉletrajzáKöszönjük, hogy gondoltak ránk neban
a
következőket
héz helyzetünkben. olvassuk: "Hányszor
tette
már rá augusztus
ujját ezekre
igeversekre,
Imaházunk
végiazleomlása
és
hogy
személyesen
igénybe
vegyevaazolebontása után jó reménységgel
kat!
Azt
tette
azon
estén
is,
amikor
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít ben-egy
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alkalmanként
szolgáltak
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Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)

AhogyaN
Életem (57)

"Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember." Péld 27,19.

Ezt így fogalmazza meg Fekete J. József: "Mindannyian csupán a többieken
át, a többiek révén létezünk - fizikailag,
szellemileg egyaránt. Létünk bizonyításához nem elegendő a tükör - a másik
szemében kell meglátni magunkat."
Rozé és bátyja a Szabadka közeli
Mérges nevű falu gyülekezetének tagjai voltak. Rozé nálam idősebb volt. Tanyán laktak, és ha ebédvendége voltam,
nagyon kellett sietnünk, hogy megebédelve a délutáni istentiszteletre vissza
érjünk. Kicsi, de takaros tanya volt az
övéké. Hófehérre meszelve, és ahogy
már említettem, szép sárgára elkenve
a tornác sárpadlója. A tisztaszoba búbos-kemencéjét kívülről fűtötték. A
szobában két oldalt ágyak, a libatollas
párnákkal és dunyhákkal magasan beágyazva, színes ágytakarókkal leborítva. Az asztalon abrosz, fehér-hímzéses
függöny a kicsi ablakokon, ajtón. A föld
padlót színes rongy-szőnyegek borítják.
Rozé mindég vidám volt. Olyan csilingelő volt a nevetése. Sokszor sírva
imádkozott, de ez inkább meghatottságból, az Úr iránti tiszteletéből fakadt
nála.
Rozét, az akkori prédikátor elkommendálta feleségül egy szerb testvérhez,
aki egy Bánát közepén levő, főleg szlovákok lakta faluban élt. Itt egy népes,
igen jó lelkületű gyülekezet volt és van.
Lelkes fiatalokkal, jó igehirdetőkkel.
Sokáig nem hallottam Rozéról. Annyit
tudtam, hogy két gyermeke van, egy fiú
és egy lány.
Azon a vasárnapon a szeminaristákkal ebben a gyülekezetben szolgáltunk.
A hívek kedvessége, buzgósága, lelkes
éneklése minket is magával ragadott,
hogy buzgón és örömmel szolgáljunk. A
tisztelet végén a helyiek egy-két vendéget választottak. Hozzám odajött Rozé,
és sosem felejtem el, könnyes szemmel
azt mondta nekem, hogy én csak téged
hívhatlak meg, mert te meg tudod érteni helyzetemet. A hívő férje a hitetlen családjával élt. Ezt én nem tudtam.
Mielőtt a házba bementünk volna, Rozé
szólt, hogy vigyázzak, amikor belépek a
szobába, mert ott gödör van. Az anyósa
nem engedi betapasztani, se a padlót felmázolni, mert az felesleges. Ahogy a kenyeret sem kell teljesen megsütni, mert
hamar elfogy! Rozé mégis valahogy feltalálta magát, mert ízletes volt az ebéd.
Rozé akarta, hogy legalább valaki tudja,
hogy milyen körülmények között él.
Ami csodálatos volt számomra, az
Rozé hite, istenfélelme, ahogy feltalálta magát helyzetében. Pénzt csak saját
munkájából szerezhetett, hogy fiát isko2015. január

lázza. A lányt is iskolázta, de ő nem lett
hívő. A fia viszont az lett. Komoly hívő
és gépészmérnök.
Rozé az asszonyokkal gyógynövényeket szedett. Egy alkalmas, nagyobb vasfésűvel szedték a kamillát a zsákokba
– mesélte nekem. A szikes földön szép
nagyszemű kamilla és egyéb gyógynövény termett. Másból is "csinált" pénzt.
A fő érték a cselekvő hit és istenfélelem,
melyet fiába táplált, és amit a hívő testvérek abban a gyülekezetben elmélyítettek benne.
Amikor a szemembe nézett, szó nélkül is azt mondta, te tudod, hogy kibírom, ahogy te is kibírod a megaláztatást,
a megvetést, méghozzá úgy, hogy ne
sajnáltasd magad. Rozé volt az Abigél.
Hiszem, hogy tudták a testvérek, de ott
nem lehetett segíteni. De segített az Úr.
Matej megnősült. A becskereki hajógyárban dolgozott, de a muraközi testvérnő ezt a vidéket nem találta megfelelőnek, és elköltöztek. Azóta már saját
panziót vezetnek, Zadár közelében a
tengerparton. Gyülekezet van a házukban. Ha jól tudom, négy gyermekük
van, és azok családjaival, az már fél
gyülekezet. Sok hívő száll meg nálunk,
és ha valaki a mi vidékünkről érkezik
hozzájuk, mindég érdeklődnek felőlem.
Elküldtem neki web-címemet, hogy olvassa amit írok, az anyjáról is. Azért olvashatja, mert lefordítom ezeket az írásaimat szerb-horvátra is. A cím: http://
nagyajtai-eszter.webnode.hu
Így gazdagodott hitem a másik hite
által. A világ nem fog szeretni, mondta Jézus, mert nem a világból valók vagyunk. De a testvéremet a Krisztusban
nem nehéz szeretni, mert a közös hitünk
testvérré tesz. Így gyűjtögettem, és
gyűjtögetem a testvéreimet, akik ha már
nem is élnek, velem vannak. Ahogy Isten Ábelről mondja: "úgyhogy hite által
még holta után is beszél." Zsid 11,4.
Nagyajtai Eszter

Az útépítés vége
Kopott kocsim már döcögve halad.
A gödröknél is el-elakad,
nyögve bukdácsol terhei alatt.
Ha már besorolt a hosszú sorba,
haladni kell és túljutni rajta,
hogy végül eljuthassak a célba.
Leng a kis zászló, nincsen már messze,
látom a táblát, mintha integetne,
jelezve, hogy az útépítésnek vége.
A legnehezebb a végső szakasz!
Ám a céltól már el nem szakaszt,
mert Mesterem küld új erőt, vigaszt.
Ez még az útépítés ideje...
Mert még nincsen befejezve,
míg nem hallom a szót:
„Az útépítésnek vége!”
Oláh Lajosné

Az Isten Igéje prófétává teszi az

embert, nem pedig a pulpitus előadóművészévé. Az Igével való átitatottság
kulcsfontosságú ebben a szolgálatban!
Bárki - legyen az férfi vagy nő -, aki arra
adja magát, hogy az Igét prédikálja, tömegével fog találkozni szellemileg éhező emberekkel, akik úgy várják őket,
mint a fiókák anyjukat a fészekben. Legfőbb dolog, hogy az evangélium hirdetése által Isten ereje szabadul fel: „Mert
az evangélium az Isten ereje minden
hívőnek üdvösségére” (Rm 1:16). Minden egyes alkalommal, ha elhangzik,
valamit létrehoz. Csodálatos pillanatok
azok, amikor tanúi vagyunk a Szentlélek munkájának, aki erre a munkára
„szerződött”. Nincs szükség rá, hogy a
Szentírást bizonyítsuk. A Szentírás önmagát fogja bizonyítani.
Reinhard Bonnke

