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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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vár reá az igazság
koronája,
de mindazokra
is, akik végig
Józsué 3:16
(2Móz 14,21-22)
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folytatás
az 1. oldalról
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félretéve
figyel rájuk?
tanulság,
igyekezzünk
a gyerekekkel együtt
a cél felé.
1500 évvel
késõbb ismét virrasztott
Köszönjük
a sok fáradságot
azoknak,
az
Isten a Gecsemáné
kertben,
azon a
aki
bármilyen
formában
részt
vállaltak
csütörtök
éjszakán,
azon
a pénteken,
a azon
táboria munkában,
hogy nekünk
húsvét hajnalon,
amikor mina mi
den
jól és kellemesen
szabadításunk
történt.teljen! Köszönjük
a szép
tiszta
szobákat,
a finomabbnál
fiSõt,
személyes
bizonyságom
van arnomabb
ennivalót,
és a sok
imát, amivel
ról, hogy
velem együtt
virrasztott
az Úr
támogattak
a testvérek.
28 évvel ezelõtt
egy téli estén, amikor
Hisszük,
ha
a Jó aAtya
megengedi,
rólam is lehulltak
rabtartó
bilincsei.és
jónak látja, jövőre újból találkozhatunk
a táborban.
Üldözött szabadok, gyõztes szabaKovács
dok. Elindultak tehát.
NemIrén
volt telekommunikáció. Nem lehetett mobilAz idén is sok szép emlékekkel jöttelefonon
rákérdezniÁldásos,
a sor elején,
hogy
tünk
haza Rámából!
örömteli
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
alkalmaink voltak, közelebb kerültünk
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
Istenhez és egymáshoz – felnőttek, fiaöregek,
juhok, barmok, szekerek, végetalok
egyaránt.
láthatatlan
konvoj.aA8-11
Veres
tenger
partAz én csoportom
évesek
voltak,
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egy5 fiú és 6 lány. Nagyon jó kis csapat volt.
csak felröppen
az egyiptomi
Főszer
témánk:
A szerető aéshír,
gondoskodó
Issereg
közeledik.
Kitör a vettük
pánik aáttáborten;
ilyen
megközelítéssel
Móban.
Elõl aHogyan
tenger, mögöttük
az ellenség.
zes
életét.
gondoskodott
Isten
A nép elõbb
segítségért
kiáltnehéz
Istenhez,
Mózesről
születésétől
fogva,
köaztán pedig
nekiis esik
Mózesnek:
Mit
rülmények
között
a legjobbat
formálta
kitettél
számára.
velünk, miért hoztál ki minket

lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
Szerettem
volna, gyenge
ha megértenék
hite,
de még nagyon
az a hit. Haa
gyerekek,
hogy
Isten
számára
jól mennek a dolgok, tisztelik mindan�az Urat,
nyian
vagyunk,
személyes
de ha fontosak
balul üt ki
valami, és
máris
pániterve van életünkre nézve. Volt egy pár
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
vezér igeversünk, többek között: "Segíthibás,
hogy
ide
jutottunk?
ségem az Úrtól van, aki az eget és földet
Mellesleg,
sok keresztyén
tart ezen a
teremtette."
(Zsolt
121:2)
szinten
a
hitéletében.
Mennyire fontos, hogy mindennapi
Ekkor Mózesnek
jut ahogy
Isten
kapcsolatunk
legyen eszébe
Istennel,
ígérete.is2Mózes
6: 6-8.
Isten"Igéd
megígérte,
Mózes
beszélgetett
Vele.
mécses
megszabadítja
õket világossága."
az egyiptoahogy
lábam
előtt, és ösvényen
miak kezébõl,
beviszi népét mennyire
az ígéret
(Zsolt
119:105)és Ugyanakkor
fontos,
engedelmeskedjünk
Istenföldjére.hogy
Akkor
tehát, nem kell félni
a
nek,
"Boldog ember,
isjelenmert
veszedelemtõl,
mertaki
ez mindig
csak egy
tenfélő,
aki pedig
megkeményíti
a szívét,
rövid epizód
a nép
életében. Nem
ez a
bajba
kerül."
(Péld
28:14)
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak
minden
ellentmondani
is.
Nagyon
szeretünk
énekelni,látszik
új énekeNem
szabadít
meg,
csak
ket
is tudom,
tanulnihogyan
öröm-teli
szívvel,
minden
várok rá"Ha
és hiszek
benne,
és amit
nekem
évben.
rád nézek
Jézus,
vidám
vamond,
megteszem.
A
többi
pedig
az Õ
gyok, és elszáll minden gond."
feladata.
Útat szerint
nyitni aigyekeztem,
tengeren, leféKépességem
hogy
megértsék
gyermekeink,
hogy sem
iskokezni a harcikocsik
kerekét,
homályt
lában,
sem az
otthonukban,
se nehéz
körülbocsátani
egyiptomiakra...
mind
a
mények
nem kell
egyedül
járni,
Szabadítóközött
Úr feladata.
Õ viszi
véghez
a
hiszen
Istenkegyelembõl.
velünk van, Hit
mégáltal
hajunk
szabadítást
foszála
sem el.
esik
az őélhetsz
tudta nélkül.
Kügadhatod
Hitleáltal
szabadon,
lönösen
hálás
vagyok
olyan
kívül
álló
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyerekekért, akik vissza jönnek, és még
gyõzelmesen,
az énekre,
Úr hadakozik
emlékeznek
pl. mert
egy kis
amit 2-3
érted.
évvel ezelőtt tanultunk.
A tengerparton
a halális kapujában
Számomra
személyesen
áldás a táálltak, Isten
pedig megnyitotta
borozás,
a reggeli
közös áhítokszámukis a felra az élet kapuját,
õk átléptek
hanőttekkel,
melynekéssorán
jobban ameglálból az életbe.
ismerhetjük
egymást. Felnézek azokra,
akik
Eztörömmel,
a lépést tefáradhatatlanul,
se halogasd! zúgolódás nélkül végzik minden évben a fáradságos munkát. Hálás
vagyok,
Lukács
János hogy

Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
ennek magam is részese lehetek. Elöljáwww.baptista.hu/berettyoujfalu
róink
Istent helyezik a középpontba és
ezért Isten meg is áldja munkájukat!
Kedves
Testvéreink
Jézus KriszKívánom
mindannyiunk
számára,
tusban!
hogy Istenre nézve, a nemes harcot
Kedves Amerikai
Magyar
megharcolva
haladjunk
a célBaptista
felé, hogy
Szövetség!
egy nap örökre együtt ünnepelhessünk
a„Nem
Nagy Tábori
sereggel!
igazságtalan
az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl
és a
Fülöp Johanna
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
mindannyian
neveSzerintem
iránt, amikor
szolgáltatokelmondhatés szoljuk aatáborozók
közül
hogy
egy nagyon
gáltok
szenteknek.”
(Zsid
6:10)
jó hetet tölthettünk el a Ráma táborban.
Voltak
bibliaihogy
tanítások,
különfoglalkoKöszönjük,
gondoltak
ránk nezások,
és persze sok sok játék együtt.
héz
helyzetünkben.
Én
a fiatalokaugusztus
csoportjában
voltam és
és a
Imaházunk
végi leomlása
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
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!

hétJózsué
témája3:16
a négy
emberi
temperamen(2Móz
14,21-22)
tum volt. Ez a négy temperamentum a
bizakodó, kolerikus, mélabús és az egyMegállt
a víz.
kedvű. Mindegyik tanítás
nagyon
jó és
Minthogyha
óriási
kéz
tartalmas volt. Ami nekem megmaradt
tartotta
volnatempeföl,
a tanításokból az, hogy
minden
megállt,
ramentum Istentől van és Isten minden
s rakásra
gyûlt, az
embert tud használni,
legyen annak
feszült,
embernek bármilyen a temperamenhullámra hõkölt. és
tuma. Istenhullám
nem személyválogató
MegálltNemindannyiunkat egyenlően szeret.
egyközül
percre,
kem a különfoglalkozások
a sok
amíga alegjobban,
túlsó partra
röplabdázás tetszett
meg
persze amikor elmentünk
a Wonderland
át nem
értünk.
vidámparkba. Nagyon szép idő volt
egész héten, és ezértVárj
Istené
hála. Reméga Uram!
mélem jövőre is eltudok
menni!
Kezedmajd
ne vedd
el! :)
Még mindig
itt
vagyok,
Szabó Renáta
még mindig itt vagyunk sokan.
Idén nyáron életemben először volt
szerencsém ottHerjeczki
lenni a Ráma
Géza táborban.
(1977)

2010.szeptember
szeptember
2016.

Amióta
Chicagóba SZABADOK
jöttem, azóta hallotÜLDÖZÖTT
tam történeteket magáról a táborról, a
folytatás
az 1. oldalról
remek
közösségről
és a programok sokszínűségéről.
Mint
minden
ember,
Az élet gyötrelem, de azért van
mit amienni,
kor
valami
új
helyre
megy,
és
hallott
törvan húsosfazék, fokhagyma és uborka,
és
téneteket,
elképzel
maga
előtt
egy
képet
a tisztességes temetéshez való jogukat is
a megtarthatták.
helyszínről, aAz
programokról
persze
élet egy merõéskinlódás,
megpróbálja elképzelni, hogy milyen lereménytelenség
és halál.
De hát ezis
jobb,
het
a hangulat. Én
is megtettem
ezt,
és
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
nem csalódtam!
többre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
és az úgyadott
A tábor
témájaként
a 4 alapvető
keretekben
próbáljuk elviselhetõvé
tenni.a
nevezett
vérmérsékletet
választottuk:
Hányan tengetik
az életüket
ma is
szangvinikus,
kolerikus,
melankólikus
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
és a flegmatikus temperamentumokat.
az ezen
életétszemélyiségtíIzráel míg el
A célÍgy
aztengette
volt, hogy
nem jött
hozzá
Szabadító
és ki nem
pusok
alapján
ne acsak
megismerhessük
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
magunkat és másokat, de meg is értsük azt, hogy bár mindannyian mások
Milyenrendkívül
a mi Szabadítónk?
2Mózes
vagyunk,
fontos szerepünk
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok.
voltszetevan az Elindultak
egyházban. tehát.
Habár Nem
egyetlen
lekommunikáció.
Nem
lehetett
mobilmélyre sem csak az egyik vagy másik
telefonon rákérdezni
sor elején,
hogy
vérmérséklet
jellemző,ahanem
mindan�hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
nyian egy keverékét alkotjuk ezeknekkét
a
milliós nép, asszonyok,
gyermekek,
temperamentumoknak,
minden
egyes
öregek, juhok, barmok,
szekerek, végeszemélyiségtípushoz
bemutattunk
egyláthatatlan
konvoj.
A Veresakire
tengerleginpartegy
karaktert
a Bibliából,
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egykább jellemzőek azok a vonások.
szer
felröppen amegismerni
hír, az egyiptomi
Így csak
volt alkalmunk
kicsit
sereg közeledik.
Kitör
pánik a táborPétert,
Mózest, Noét
és aTimóteust
ezeban.aElõl
a tenger, mögöttük
az ellenség.
ken
jellemzőkön
keresztül.
Az igei
A nép elõbbnagyon
segítségért
kiált Istenhez,
előadásokat
jól kiegészítette
a
kiscsoportos
ahol lehetőség
aztán pedigbeszélgetés,
neki esik Mózesnek:
Mit
nyílt
arra,
hogy miért
az előadások
mintettél
velünk,
hoztál után
ki minket

7. oldal
3. oldal

denki
kifejezhesse
a véleményét
azJobb
adott
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10, 11.
személyiségtípusról
vagy
kérdéseket
telett volna szolgaként meghalni Egyiphessen
és válaszokat
olyan
tomban.felKiderül,
hogykaphasson
van a népnek
személyektől,
akiknek
az adott
hite, de még nagyon
gyenge
az a vérmérhit. Ha
séklet
a
domináns.
Hihetetlen
látni
jól mennek a dolgok, tisztelik volt
az Urat,
azt
a
nyitottságot
és
érdeklődést
a
fiatade ha balul üt ki valami, máris pánilok részéről, amit a kiscsoportos beszélkolnak és
bûnbakot
keresnek.
volt a
getések
során
mutattak,
amelyKilehetővé
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
tette, hogy mély beszélgetések alakuljasok keresztyén tart ezen a
nakMellesleg,
ki.
szinten a hitéletében.
Délutánonként
lehetőségünk
kiEkkor Mózesnek
eszébe jutvolt
Isten
kapcsolódni
és 6:
élvezni
egymás
társaígérete. 2Mózes
6-8. Isten
megígérte,
ságát.
Természetesen õket
a foci,aza egyiptoröplabda
hogy megszabadítja
és az úszás egyetlen nap sem maradhamiakel.kezébõl,
és beviszi népét
az ígéreta
tott
Volt lehetőségünk
ellátogatni
földjére.
Akkor
tehát,
nem
kell
félni a
Wonderlandbe, ahol a móka és kacagás
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
mellett a sorban állás közben remekegy
berövid epizódalakultak
a nép életében.
Nem
ez a
szélgetések
ki a tábor
témájávég,kapcsolatosan.
Isten folytatást ígért. Most az a
val
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 tuEsténként
Püsökértetek,
Dánieléslp.
osztott
dok!
Az Úr harcol
a lehetetmeg
velünk
történeteket
az
Igéből,
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr. és
közös áhítatot tartottunk mindenkivel,
bibliai hit.
Hinni
azt jelenti,
koakiEz
a atáborban
volt,
kicsik
és nagyok
molyan
veszem
azt,
amit
Isten
mond,
egyaránt. Áhítatok után a tábortűz,haa
annak minden
ellentmondani
látszik
Capture
the Flag,
és minden este
másis.
és
Nemjátékok
tudom,zárták
hogyana szabadít
más
napot. meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
Fantasztikus élmény volt ott lenni a
mond, megteszem.
A többi
pedig az diÕ
táborban
idén nyáron,
megismerni
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
leféákokat a szövetségből, és alig várom,
kezni jövő
a harcikocsik
kerekét,
homályta
hogy
nyáron újra
ott lehessek
bocsátani
az egyiptomiakra... mind a
Ráma
táborban.
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
Kukucska Gábor
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig
üldözötten,
ugyanakkor
YOUTH
CAMP de
- RAMA
gyõzelmesen,
mert
az
Úr
As I prepared to travelhadakozik
to Rama
érted.
this year, I was very excited to return
A tengerparton
halál kapujában
especially
after mya baptism
this past
álltak, IstenRama
pedig has
megnyitotta
November.
meant a számuklot to me
ra az életup.
kapuját,
és õk
a ha-to
growing
The camp
hasátléptek
played host
me
andazmy
friends for countless years.
lálból
életbe.
However, what it has been most helpful
a lépéstbuild
te semy
halogasd!
for Ezt
is helping
relationship with
God. I will begin with
a flashback.
Lukács
János

After endless years
of visiting
Magyarországi
Baptista
Egyházcamp,
I
finally
began
to
take
my
spiritual life
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
to
the
next
level
and
accepted
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.God's
salvation
for the first time. All my years
www.baptista.hu/berettyoujfalu
of camp had built up to this moment.
A moment that had forever changed
Kedves
Testvéreink
Jézus
Kriszmy
life. However,
in New
York
City in
tusban!
October's Ifjusagi Conferencia, God had
Amerikai
Magyar
aKedves
completely
different
plan forBaptista
me. I was
Szövetség!
always missing something in my life.
Watching
my peers getaz
intoIsten,
the baptismal
„Nem igazságtalan
hogy
really got me
However,éswhat
elfeledkezzék
a ti moving.
cselekedeteitekrõl
a
really got melyet
me moving
was when
Rev.
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ
Novak
asked,
“What's
holdingésyou
back
neve
iránt,
amikor
szolgáltatok
szolgáltok
szenteknek.”
6:10) if you've
froma making
this (Zsid
decision
already accepted his salvation?” That
ránk
isKöszönjük,
when Godhogy
trulygondoltak
spoke into
myneheart
héz
helyzetünkben.
and
before I knew it I was preparing for
Imaházunk
végi leomlása
és
my
baptism,augusztus
what I believed
was needed
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
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
as a physical testimony
of the
already
Lisztes Tibor
presbiter
solidified decision in my heart.
===========================
Now that I look back today, I realize
how much
all thatMÉG!
time I spent in Rama
VÁRJ
has meant being with my friends in the
Józsué of
3:16
(2Móz
presence
God.
That 14,21-22)
was what I was
looking forward to this year. As I sat at
a víz.
LAX at 4am ready to goMegállt
to Canada,
God
óriási
kézthis
definitely gaveMinthogyha
me a different
plan
tartotta volna föl,
year.
megállt,
My dad, brother, and I quickly
found
s
rakásra
gyûlt,
out that my grandpa's lung condition
was severely worsening and itfeszült,
would be
hullámra
hõkölt. to
imminent forhullám
us to travel
to Romania
Megállt
maybe catch him before his final
breaths.
egy
percre,we
Shortly after arriving into Canada,
amíg
a túlsó
partraand
got straight into our
travel
planning
át nem
értünk. to
before we knew it we were
scheduled
fly to Europe the next day. However, it
Várj még
was too late. Papa went
to beUram!
with the
nesupposed
vedd el! to
Lord that morning Kezed
we were
Még
itt vagyok,
leave. Now our
tripmindig
to Europe
developed
a newmég
purpose.
It was
to say goodbye
mindig
itt vagyunk
sokan. to
Papa until we meet again in our Eternal
Home. With allHerjeczki
the traveling,
was able
Géza I (1977)
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PALM
BAY,
folytatás
az 1. oldalról
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Az
életletter
gyötrelem,
mit what
enni,
This
is to de
let azért
you van
know
isvan
happening
at fokhagyma
our Bethesda
Baptist
húsosfazék,
és uborka,
és
Church
in Palmtemetéshez
Bay, Florida.
a tisztességes
való jogukat is
megtarthatták.
élet egy
merõ
kinlódás,
Pastor
Joel
Sathe
gave
On May 29th,Az
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
his last sermon to our church. He served
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
our church faithfully for one year and
többre.
Fogadjuk
a helyzetet,
az adott
has
moved
on to el
serve
in the és
Portland,
keretekben
elviselhetõvé
Oregon
area.próbáljuk
His parents,
Rev. Dr.tenni.
Ron
Hányan
életüket
maWe
is
Sathe
and his tengetik
wife MaryazAnn
left also.
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
wish him God's blessing as he continues
Így him
tengette
életét
Izráel míg el
to serve
at hisaznew
location.
nem
hozzá
és getting
ki nem
Our jött
church
wasa Szabadító
fortunate in
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
a replacement quickly. Pastor James
Waddell and his wife, Florence, live
Milyen
mi Szabadítónk?
2Mózes
nearby
and aare
dedicated Christian's
12:42-ben
találunk
egy különös
mondawho
are ready
to serve
us. They
have
tot Istenrõl.
three
daughters, two married, and four
Virrasztottwho
az Úr
az éjszakán,
grandchildren
liveazon
nearby
also and
attend
ourkihozta
worship
services
too. Ez az
amikor
õket
Egyiptomból.
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
azon
a húsvét
a mi
Pastor
Waddellhajnalon,
is gettingamikor
acquainted
with
the Bethesda
Home residents and
szabadításunk
történt.
theirSõt,
special
needs.bizonyságom
He gives avan
good
személyes
arBible
based
message
Sundayazand
ról, hogy
velem
együtton
virrasztott
Úr
has
Bible
Studyegygroup
on Tuesday
28 aévvel
ezelõtt
téli estén,
amikor
mornings.
He visits
the residents
rólam is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.in
the Home giving spiritual guidance,
comfort
and prayers.
Üldözött
szabadok, gyõztes szabaPleaseElindultak
pray for us,
a small
of
dok.
tehát.
Nemgroup
volt teelderly
Christians asNem
we strive
to remain
lekommunikáció.
lehetett
mobilfaithful
to serve
our Lord
Jesus
Christ.
telefonon
rákérdezni
a sor
elején,
hogy
On behalf
of rendben
our church,
we Közel
send our
hátul
minden
van-e.
két
special
to the convention.
We
milliósgreetings
nép, asszonyok,
gyermekek,
pray
yourjuhok,
meetings
will szekerek,
be fruitfulvégeand
öregek,
barmok,
that
you have
a blessed
time
together.
láthatatlan
konvoj.
A Veres
tenger
partGod
all. megpihennek. Egyján Bless
tábortyou
vernek,
szer
felröppen
a hír,
az Kish
egyiptomi
Withcsak
Christian
Love,
Ethel
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban.
a tenger,Imögöttük
az ellenség.
PS: Elõl
Personally,
miss attending
the
convention.
It has
been, and
stillIstenhez,
is, near
A nép elõbb
segítségért
kiált
and
dearpedig
to myneki
heartesik
- anMózesnek:
important part
aztán
Mit
oftettél
my life.
Personal
greetings
velünk,
miért
hoztál to
ki all.
minket

YOUTH
CAMP
- RAMA
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10, 11. Jobb

lett volna szolgaként meghalni Egyip(continued)
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
to
think
a lot nagyon
about my
grandfather.
hite,
de még
gyenge
az a hit.Papa
Ha
was
a
true
inspiration
to
my
relationship
jól mennek a dolgok, tisztelik
az Urat,
with
as he
served
thepániLord
de haGod
balul
ütfaithfully
ki valami,
máris
while always seeking peace. Just months
kolnak és
Ki volt
a
before,
he bûnbakot
had madekeresnek.
the long trek
from
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
Perecseny to Los Angeles to witness my
Mellesleg,
sok keresztyén
ezen
a
baptism.
All the
memories Itart
had
with
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
okosabb,
mint a nép, csak
Papa
werenem
piling
up and
giving
me comfort
in beszédét
his
hisz Istenben,
és a hit
mondja
parting.
the funeral
tovább azAsüldözött
szabadoknak. Ha
came
around,
I wasaz Õ beszédét.
Isten az aki,
akkor teljesíti
witness
toMózes.
the hundreds
Ebben hitt
of people
camevolna
out tovalaki MózesHa azt that
kérdezte
pay their final goodbyes to
tõl: Mikor
teljesítiItIsten,
amit megígért?
my
grandfather.
really
Erre
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
showed how large of an
hogy:
Nem
tudom.
Ha
valaki
azt
kérimpact he had on all the
dezte volna:
people
aroundMózes,
him. mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
That same night, I got
bennünketwith
ebbõlmy
a lehetetlen
together
family helyzetbõl?
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
to discuss my plans for
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
the week. By the grace of God, tumy
dok! Azwere
Úr harcol
a lehetetparents
lettingértetek,
me flyés
back
2 days
lenbõltoisget
ki to
tudRama
vezetni,
Õ az Úr. of
later
formert
the back-end
theEz
youth
week.hit.
God
wasazt
truly
working
a bibliai
Hinni
jelenti,
koin
the most
unexpected
of ways.
After
molyan
veszem
azt, amit Isten
mond,
ha
not
telling
anyone
at the camp
thatis.I
annak
minden
ellentmondani
látszik
was
I bargedszabadít
into their
evening
Nemcoming,
tudom, hogyan
meg,
csak
service
Wednesday
only to
várok rácome
és hiszek
benne, ésnight
amit nekem
be
joyfully
reunited
with pedig
my friends
mond,
megteszem.
A többi
az Õ
who have become family. Rama has
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
lefé-in
helped me build relationships based
kezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
God that can be found nowhere else.
bocsátani
az egyiptomiakra...
a
The
movement
we have goingmind
in the
Szabadító Úr
feladata. Õ
viszi véghez
American
Hungarian
Baptist
Youth ais
szabadítástOur
kegyelembõl.
Hit által
powerful.
youth is thriving
in fothe
Lord
making
thisáltal
an élhetsz
amazing
spiritual
gadhatod
el. Hit
szabadon,
home.
My whole
experience
leading up
bár mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
to
my return in mert
Ramaaz
is aÚr
testament
that
gyõzelmesen,
hadakozik
God
works
in
the
most
mysterious
of
érted.
ways.
God
has
a
plan
set
out
for
each
and
A tengerparton a halál kapujában
everyone one of us that we may or may
álltak,
Isten We,
pedig
not expect.
asmegnyitotta
Christians, számukjust have
ra
az
élet
kapuját,
és
átléptek
a hato know to always trustõkGod
and pray
he
lálból azhis
életbe.
reveals
plan for us.
We
you and
you Papa,
Eztlove
a lépést
te semiss
halogasd!
Zsigmond
Balla
Lukács Jr.
János

With it not even
being Egyház
a full week
Magyarországi
Baptista
since
my
return
from
the
VBS
week at
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Florida,
I
had
to
prepare
my
heart
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. and
set
my mind on another opportunity
www.baptista.hu/berettyoujfalu
to get closer to God at Rama. As the
week of camp approached, I wanted
Testvéreink
Jézus
KrisztoKedves
know more
about the
chosen
topic
tusban!
of temperaments and understand how
Kedves
Amerikai
Baptista
God
would
use suchMagyar
a message
to reach
Szövetség!
the youth. The leaders chose to start
off
camp
with an introduction
on the
„Nem
igazságtalan
az Isten, hogy
topic, explaining
how there areés four
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
a
different types
temperaments,azwhich
szeretetrõl,
melyetoftanúsítottatok
Õ
are iránt,
sanguine,
melancholic,
neve
amikor choleric,
szolgáltatok
és szoland aphlegmatic,
gáltok
szenteknek.” and
(Zsidthat
6:10)each one
has their own individual nature and
characteristics.
temperaments
Köszönjük, hogyThese
gondoltak
ránk nehéz
helyzetünkben.
also
have their own advantages and
Imaházunk augusztus
leomlása
és
disadvantages,
whichvégi
wouldn't
qualify
lebontása
után jó reménységgel
one temperament
better than the vaother,
gyunk
afelõl, hogy
benbut rather
makesIsten
the megsegít
temperament(s)
nünket
egypossess
új és szép
hajlékot építeni
we do
distinctively
unique
istentiszteletek
Õ neve
dicsõbecause Godcéljára,
createdazus
in His
image
ségére.
A munkálatokat
jövõ
tavasszal
and gifted
us with our
own
personal
kezdjük
meg, addigThe
a nem
tervetemperament(s).
rest várt
of the
week
zéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
was split up byLisztes
having
a leader
focus
Tibor
presbiter
on one temperament, explaining the
===========================
qualities, advantages, and disadvantages
that regard to the discussed temperaVÁRJ
MÉG!
ment. Each
day, we
dove into the Word
byJózsué
trying 3:16
to attach
the 14,21-22)
temperament for
(2Móz
the day to a character from the Bible,
and analyzed how thatMegállt
character
used
a víz.
the advantages
of
their
temperament
Minthogyha óriási kéz
to glorify God. On
Wednesday,
tartotta
volna föl,we
learned about the optimistic,
carefree,
megállt,
and social sanguine temperament. The
s rakásra gyûlt,
following day, we looked at the more
feszült,and
natural born leader, productive,
hullámra
hõkölt.On
goal orientedhullám
choleric
temperament.
Megállt
Friday, we had the by yourself, overly
sensitive, perfectionist egy
and percre,
thinking
amíg a túlsó
melancholic temperament.
Onpartra
the last
át nem
day, the leaders concluded
withértünk.
the more
people's person, peaceful, helpful, and
még Uram!
"in the background"Várj
phlegmatic
tempeKezed ne vedd el!
rament.
itt vagyok,
For me, theMég
daymindig
that stood
out from
mégwas
mindig
itt vagyunk
sokan.
the week
certainly
Saturday,
when
we learned about the phlegmatic temperament, since
that was
the (1977)
temperaHerjeczki
Géza

2010.szeptember
szeptember
2016.

ment
that most resembled
my nature
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
and personality. Phlegmatic people are
folytatás
az 1.tend
oldalról
the
ones that
to stay in the back
and
don't
get
the
spotlight
that
Az élet gyötrelem, de azért van
mitother
enni,
people
might
get.
After
I
absorbed
and
van húsosfazék, fokhagyma és uborka,
és
understood
the
information
regarding
a
a tisztességes temetéshez való jogukat is
phlegmatic person, it made me realize
megtarthatták.
élet egy merõ
kinlódás,
how
important Az
a phlegmatic
person
can
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
be in the church by the way they serve
mintglorify
a semmi,
úgy sincs
kilátás ennél
and
the és
Lord.
The actions
of a
többre. Fogadjuk
el ainhelyzetet,
és azmight
adott
phlegmatic
person
a church
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
not
get all the
attention
in the world,
Hányan
tengetik
az
életüket
is
but the work that's done for the ma
Lord
a rabszolga-gondolkodással?
isezzel
valued
the same as any other deed
tengette for
az életét
míg el
that'sÍgyintended
glory. Izráel
Throughout
nemweek,
jött hozzá
Szabadító
ki nem
the
there awas
also aésseparate
hozta mentioned
õket a szolgaság
házából.
theme
of how
Jesus, while
he was on Earth, possessed all four of
theseMilyen
temperaments.
He only had
the
a mi Szabadítónk?
2Mózes
advantages
of
these
temperaments
and
12:42-ben találunk egy különös mondaused
them to serve, glorify, and honor
tot Istenrõl.
the Virrasztott
Heavenly az
Father.
Likewise,
we
Úr azon
az éjszakán,
should
use
our
temperament(s)
that
God
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
had
giftedazus
with
éjszaka
Úré
volt.to reflect the glory,
honor,
and praise
back ontovan
Him.
All ina
Micsoda
evangélium
ebben
all,
there
wasn't
too
much
to
complain
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
about this week; there were memorable
Izráel õrizõje
nem this
szunnyad
és with
nem
moments
throughout
week full
alszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
az
great discussions, amazing people, and
Úr azon az fellowship.
éjszakán, amikor
unforgettable
Lastly, Ikihozta
would
népét
Egyiptomból?
like
to thank
all the people that put their
Emberileg
– Istenthis
mindent
time and effort szólva
into making
week
félretett God
és csak
az Õ népére
azon
possible.
willing,
I hope figyelt
I can come
éjszakán.
A and
szabadulás
minden
toazRama
next year
continue to
build
mozzanatát
személyesen felügyelte,
the
faith.
minden pillanatot figyelõ
tekintetével
Pisti Szabo
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen
gondoskodik róluk,
A
Christ Centered
Lifeés
mindent félretéve figyel rájuk?
1:21
1500Philippians
évvel késõbb ismét
virrasztott
az
Isten
a
Gecsemáné
kertben,
azon a
What do you need to have a "Christ
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
Centered Life?" First of all, you need
azon aSohúsvét
hajnalon,that
amikor
Christ!
let's imagine,
Jesus ais mi
in
szabadításunk
történt.
front
of us. What
else do you need? A
bizonyságom
vanthat
arlife, Sõt,
or aszemélyes
person. So,
let's imagine
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
this person is also in front of us, near
28 évvel
ezelõtt
télidoing
estén,
amikor
Jesus,
but off
to theegy
side,
whatever
rólam ishim.
lehulltak
bilincsei.
pleases
Now,a rabtartó
how does
a life
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. MISSIONARY
Elindultak tehát. Fund
Nem volt telekommunikáció.
lehetett mobilThe purpose: Nem
supporting
the
telefonon
rákérdezni
elején,
hogy
missionary
initiativesa sor
of our
young
people.
Donations
thisKözel
fundkét
hátul
minden
rendbenfrom
van-e.
will be nép,
allocated
by the Missionary
milliós
asszonyok,
gyermekek,
and
Benevolence
Board
at végeits
öregek, juhok, barmok,
szekerek,
mid-year konvoj.
meetings.
The tenger
written
láthatatlan
A Veres
partapplications
addressed
to the MBB
ján
tábort vernek,
megpihennek.
Egyshould state the goals and the
szer
csak felröppen
a hír, aztrip,
egyiptomi
duration
of the mission
and
sereg
közeledik.
a pánik
a táborshould
include aKitör
letter
of support
ban.
tenger,ofmögöttük
az ellenség.
fromElõl
theapastor
the applicant.
A nép
elõbb segítségért
Istenhez,
Contributions
can bekiált
mailed
to
aztán
pedig neki
esik on
Mózesnek:
the Treasurer
(address
page 2). Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

9. oldal
3. oldal

become
"Christ
Centered?"
does
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10,How
11. Jobb
alett
typical,
self-centered
person
become
volna szolgaként meghalni Egyip"Christ
A life van
transformation
tomban.Centered?"
Kiderül, hogy
a népnek
needs
to
happen.
This
hite, de még nagyon gyengeself-centered
az a hit. Ha
person
is drawn
by God's
love and
jól mennek
a dolgok,
tisztelik
az makes
Urat,
adeconscious
decision
to
follow
Jesus
and
ha balul üt ki valami, máris pánito make Jesus the Lord of his life. As a
kolnakofésthis
bûnbakot
keresnek.
volt a
result
decision,
ChristKi
indwells
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
that person, and he starts living out what
Mellesleg,
sokJesus.
keresztyén
tart ezen
a
he learned
from
To illustrate
this,
szinten
a
hitéletében.
now imagine that Jesus is standing in
Ekkor
jut Isten
front
of theMózesnek
person andeszébe
when people
look
ígérete.
6-8. Isten
megígérte,
at
him, 2Mózes
they no 6:
longer
see the
person,
hogythey
megszabadítja
egyiptobut
see Jesus in õket
him. az
This
should
be
thekezébõl,
ultimateésgoal
of every
miak
beviszi
népétChristian!
az ígéret
Now,
let'sAkkor
examine
thenem
following.
How
földjére.
tehát,
kell félni
a
does
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is it
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thata this
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nép process
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happening
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What about the non-Christians?
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?
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Robert
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Mózes,
monddand
meg
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szabadít
meg"For
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The apostle
states that:
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a lehetetlen
helyzetbõl?
me,
to live ebbõl
is Christ..."
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1:21
NIV),
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Mózesmeaning,
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hogy: about
Nem tudom!
Egyet
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have
dok! AzitÚr
harcolway:
értetek,
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lenbõl isI'm
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az worth
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living
without
Jesus!
What
are kothe
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What
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minden
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Õ
making sure that whatever happensazthat
feladata.
Útattheir
nyitni
a tengeren,
leféday
improves
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among
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look
out for
my decision
will
gadhatod
el.myself,
Hit általsoélhetsz
szabadon,
reflect
what
is
good
for
me,
or
whatever
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me.
lálból
The
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now live in the body, I live by
faith
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who loved me
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se God,
halogasd!
and gave himself for me." (Galatians
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elfeledkezzék
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és a
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before
meeting
were destructive
neve
iránt,
amikor Jesus
szolgáltatok
és szolgáltok
szenteknek.”
(Zsid
6:10)
and asinful,
and that
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tására
fogjuk
kedves
testvérek
sins,számunkra
we should eljuttatott
develop a összeget:
radical love
által
for God's
Bible.
$5,000,
azazword,
ötezerthe
dollárt.
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át nem értünk.
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and
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in me. Why is that?
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why
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world
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what
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that
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way
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házából.
Becoming Christ Centered requires
a new
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thinking
lately?
Are
your
thought
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12:42-ben találunk egy különös mondaor are they coming from God? Are you
tot Istenrõl.
still thinking in a self-centered way?
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
Be careful what you are thinking about,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
because your actions will most likely
éjszaka
azwhat
Úré volt.
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from
you are thinking about.
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doing
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csütörtök evil
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everything
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your alife:
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a mi
sin,
anything
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történt.you, and wanting
sinful
thoughts control
Sõt,that
személyes
bizonyságom
vanput
arthings
are wrong....
But now
ról,
hogy
velem
együtt
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28 évvel
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temper,
doingegy
or téli
saying
things
to
rólam
is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
hurt
others,
and saying
shameful
things.
Don’t lie to each other. You have taken
Üldözött
gyõztes
szabaoff those
old szabadok,
clothes—the
person
you
dok.were
Elindultak
Nem you
volt did
teonce
and thetehát.
bad things
lekommunikáció.
lehetett
mobilthen."
(Colossians Nem
3:5,8-9
ERV)Yes!
telefonon
rákérdezni
a sorfor
elején,
The
message
is the same
us. Ifhogy
we
hátul
minden
rendben
van-e.
két
want to live a Christ-centeredKözel
life, we
milliós
nép,
gyermekek,
must
put off
theasszonyok,
old, dirty, self-centered
öregek,Let
juhok,
barmok,
szekerek,
végedesires.
me ask
you. Are
you willing
A Veres
tenger
toláthatatlan
let Christ konvoj.
live in you?
Then,
startpartthe
ján tábort
vernek,like
megpihennek.
Egyprocess
of looking
Jesus by getting
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felröppen
a hír,with
az egyiptomi
rid
of csak
the old
self. Start
deciding
sereg
Kitör
táborthat
youközeledik.
will throw
out aatpánik
least atwo
(2)
ban. Elõl
tenger,
ellenség.
things
thataare
still mögöttük
present inaz
your
life.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
To be pedig
continued
the next
issue. Mit
aztán
nekiinesik
Mózesnek:
Attila Kulcsar
tettél velünk, miért hoztál
ki minket
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Egyiptomból?
2Mózes 14:(1951-2016)
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18 esztendőt
töltött
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az
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missziómezőn.
Ezekben
az
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években
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próbán
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hitéletében.
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az ő tehát,
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egy
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vég, Isten
folytatást ígért.
Most az a
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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 Mózes2015
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Szetõl:
Mikor
teljesíti Isten,aamit
megígért?
retetszolgálat különleges mentőakciója
Erre Mózes
csakvissza
azt válaszolhatta
volna,
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hogy:
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is ki tud
vezetni,
mert ÕSzövetség
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Szabadító
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BOLDOGOK (2)
"Boldogok, akik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak." Mt 5,4. Sokan sírnak,
de nem boldogok. Nem jó helyen és nem
jól sírnak. Az Ige ajánlja, hogy "keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt
és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs
messze egyikőnktől sem. Mert őbenne
élünk, mozgunk és vagyunk." ApCsel
17,27-28. Isten megtalálása a sírok boldogsága.
Az ember tudja, hogy ez a "sós-patak", a fájdalommal zárt szemhéjak alól
folyik, amióta az ember elvesztette Istennel való életét. A könnyek meg tudnak lepni, előtörni és "kiteríteni" titkolt
érzéseinket. Az ember számára a legfájdalmasabb a halál ténye. Ezen változtatni nem tudunk, hogy: "a bűn zsoldja a
halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig
az örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban." Rm 6,23. Isten nincs messze senkitől sem, mondja Pál apostol. Csak meg
kell szólítani. El kell sírni bánatunkat,
mert nála kész a vigasztalás, az pedig
az örök élet. "Monda néki Jézus: As�szony, mit sírsz? Kit keressz? Az pedig
azt gondolván, hogy ő a kertész, monda
néki: Uram, ha te vitted el őt, mond meg
nékem, hova tetted őt, és én elviszem.
Monda néki Jézus: Mária! Az megfordulván, monda néki: Rabboni! ami azt
teszi: Mester!" Jn 20,15-16.
Mária meg tudta mondani sírásának
okát. Te miért sírsz? Igaz, Mária Jézus
holttestét kereste, de az Élő Urat találta
meg! A Máté 28 elején az angyal bátorítja az asszonyokat: "Ti ne féljetek, mert
tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt mert feltámadott, ahogy
megmondta." Az asszonyok bánata
örömre fordult, és ez örömhírnek terjesztői lettek. A megvigasztalódott szív
alkalmas a szolgálatra. Az élő Krisztusról csak azok tanúskodhatnak, akik találkoztak vele. "Az pedig annak akarata,
aki elküldött engem, hogy mindaz, aki
LÁTJA a Fiút, és hisz őbenne, örök élete
legyen; és én feltámasztom azt az utolsó
napon." Jn 6,40.
Manapság sok a "száraz" bizonyságtétel. Leginkább azt mondják, hogy
"befogadták" az Úr Jézust. Kérdezte is
tőlem egy leány, hogy ő nem olyan boldog, mint mások pedig ő is befogadta az
Úr Jézust. És mit mondott neked Jézus?
- kérdeztem. Nem tudom, volt a válasz.
Akkor te nem is találkoztál Vele? Jézus
engedélye nélkül nem lehet őt "befogadni." Jézus előtt nem lehet "állva" maradni. János apostol ájultan esik össze. Pál
apostol leesik a lóról. Péter apostol térdre hull, és azóta sokan mások. Elődeink
azt szokták mondani: ha nem sír a megtérő, sírni fog a gyülekezet.
2016. szeptember

A boldog, felszabadító sírás a bűnös
nőé volt, aki nem törődve a vendégek
véleményével, felháborodásával, hála
könnyeivel áztatta Jézus lábait. "És szólt
Jézus: asszony megbocsájtattak a te bűneid... a te hited megtartott téged, eredj
el békességgel." Így vigasztalja János
apostolt egy a vének közül, a Jelenések
5,5-ben: "Ne sírj, mert győzött a Júda
nemzetségéből való oroszlán, Dávid
gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétjét."
Egy néger férfi álmában sír a templomon kívül. Jézus hozzá lép ás kérdi, hogy mért sír? Nem engednek be,
mondja ő. Ó, ne sírj, szól Jézus, én már
régen nem vagyok bent. Gondolom jó
ezt tudni.
"Mert az Isten szerint való szomorúság megbánthatatlan megtérést szerez;
a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez." 2Kor 7,10. Sokan azért nem
találnak vigaszt, mert világ szerint keresik azt. Júdás apostol, amikor rájött,
hogy ártatlan embert árult el, keservesen bánkódik de rossz helyen. A főpapok előtt teszi, de azok nem törődnek
az ő fájdalmával, de hatalmuk sem volt
vétkét megbocsájtani.
Sokunk tapasztalata az, amiről Pál
apostol beszél: "Áldott az Isten, a mi
Urunk Jézus Krisztusnak Atya, az irgalmasságnak atya, és minden vigasztalásnak Istene; Aki megvigasztal minket
minden mi nyomorúságunkban, hogy
mi is megvigasztalhassunk bármely
nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, mellyel Isten vigasztal minket."
2Kor 1,3-4.
Milyen nagy szükség van közösségeinkben ilyen személyekre, akik terjesztik maguk körül ezt a menyei boldogságot. Nem könnyű bűnfelismerésre

és bűnbánatra vezetni valakit. Sokakat
lehetetlen megvigasztalni. Aszáf így sír
a 77-dik Zsoltárban: "Nyomorúságom
idején az Urat keresem; kezem feltartom éjjel szüntelenül, lelkem nem akar
vigasztalást bevenni."
"Nem akarom továbbá atyámfiai,
hogy tudatlanok legyetek azok felől,
akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok,
mint a többiek, akiknek nincs reménységük." 1Thess 4,13. Egy testvérnő arról
tett bizonyságot, hogy nagyon bánkódott, mert apja megtéretlenül halt meg,
annak ellenére, hogy ő mindent megtett.
Egy másik testvér vigasztalta meg, aki
hasonlón ment át. Egy időnek kellett eltelnie, hogy megvigasztalódjon, s megértse, hogy Isten ezeknek felette áll. A
megtérések mégis Isten hatalmában
vannak.
Az Úr Jézus ismerte a bánatot, ismerte
a hitetlenség terhét, de a hit diadalát is.
"Nem mondtam-e néked, hogy ha hiszel,
meglátod majd az Isten dicsőségét?" Jn
11,40. Jézus vigasztalása mindég konkrét és valós. Ezért: "Járuljunk hozzá igaz
szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől.." Zsid 10,22.
Sok okunk van a bánatra, a sírásra.
Vannak komoly veszteségeink, de semmivel sem kevesebb, kisebb a vigasztaló. Bátorítsanak a zsoltáros szavai, és
találjuk meg mindég a vigaszt, mely bátorrá és boldoggá tesz, hogy lehessünk
hasznosak Urunk szolgálatában.
"Miért csüggedsz el lelkem,és miért
nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az
én szabadító Istenemnek." (Zsolt 42,12)
Nagyajtai Eszter

