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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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hamis
feltevést említek,
amelyekhelyzetbõl?
minket is
bennünket
ebbõl a lehetetlen
gyakrancsak
megkörnyékeznek:
Mózes
azt válaszolhatta volna,
1. Már
túltudom!
késő. Néha
gondoljuk,
hogy:
Nem
Egyetúgy
azonban
tumár annyira
megromlott
hogy
dok!
Az Úr harcol
értetek, aésvilág,
a lehetetnincs olyan
só,vezetni,
és nincs
olyan
lenbõl
is ki tud
mert
Õ azvilágosÚr.
ság,
amely
segíthetne.
A
helyzet
valóban
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti,
koelszomorító
még
is, ahol
molyan
veszem
azt,Amerikában
amit Isten mond,
ha
valamikor a keresztyén hit és tanítás a
annak
minden
ellentmondani
látszik
társadalmi élet és erkölcs alapja volt. is.
Ma
Nem
tudom,
hogyanvallásszabadság
szabadít meg, csak
már szinte
nagyobb
van
várok
rá ésvalamikor
hiszek benne,
és amit
nekemés
ott, ahol
ateista
ideológia
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
az Õ
vallásüldözés zajlott. Az Isten ellenes
léfeladata.
Útat nyitni
a tengeren,Amerilefépések fokozatosan
megrontották
ka erkölcsi
tartását. 1962-ben
kezni
a harcikocsik
kerekét, betiltották
homályt
az imádkozást
és vallás gyakorlását
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind az
a
iskolákban
és
hivatalos
intézményekSzabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
ben. Későbbkegyelembõl.
a kereszt és aHit
tízparancsoszabadítást
által folat megjelenítését
is élhetsz
kitiltották
hivatagadhatod
el. Hit által
szabadon,
los helyekről. 1973-ban megengedték
bár
mindig üldözötten,
de ugyanakkor
az abortuszt.
Oda jutottunk,
hogy egy
gyõzelmesen,
mert
az
Úr mehet
hadakozik
kiskorú adott esetben nem
el az
érted.
állatkertbe szülői jóváhagyás nélkül, de
A tengerparton
a ahalál
kapujában
abortuszt
végeztethet
szülők
tudta nélálltak,
Isten pedig
megnyitotta aszámukkül. Ezekhez,
ha hozzáadjuk
legfelső
ra
az életlegutóbbi
kapuját, és
õk átléptek
a habíróság
döntését,
az azonos
neműek
házasságának törvényesítését,
lálból
az életbe.
akkor valóban elkeserítő a helyzet.
Ezt a lépést te se halogasd!
Mégsem szabad feladni. Emlékezzünk, milyen mélyre
süllyedt
Ninive?
Lukács
János

Mégis
elég volt egy
makacs
próféta ítéMagyarországi
Baptista
Egyház
lethirdetése.
Vagy
ott
van
Jeruzsálem.
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Nem
olyan gonoszEötvös
város volt
4100 sok
Berettyóújfalu,
u. 2.abban
az időben, az életnek Urát is megfeszíwww.baptista.hu/berettyoujfalu
tették,
pünkösd napján mégis tömegesen tértek meg az emberek. Erkölcsileg
Kedvesállapotban
Testvéreink
Kriszromlott
volt Jézus
a római
birodatusban!
lom az apostolok idejében, mégis arról
aKedves
néhány Amerikai
emberről Magyar
az a hír Baptista
járta, hogy
Szövetség!
felforgatják a világot, és valóban az tették.
Gondoljunk
a reformációt
„Nem
igazságtalan
az Isten,megelőző
hogy
időszakra.
Óriási
volt
a lelki sötétség,
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl
és a és
nem csak melyet
a pogányság
miatt. Aazkereszszeretetrõl,
tanúsítottatok
Õ
tyénség
rossz útra.
Mivel
neve
iránt,tévedt
amikornagyon
szolgáltatok
és szola reformátorok
nem(Zsid
adták
fel, Isten kögáltok
a szenteknek.”
6:10)
nyörült azon a lelki sötétségen, világosságot
gyújtott,
a protesKöszönjük,
hogymegszülettek
gondoltak ránk
neegyházak, amelyek ma is magasra
héztáns
helyzetünkben.
emelik
az evangélium
lángját.
Imaházunk
augusztus végi
leomlása és
lebontása
után
jó
reménységgel
2. Én nem vagyok alkalmas. vaHajlagyunk
afelõl,
hogy Isten
megsegít hogy
ben- a
mosak
vagyunk
azt gondolni,
nünket
új és szép hajlékot
világ egy
megváltoztatására
csak építeni
kivételes
istentiszteletek
céljára, az A
Õ neve
emberek alkalmasak.
hegyidicsõbeszéd
ségére.
A munkálatokat
jövõ bölcseknek,
tavasszal
igéit azonban
nem a görög
kezdjük
meg, addig
a nem várt
tervefilozófusoknak,
hatalomban
lévő
embezéssel
és az
engedélyek
reknek,
hanem
egyszerűbeszerzésével
halászoknak és
foglalkozunk.
földműveseknek mondta az Úr Jézus;
Tervünk
és szándékunk
végrehajolyan
embereknek,
akik kemény
muntására
fogjuk
fordítani
a
kedves
kával keresték kenyerüket. testvérek
Tehát nem
által
csakszámunkra
a nagyok, aeljuttatott
hatalmasakösszeget:
alkalmasak
$5,000,
azaz
ötezer
dollárt. sőt Isten a via világ megváltoztatására,
lág
kicsinyeit
és nemtelenjeit
választotEzúton
is megköszönve
testvéreink
ta ki, hogy
a nagyokat
segítségét,
kérjük
továbbramegszégyenítse.
is a minket és
azt gondolod,
túl fiatal
vagy, és
azLehet,
Úrra figyelõ
imádságaikat!
Minden
nem is vagyIstenünk
tehetséges.
Hidd
el, ott ahol
szolgálatukra
áldását
kívánjuk.
vagy Isten téged is fel tud használni! Te
isTestvéri
megváltoztathatod
világot, ha telszeretettel a aBerettyóújfalui
jes szívvel
szolgálsz
az Úrnak. Egyszer
Baptista
Gyülekezet
nevében:
a malac és a tyúk megegyeztek abban,
Pappa Dániel
lelkipásztor
hogy segítenek
szegény
embereken.
Szatmári
Istvánnekik,
gondnok
Angol reggelit
készítenek
ez peLisztes
dig nem más mint
sült Tibor
sonkapresbiter
és rántotta.
Egy kicsi idő múlva, a malac azt mond===========================
ta, ez mégsem igazságos: a tyúk részéről
ez egy csekély hozzájárulás, de részemVÁRJ
MÉG!igényel. Ma is
ről ez teljes
odaszánást
Józsué
3:16 (2Móz
sokan
vannak
olyanok,14,21-22)
akik a csekély
hozzájárulást vállalják csupán, azonban
Isten azt várja tőlünk,Megállt
adjunk amindent
víz.
bele, ha kell életünk
árán isóriási
vállaljuk
Minthogyha
kéz az
ő követését.
tartotta volna föl,
Küldetésünk, hogy a föld sója,
a világ
megállt,
világossága legyünk.s Megvan
bennünk
rakásra gyûlt,
a képesség, hogy megváltoztassuk
a vifeszült,
lágot. Nem szabad
jellemünk
hullámfeladnunk;
hullámra hõkölt.
és cselekedeteink jó ízt és világosságot
vihet ebbe a romlott, sötét Megállt
világba. A
egy percre,
világ megváltoztatása velünk
kezdődik.
amíg a túlsó
partramaValaki így fogalmazott:
változtass
át nem
értünk.
gadon és megváltoztatod
a világot.
Nem
lehet kibújni a felelősség alól, nem lehet
még Uram!
másra várni. Igen, Várj
megváltoztathatjuk
Kezed
ne tanításának
vedd el!
a világot, ha hitben,
Jézus
engedelmeskedve
éljük földi
életünket.
Még mindig
itt vagyok,
Adja az
Úr,mindig
hogy így
legyen! sokan.
még
itt vagyunk
Dr. Gergely István
Elhangzott aHerjeczki
kolorádóiGéza
konferencián
(1977)

4.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Azélet
öregedésről
Az
gyötrelem, olvasni
de azért olyan,
van mit mint
enni,
amikor
főzés
közben
kóstolgat
az emvan húsosfazék, fokhagyma és uborka,
és
ber:
mire elkészül
az étel,való
elszáll
az ét-is
a tisztességes
temetéshez
jogukat
vágy.
Már két hónapja
rágódom
James
megtarthatták.
Az élet egy
merõ kinlódás,
Hillman
nagyszerű
könyvén
(The
reménytelenség és halál. De hát ezisForce
jobb,
of Character). Nyers igazságokból damint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
gasztott masszának tűnt először, de ha
többre. Fogadjuk
el a helyzetet,
az adott
meggondolom,
ízekre
szedhető.ésLassabb
keretekbenélni
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
tempóban
(ha lehet),
meg-megállni
Hányan
tengetik
az
életüket
ma is
a fordulóknál, mérlegelni és összevetni
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
azt, amivel már, vagy még dolgunk leaz életétajánlatos
Izráel míg
el
het, Így
ez aztengette
élet egészéhez
hoznem jött
a Szabadító
nem
záállás
az hozzá
öregedés
ajándéka. és
A ki
régiek
hozta õket aírtak
szolgaság
gyakrabban
róla. házából.
Korábban elérték – sürgette is őket az idő. A modern
Milyen
a mi
2Mózes
ember?
Többet
tudSzabadítónk?
róla, vehemens
energiával
tagadná,
pedig
lesz
12:42-ben
találunk
egyhosszabban
különös mondadolga
vele.
tot Istenrõl.
A Virrasztott
Biblia reálisazképet
fest az
az éjszakán,
öregkorÚr azon
ról.
A vének
tisztességnek
amikor
kihoztaközé
õket ülni
Egyiptomból.
Ez az
számít.
éjszakaBölcsebbek,
az Úré volt. ha azok. A kiszolgáltatottságukat
és a gyengeségeiket
Micsoda evangélium
van ebben a
sem
rejti vékaVirrasztott
alá az Írás.azAÚr.
történeti
mondatban?
Pedig
példák
mellett
a
Szentírás
bölcsességre
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
hívó
részeiben
találkozunk
velük gyakalszik.
Mit jelent
az, hogy virrasztott
az
rabban,
mert
az
élet
dolgaiban
Úr azon az éjszakán, amikorjártasabkihozta
bak is azok, akiknek több idő adatott.
népét
Egyiptomból?
Az élők
világáról bölcselkedő görögök
Emberileg
szólva
– Istenfelnevelémindent
megfigyelték, hogy
az utódok
félretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt
azon
se után azonnal kezdetét veszi az utolsó
az éjszakán.
A szabadulás
minden
életszakasz.
Csodálták
és tisztelték
hát
felügyelte,
azmozzanatát
aggastyánt, személyesen
főleg, ha a környezetének
minden
tekintetével
nem
volt pillanatot
a terhére. figyelõ
Köréje ültek.
Leskísért
végig.
kicsoda
a rabszolga,
ték
az élőt,
akiHát
„csak”
élt. ez
Megfigyeltek
koszos,amit
rongyos
nép,nekünk
hogy isaztudni.
Isten
valamit,
nem árt
személyesen
róluk, és
„Az
öregkorbangondoskodik
lép elő a való személyimindent
félretéve
figyel
ség”
– jegyezték
meg
rólarájuk?
(erről szól az
említett
1500könyv
évvelis).
késõbb ismét virrasztott
HaIsten
„aktív
éveinknek”
mondhatjuk
az
a Gecsemáné
kertben,
azon a
azt
az életszakaszt,
csütörtök
éjszakán, amiben
azon a vagyunk,
pénteken,
„vetünk,
gondozunk,
és betakarítunk,”
azon a húsvét
hajnalon,
amikor a mi
akkor
éppen
most
érlelődik,
alakul a
szabadításunk történt.
mi személyiségünk
is. Amilyen irányba
Sõt, személyes bizonyságom
van aralakulunk
most, együtt
azok leszünk
öregséról, hogy velem
virrasztott
az Úr
günkre
(hozzáadva
minden
a korral
járó
28 évvel
ezelõtt egy
téli estén,
amikor
könnyebbséget
és
nehézséget
is).
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
A személyiségünk? „Hozott anyaggal dolgozunk”
- ami mégis
képlékeny,
Üldözött szabadok,
gyõztes
szabaalakítható. Hatásoknak van kitéve. Feldok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
tenőttnek lenni azt is jelenti, hogy a káros
lekommunikáció.
Nem
lehetett
mobilhatások ellen védekezünk, míg a javuntelefonon
rákérdezni
a sor elején,
hogy
kat
szolgálókat
igényeljük.
A karakter
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
„megjelenései” a magatartásban kontmilliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
rollálhatók, és mint minden, ismétléssel
öregek, juhok,
szekerek,Olyavégerögzülnek
– jó ésbarmok,
rossz, egyaránt.
láthatatlan
A Veres
partnok
leszünk,konvoj.
amilyen
lenni tenger
akartunk.
ján tábort
vernek,
megpihennek.
EgyOlyan
rosszak,
amilyennek
lenni nem
szer csak felröppen
az egyiptomi
szégyelltünk.
Krisztusa hír,
vérének
az ereje
közeledik.
Kitörteszik
a pánik
a táboréssereg
a Szentlélek
uralma
hathatóssá
a ban.
jó irányú
Elõl aszándékot.
tenger, mögöttük az ellenség.
kell szembenéznünk
az
AMiért
nép elõbb
segítségért kiáltéppen
Istenhez,
öregkorban
Talán,
aztán pedigazzal,
neki akik
esik lettünk?
Mózesnek:
Mit
mert
árt hoztál
együtt kiélni
egy
tettélnekünk
velünk,sem
miért
minket

2015. november
3. oldal

kicsit
önmagunkkal.
hívő
ezt
Egyiptomból?
2MózesA14:
10,ember
11. Jobb
is
kegyelemnek
tartja;
tartsa
is,
főleg,
lett volna szolgaként meghalni Egyipha
kínos ez
az együttlét!
Lelkipásztori
tomban.
Kiderül,
hogy van
a népnek
szolgálatom
legnagyobb
élményei
hite, de még nagyon gyenge az a hit.közé
Ha
sorolom
azokat,
amikortisztelik
idős testvéreim
jól mennek
a dolgok,
az Urat,
jó irányú változásának lehettem a tanúja.
deÉrdekes
ha balul lesz
üt kimegfigyelni,
valami, márishogyan
pánikolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
és mennyit változtathat az öregkornak
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
ezen a „kegyelmi ajándékán” az, ha a
Mellesleg, sok
keresztyén válaszként,
tart ezen a
hosszabbodó
élettartamra
szinten a hitéletében.
szükségből,
vagy kényünkre megtoldMózesnek
jut Isten
jukEkkor
az „aktív
éveket”eszébe
extra munkával
ígérete. vetéssel,
2Mózes 6:gondozással
6-8. Isten megígérte,
(„több
és arahogy megszabadítja
õket az aegyiptotással”).
Nem úgy, ahogyan
válását
egy
miakfilmsztár
kezébõl, megindokolta,
és beviszi népétmondván:
az ígéret
“Amikor
elvettem
a feleségemet,
nem
földjére. Akkor
tehát,
nem kell félni
a
tudhattam,
hogy ilyen
jelen veszedelemtõl,
mertsokáig
ez csakélünk.
egy
Senki
sem várhatja
el tőlem, Nem
hogyez
hetrövid epizód
a nép életében.
a
ven
évig
éljen
együtt
két
ember…”.
vég, Isten folytatást ígért. Most azMia
ért ne lehetne kegyelmi ajándék az is, ha
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
az élet forgatagában maradhatunk hos�szavára. –Így
bátorítja
szabban
alakulni
is?Mózes a népet: Ne
féljetek!
Álljatok
helyt,
meglátjátok
Egy szó, mint száz –ésha
megéljük,
hogyan
szabadít
meg
ma
az
Úr bennemegöregszünk. Azok leszünk,
akikké
teket! 2Mózeslenni.
14: 13,
gyakorolunk
Az14.öregségre jut a
legtöbb
időnem
felkészülni,
talán,a mert
nem
Mózes
okosabb, mint
nép, csak
kevésbé
fontoséséletszakasz
a többinél.
hisz Istenben,
a hit beszédét
mondja
Sőt…
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
NovákazJózsef
Isten az aki, akkor teljesíti
Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki MózesLefelé
tartunk?
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes
azt válaszolhatta
volna,
Lefelé
tartunk,csak
mondják
rólunk az emberek,
hogy:
tudom.
valaki azt kérha
fakulNem
szemünk
fényeHa
és hangunk
dezte
volna: Mózes, mondd meg nemegremeg.
Sajnálkozó
mosolytszabadít
is meg-megfigyelhetünk,
künk, hogyan
meg Isten
amikor
kihagy
néha
az emlékezetünk.
bennünket
ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
De
bánkódjam
Az óra lepereg,
Mózes
csak miatta?
azt válaszolhatta
volna,
Shogy:
vár azNem
az ország,
aholEgyet
senki azonban
se lesz öreg!
tudom!
tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetLefelé tartunk, mondják. Lépteink lassúak,
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
óvatosak... Nem várnak derűs, fényes utak.
Ez a bibliai
hit. Hinni
azt jelenti,
Halkabb
a szó csengése,
nehezen
halljukkomolyan
már, veszem azt, amit Isten mond, ha
minden ellentmondani
látszik is.
sannak
veszít melegéből
a kedves napsugár.
Nem
tudom, hogyan
meg,a hideg,
csak
De
bánkódjam
miatta? szabadít
Ha dermeszt
várok
rá ország,
és hiszek
benne,
nekem
Vár
az az
ahol
senkiés
seamit
lesz öreg!
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
Lefelé
tartunk,
biztatón ragyog
feladata.
Útatmondják.
nyitni aDetengeren,
leféfelénk
mosolya: Nekerekét,
félj, pajzsod
kezniIsten
a harcikocsik
homályt
vagyok! az egyiptomiakra... mind a
bocsátani
Fáradt
gyermeket
hordozÕazviszi
erős véghez
égi kéz. a
Szabadító
Úr feladata.
Szólít. Szava színarany és édes mint a méz.
szabadítást
kegyelembõl.
Hitállítja
által meg,
foMit
bánkódjam,
ha szívem Isten
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
S vár az az ország, ahol senki se lesz öreg!
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen,
mert azNem!
Úr Fölfelé
hadakozik
Lefelé
tartunk, mondják.
érted.
megyek!
A tengerparton
Hallom
már a távolbólaa halál
győzteskapujában
éneket.
Sálltak,
látom,Isten
fehérpedig
ruhában,
királyi trón
körül
megnyitotta
számukNagy
nyomorúságból
jött,
boldog
sereg
ra az élet kapuját, és õk átléptek a haörül.
lálból
az életbe.
Utam nem lefelé tart, csak a cél közeleg!
a ország,
lépést teahol
se halogasd!
Vár Ezt
az az
senki se lesz öreg!
Túrmezei
Erzsébet
Lukács
János

Istenfélelem Baptista
- megelégedéssel
Magyarországi
Egyház
Berettyóújfalui
ReceptBaptista
– vagy Gyülekezet
titok?
4100
Eötvös
u. 2.lassan
Mi, Berettyóújfalu,
akiknek a XXI. század
elején
www.baptista.hu/berettyoujfalu
kifogy
a lába alól az út, szeretünk visszaemlékezni… Legalábbis én így vagyok
Kedves
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Milyen
a mi János
Szabadítónk?
született
Viczián
és Hirsch2Mózes
Katalin12:42-ben
első gyermekeként,
találunk egyKiskőrösön.
különös mondaElemi
iskoláit Kiskőrösön végezte,
tot
Istenrõl.
majdVirrasztott
tizenkét évesen
Sziládi
Reaz Úraazon
az Áron
éjszakán,
formátus
Gimnáziumban,
Kiskunhalaamikor kihozta
õket Egyiptomból.
Ez az
son
folytatta
tanulmányait.
éjszaka
az Úré
volt.
A Micsoda
szorgalmas
kisdiák jeles
evangélium
van eredméebben a
nyeket
ér el, főként
angol nyelv
tanulásámondatban?
Virrasztott
az Úr.
Pedig
ban.
Érettségi
Izráel
õrizõjeelőtt,
nemnagypapája
szunnyad inspiráés nem
lására,
Budapesti
Baptista
Teológiára
alszik.aMit
jelent az,
hogy virrasztott
az
készült
jelentkezni.
Amikor
ezt tudatta
Úr azon
az éjszakán,
amikor
kihozta
osztályfőnökével, az rossz néven vette
Egyiptomból?
ésnépét
megfenyegette,
hogy megbuktatja anEmberileg
szólva
– Isten mindent
golból. De az Úr
segítségével,
sikeres
félretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt azon
vizsga után, 1951 őszétől megkezdte
taaz éjszakán.
A szabadulás
nulmányait
a Baptista
Teológián.minden
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
A szemináriumi
éveit 1955-ben
teominden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
lógiai fokozattal és kitűnő osztályzattal
kísértle.végig.
kicsoda ez
a rabszolga,
zárta
ElsőHátszolgálati
helye
Érsekkoszos,ésrongyos
Isten
csanád
körzete nép,
volt, hogy
ahol az
legációszemélyesen
gondoskodik
és
ban
már teológus
évei alatt isróluk,
szolgált.
mindent
félretéve figyeltartoztak
rájuk? Baja,
Ehhez
a gyülekezethez
Bátmonostor,
Hercegszántó,
1500 évvel Dávod,
késõbb ismét
virrasztott
Nagybaracska
és Szeremle.
A szórvány
az Isten a Gecsemáné
kertben,
azon a
gyülekezeteket
mindenazon
héten
- hóban,
csütörtök éjszakán,
a pénteken,
fagyban,
látogatta.
azon a kerékpárral
húsvét hajnalon,
amikor a mi
Édesapja, megszánva
szabadításunk
történt. fiát, a következő
évben
megajándékozta
egy motorbicikSõt,
személyes bizonyságom
van arlivel,
hogy velem
könnyítsen
ról, hogy
együttsorsán.
virrasztott az Úr
Érsekcsanádon,
kéttéliévestén,
szolgálat28
évvel ezelõtt egy
amikor
végzést
követően,
1957.
május
22-én
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
megházasodott. Feleségül vette a helyi
gyülekezet
lányát, Alvári
Üldözöttvezetőjének
szabadok, gyõztes
szabaIrénkét.
A
házasságot
két
gyermekkel
dok. Elindultak tehát. Nem
volt teáldotta meg az Úr, 1960-ban született
lekommunikáció.
Nem
lehetett Angéla
mobilmeg
Gábor fiuk, és
1963-ban
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
leányuk.
hátul
minden rendben
van-e.
két
Érsekcsanádról
tizenegy
éviKözel
szolgámilliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
lat után meghívta a Békéscsabai körzet,
öregek,
juhok,
barmok,
szekerek,
végeahol
1966.
május
elsejével
állt szolgáláthatatlan
konvoj. Ahat
Veres
tenger
partlatba.
Békéscsabán
évig
végezte
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egylelkészi hivatását. 1972-ben elfogadta
csak felröppen
a hír,Első
az egyiptomi
a szer
Kanadából,
a Torontói
Magyar
sereg közeledik.
Kitör aérkezett
pánik a táborBaptista
Gyülekezettől
megban. Elõl
a tenger, mögöttük
az ellenség.
hívást,
a gyülekezet
pásztorolására.
A
Dr.
Haraszti
által
létrehozott
A nép
elõbb Sándor
segítségért
kiált
Istenhez,
lelkész-csere
öt évig
aztán pedig program
neki esikkeretében
Mózesnek:
Mit
végzett
itt lelkipásztori
munkát.
A Totettél velünk,
miért hoztál
ki minket

lett volna
szolgaként
meghalni
Egyiprontói
tartózkodás
ideje
alatt a teológitomban.
Kiderül,
hogy vanis alehetősénépnek
ai
ismeretek
gyarapítására
hite,
de még
nagyonneves
gyenge
az a hit. Haa
ge
volt.
Hamilton
egyetemén,
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az Urat,
McMaster University-n 1977-ben
kapta
de ha
balul üt
ki valami,
máris
pánimeg
a mester
fokozatot,
majd
1989-ben,
kolnak és bûnbakot
keresnek. Ki
volt a
ugyancsak
ezen az egyetemen
díszdokhibás,
hogy
ide
jutottunk?
tori címmel tüntették ki.
Mellesleg,hazatérve
sok keresztyén
tart ezen
a
Kanadából
1977-ben
a Vicszinten
a hitéletében.
zián
család
Rákospalotára került, elfogadva
a gyülekezet
ahol
Ekkor
Mózesnek meghívását,
eszébe jut Isten
1988-ig
végezte 6:
missziói
munkáját.
Ez
ígérete. 2Mózes
6-8. Isten
megígérte,
idő
alatt,
1984 márciusában
az egyiptoországos
hogy
megszabadítja
õket az
közgyűlésen
Egyház
elnömiak kezébõl,aésBaptista
beviszi népét
az ígéret
kévé
választották.
Ez
a
választás
négy
földjére. Akkor tehát, nem kell félni
a
évre szólt. A hűséggel és odaadóan végjelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
zett szolgálatát követően 1988-ban újra
rövid epizódaz
a nép
életében.
ez a
választották
egyház
élére. Nem
Gyülekevég,szolgálatait
Isten folytatást
ígért. Most 1988az a
zeti
Magyarországon
dolgunk,Almás-Neszmélyen
hogy erõsen ráálljunk
1992-ig
fejezte Isten
be.
szavára.
Így bátorítja
Mózes a népet:ideNe
Magyarországi
munkásságának
féljetek!
helyt,megbízásokat
és meglátjátokis
je
alatt Álljatok
kiemelkedő
kapott.
között:
1978-ban
a Mahogyan Ezek
szabadít
meg ma
az Úr bennegyarországi
teket! 2Mózes Egyházak
14: 13, 14. Ökumenikus
Tanácsa
1988-ban
Szabad
Mózestitkárává,
nem okosabb,
mint a anép,
csak
Egyházak
Tanácsa
elnökévé,
1990-ben
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
az
Ökumenikus
Tanács
elnökévé választovább
az üldözött
szabadoknak.
Ha
tották.
ebben
az évben
országIsten azUgyan
aki, akkor
teljesíti
az Õ beszédét.
gyűlési képviselő lett. 1989-ben a nagy
Ebben hitt Mózes.
evangelista
Billy Graham látogatását
Ha azt meg,
kérdezte
volna
valaki Mózesszervezte
mely
a budapesti
Sporttõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
csarnokban került megrendezésre,
több
Erre Mózes
azt válaszolhatta
volna,
mint
100.000csak
ember
előtt.
hogy:
Nem tudom.
Ha valaki
aztalkalkérEgyházvezetői
munkája
során
dezte
mondd amelyek
meg ne-a
ma
voltvolna:
eljutniMózes,
olyan tájakra,
hazai
korábban
künk,testvérek
hogyan előtt
szabadít
megismeretIsten
lenek
voltak,
például
Kuba,
Bahama,
bennünket
ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
Jordánia,
Ausztrália,
Dél-Kórea,volna,
Kína,
Mózes csak
azt válaszolhatta
Fülöpszigetek,
JapánEgyet
és Izrael.
hogy: Nem tudom!
azonban tu1993-ban
Irénkével
együtt
dok!
Az Úr feleségével
harcol értetek,
és a lehetetkitelepült
Kanadába.
Kelownában
(BC.)
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
tovább folytatta a Cserepka János lp.
a bibliaimissziómunkát.
hit. Hinni azt jelenti,
ko-a
általEzkezdett
Ebben
molyan
veszem
azt,
amit
Isten
mond,
ha
gyülekezetben tizenhat évig szolgált.
annak minden
ellentmondani
látszik
is.
2005-ben
itt ünnepelte
lelkészi
szolgáNem tudom,
hogyan
szabadít(Az
meg,
csak
latának
50 éves
jubileumát.
Északvárok rá ésMagyar
hiszek benne,
és amit
nekem
Amerikai
Baptista
Szövetséget
mond, megteszem.
A többi pedig
Herjeczki
Géza lp. képviselte,
ed.) az Õ
2009-ben
egészségi
miatt nyugfeladata.
Útat
nyitni aokok
tengeren,
lefédíjba
A Jó Isten
kegyelméből
kezni vonult.
a harcikocsik
kerekét,
homályt
2015
júniusában
Magyarországon
ünnebocsátani
az egyiptomiakra...
mind
a
pelhette
lelkésszé
avatásának
60.
évforSzabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
dulóját,
szerető
családja körében.
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által foViczián el.
János
testvér
szolgálatát
nagadhatod
Hit által
élhetsz
szabadon,
gyon nagy nehézségekkel, súlyos próbabár mindig üldözötten, de ugyanakkor
tételekkel végezte. Pótolhatatlan veszgyõzelmesen,
mert amikor
az Úr hadakozik
teség
érte 1981-ben,
tizennyolc
érted.
éves Angéla leánya autóbalesetben elA tengerparton
a halál
kapujában
hunyt.
1991-ben pedig
hosszan
tartó súálltak,
Isten pedig
lyos
betegség
utánmegnyitotta
Gábor fiát számukvesztette
ra aki
az élet
kapuját,kétésgyermeket
õk átléptekhagyott
a hael,
halálával
lálból azAnikót
életbe.és Tamást, és özvegyét,
árván:
Ágnest.
Ezt a lépést te se halogasd!
2006-ban 49-éves házasság után eltemette feleségét, Irénkét.
Gyenge
Lukács
Jánosegész-

sége
dacára 2009-ben
új Egyház
társat kapott
Magyarországi
Baptista
a
Jó
Istentől,
Mező
Eszter
személyében.
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Házasságkötésüket
követően
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös Torontóba
u. 2.
költöztek, ahol ismét lehetőséget és erőt
www.baptista.hu/berettyoujfalu
kapott arra, hogy több gyülekezetben is
vendég igehirdetőként Isten igéjét hirKedves Testvéreink Jézus Kriszdesse.
tusban!
Az életének megpróbáltatásaiban
Kedves Amerikai
Baptista
mindvégig
hűséggelMagyar
kitartott,
a nehézSzövetség!
ségeket, és az örömöket az Úr asztalára
letéve,
jövő békességgel,
új sze„Nem felülről
igazságtalan
az Isten, hogy
rettei
körében,
álmában
hívta
haza
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a az
Úr, szeptember
szeretetrõl,
melyet24-én.
tanúsítottatok az Õ
de Isten
akaraneveMély
iránt,megrendüléssel,
amikor szolgáltatok
és szoltábana megnyugodva
búcsúznak
gáltok
szenteknek.” (Zsid
6:10) tőle: özvegye Eszter és családja, menye Ágnes,
unokái
Tamás,
családjával,
Köszönjük,
hogyAnikó
gondoltak
ránk ne- két
dédunokája
Viktória és Olívia, továbbá
héz
helyzetünkben.
három
húga:
Jolán, végi
Éva,leomlása
és Gyöngyi,
Imaházunk
augusztus
és
lebontása
után széles
jó reménységgel
va- és
családjaikkal,
körű rokonsága
gyunk
afelõl, hogy Isten megsegít bengyülekezeteink.
nünket
új ésneki
szépbékés
hajlékot
építeni
Az egy
Úr adjon
nyugalmat!
istentiszteletek céljára,Eszter
az Õ neve
dicsõCatibog
ségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük
meg,János
addigtestvér
a nemtemetésére
várt terve-okViczián
zéssel
az került
engedélyek
beszerzésével
tóberés3-án
sor, Torontóban,
a Rófoglalkozunk.
bert Streeten levő templomból.
Tervünk
és szándékunk
végrehaj(Ez a templom
volt a Torontói
Magyar
tására
fogjuk
fordítani
a
kedves
testvérek
Baptista Gyülekezet imaháza
1942-től
által
számunkra
eljuttatott
összeget:
1978-ig.
Itt végezte
lelkipásztori
szol$5,000,
azaz
ötezer
dollárt.
gálatát Viczián testvér 5 éven keresztül
(1972-77).
templomot aztestvéreink
egyik toronEzúton is Amegköszönve
segítségét,
kérjük
továbbraegyház
is a minket
és
tói magyar
református
vásárolta
azmeg,
Úrraésfigyelõ
imádságaikat!
Minden
használja
azóta is. Viczián
testszolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.
vér az utóbbi
néhány
évben
újra itt, a
régi, ismerős szószékről hirdette az igét.)
Testvéri
szeretettel a Berettyóújfalui
A gyászistentiszteletet
Nt. Mező Éva, a
Baptista
Gyülekezet Reformed
nevében: Evangelical
helyi, Hungarian
Christian Church
lelkipásztora
vezette.
Papp Dániel
lelkipásztor
A család (a Szatmári
Mező és Surányi
rokonság,
István gondnok
valamint Viczián
Gáborné
MagyarLisztes
TiborÁgi
presbiter
országról), a baptista gyülekezet tagjai,
===========================
és további vendégekkel teljesen megtelt
a templom.
Testvérünk
életútját
Viczián testvérVÁRJ
MÉG!
nőJózsué
lánya, 3:16
Eszter
ismertette.
Szolgált a
(2Móz
14,21-22)
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tora szolgált. Herjeczki
testvérgyûlt,
a 2Tim
feszült,
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igéjét,
hullám hullámra
hõkölt.
személyes emlékeket
is felelevenítve.
Megállt
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már akkor
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is.
a szolgaság
házából.
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(1), Erdély (2),
éjszaka
az Úré
volt.
EzenMicsoda
kívül a evangélium
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Izráel
õrizõje nem szunnyad és nem
A
hétvége
témaválasztása
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azon Hát
messze
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rongyos
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fényében
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mindent
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estivirrasztott
első előaz Isten
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a pénteken,
elgondolkoztatta
az egybegyűlt
fiataloazon a húsvét hajnalon,
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Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
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tettél velünk, miért hoztál ki minket

Magyarországi Baptista Egyház
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népét
ígéret gáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
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és az
Gerstner
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a
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helyzetünkben.
Szövetség
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a nép életében.
Nemköveez a
Imaházunk
augusztus végi leomlása és
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kívül
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tovább
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családi
hiszmunkahelyi
Istenben, éselfoglaltságok
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mondjaA foglalkozunk.
és
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üldözöttbelül
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közgyűlés
megtörténtHa
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Isten
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következő
vezetőket
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választották
meg: elnök
hogy: Nem tudom.
Ha Dr.
valaki azt kér- szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Kulcsár Zsolt, alelnökök
dezte
volna:
Mózes,
mondd
Juhász Róbert és Gergely meg neTestvéri szeretettel a Berettyóújfalui
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szabadít
Ruthie,
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ebbõl
a
lehetetlen
helyzetbõl?
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kértünk
áldást és
Papp Dániel lelkipásztor
hogy:azNem
tudom!
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újonnan
megválaszSzatmári István gondnok
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tott
munkájára.
dok!elnökség
Az Úr harcol
értetek, és a lehetetA bőséges
után
a Õ az Úr.
lenbõl
is ki tudebéd
vezetni,
mert
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délutáni
közös
kiránduEz a bibliai
hit. Hinni
azt jelenti, kolás
az újonnan
megnyitott
molyan
veszem azt,
amit Isten mond, ha
VÁRJ
MÉG!
Novák
József
lelkipásztor;
annak minden ellentmondani látszik is.
az Ifjúsági
Szövetség
új vezetői
Józsué
3:16
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Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
Freedom Tower (One World Trade Cenvárok rá és hiszek benne, és amit nekem
víz.
ter) kilátójához történt,Megállt
ami a alegtöbb
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
Minthogyha
óriási
kéz
New
York-i
számára
is
új
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hiszen
a
legtöbben
még
a
helyiek
közül
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
sem jártak ebben az új és szépmegállt,
kilátóban.
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
s rakásra
gyûlt,
Nagyszerű
élmény
volt
közösen
felmenSzabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
feszült,
ni a nyugati félteke legmagasabb
épüszabadítást kegyelembõl. Hit által fohullám
hullámra
hõkölt.
letére, ahonnan
teljesen
más és
érezhegadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
Megállt
tően sokkal magasabbnak tűnő
kilátás
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
egy percre,
nyílt New York City nyüzsgő
városára,
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
amíg
a túlsó
partra
mint amit az eddigi
kilátási
lehetőségek
érted.
át nem
értünk. és
nyújtottak. A többórás
várakozás
A tengerparton a halál kapujában
sétálás után mindenki jó étvággyal érálltak, Isten pedig megnyitotta számukVárj mégahol
Uram!
kezett vissza az imaházhoz,
a nőra az élet kapuját, és õk átléptek a hatestvérek által elkészített
finom
vacsora
Kezed ne
vedd
el!
várta a fiatalokat.
lálból az életbe.
Még mindig itt vagyok,
A
szombat
esti itt
alkalmon
még
mindig
vagyunkénekekben
sokan.
Ezt a lépést te se halogasd!
dicsőítettük az Urat, és meghallgattuk a
torontói és clevelandi
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szolgálaHerjeczki
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ezúttal főként angolul tartotta előadását, az előző esti témát
folytatás
az 1. oldalról
még
részletesebben
kifejtve: miért fontos,
hogy
megismerjük
sajátvan
magunk
és
Az élet gyötrelem, de azért
mit enni,
mások
Istentől
kapott
tulajdonságait
és
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
személyiségjegyeit
ahhoz,való
hogyjogukat
azokrais
a tisztességes temetéshez
építve eljuthassunk azok bölcs hasznámegtarthatták.
egy merõ
kinlódás,
latára.
De ami Az
mégélet
ennél
is fontosabb,
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
hogy Krisztus számára mindannyian
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
pontosan úgy, ahogy vagyunk, minden
többre. Fogadjuk el aegyütt,
helyzetet,
és az adott
tulajdonságunkkal
egyformán
keretekben
próbáljukés
elviselhetõvé
tenni.
értékesek
vagyunk,
ha rá figyelünk
Hányan
tengetik
az
életüket
ma elis
és őt követjük, akkor juthatunk csak
ezzel aa rabszolga-gondolkodással?
igazán
végső bölcsességre, ami Isten
Így tengette az életét Izráel míg el
bölcsessége.
nem
jött alkalom
hozzá a után
Szabadító
és ki
nem
Az esti
Gergely
Ruthie
hozta õketszervezésében
a szolgaság házából.
áldozatos
és vezetésével vidám estet tartottunk, ahol különféle Milyen
bibliaismereti
és más feladatokon
a mi Szabadítónk?
2Mózes
keresztül
versenyeztek
egymással
a
12:42-ben találunk egy különös
mondacsoportok,
tot Istenrõl.amikbe péntek este beosztottuk
a résztvevőket.
csoportok
minVirrasztott
az Úr A
azon
az éjszakán,
den
tagja
egyforma
színű
pólót
húzott
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
feléjszaka
(amit az
minden
résztvevő megkapott
Úré volt.
ajándékba),
igazán nagyszerű
szó-a
Micsodaésevangélium
van ebben
rakozás
volt
mindenki
számára
a
játémondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
kon, a csapatmunkán keresztül egymás
Izráel
õrizõje nem
szunnyad
nem
jobb
megismerése.
A késő
estébeésnyúló
alszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
az
programot követően sok-sok testi-lelki
Úr azon az
éjszakán, amikor
élménnyel
gazdagabban
mentünkkihozta
haza
Egyiptomból?
a népét
nap végén.
Emberileg
szólva
– Isten
mindent
Vasárnap délelőtt
a New
York-i
és a
félretett ésélő
csak
az Õ népérekiegészülve
figyelt azon
környéken
testvérekkel
az éjszakán.
A szabadulás
minden
megtöltötte
az ünneplő
gyülekezet
az
mozzanatát
személyesen
imaházat.
A reggeli
imaórát felügyelte,
Szabó Istminden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
ván
testvér
(Chicago)
és Boros
József
végig.
Hát kicsoda
ez amit
a rabszolga,
lp.kísért
testvér
(Erdély)
vezette,
a hétvége
legfontosabb
a bemerítékoszos,
rongyos alkalma,
nép, hogy
az Isten
siszemélyesen
istentisztelet követett.
A New
York-i
gondoskodik
róluk,
és
gyülekezetből
három
fiatalrájuk?
vallotta meg
mindent félretéve
figyel
hitét1500
nyilvánosan,
és követte
pélévvel késõbb
ismét Jézus
virrasztott
dáját
a vízben
való teljeskertben,
alámerítés
az Isten
a Gecsemáné
azonál-a
tal.
A bemerítést
Dr. Gergely
lp.
csütörtök
éjszakán,
azon a István
pénteken,
testvér
végezte,
kézrátételes
imát
pedig
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
Gergely
István,történt.
id. Kulcsár Sándor és
szabadításunk
Novák
lp. testvérek
mondtak
Sõt,József
személyes
bizonyságom
van az
arújonnan
bemerítettekért.
Az
istentiszteról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
let során meghallgattuk a chicagoi, det28 és
évvel
ezelõtt fiatalok
egy téliszolgálatait
estén, amikor
roiti
alhambrai
is.
rólam
is
lehulltak
a
rabtartó
bilincsei.és
A bemerítettek nyilvános hitvallása
Novák testvér prédikációját követően Üldözött
szabadok,
gyõztes
szabaamiben
az Krisztussal
kötött
‘új szövetdok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
teség’ jelentőségét hangsúlyozta - a jelenlekommunikáció.
Nem lehetett
mobillévő
fiatalok közül többen
válaszoltak
a
telefonon és
rákérdezni
a sor elején,
hogy
felhívásra,
ezen az alkalmon
döntöthátul
van-e. Közel
két
tek
úgy,minden
hogy rendben
egész életükben
követni
milliós nép,
szeretnék
az Úrasszonyok,
Jézust, mintgyermekek,
személyes
öregek, juhok,Minden
barmok,jelenlévő
szekerek,szívét
végemegváltójukat.
Veres tenger
partésláthatatlan
lelkét, dekonvoj.
hitünkAszerint
a mennyországban
angyalokét
is nagy öröm
ján tábortazvernek,
megpihennek.
Egytöltötte
el afelröppen
bemerítettek
megtérők
szer csak
a hír,ésaza egyiptomi
bizonyságtételeit
sereg közeledik.hallgatva.
Kitör a pánik a táborA Jóisten
áldásamögöttük
az időjárásban
is
ban.
Elõl a tenger,
az ellenség.
megmutatkozott,
az egész kiált
hétvégi
jó idő
A nép elõbb segítségért
Istenhez,
után
még
vasárnap
az eső, így
aztán
pedig
neki sem
esik esett
Mózesnek:
Mit
a tettél
helyiekvelünk,
és vendégek
nagy
része
a szamiért hoztál ki minket
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badban
tölthette
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2Mózes
14: 10,
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és
egy
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volt lehetőség.
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a népnek
és
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csoport
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Ekkor Mózesnek
eszébe Péter
jut Isten
Dr. Forgács
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja
az egyiptoBemerítés ésõket
gyermekmiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
bemutatás
Newnem
York-ban
földjére.
Akkor tehát,
kell félni a
2015.
október 9-11 között
került
itt
jelen
veszedelemtõl,
mert ez
csaksor
egy
New
az őszi
ifjúsági
találkorövid York-ban
epizód a nép
életében.
Nem
ez a
zóra,
amelyen
szép számban
vettekaz
részt
vég, Isten
folytatást
ígért. Most
a
fiatalok
és
kísérőik
szövetségünk
gyüledolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
kezeteiből.
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
Az a reménységünk, hogy Novák
féljetek!alhambrai
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és meglátjátok
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meg
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fel 14.
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az üldözött
szabadoknak.
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bölcsesség
meghaIsten azerő
aki,ésakkor
teljesíti örökre
az Õ beszédét.
tározhatja
Ebben hitt egyéniségünket.
Mózes.
AHazáróalkalom
azt kérdezte fénypontja
volna valakivasárnap
Mózesdélelőtt
a
bemerítés
volt,amit
amikor
gyületõl: Mikor teljesíti Isten,
megígért?
kezetünkből
három
fiatal
tett
bizonysáErre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
got hitéről, ami nekünk szülőknek kühogy: öröm,
Nem tudom.
azt hogy
kérlönös
ajándékHa
voltvalaki
Istentől,
dezte
volna:
Mózes,
mondd
meg
nemár ifjú korban gyermekeink Krisztus
künk, hogyan
szabadít
Istena
követését
választják.
Ezek meg
a fiatalok
bennünket ebbõlnőttek
a lehetetlen
gyülekezetben
fel, helyzetbõl?
és örülünk
Mózes hogy
csak nem
azt válaszolhatta
volna,
annak,
engedtek a Sátán
támadásának,
amikorEgyet
gyülekezeteinket
hogy: Nem tudom!
azonban tuamúgy
dok! AzisÚrolyan
harcolsokszor
értetek, megpróbálja,
és a lehetethanem
voltak
döntésükben.
lenbõl iselszántak
ki tud vezetni,
mert
Õ az Úr.
Legyen
ez jó példa
mégazt
sok
fiatalnak,
Ez a bibliai
hit. Hinni
jelenti,
kohogy
ne
a
körülményekre
nézzenek,
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
hanem álljanak meg döntésükben és enannak minden ellentmondani
látszik is.
gedelmeskedjenek
Isten szavának!
Az
tudom,óhajunk,
hogyan szabadít
aNem
vágyunk,
hogy a jómeg,
Istencsak
áldvárok
rá és hiszek
és amit
nekem
ja
és tartsa
meg abenne,
bemerített
fiatalokat:
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

Szabó
Zsuzsit, Kulcsár
Brigit
és Erdei
Magyarországi
Baptista
Egyház
Robit
ezen
az
úton
mindvégig,
és
legyen
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
ez
az
alkalom
maradandó
emlék
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.azoknak
a fiataloknak is, akik meghallották
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Isten hívását ezen a napon. Mi pedig
imádkozzunk
azért, hogy
tudjuk
egyKedves Testvéreink
Jézus
Kriszmást
bátorítani
az
új
életben
való
járásra
tusban!
- ami az imaóránk felhívása is volt.
Kedves Amerikai Magyar Baptista
2015. november 1-én Forgács Péter és
Szövetség!
Szilvia hozták el harmadik gyermekü„Nem igazságtalan az Isten, hogy
ket,
Katalina
hogy együttésimádelfeledkezzék
a tiAnnát,
cselekedeteitekrõl
a
kozzunk
érte,
értük.
GergelyazIstván
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok
Õ
lelkipásztor
a 128.
Zsoltár alapján
viláneve
iránt, amikor
szolgáltatok
és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
gított rá néhány
gondolatra,
amely által
szolgálatukra
Istenünk
áldását kívánjuk.
megláthattuk azt, milyen öröm és áldás,
Testvéri egy
szeretettel
Berettyóújfalui
amikor
családa Isten
félelmében
Baptista
nevében:
él. AkiGyülekezet
az Ő utaiban
jár, az Ő akarata
szerint él, azPapp
boldog,
Isten
megáldja és
Dániel
lelkipásztor
munkája nem
lesz hiábavaló.
A szülők
Szatmári
István gondnok
felelőssége, hogy
gondozzák,
ápolják
Lisztes
Tibor presbiter
gyermekeiket. Mutassunk jó példát és
===========================
imádkozzunk, hogy a jó Isten áldja meg
a Forgács családot is, hogy legyenek jó
VÁRJ MÉG!
példák Katalina,
Kristóf és Martinnak
is,Józsué
hogy életük
gyümölcsöző
legyen, Is3:16 (2Móz
14,21-22)
ten dicsőségére.
Erdei Gabriella
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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New
York Conference
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

folytatás az 1. oldalról
Where do I begin to describe the
weekend?
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Az élet gyötrelem,
de azért
van mitword
enni,
like
could
be used és
touborka,
describe
vanamazing
húsosfazék,
fokhagyma
és
it.aAs
typical, no
matter how
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tisztességes
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való
jogukat
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go to New Az
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to be
megtarthatták.
életthere
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kinlódás,
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new éstohalál.
do De
or hát
experience,
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ezis jobb,
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don’t
there.
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úgylive
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the time Ielspent
in theéscity
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többre. Fogadjuk
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az adott
cherished
thepróbáljuk
messages
over the topic
of
keretekben
elviselhetõvé
tenni.
the conference,
which az
waséletüket
“Divergent”.
Hányan tengetik
ma is
During
weekend, there was also a
ezzel a the
rabszolga-gondolkodással?
baptism
of three az
young
Így tengette
életétpeople,
Izráel Zsuzsi
míg el
Szabo,
Brigi
Kulcsar,
and RobiésErdei.
I
nem jött
hozzá
a Szabadító
ki nem
was
honored
be part házából.
of the audience
hozta
õket a to
szolgaság
watching such a special event for these
young
people.
Milyen
a mi Szabadítónk? 2Mózes
Jozsef
Novak
testver
the speaker
12:42-ben
találunk
egywas
különös
mondafor
conference and he really hit the
totthe
Istenrõl.
nail Virrasztott
on the head.
of his
az One
Úr azon
az messages
éjszakán,
that
stuck
with
me
was
when
he Ez
was
amikor kihozta õket Egyiptomból.
az
talking
about
the
verse
of
the
weekend,
éjszaka az Úré volt.
Romans
5:8. He
was explaining
to all ofa
Micsoda
evangélium
van ebben
us how God loved mankind even when
mondatban?
az Úr. order.
Pedig
we
were livingVirrasztott
in our “mankind”
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és
And when we decide to follow Jesus nem
and
alszik. Christians
Mit jelent az,
az
become
ourhogy
ordervirrasztott
is different.
Úr order
azon of
az Christians
éjszakán, is
amikor
The
based kihozta
on the
népét Egyiptomból?
future.
This means not to live in the
Emberileg
– Isten
mindent
YOLO
(you onlyszólva
live once)
lifestyle.
It’s
félretetttoésbe
csak
az Õ népére
figyelt
azon
difficult
divergent
in a world
where
az éjszakán.
minden
everyone
tries Ato szabadulás
be someone
else.
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
Whenever
a Christian
does something,
minden
the
actionpillanatot
or idea is figyelõ
usually tekintetével
questioned
bykísért
many
andHát
even
attacked
by some.
végig.
kicsoda
ez a rabszolga,
However,
are notnép,
to behogy
afraid,azweIsten
are
koszos, we
rongyos
toszemélyesen
be dauntlessgondoskodik
and continue róluk,
showing
és
love
to others
no matter
how bad we
mindent
félretéve
figyel rájuk?
were1500
treated
by késõbb
them. This,
with
évvel
ismétadded
virrasztott
humbleness,
honesty, and
selflessness,
az Isten a Gecsemáné
kertben,
azon a
gives
us the éjszakán,
best chance
of having
peace
csütörtök
azon
a pénteken,
onazon
a place
where
chaos
lives.
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

2015. november
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
de ha balul üt ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Another
point
Mózes nemimportant
okosabb, mint
a nép,Novak
csak
testver
mentioned
during
the weekend
hisz Istenben,
és a hit
beszédét
mondja
was
to realize
that your
personality isHa
as
tovább
az üldözött
szabadoknak.
unique
own
soul.az
It’s
Isten az as
aki,your
akkor
teljesíti
Õ important
beszédét.
to
know
yourself before knowing
Ebben
hitt Mózes.
someone else. The most essential thing
Ha azt kérdezte
a Christian
shouldvolna
knowvalaki
is hisMózesor her
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
calling. Novak testver talked
about
Erre Mózes
csak azt válaszolhatta
volna,1
this
and connecting
this idea with
hogy: Nem tudom.
azt kérCorinthians
1:26-27.Ha
We,valaki
as Christians,
dezte all
volna:
mondd
meg newere
calledMózes,
and must
do something
with
it. It’s
one thing
to knowmeg
something,
künk,
hogyan
szabadít
Isten
it’s
anotherebbõl
to know
how tohelyzetbõl?
use it and
bennünket
a lehetetlen
when
use. The
example he used
was
Mózestocsak
azt válaszolhatta
volna,
ahogy:
tambourine.
We know
it is tubut
Nem tudom!
Egyetwhat
azonban
some
of
us
don’t
know
how
to
use
it.
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetOnce
we
know
how
to
use
it,
it’s
even
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
more important to know when to use it.
a bibliai
Hinni
azt jelenti,
koYouEzdon’t
wanthit.
to play
it while
a teacher
molyan 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

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel
és az the
engedélyek
is teaching
class on abeszerzésével
very important
foglalkozunk.
math lesson. That is why we must pray
Tervünk
szándékunk
and
ask forésgodly
wisdom.végrehajDespite all
tására
fogjuk
fordítani
the knowledge anda kedves
wisdomtestvérek
we grew
által
számunkra
in for
thousandseljuttatott
of years, itösszeget:
is basically
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
foolishness
without
God, or when men
think
they’re
god.
Ezúton is megköszönve testvéreink
To finish
off,
I must
I really
segítségét,
kérjük
továbbra
is asay
minket
és
theimádságaikat!
experience ofMinden
going to
azappreciated
Úrra figyelõ
szolgálatukra
Istenünk
kívánjuk.
the Freedom
Tower.áldását
The view
of the
whole city was fantastic but also had me
Testvéri While
szeretettel
a Berettyóújfalui
thinking.
we were
up and saw the
Baptista
Gyülekezetand
nevében:
many buildings
attractions the city
had to offer, Papp
we gotDániel
to seelelkipásztor
how to get to
certain areas.
However,
I imagined
how
Szatmári
István
gondnok
it would be likeLisztes
if we Tibor
were back
on
presbiterthe
street. From that standpoint, we would
not know how to get to a place unless if
===========================
we had a map, or some sort of direction.
This is how
we are
sometimes when it
VÁRJ
MÉG!
comes
to 3:16
our spiritual
lives and fears.
Józsué
(2Móz 14,21-22)
Sometimes all we see are buildings that
get in our way of getting to a destination,
a víz.
but God knows best andMegállt
he sent the
Holy
Minthogyha
óriási
kézWe
Spirit to guide us and comfort us.
volnadespite
föl,
have to walk in faithtartotta
with Christ,
megállt,
what buildings or mountains lie ahead
gyûlt,
of us. If he says take sa rakásra
right, take
a right
feszült,
and not a left. If he says talk
to that
hullámra
hõkölt.
person, talk hullám
to that person.
If he
says be
Megállt
quiet, stay silent.
egy percre,
A big thank you for everyone
who
amíg
a túlsó
partra
made this weekend
such
a magnificent
experience yet again.
át nemFrom
értünk.the
hospitality, to the cooking, everyone did
a great job. May GodVárj
bless
youUram!
all.
még
Juhasz
KezedRobi
ne vedd
el!

Még mindig itt vagyok,

Képszöveg: A konferencia programmég
itt vagyunk
lapja;
Azmindig
Amerikába
látogatósokan.
Szabó
Pál testvér gyermekei és unokái egy
részévelHerjeczki
a bemerítés
után.
Géza
(1977)

2010.november
szeptember
2015.

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
Happy
folytatás az 1. oldalról
97
Birthday!
Az élet gyötrelem, de azért
van mit enni,

van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben
elviselhetõvé
tenni.
He wantedpróbáljuk
to be a baseball
player,
but
Hányan
tengetik
az
életüket
mahisis
after attending a revival at age 16,
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
life
changed.
He has addressed crowds
Ígythe
tengette
az életét
Izráel míg inel
around
world and
is unprecedented
nem jött
hozzá a with
Szabadító
és ki nem
having
friendships
U.S. Presidents
hozta õket
a szolgaságKennedy,
házából. JohnTruman,
Eisenhower,
son, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush,
Clinton
and aBush.
Milyen
mi Szabadítónk? 2Mózes
His
name
is Billy Graham,
born
Nov12:42-ben találunk
egy különös
mondaember
7, 1918.
tot Istenrõl.
AtVirrasztott
a news conference,
March
1956,
az Úr azon
az 21,
éjszakán,
President
Eisenhower
stated:
"This
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez is
az
what I see in Billy Graham-A man who
éjszaka
az
Úré
volt.
clearly understands that any advance
Micsoda
evangélium
van ebben a
in the
world has
got to be accompanied
mondatban?
Virrasztott
az
by a clear realization that manÚr.
is, Pedig
after
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
ésBilly
nem
all, a spiritual being." Introducing
alszik. Mit
az, hogyrally,
virrasztott
az
Graham
at ajelent
California
Ronald
Úr azon
az "Why
éjszakán,
kihozta
Reagan
said:
is a amikor
representative
Egyiptomból?
ofnépét
government
here? To welcome with
humble
pride aszólva
man whose
mission
in
Emberileg
– Isten
mindent
life
has been
to remind
us that
in allazon
our
félretett
és csak
az Õ népére
figyelt
seeking...the
answer
to each problem
is
az éjszakán.
A szabadulás
minden
tomozzanatát
be found in the
simple words
of Jesus
személyesen
felügyelte,
ofminden
Nazareth,
who urged
us to
love one
pillanatot
figyelõ
tekintetével
another."
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
Upon receiving
the hogy
Congressional
koszos,
rongyos nép,
az Isten
Gold Medal in 1996, Billy Graham said:
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
"As we face a new millennium, I believe
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
America has gone a long way down the
1500
évvel
ismétaround...If
virrasztott
wrong
road.
Wekésõbb
must turn
az Isten
a Gecsemáné
kertben,
azon a
ever
we needed
God's help,
it is now."
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
American
Minute
with Bill
Federer
azon
a húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
szabadításunk történt.
BillySõt,
Graham:
Introducing
new
személyes
bizonyságom
van archurch
music
can
reach
new
people
ról, hogy velem együtt virrasztott
az Úr
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
Question: Maybe I’m just oldrólam is lehulltak
a rabtartó
fashioned,
but from
time tobilincsei.
time our
church’s music director introduces new
Üldözött
gyõztes
songs
into theszabadok,
service, and
I don’tszabacare
dok.
Elindultak
tehát.
voltand
tefor
them.
I like the
old Nem
hymns,
lekommunikáció.
lehetett
mobilwish
he’d just stick Nem
with them.
Should
I
complain
our pastor?a —
telefonontorákérdezni
sorE.W.
elején, hogy
Answer:
I know
hasKözel
been két
a
hátul
minden
rendbenthis
van-e.
controversial
in manygyermekek,
churches,
milliós nép,issue
asszonyok,
and
I don’t
pretend
toszekerek,
have allvégethe
öregek,
juhok,
barmok,
answers,
since tenger
I’m partnot
láthatatlanespecially
konvoj. A Veres
particularly musical! But we have a
ján tábort
megpihennek.
singing
faith,vernek,
and God
has given usEgythe
szer
csak
felröppen
a
hír,
az egyiptomi
gift of music to praise him. The
Psalmist
sereg közeledik.
Kitör alips
pánik
tábordeclared,
“With singing
myamouth
ban.
Elõl ayou”
tenger,
mögöttük
will
praise
(Psalm
63:5).az ellenség.
AInstead
nép elõbb
segítségért to
kiált
Istenhez,
of complaining
your
pastor
(or
anyone
else),
I urge
to ask God
aztán
pedig
neki
esik you
Mózesnek:
Mit
totettél
help velünk,
you be miért
grateful
for all
music
hoztál
ki minket

9. oldal
3. oldal

that
points us 2Mózes
to God, 14:
new10,
or11.
old.Jobb
No,
Egyiptomból?
you
may
not
like
some
of
it,
but
others
lett volna szolgaként meghalni Egyipdo,
and God
can use
it invan
their
lives to
tomban.
Kiderül,
hogy
a népnek
encourage
them
and
bring
them
closer
hite, de még nagyon gyenge az a hit.
Ha
to Christ. Remember: The old hymns
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
you like were once new, and someone
de ha balul
üt like
ki valami,
máris pániprobably
didn’t
them, either!
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
Ki voltcan
a
Sometimes,
I’m afraid,
a hymn
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
become so familiar to us that we sing it
Mellesleg,
sok keresztyén
a
without
even thinking
about tart
the ezen
words.
szinten
But
thisaishitéletében.
wrong, because then our singingEkkor
becomes
empty and
meaningless.
Mózesnek
eszébe
jut Isten
Don’t
let2Mózes
this happen
to you,
meditate
ígérete.
6: 6-8.
Istenbut
megígérte,
on
the megszabadítja
words of the songs
and
hogy
õket you
az sing,
egyiptoeven
themésinto
a prayer.
miak turn
kezébõl,
beviszi
népét az ígéret
Your music
director
been
földjére.
Akkor
tehát, has
nemprobably
kell félni
a
wise to introduce new songs slowly;
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
completely changing everything all at
rövidcan
epizód
a nép életében.
Nem
a
once
be disruptive.
Pray for
himezand
vég, Isten him,
folytatást
ígért.
a
encourage
letting
himMost
knowazthat
dolgunk,
hogy for
erõsen
ráálljunk
you’re
grateful
his gifts.
Yes, letIsten
him
know
youÍgy
appreciate
the old ahymns,
but
szavára.
bátorítja Mózes
népet: Ne
support
also as
he seeks
to reach a
féljetek! him
Álljatok
helyt,
és meglátjátok
new
generation
hogyan
szabadítthrough
meg mamusic.
az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13,Billy
14. Graham
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hiszDon’t
Istenben,
és a hit
beszédét
mondja
Waste
Your
Failures
tovább az üldözött
szabadoknak. Ha
by Max Lucado
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
My wife and I spent some years as
Ebben hitt Mózes.
missionaries
in Brazil. Our first two
Hafelt
azt fruitless
kérdezteand
volna
valaki
Mózesyears
futile.
More
often
tõl: Mikor
teljesíti
Isten,
amit megígért?
than
not I went
home
frustrated.
So we
asked
God for
plan. We prayed
Erre Mózes
csakanother
azt válaszolhatta
volna,
and
the Epistles,
hogy:reread
Nem tudom.
Ha valakiespecially
azt kérfocused
on Galatians.
occurred
me
dezte volna:
Mózes, It
mondd
megtoneIkünk,
was preaching
a
limited
grace.
When
hogyan szabadít meg Isten
I compared our gospel message with
bennünket
ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
Paul’s,
I saw
a difference.
His
was highMózes
csak
azt
válaszolhatta
octane good news. Mine was volna,
soured
hogy: NemWetudom!
Egyet
tulegalism.
focused
on azonban
the gospel,
proclaiming
forgiveness
and
dok! Az Úr harcol
értetek, of
és asins
lehetetresurrection
from
the dead.
baptized
lenbõl is ki tud
vezetni,
mertWe
Õ az
Úr.
forty
people
in
twelve
months!
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, God
kowasn’t
finished
with
us. We
just
needed
molyan
veszem
azt,
amit
Isten
mond,
ha
to put the past in the past and God’s plan
annak
minden ellentmondani látszik is.
in
place.
Nem
tudom,
hogyan
csak
Don’t
waste
your szabadít
failures meg,
by failing
várok
rá from
és hiszek
benne,
to
learn
them.
Rise és
up!amit
Godnekem
hasn’t
forgotten
you. KeepAyour
up.azYou
mond, megteszem.
többihead
pedig
Õ
never
know
what
goodaawaits
you. leféfeladata.
Útat
nyitni
tengeren,
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind a
MISSIONARY
Fund
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
The purpose: supporting the
szabadítást
fomissionarykegyelembõl.
initiatives of Hit
our által
young
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
people. Donations from this fund
bárwill
mindig
üldözötten,
deMissionary
ugyanakkor
be allocated
by the
and Benevolence
at its
gyõzelmesen,
mert azBoard
Úr hadakozik
mid-year meetings. The written
érted.
applications
addressed
to the
MBB
A tengerparton
a halál
kapujában
should
state
the
goals
and
the
álltak,
Isten of
pedig
számukduration
themegnyitotta
mission trip,
and
ra should
az élet include
kapuját, aésletter
õk átléptek
a haof support
lálból
életbe.
fromazthe
pastor of the applicant.
Contributions
be mailed to
Ezt
a lépést te se can
halogasd!
the Treasurer (address on page 2).
Lukács János

Istenfélelem
- megelégedéssel
Magyarországi
Baptista Egyház

folytatás a 4. oldalról
Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet
nápolyival,
ami egy egész
forintba
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2. került.
Ez luxusnak számított! Szép napos
www.baptista.hu/berettyoujfalu
idő volt, ha jól emlékszem, már kora
délután...
Aztán végigsétáltam
a szigeKedves
Jézus
Kriszten.
Nem Testvéreink
tudom, a többi
pénzecskémet
tusban!
mire vertem el... de mire haza kellett
Kedves
Amerikai
volna
mennem,
nemMagyar
maradtBaptista
pénzem a
Szövetség!
villamosra, így gyalog mentem végig a
Duna-parton,
a Margit-hídtól
Móricz
„Nem igazságtalan
az Isten,a hogy
Zsigmond-körtérig.
Akkor
az
még
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl éssimán
a
ment... mamelyet
már nem
vállalkoznék
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az ilyen
Õ
komoly
neve
iránt,gyalogútra!
amikor szolgáltatok és szolSzóval,
mi se éltünk
nagy
gáltok
a szenteknek.”
(Zsidtúlságosan
6:10)
lábon. De boldogultunk – és boldogok
voltunk,
minthogy
hívőgondoltak
család. Mindenesetre
Köszönjük,
ránkaz
ne-volt,
a
szegénység
velejárója
nekünk
héz
helyzetünkben.
hogy olyan könnyű volt egymásnak öröImaházunk
augusztus
végi
leomlása hogy
és
met
szerezni!
Sose volt
probléma,
lebontása
utánajándékba,
jó reménységgel
va- a
mit vegyünk
úgy se, hogy
gyunk
afelõl,
hogy Istenmeg
megsegít
benszülők
a gyerekeknek,
fordítva
sem.
nünket
új és szép
hajlékot
építeni
Hamaregy
kitaláltuk,
milyen
csekélységnek
istentiszteletek
céljára,
az Õ
neve
dicsõörülne a másik...
Igen,
úgy
van,
ahogy
ségére.
munkálatokat
jövõ nyereség
tavasszal az
az igeAmondja,
„Igen nagy
kezdjük
meg, addig
a nem várt terveistenfélelem,
megelégedéssel.”
Milyen
zéssel
és fogalmazás!
az engedélyek
beszerzésével
pontos
Néha
persze ácsinfoglalkozunk.
góztunk erre-arra... de igazából nem
Tervünk nekünk
és szándékunk
végrehajhiányzott
semmi! És
ha pl. mi
tására
fogjuk
fordítani
a
kedves
testvérek
gyerekek meglátogattuk nagynénémet,
által
számunkra akik
eljuttatott
összeget:
nagyszüleimet,
Piliscsabán
laktak
$5,000,
azaz
ötezer
dollárt.
és szép nagy kertjük volt, nagymamám
mindig
a kosarunkat
gyüEzúton jól
is telerakta
megköszönve
testvéreink
mölccsel,kérjük
zöldséggel,
kapsegítségét,
továbbraésis gyakran
a minket és
vagy nyuszikát
aztunk
Úrraegy-egy
figyelõ pipikét
imádságaikat!
Minden is,
nagyapám jóvoltából...
Ő akívánjuk.
szó szoros
szolgálatukra
Istenünk áldását
értelmében látástól vakulásig dolgozott,
ésTestvéri
amit előteremtett,
éhes szájat
szeretettel asok-sok
Berettyóújfalui
elégített
meg! Csak
ő nem volt megeléBaptista
Gyülekezet
nevében:
gedve sohasem egyvalamivel: „Kevés az
Papp
Dániel
lelkipásztor
eső... kevés az
eső!”
– hajtogatta
egyre.
Szatmári
Hát, gondolom,
elkeltIstván
volnagondnok
több, mert
LisztesdeTibor
presbiter
az eső nagy áldás...
többnyire
azért
volt elég! Főként mi, az ott összegyüle===========================
kezett gyerekhad voltunk ezen a véleményen – mindig jobban örültünk, ha
sütött a VÁRJ
nap, mintMÉG!
ha zuhogott az eső –
nagyapám
nagy(2Móz
örömére...
Még ha be
Józsué 3:16
14,21-22)
is fogtak minket egy kis kerti munkára,
főként ribizliszedésre... Megállt
Kisöcsém
a se
víz.maradhatott ki ebből a munkából... és amiMinthogyha
óriási
kézóra
kor nagynéném
megkérdezte,
úgy fél
volna föl,
múltán, mennyi vantartotta
már, örömmel
jelentette: „A lábos alja már félig megállt,
tele van!”
rakásra
Szóval, még ma is shálás
tudokgyûlt,
lenni a
feszült,
szűkös körülményekért... és hogy
a szeretet nem volt
szűkiben!
hullám
hullámra hõkölt.
Manapság, ha pénzre van
szükséMegállt
gem, akkor nem a MÉH-be
egymegyek,
percre, és
nem kezdek el üvegeket
hanem a
amíg a mosni,
túlsó partra
bankba. Viszont – jaj de
nehéz
kitalálni,
át
nem
értünk.
kinek mivel szerezzek örömet egy-egy
születésnapra vagy karácsonyra!
még Uram!
„Az Úrnak áldása,Várj
az gazdagít
meg, és
Kezed
ne10:22).
vedd el!
azzal nem jár bánat!”
(Péld
mindig
itt vagyok,
Köszönöm,Még
Uram,
gondoskodó
jósámindig
itttudom…
vagyunk de
sokan.
godat!még
A titkát
nem
áldását
tapasztalom!
AnikoGéza
Williams
Herjeczki
(1977)

2010.
10.
oldalszeptember

2015. november
3. oldal

Egyiptomból?
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
Magyarországi Baptista Egyház
Látogatás
otthonról
haza...
ÜLDÖZÖTT SZABADOK
lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
folytatás az 1. oldalról
Szubjektív
beszámoló
tomban.
Kiderül, hogy van lelkipásztori
a népnek
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös u. 2.
Az
élet gyötrelem,
de azért
van mitévvel
enni,
Amikor
több, mint
három
van húsosfazék,
fokhagyma
és uborka, és
ezelőtt
elkezdtük
szolgálatunkat
a
a tisztességes
temetéshez
való még
jogukat
Mebourne-i
testvérek
között,
nemis
megtarthatták.
Az életlesz
egy merõ
kinlódás,
tudtuk,
hogy mikor
lehetőségünk
meglátogatni
Erdélyben
maradt
szülereménytelenség
és halál. De
hát ezis
jobb,
inket
rokonainkat.
eredetileg
két
mint és
a semmi,
és úgyAz
sincs
kilátás ennél
évre
szóló
meghívás
előtt,
a gyütöbbre.
Fogadjuk
el aletelte
helyzetet,
és az
adott
lekezet
megszavazta
a szolgálat
keretekben
próbáljukigényét
elviselhetõvé
tenni.
folytatására.
vezetéseként
értettük
Hányan Isten
tengetik
az életüket
ma is
meg
a folytatás
lehetőségét, ám szívünk
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
mélyén
ott volt
a vágy:
szeretnénk
Így azért
tengette
az életét
Izráel
míg el
haza
találkozhassunk
nem látogatni,
jött hozzá hogy
a Szabadító
és ki nem
szeretteinkkel.
Hálásak házából.
vagyunk Istenhozta õket a szolgaság
nek, hogy ez év március 19. és május 22.
között, két és fél évi Melbourne-i szolMilyen
a mi Szabadítónk?
2Mózes
gálatot
követően,
Erdélyben járhattunk.
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.és lelki testvéreink között
Rokonaink
Virrasztott
Úr azon
az éjszakán,
Március
20-ánazlandolt
velünk
a Qatar
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
légitársaság gépe a budapesti reptéren.
Aéjszaka
közel az
22 Úré
órásvolt.
repülőút után igazán
ebben a
nagyMicsoda
öröm voltevangélium
számunkra van
a rokonainkmondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
kal való találkozás. Megérkezésünket
Izráel õrizõje
nem
szunnyad
és nem
követően
még elég
szürkének
és kopottalszik.
jelentde
az,ahogy
virrasztott
az
nak
tűntMit
minden,
tavasz
érkeztével
Úr csak
azon aaz
éjszakán,
amikor
kihozta
nem
természet
zöldült
ki, és
nem
népét Egyiptomból?
csupán
az időjárás kezdett melegedni,
de a Emberileg
szívünk is mindinkább
megtelt
azszólva – Isten
mindent
zal
a szeretettel,
szeretteink
és
félretett
és csak azamely
Õ népére
figyelt azon
lelki
testvéreink A
irányából
áradt minden
felénk.
az éjszakán.
szabadulás
Nagyon sokszemélyesen
gyülekezetben
megformozzanatát
felügyelte,
dulhattunk
a két hónap
során.
Terméminden pillanatot
figyelõ
tekintetével
szetesen
legtöbbször
a
nagyváradi
belkísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
városi
gyülekezetben
volthogy
lehetőségünk
koszos,
rongyos nép,
az Isten
a személyesen
testvéri közösség
ápolására.róluk,
Jó volt
gondoskodik
és
újra
találkozni
Simon
József
és
Georgiov
mindent félretéve figyel rájuk?
Adrián
, illetve
„ke1500lelkipásztorokkal
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

hite, de még nagyon
gyengeJózsef
az a hit.nyuHa
resztapánkkal”,
Megyesi
jól menneklelkipásztorral.
a dolgok, tisztelik
Urat,
galmazott
A az
Nagyváde ha balul
ki valami, máris páni-is
radhoz
közeliütHegyközszáldobágyon
jártunk,
rokonaink
élnek.KiAvolt
gyükolnak ésahol
bûnbakot
keresnek.
a
lekezetben
Dezső lelkipásztorral
hibás, hogy Papp
ide jutottunk?
szolgálhattam
együtt.
Megfordultunk
Mellesleg, sok
keresztyén
tart ezen a
Paptamásiban
is egy hétköznap esti isszinten a hitéletében.
tentiszteleten,
azt követően
pedig
Ekkor Mózesnek
eszébe
jut Albert
Isten
Zsolt
és felesége,
Sárika
ígérete.lelkipásztor
2Mózes 6: 6-8.
Isten megígérte,
vendégszeretetét
élvezhettük.
Ezen kíhogy megszabadítja
õket az egyiptovül felkerestük azokat a gyülekezetemiakahol
kezébõl,
és beviszi
népét azJártunk
ígéret
ket,
korábban
szolgáltunk.
földjére.
Akkor
tehát,
nem
kell
félni
a
Élesden, Szilágyerkeden és Margittán
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
is. Nagy örömet jelentett a testvérekrövid
epizód
a nép és
életében.
Nem ez a
kel
való
találkozás
jó volt tapasztalni
vég, Isten folytatást
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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?
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Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által
számunkra
és még
havat is eljuttatott
láthattunk. összeget:
Nagypéntek
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.bőséges ebédben
volt ugyan,
ám mégis
volt
részünk
Borzási Istvántestvéreink
lelkipásztor
Ezúton
is megköszönve
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vendégeiként.
Hússegítségét,
kérjük
továbbra
is a minket és
vétkor
Bihardiószegen
ünnepeltünk,
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden és
a Kiss Zoltán
lelkipásztorral
és Zsisku
szolgálatukra
Istenünk
áldását kívánjuk.
Lajos nyugalmazott lelkipásztorral
való
találkozás
mellett
még az imaház
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
„Kornya-szószékére”
is felmehettem.
Baptista
Gyülekezet nevében:
Ebben az évben különleges módon két
Papp Dánielkét
lelkipásztor
különböző vasárnapon,
különböző
Szatmári
István
gondnok
gyülekezetben,
kétszer
ünnepelhettünk
Tibor
presbiter
anyák napját. Lisztes
Először
Magyarlónán,
ahol Borzási Pál, jelenlegi szövetségi
===========================
főtitkár a lelkipásztor. Jó volt együtt lenni családjával:
feleségével,
VÁRJ
MÉG! Annával és a
gyerekekkel. Következő vasárnap TeJózsué 3:16
(2Móz
14,21-22)
mesváron
voltunk,
ahol
Emilia unokatestvérem férje, Boros Róbert szolgál. A
Megállt a víz.
temesvári kirándulás érdekessége
még,
Minthogyha
óriási
kéz
hogy feleségem
nagynénjének
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etettünk a főtéren és vizibiciklizhettünk
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s rakásra gyûlt,
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a
Várj még Uram!
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2. Giorgiov Adriánnal; 3. Bándi
Még mindig
itt vagyok,
Sándor testvérrel
Szilágyerkeden;
még
mindigIstván
itt vagyunk
sokan.
4. Borzási
és Márta
vendégeiként Szilágyperecsenben; 5.
A "Kornya-szószéken"
HerjeczkiBihardiószegen
Géza (1977)
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lelkipásztor
és felesége,
Ibolya elvitt
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
bennünket egy kellemes kirándulásra a
folytatás
az 1. oldalról
kiskohi
Medve-barlangba.
Megcsodáltuk
a
színpompás
cseppkőalakzatokat
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
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medveés csontmahúsosfazék,
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uborka, és
radványait
Erdély
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és jogukat
leglátvá-is
a tisztességes temetéshez való
nyosabb cseppkőbarlangjában, a Biharmegtarthatták.
hegység
lábánál.Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát
Egy délutántszemélyesen
Kovács Józseffelügyelte,
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tekintetével
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az Úr
kozó” volt. Édesanyám szülőfalujában,
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szabalabbÜldözött
még csecsemőkorában
meghalt)
dok.
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tehát.
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aztán pedig
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oldal
3.11.
oldal
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Debrecenben
Egyiptomból?
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14: 10, 11.feleséJobb
gem
egyik
unokatestvérét
és Egyipcsaládlett volna szolgaként meghalni
ját
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meg,
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Kiderül,
hogy
van a népnek
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bûnbakot keresnek.családjával
Ki volt a
Egyik
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.
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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
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Dóczé Bálint lelkipásztorért és munkatársaiért.
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Szombaton a kárpátaljai magyar
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A tizparancsolat és én (3)
A tett hitelesíti a szót

"...mert én, az Úr, a te Istened, féltőn
szerető Isten vagyok. Megbüntetem az
atyák bűnét a fiakban is harmad és negyed íziglen, ha gyűlölnek engem. De
irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik
szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat." 2Móz 20,5-6
"Nagy békességük van azoknak, akik
szeretik törvényedet, nem botlanak meg
azok." Zsolt 119,165. Azt mondják - mondta nálunk Tisza Attila testvér - hogy Jeruzsálemben volt egy bölcs rabbi. Egy
nap eljött hozzá egy kisfiú, jobb keze
markában egy verébbel. Túl akart járni a
bölcs rabbi eszén, és azt kérdezte, huncut
mosollyal, hogy élő a veréb a markában,
vagy már halott? A bölcs rabbi, látva a kis
csibész szemében a huncut mosolyt, azt
mondta: tőled függ. Ha a rabi azt mondja, hogy halott, a fiúcska egy mozdulattal
azzá teszi. Ha azt mondja, hogy élő, kinyitja kezecskéjét, és a veréb elrepül.
Isten Krisztusban nekünk új életet
adott, kegyelmi ajándékként. Utasítást is
adott mellé, hogy hogyan tudom megvalósítani ezt az életet. Jelenlétéről és segítségéről biztosít, mégis "markom szorításától" függ az életem. Vajon lehetünk-e
bölcsebbek az Alkotónál?
Így lett számomra kedvessé ez a harmadik parancsolat is, mint Isten hatalmas kezének melege. És mégis tőlem függ, hogy
élet vagy halál? Nem tudok nehezebb sorsot elképzelni, mint kiesni Isten kezéből.
"Ekkor azt kérdezte Káintól az Úr: Miért
gerjedtél haragra, és miért horgasztod le
a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel,
a bűn az ajtód előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta." 1Móz 4,6-7
Mikor Jézus emberré lett, megalázta
magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ha nem lett volna
engedelmes mindenben az Atyának, ki
hozta volna őt fel a halálból? A Mt 5,17ben arról beszél, hogy nem azért jött,
hogy eltörölje a parancsolatokat, hanem,
hogy betöltse; megmutassa, hogy lehet, és
kell élni az Úr törvénye szerint. Így lett
számunkra Krisztus a törvény. "Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben” - van-e jobb és biztonságosabb ennél? - "ahogyan én mindig
megtartottam az én Atyám parancsolatait,
és megmaradtam az Ő szeretetében." Ján
15,10. Mert "akié a Fiú, azé az élet." 1Ján
5,12. Lehet-e ennél nagyobb vagy kisebb
követelmény?
Nagy békességük van azoknak, akik
szeretik a törvényt, mert azok nem okoznak botrányt. Amikor Jézustól kérték a
templomadót, Jézus azt mondta az adószedőknek, hogy nem igazságos a fiaktól
adót szedni, "de, hogy ne botránkoztassuk
meg őket" - szólt Péternek - add oda értem
és érted." Mt 17,27. Megmaradni Jézus
szeretetében azt jelenti, úgy tenni, mint Ő.
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"Mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok!" Nem részrehajló, nem
megvesztegethető. "Akik pedig Krisztus
Jézuséi, a teste megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt." Gal
5,24. A testünket szövetségesünkké kell
tegyük, hogy teljesíthessük parancsolatait, és megmaradjuk az Ő szeretetében. "Az
Isten irgalmára kérlek titeket testvéreim,
hogy okos istentiszteletként szánjátok oda
testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek." Róm 12,1. Tehát önkéntes, tudatos, szeretetből, mert különben
az áldozat dacból és gyűlöletből valóvá
válhat!
Egy törvénytanító kisérteni akarta Jézust és megkérdezte: "Mester, mit cselekedjem?" Jézus az életből vett példával
válaszol, méghozzá az "alja" népből és
a "valaki" is a megvetettek közül való,
a kérdező szempontjából. Az Úr itt is a
törvény cselekvését magyarázza és tanácsolja: ezt tedd és élsz. A Samaritánusnak
szüksége volt a szívére, elméjére, amely
tudja, hogy mit tesz, és hogy ebben Isten
oltalmára van szüksége, és hitre, hogy jó
amit tesz, előre felemelni a sérültet, elvinni és ellátni. Tehát teljes embert követel.
A papban és a lévitában nem volt meg a
teljesség: test, lélek, szellem, és nem tudták megtenni.
A testünk sokszor a legnagyobb akadály, hogy tegyük azt, amire a szív és az
elme késztetnek, mikor azt gondoljuk,
hogy megőrizhetjük a magunk vagy szeretteink életét. Mikor itt nálunk kitört a
polgárháború (1992), sokan, féltve életüket, biztonságosabb helyre távoztak.
- Hova fogod rejteni? - kérdetem a fiát
innen a katonaságból kimenteni akaró
testvért. Hol van az a hely, ahol te meg
tudod őrizni, ha nem Isten őrzi? A felnőtt,
hívő fiad hadd döntse el, hogy megy vagy
marad. Különben lelki nyomorékká teszed
egy életre.
- Ez válasz volt az imáinkra - mondta.
- De akkor mért használtok csalást és
hazugságot? - kérdeztem; s aztán mégis
segítettük.

A test, a vér szavát, az "édes kapcsolatokat" a sátán nagyon jól kezeli. A Lk 14,26ban az Úr Jézus a törvényt magyarázza,
melyről szó van az 5Móz 13-ban. "Ha valaki hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő
atyját, és anyját, feleségét, és gyermekeit,
fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom." Sok
vita és háború volt gyülekezeteinkben, de
leggyakrabban nem az Evangéliom tisztaságáért folyt, hanem a fiamért, lányomért,
feleségemért. Nem szerethetünk senkit
jobban, mint a Megváltót!
Péter apostol kérdezi Anániást:
Anániás, miért foglalta el a sátán a te
szívedet, hogy megcsald a Szent Lelket..."
Melyik területe lényemnek, valómnak
hagyható ki? Jézussal való élet teljes valónkat igényli. Jézus, Isten Fia, teljes testében, mint igazi ember, teljes valójában,
és istenségében szenvedett.
Nem bolond az, aki oda adja, amit úgy
sem őrizhet meg, hogy megkapja azt, amit
el nem veszíthet. (Jim Elliot)
Az elmúlt 40-50 évben sokan bátran
szembeszálltak Istennel. Sokan bátran taposták és tapossák ma is Isten törvényét,
de most, amikor mind nagyobb a szorongás, a félelem, megkérdezik Jézust, hogy
mit gondol, miért, s hogy tudja-e egyáltalán, mi történik a politikában? "Jövének
pedig ugyan azon időben némelyek, kik
néki hírt mondának a Galileabeliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elvegyítette." Lk 13,1. Nyilvánvalóvá
lett, hogy többet tud, mint gondolnák. A
válasza pedig: "sőt, ha meg nem tértek,
mindnyájan hasonlóképpen elvesztek."
Nem abban van a gonosz, hogy gonoszak
az emberek, hanem abban, hogy nem Istennel, nem Isten szerint élnek.
"És azért imádkozom, hogy a ti szeretetek még jobban bővölködjék ismeretben
és minden értelmességben; hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy
legyetek tiszták és botlás nélkül valók a
Krisztusnak napjára." Fil 1,9-10.
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