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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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Szeretetét
hogy
adja át?
álltak, Isten pedig megnyitotta
számukÚgy,
hogy
öltött
agyagruhát!
ra az élet kapuját, és õk átléptek a haMertazamikor
lálból
életbe. Jézus „agyagruhát” öltött, amikor Isten őt mint kisgyermeket
Ezt a lépést te se halogasd!
„emberi testbe csomagolva” küldte el
értünk, akkor mi történt?
Lukács János

Az „agyagruha”
életre kelt!
Mert ahol
Magyarországi
Baptista
Egyház
Jézus
megjelenik,
oda
jön
vele
az élet is!
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Egy
Név
áll
messze
magasan
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
Minden más név felett!
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Így vallom, Jézus, boldogan:
Az Élet Testvéreink
jött Veled! AzJézus
Élet jött
Veled!
Kedves
KriszAmikor Isten megformálta az első
tusban!
Ádámot
föld porából
(agyag),
és élet
Kedves aAmerikai
Magyar
Baptista
leheletét lehelte orrába, akkor az ember
Szövetség!
„élő
lélekké”
lett. Amikor
pedig ahogy
máso„Nem
igazságtalan
az Isten,
dik
Ádám,
Jézus,
„agyagruhában”
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl ésjelent
a
meg, ott ismelyet
megtörtént
az isteniazcsoda!
szeretetrõl,
tanúsítottatok
Õ
És azóta
– az agyag,
amelyikbe
Kriszneve
iránt, isamikor
szolgáltatok
és szoltus beköltözik,
„élő(Zsid
lélekké”
gáltok
a szenteknek.”
6:10)lesz! Még
ma is – minden alkalommal, amikor beKöszönjük,
gondoltak
ránk
ne-akik
költözik
egyhogy
ember
életébe....
„Ti,
héz
helyzetünkben.
holtak
voltatok vétkeitek miatt..., titeket
augusztus
leomlása
és
isImaházunk
megelevenített!”
Devégi
ennek
az a titka,
lebontása
utánlehetséges,
jó reménységgel
vaez csak úgy
ha Ő bennünk
gyunk
Isten amegsegít
él, haafelõl,
ott vanhogy
bennünk
KrisztusbenLelke.
nünket egy új és szép hajlékot építeni
Újjászületés!
Új Élet!
istentiszteletek
céljára,
az Õ„Aki
neve Krisztusdicsõban van,
új teremtés azjövõ
– mert
Krisztus
ségére.
A munkálatokat
tavasszal
őbenne
van!
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel
és azteengedélyek
„Amint
énbennem, beszerzésével
Atyám, és én tefoglalkozunk.
benned...” János 17:21
Tervünk
és szándékunk
végrehajÉn őbennük,
és te énbennem...”
János
tására
fogjuk
fordítani
a
kedves
testvérek
17: 23
által„Maradjatok
számunkra eljuttatott
énbennem, összeget:
és én is ti$5,000, azaz ötezer dollárt.
bennetek...” János 15.r.
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
Így valósulhat
meg, hogy
Jézus misegítségét,
továbbra is ade
minket
és
bennünkkérjük
él – láthatatlanul,
valóságoazsan,
Úrrahitfigyelõ
imádságaikat!
Minden
által (Efézus 3, 17.)! És ezt érezszolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
zük mi magunk is, amikor betölt minket
az
Ő békessége
és öröme
– de érzik máTestvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
sok
is,
akik
általunk
megtapasztalhatják
Baptista Gyülekezet nevében:
valamilyen mértékben Isten szeretetét.
Papp Dániel lelkipásztor
Mert azt aSzatmári
hatalmas
kiváltságot
adja
István
gondnok
nekünk, hogy az
ő
szeretetével
tölti
meg
Lisztes Tibor presbiter
szívünket. „Ahogy én szerettelek titeket,
===========================
úgy szeressétek ti is egymást!” – mondta tanítványainak akkor, és mondja ma
VÁRJ MÉG!
is, minekünk.
Szeretet
ad életet,
Józsué 3:16
(2Móz
14,21-22)
Senkit, soha nem feled.
A halálból kiragad,
Megállt a víz.
És örökre
megmarad.
Minthogyha
óriási kéz
tartotta
volna föl,
„Ez a mi kincsünk
cserépedényekben
van... Törékeny agyagban, megállt,
cserépben,
s rakásra
amelyet Ő majd átformál,
hogygyûlt,
hasonfeszült,
ló legyen az Ő csodálatos, feltámadási
testéhez. hullám hullámra hõkölt.
Megállt
Mindez nemcsak csodával
határos
egy
percre,
módon, hanem csodálatos, igaz,
valósáamíg a túlsó partra
gos módon!
át nem értünk.
Így adja át szeretetét – életre keltve
azt az agyagruhát! Azt
embert!
Várjazmég
Uram!Egy
Pétert. Egy Katit... Kezed
egy Lacit,
egy el!
Magne vedd
dit. És ahogyMég
engedjük,
bennünk
mindighogy
itt vagyok,
éljen, még
terjed
az élet
nárdusmindig
itt csodálatos
vagyunk sokan.
illata!
Williams
Herjeczki
Géza Ané
(1977)

4.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az ÁHÍTAT
1. oldalról

„Isten
valamennyideígérete
őbenne
lett
Az
élet gyötrelem,
azért van
mit enni,
igenné,
és
őbenne
lett
ámenné
az
Isten
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
dicsőségére
miáltalunk”
1,20). is
a tisztességes
temetéshez(2Kor
való jogukat
megtarthatták.
Az
élet
egy
merõ
Ünneplésünk okát és módjátkinlódás,
hirdeti
reménytelenség
és halál.ugyanakkor
De hát ezis jobb,
ez a roppant gazdag,
namintegyszerű
a semmi,mondat.
és úgy sincs kilátás ennél
gyon
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
Kezdjük apróbáljuk
módjával!
Jézus apostolai,
keretekben
elviselhetõvé
tenni.
Pál és
társai tengetik
vezetnek az
bennünket
Hányan
életüket az
maIs-is
ten
dicsőítésében.
A
„miáltalunk”
róluk,
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
de rólunk
is szól, mindenkiről,
akimíg
Jézusel
Így tengette
az életét Izráel
Krisztusban Isten szavahihetőségéről
nem jött hozzá a Szabadító
ki nem
megbizonyosodott.
Születése és
történetét
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
olvasva is vigyázunk, hogy az evangéliumi beszámolót és az apostoli tanítást
Milyenátaszokásaink,
mi Szabadítónk?
2Mózes
ne fessék
vagy, netán
a
12:42-ben találunk
egy különös
mondahitetlenségünk.
Valljuk,
hogy Isten
ígétot Istenrõl.
rete
az inkarnációról valóra a történelVirrasztott
az Úr
azon hogy
az éjszakán,
münk
egy napján,
de úgy,
örökre
amikor
kihozta
õket Egyiptomból.
Ez az
testet
öltött
közöttünk.
A Józsefnek,
éjszaka az
Úréútmutatás
volt.
álomban
adott
a névadásra,
evangélium
van ebben
és a Micsoda
név jelentése
ezt „harangozta
be”.a
Immánuel,
velünk
az Isten.az Úr. Pedig
mondatban?
Virrasztott
Izráel
nemünnepeljük,
szunnyad és
nem
Nem aõrizõje
Jézuskát
hanem
alszik.ígéreteinek
Mit jelent az,a hogy
virrasztott az
Isten
megvalósulását,
Úr azon
az éjszakán,
amikorelérhető,
kihozta
amely
minden
ember számára
népét
Egyiptomból?
úgy, ahogyan Isten kegyelme kínálja
szólva – Az
Istenapostolok
mindent
azt, Emberileg
Jézus Krisztusban.
félretett
és csak
az Õ népére
figyelt
azon
így
tanítottak
Jézusról,
és így
imádták
az Az
éjszakán.
A szabadulás
minden
Őt.
Úr istensége
nem egy különösen
mozzanatátember
személyesen
felügyelte,
engedelmes
átminősülésének
az
minden pillanatot
tekintetével
eredménye,
ahogyanfigyelõ
a mormonok,
az
kísért végig.vagy
Hát kicsoda
ez tanúi
a rabszolga,
unitáriusok,
a Jehova
tanítkoszos,
hogy az Nem
Isten
ják.
Jézus rongyos
az Úr, Ő anép,
mi Istenünk.
személyesen
róluk,
és
azzá
lett, hanemgondoskodik
Öröktől fogva
az. Az
üdvözítés
terve, megváltásunk,
mindent félretéve
figyel rájuk? és az új
élet 1500
valósága
mindig
szólt;
évvel
késõbbKrisztusról
ismét virrasztott
egyedül
Isten képes kertben,
erre. Az Ígéret,
az Istencsak
a Gecsemáné
azon a
a csütörtök
Gondolat,éjszakán,
a Logoszazon
volt, amielőtt
mi
pénteken,
lettünk
testet öltésben
közénk
azon avolna.
húsvétA hajnalon,
amikor
a mi
jött,
hogy lássuk
mi is. Ünneplésünk
szabadításunk
történt.
ezértSõt,
Krisztus-központú,
és mintvan
ilyen
személyes bizonyságom
arIsten
szavahihetőségének
a boldogító
ról, hogy
velem együtt virrasztott
az Úr
beismerése:
magasztalás.
28 évvel ezelõtt
egy téli estén, amikor
rólam
is lehulltak
bilincsei.
Az ünneplés
oka?a rabtartó
Az, hogy
a próféták által ígért Messiás itt van velünk.
szabadok,gyakran
gyõztes idézett
szabaAz Üldözött
evangéliumokban
dok. formula,
Elindultak
tehát. Nem volt
tejézusi
a „bizony-bizony
monlekommunikáció.
lehetettazmobildom
néktek” az Úr Nem
ámenezése
Atya
telefonon rákérdezni
sor elején,
hogy
akaratának.
A szó, a ahang
versenyzik
hátul aminden
rendben van-e.
két
benne
megvalósulással,
mertKözel
Isten teremtő
ereje
hatasszonyok,
Jézus ajkángyermekek,
is. Mielőtt
milliós
nép,
megértenénk,
Tőleszekerek,
hallunk, végemár
öregek, juhok,amit
barmok,
meg
is történik
az, mert
Immánuel:
veláthatatlan
konvoj.
A Veres
tenger partlünk
azvernek,
Isten. Így
köszönt az öreg
ján van
tábort
megpihennek.
EgyJánosra
a pátmoszi
évtizeszer csak
felröppenátélésekben,
a hír, az egyiptomi
dekkel
a
mennybemenetel
után
is
Úr,
sereg közeledik. Kitör a pánik a az
táboraki
nem
többémögöttük
magunkra
minket:
ban.
Elõlhagy
a tenger,
az ellenség.
„ezt
mondja
Ámen, a hű
és Istenhez,
igaz biA nép
elõbbazsegítségért
kiált
zonyság,
az Isten
kezdeaztán pedig
neki teremtésének
esik Mózesnek:
Mit
te…”
(Jel
3,14).
tettél velünk, miért hoztál ki minket

2016. december
3. oldal

Dicsőíttetik Isten
általunk
is,11.
mert
JéEgyiptomból?
2Mózes
14: 10,
Jobb
zus
Krisztusban
megtaláltuk,
megéljük,
lett volna szolgaként meghalni Egyipés
következetesen
hirdetjük
hogy
tomban.
Kiderül, hogy
van aazt,
népnek
„velünk
az
Isten”?
Hisszük,
hogy
isteni
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
segítséget
hiábatisztelik
várnánk?
Vagy,
jól menneknélküle
a dolgok,
az Urat,
pozitívan:
Krisztusban
nyertünk
és
nyede ha balul üt ki valami, máris pánirünk meg mindent?
kolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
Miáltalunk?
hibás,
hogy ide Hogyan
jutottunk?gyakorolta ezt
Pál?Mellesleg,
Íme, egy sok
példa
az imaéletéből:
keresztyén
tart ezen a
„Ezért
meghajtom
szinten a hitéletében. térdemet az Atya
előtt,
akiről
neveztetikeszébe
mindenjutnemzetEkkor
Mózesnek
Isten
ség mennyen és földön, hogy adja meg
ígérete.
2Mózes
6:
6-8.
Isten
megígérte,
nektek dicsőségének gazdagsága szehogy hogy
megszabadítja
õket
az egyiptorint,
hatalmasan
megerősödjetek
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az ígéret
az Ő lelke által a belső emberben,
hogy
földjére.
Akkor
tehát,
nem
kell
félni aa
Krisztus lakjon hit által a szívetekben
jelen veszedelemtõl,
mert ezéscsak
egy
szeretetben
meggyökerezve
megalapozva,
hogy képesek
legyetek Nem
megérteni
rövid epizód
a nép életében.
ez a
minden
szenttel
együtt,
hogyMost
mi aazszévég, Isten
folytatást
ígért.
a
lesség,
hosszúság
magasság
és
mélység,
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk
Isten
és
megismerjétek
Krisztus
minden
ismeszavára.
Így bátorítja
Mózes
a népet:
Ne
retet
felülhaladó
hogy így beféljetek!
Álljatokszeretetét,
helyt, és meglátjátok
teljesedjetek
az Isten
hogyan szabadít
meg egész
ma azteljességéig.
Úr benneAki kéréseink és gondolataink mértékén
teket!
2Mózes
14:
13,
14.
felül is képes minden bőségesen megtenMózes
nem okosabb,
mint a ereje
nép, csak
ni az
ő bennünk
munkálkodó
szehisz azé
Istenben,
és a hit
beszédét mondja
rint,
a dicsőség
az egyházban
Krisztovább
üldözött
szabadoknak.
tus
Jézusazáltal,
minden
nemzedékenHaát
Isten az aki, akkorÁmen.”
teljesíti (Ef
az Õ3,14-21)
beszédét.
örökkön-örökké.
Ebben
hitt
Mózes.
Ez az Immánuel –korszak imája, az
Ha azt kérdezte
valakinyitányát
Mózesüdvtörténeti
koré, volna
melynek
angyalaival
hirdettette
a „bettõl: Mikor teljesíti
Isten,meg
amitIsten
megígért?
lehemi
mezők
felett”.
Erre Mózes
csak
azt válaszolhatta volna,
-- Könyörögjünk
ünnephogy:
Nem tudom. megszentelt
Ha valaki azt
kérlésért!
dezte volna: Mózes, mondd meg neJózsef
künk, hogyan Novák
szabadít
meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
AMIKOR
MEGLEPETÉSEK
hogy:
Nem tudom!
Egyet azonban tudok! Az Úr harcol
értetek, és a lehetetÉRNEK…
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Minden
értelmes
ember
jól tudja,
Ez a bibliai
hit. Hinni
azt jelenti,
kohogy
felénk
hamarosan
közeledik
a tél.
molyan veszem azt, amit Isten mond,
ha
Mégis
az idei első
fagy, hó, jég
meglepannak minden
ellentmondani
látszik
is.
het
Csupán
a meglepődés,
Nembennünket.
tudom, hogyan
szabadít
meg, csak
még nem baj. Viszont, ha balesetet, kárt
várok rá és hiszek
benne,
és amit nekem
szenvedünk,
akkor
emlékezni
fogunk
mond,
megteszem.
A
többi
pedig aztudÕ
rá! Más esetben előre nem látható,
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
leféható fordulatok okozhatnak kínos helykezni sőt
a harcikocsik
zetet,
riadalmat. kerekét, homályt
Csak Isten
mindent előre, mi
nem!
bocsátani
az tud
egyiptomiakra...
mind
a
Több
esetben
szívesenÕ figyelmeztetne
Szabadító
Úr feladata.
viszi véghez a
bennünket,
jelentené ki nekünk
az
szabadítást kegyelembõl.
Hit általisfoelőttünk
áldást,
esegadhatodálló
el. Hit
általörömet
élhetsz okozó
szabadon,
ményeket,
sorsdöntő,
esetleg vebár mindig vagy
üldözötten,
de ugyanakkor
szedelmes fordulatokat. Ki figyel Rá?
gyõzelmesen,
az szemét,
Úr hadakozik
Ki
tartja nyitvamert
fülét,
szívét?
érted.
Olykor annyira elbűvölhetnek saját célA tengerparton
a halál
kapujában
jaink,
lehetőségeink,
sikereink,
hogy
álltak, Istenazokon
pedig megnyitotta
valójában
kívül nem számukhallunk,
ra az életészlelünk
kapuját, és
õk átléptek
halátunk,
semmit
sem! aSzólhat
ilyenkor
Isten! Máskor pedig szinte
lálból
az életbe.
megbénít tájékozatlanságunk, tudatEzt a lépést
te se halogasd!
lanságunk
bizonyossága.
Tisztában vagyunk azzal, de merünk-e
Lukács hitből
János faka-

dó
kérdéseket feltenni
a mindent
Magyarországi
Baptista
Egyház tudó,
tökéletesen
bölcs
Istennek?
Kérünk-e
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
tanácsot,
világosságot
Tőle?
Kivárjuk-e
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
türelemmel a válasz érkezését?
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Természetesen vannak olyan területei
életünknek, amelyek alapos és elfoguKedves
Testvéreink
Jézus Kriszlatlan
kielemzése
lehetőséget
teremt a
tusban!
várható események előrejelzésére és az
Kedvesvaló
Amerikai
Baptista
azokra
komolyMagyar
felkészülésre.
Még
Szövetség!
jobb, ha meg tudjuk előzni, ki tudjuk
védeni
nemkívánatos
„Nem aigazságtalan
az fejleményeket.
Isten, hogy
Viszont,
amikor
egyidőben
sok irányba
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl
és a
figyelünk,melyet
könnyen
megtörténhet,
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az hogy
Õ
hiányosan,
tévesen
mérjük felésa szolhelyzeneve
iránt, amikor
szolgáltatok
tet, aa kilátásokat.
valamit nem
gáltok
szenteknek.”Valakit,
(Zsid 6:10)
veszünk figyelembe! Hozzá kell tennünk,
hogy hogy
eddigigondoltak
tapasztalatunk
Köszönjük,
ránk ne-nem
mérvadó
mindenben!
héz
helyzetünkben.
Máskor pedig,
bár végi
éberen
figyelünk,
Imaházunk
augusztus
leomlása
és
lebontása
után jó
vatisztán látunk
és reménységgel
e miatt helyes követgyunk
afelõl, hogy
Istenle megsegít
benkeztetéseket
vonunk
a jövőt fürkésznünket
egy új ésleszünk
szép hajlékot
építeni
ve, mégsem
megelégedettek.
istentiszteletek
céljára,
az Õelég
neve
dicsõAmiatt sem, hogy
nincs
akaratunk,
ségére.
munkálatokat
jövõlehetőségünk
tavasszal
erőnk,A kedvünk,
esetleg
kezdjük
meg, addig
a nem folyamatokba.
várt tervebeavatkozni
a beindult
zéssel
és az engedélyek
beszerzésével
Ez különösképpen
jellemezheti
az erfoglalkozunk.
kölcsi, gazdasági, politikai, szociális és
Tervünk és
szándékunk
végrehajtársadalmi
kérdések
kezelését
részünktására
fogjuk
fordítani
a
kedves
testvérek
ről. Ne feledjük, a mi Istenünk
királyok
által
számunkra
eljuttatott
összeget:
Király
és uraknak
Ura, Mindenható!
$5,000,
azaz ejtett
ötezerki
dollárt.
Sohasem
kezéből embereket,
népeket!
ragadtak
ki ellenőrEzúton isSohasem
megköszönve
testvéreink
segítségét,
továbbra is folyamatokat,
a minket és
zése alólkérjük
eseményeket,
azkorszakokat,
Úrra figyelõügyeket!
imádságaikat!
Minden Lk
Jób 27,13-23;
szolgálatukra
áldását kívánjuk.
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módontemetéshez
Rá bízzukvaló
azokat.
Vég-is
a tisztességes
jogukat
telen kegyelméből, irgalmából bajtársai,
megtarthatták.
Az élet egy
merõ munkáikinlódás,
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keresztyén
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imaházakat,
sem
tornyos
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a népnek
szemű
kérte
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máris pánikor leült a beteg ágya mellé, azt mondta
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
Kineked”.
volt a
neki,
hogy
„vigasztalást
hoztam
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
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szabadítszűrődött
meg ma be
az hozzá:
Úr benneének
melódiája
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Mózes
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Ó milyen
megkönnyebbülés,
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Egyet
azonban
tuládja, a baráti kör, ismerősök, és a clevedok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetlandi gyülekezet. Drága emléke szílenbõl is ki
tud vezetni,
mert Õ az Úr.
vünkben
örökké
élni fog!
“És
Isten eltöröl
minden
az ő
Ez aazbibliai
hit. Hinni
azt könnyet
jelenti, koszemeikről;
és a halál
nemIsten
lesz többé;
molyan veszem
azt, amit
mond,sem
ha
gyász,
kiáltás,
sem fájdalom
nem lesz
annak sem
minden
ellentmondani
látszik
is.
többé,
mert azhogyan
elsők elmúltak.”
Jel 21:4
Nem tudom,
szabadít meg,
csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
Szeptember 27-én, hajnalban kaptuk a
mond, megteszem.
A többi
pedig
az Õ
megrázó
hírt a kórháztól,
hogy
nagymafeladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
lefémámat, PAP JOLÁN-t haza szólította
az
kezni
a harcikocsik
kerekét,
homályt
Úr,
öt nappal
születésnapja
előtt.
bocsátani
az egyiptomiakra...
mindoka
A gyászistentisztelet
pénteken,
Szabadító
feladata.
Õ visziahol
véghez
a
tóber
1-énÚrvolt
megtartva,
jelent
voltak
népeskegyelembõl.
számban Cleveland
szabadítást
Hit által körfonyékéről
barátok
és ismerősök.
gadhatod kedves
el. Hit által
élhetsz
szabadon,
Kulcsár
lelkipásztor
testvér
bár mindigSándor
üldözötten,
de ugyanakkor
hirdette
az
igét,
a
Zsolt
59:11
alapján:
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
„Előnkbe
jön az én kegyelmes Istenem.”
érted.
Majd Balla Ilonka megemlékezését halA tengerparton
a halál
kapujában
lottuk.
Ezt az énekkar
szolgálata
követálltak,
Isten
megnyitotta
számukte,
majd
egypedig
szívhez
szóló költeményt
ra az élet elVeres
kapuját, és
õk átléptek
a hamondott
Sándor.
„Gyönyörű
lálbólaazmennyekben”
életbe.
szép
hangzott el Nagy
Ibolya
gyönyörű
ének szólója, meEzt anéni
lépést
te se halogasd!
lyet a Kulcsár Nusika néni és Borbély
Zoltán megemlékezése
követett.
Lukács
János

A gyászistentisztelet
után,
jó volt sok
Magyarországi
Baptista
Egyház
szép,
régi
emléket
felidézni
drága
nagyBerettyóújfalui Baptista Gyülekezet
mamáról
a
jelenlevőkkel,
egy
kis
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. kávé
és sütemény mellett.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Szombaton, október 1-én helyeztük
örök nyugalomra földi maradványait.
Kedves
Testvéreink
Jézus
Krisz„És
kérdezősködni
fognak
utánad,
mert
tusban!
helyed üres lesz” hangzott a vigasztaló
Kedves
Amerikai
Baptista
ige
Kulcsár
Sándor Magyar
lelkipásztor
által az
Szövetség!
I Sámuel 20:18 alapján. Majd az utolsó
búcsút
elkísértükaz
végleges
„Nem után
igazságtalan
Isten, nyughehogy
lyére,
drága
férje
mellé.
Születésnapja
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl
és a
emlékére, melyet
mely másnap,
október
2-án
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ
lettiránt,
volna,amikor
50 darab
balloon-t engedtünk
neve
szolgáltatok
és szolfelszállni
az égbe, minden
kedves résztgáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
vevővel.
„Drága mama!
nem netudom
Köszönjük,
hogy Szavakba
gondoltak ránk
kifejezni,
mennyire hiányzik a helyed
héz
helyzetünkben.
köztünk.
Hiányzanak
a vicceid,
a drága
Imaházunk
augusztus végi
leomlása
és
lebontása
után
jó reménységgel
mosolyod...
szerető
szíved mellyel vafelnegyunk
Isten voltál
megsegít
benveltél.afelõl,
Igazihogy
példakép
számomra:
nünket
egy „derék
új és szép
hajlékot
építeni
egy igazi
asszony.”
Hitben
nevelistentiszteletek
céljára,
az Õ neveadicsõtél, ezért bátran
mondhatom:
viszontségére.
munkálatokat
látásigAdrága
mama! jövõ tavasszal
kezdjük meg,
addig
a nem
vártRebeka
terve- és
Boda Erika,
Bandi,
zéssel és az engedélyek beszerzésével
Bandika
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajElena
Pap
(A.K.A.
Jolán)testvérek
was born
tására
fogjuk
fordítani
a kedves
October
2, 1939
to Gábor
and Zsuáltal
számunkra
eljuttatott
összeget:
zsanna
(Zsombori)
Seres
in
Oradea,
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Romania. She was born the third child
is megköszönve
testvéreink
inEzúton
the family
and the only
to survive
segítségét,
kérjük továbbra
is a minket
és
past childhood.
At a young
age Elena
azaccepted
Úrra figyelõ
Minden
Christimádságaikat!
as her Lord and
Savior
szolgálatukra
Istenünk
kívánjuk.Boand was baptized
byáldását
Rev. Barnabas
kor, Sr. at her home church in Dioszeg.
Testvéri
szeretettel
Berettyóújfalui
On December
21,a 1957
she married
Baptista
Gyülekezet
nevében:
Sándor Pap, with whom she enjoyed 57
beautiful years
of Dániel
marriage,
before the
Papp
lelkipásztor
Lord called him
home.István
The Lord
blessed
Szatmári
gondnok
their marriage with
twoTibor
daughters:
Jolán
Lisztes
presbiter
and Éva.
===========================
On March 26, 1990 they arrived to the
United States of America to be with their
daughter,VÁRJ
Éva, andMÉG!
to enjoy the company
ofJózsué
their 3:16
loving(2Móz
granddaughters,
14,21-22) Erika and Gabriella whom she loved and
played a large role in their
upbringing.
Megállt
a víz.
God also blessed
her
with
two kéz
greatMinthogyha óriási
grandchildren: Rebeka
and volna
Andrew.
tartotta
föl,
She was a faithful member
of the
megállt,
Cleveland Hungarian Bethany Baptist
s rakásra
gyûlt,
Church, up until she became
wheelchair
feszült,
bound and was no longer able to attend
services. hullám hullámra hõkölt.
Megállt by
With heavy hearts she is mourned
egy
percre,
her loving family: her daughters
Jolán
amíg
(husband Sándor)
anda túlsó
Éva partra
(husband
át nem értünk.
Barnabas),
grandchildren
Erika
(husband Andrew) and Gabriella, and
még and
Uram!
great-grandchildren Várj
Rebeka
AndKezed ne
el!
rew; her nephew Ferencz
Jr. vedd
and family
from Oradea,Még
friends,
mindigacquaintances,
itt vagyok,
and the
church.
még
mindig itt vagyunk sokan.
Her memory will live forever in our
hearts! We willHerjeczki
meet again!
Géza (1977)

8.2010.
oldal szeptember

All
in: Experiencing
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás
az
1.
oldalról
Firm Faithfulness

Colossians
2:6-7
Az élet gyötrelem,
de azért
van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
Do you
a tisztességes temetéshez
valóremember
jogukat is
Hurricane
megtarthatták. Az élet egy merõMatthew,
kinlódás,
that hit the US in
reménytelenség és halál.
De
hát
ezis
jobb,
October of 2016?
mint a semmi, és úgy
sincs
kilátás
ennél
Someone said, that
többre. Fogadjuk el every
a helyzetet,hurricane
és az adott
keretekben próbáljuk
elviselhetõvé tenni.
coverage
starts
Hányan tengetik
az the
életüket
ma of
is
with
showing
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
palm trees bending
Így tengette az from
életét the
Izráel
míg of
el
force
nem
jött They
hozzá are
a Szabadító
és ki nem
the
wind!
being battered,
but
hozta
õketstrong,
a szolgaság
házából.
they
stand
because
of their roots.
In the storms of life, sometimes it feels
like Milyen
we are agoing
through a hurricane,
mi Szabadítónk?
2Mózes
and
as troubles
and egy
trialskülönös
test us,mondamany
12:42-ben
találunk
Christians
stand strong, and experience
tot Istenrõl.
firmVirrasztott
faithfulness.
How
react
az Úr
azondoazyou
éjszakán,
when
youkihozta
face the
of life? I Ez
pray
amikor
õkettrials
Egyiptomból.
az
that
as
a
result
of
this
message,
you
will
éjszaka az Úré volt.
be encouraged
to stand firmvan
andebben
be ablea
Micsoda evangélium
tomondatban?
say our motto
with all believers:
“All
Virrasztott
az Úr. Pedig
in:
Experiencing
Firm
Faithfulness.”
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
Once
you
you virrasztott
are in, then
alszik.
Mitdecide
jelent that
az, hogy
az
you
reinforce
this decision
with
your
Úr can
azon
az éjszakán,
amikor
kihozta
actions.
népét Egyiptomból?
Colossians 2:6-7, which is our key verEmberileg
szólva
mindent
se, says:
"And now,
just –asIsten
you accepted
félretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt
azon
Christ Jesus as your Lord, you must
az éjszakán.
szabadulás
minden
continue
to followA
him.
Let your roots
grow
mozzanatát
felügyelte,
down
into him, személyesen
and let your lives
be built
pillanatot
figyelõ
tekintetével
onminden
him. Then
your faith
will grow
strong
végig.
kicsoda
ezand
a rabszolga,
inkísért
the truth
youHát
were
taught,
you will
koszos,with
rongyos
nép, hogy
az Isten
overflow
thankfulness.”
(NLT)
személyesen gondoskodik róluk, és
Experiencing
Firmfigyel
Faithfulness
mindent félretéve
rájuk?
starts
with
a commitment
to virrasztott
receive
1500
évvel
késõbb ismét
Jesus
Christ.
az Isten
a Gecsemáné kertben, azon a
Our Faithéjszakán,
starts when
receive
csütörtök
azon awepénteken,
Jesus
to behajnalon,
our Lordamikor
and Savior.
azonChrist
a húsvét
a mi
Remember
Jesus’
parable about the
szabadításunk
történt.
sower
Matthew bizonyságom
chapter 13? As
Sõt,inszemélyes
van we
araccept
the velem
"Gospel
seed,"
we are saved
ról, hogy
együtt
virrasztott
az Úr
and
start aezelõtt
new life
Christ!
We
28 évvel
egy with
téli estén,
amikor
call
this
process,
“Being
born
again.”
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
By God’s grace and provision, someone
takesÜldözött
the timeszabadok,
to sow thegyõztes
seed. Our
job
szabaisdok.
to receive
it!
By
being
a
“good
soil,”
Elindultak tehát. Nem volt tewe receive it and became a part of God's
lekommunikáció.
Nem
lehetett mobilfamily, "The children
of God."
telefonon
rákérdezni
a sorweelején,
As children
of God,
start hogy
the
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
process of becoming a disciple of Jesus.
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
We must grow! Our lifelong goal is
juhok,HIM."
barmok,
szekerek,
végetoöregek,
be "LIKE
This
is a natural
láthatatlan
konvoj. A
partthing
that describes
allVeres
Christtenger
followers
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyuntil Jesus Christ returns for you. The
szer csak
felröppen
a hír,
az egyiptomi
Bible
describes
this in
1 John
3:1-2 as
sereg közeledik.
pánik
táborfollows:
"See whatKitör
greatalove
theaFather
ban.
Elõl a tenger,
mögöttük
az ellenség.
has
lavished
on us, that
we should
be called
A nép elõbb
children
of God!segítségért
And that iskiált
whatIstenhez,
we are!
The
reason
the neki
worldesik
doesMózesnek:
not know usMit
is
aztán
pedig
that
it didvelünk,
not know
him. hoztál
Dear friends,
now
tettél
miért
ki minket

2016. december
3. oldal

sorrow,
and a spirit
of praise
instead of
Magyarországi
Baptista
Egyház
a
spirit
of
no
hope.
Then
they
will be
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
called
oaks
of
righteousness,
planted
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
by the Lord, that He may be honored."
www.baptista.hu/berettyoujfalu
(Emphasis
is mine)
You see, God does something
Kedves He
Testvéreink
Jézus
amazing!
takes our life
full Kriszof Ashes,
tusban!
Sorrows, and Hopelessness, and turns
Baptista usKedves
into - Amerikai
"Oaks ofMagyar
Righteousness"
Szövetség!
so that we will Honor God and Bring
Glory
Him!
„Nemtoigazságtalan
az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
How then
can we
live such aazlife
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
Õ of
Firm
Faithfulness?
CAREFULLY!
neve
iránt,
amikor szolgáltatok
és szolEphesians
5:15-16 (Zsid
warns
us: "So be
gáltok
a szenteknek.”
6:10)
careful how you live. Don’t live like
fools,
but likehogy
thosegondoltak
who are ránk
wise.neMake
Köszönjük,
thehelyzetünkben.
most of every opportunity in these
héz
Imaházunk
augusztus
végi leomlása
evil
days." The
Bible illustrates
this és
kind
lebontása
jó reménységgel
va-you
of life in után
the story
of Joseph. Have
gyunk
afelõl,
hogy
Istenmake
megsegít
ben-you
read his
story?
If not,
sure that
nünket
és find
szép ithajlékot
építeni
read it.egy
Youújcan
in Genesis
37-50.
istentiszteletek
céljára, az
Õ neve
dicsõ- in
You will be amazed
how
God works
ségére.
jövõalltavasszal
the lifeA ofmunkálatokat
those who are
in and are
kezdjük
meg, addig
a nem várt But
terveexperiencing
firm faithfulness.
what
zéssel
az How
engedélyek
aboutésyou?
can youbeszerzésével
follow Christ to
foglalkozunk.
experience such a life?
Tervünk és szándékunk végrehajtására
a kedves
Firstfogjuk
of all,fordítani
you must
grow testvérek
downward
által számunkra eljuttatott összeget:
by
being
rooted
in
Christ.
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Colossians 2:7 tells us: "Let your roots
Ezúton
is into
megköszönve
grow
down
him." Rootstestvéreink
help the tree
segítségét,
kérjük
továbbra
a minketBeing
és
get: water,
nutrients
and is
stability!
azrooted
Úrra in
figyelõ
imádságaikat!
Mindenand
Christ,
We are nourished
szolgálatukra
áldását kívánjuk.
stabilized! Istenünk
This happens
as we are
rooted in GOD's WORD, the Bible!
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista
nevében:
God Gyülekezet
tells us in Psalm
119:9-16 "How
can a young
person
pure? By
Papp Dánielstay
lelkipásztor
obeying your
word. IIstván
have gondnok
tried hard
Szatmári
to find you— don’t
let Tibor
me wander
from
Lisztes
presbiter
your commands. I have hidden your
===========================
word in my heart, that I might not sin
against you. I praise you, O Lord; teach
me yourVÁRJ
decrees. MÉG!
I have recited aloud
allJózsué
the regulations
you 14,21-22)
have given us. I
3:16 (2Móz
have rejoiced in your laws as much as in
riches. I will study yourMegállt
commandments
a víz.
and reflect onMinthogyha
your ways. Ióriási
will delight
kéz
in your decrees and
not volna
forgetföl,
your
tartotta
word." Did you notice that I emphasized
megállt,
most of the action words? Have you
s
rakásra
gyûlt, as
ever considered reading these verses
feszült,
looking for actions that you need to do?
hullám
hõkölt.
Where do you
get hullámra
your nourishment?
Megállt
Remember the saying: “Garbage in,
egyonpercre,
garbage out! What you feed
actually
túlsó
partra
determines how amíg
you a
will
live!
Grow
nemroots
értünk.
downward and "Let át
your
grow
down into him." - "In Christ"
Várj még Uram!
Kezed
vedd el!
Secondly, you must
growne
upward
by
Még
mindig
itt vagyok,
being built up
in your
faith.
have sorrow in Zion I will give them
Colossians
2:7b tells
us: "andsokan.
let your
még mindig
itt vagyunk
Ezt a lépést
te se halogasd!
a crown
of beauty
instead of ashes. I lives be built on him." When your roots
will give them the oil
of joyJános
instead of are in good ground,
“In Jesus,”
then you
Herjeczki
Géza (1977)
Lukács
we
are children2Mózes
of God, 14:
and10,
what
will
Egyiptomból?
11.we
Jobb
be
has
not
yet
been
made
known.
But
we
lett volna szolgaként meghalni Egyipknow
that Kiderül,
when Christ
appears,
shall be
tomban.
hogy
van awenépnek
like
for we
shall see
him as
is." Ha
hite,him,
de még
nagyon
gyenge
azhe
a hit.
mentioned
earlier,tisztelik
we mustazreceive
jólAs
mennek
a dolgok,
Urat,
Jesus
notkijust
as a good
de ha Christ
balul üt
valami,
máristeacher,
pánibut
as és
"LORD."
Hekeresnek.
needs toKibecome
kolnak
bûnbakot
volt a
the
Boss
of ide
your
life! Some think that
hibás,
hogy
jutottunk?
it isMellesleg,
enough to
Himtart
just
as aa
sokreceive
keresztyén
ezen
"good
teacher,"
when
they
need
advice.
szinten a hitéletében.
Others
receive
Him aseszébe
their "Co-Pilot"
Ekkor
Mózesnek
jut Isten
in
case 2Mózes
that they
get Isten
lost. megígérte,
Recently, I
ígérete.
6: 6-8.
saw a picture of a wrecked car, that
hogythe
megszabadítja
õket az
egyiptohad
following license
plate
on the
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az
ígéret
front bumber: “Jesus is my co-pilot.”
földjére.
Akkor
tehát,
nem
kell
félni
a
Jesus cannot be our co-pilot! He needs
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez csak
egy
to
be our
pilot! We must
receive
Him
as
rövid epizód
nép életében.
ez a
"LORD!"
He amust
become Nem
the BOSS
of
ourIsten
lives!folytatást
For this ígért.
reason,
in 2azCor.
vég,
Most
a
5:14-15
thehogy
Bibleerõsen
tells usráálljunk
that: “WeIsten
must
dolgunk,
live
in aÍgy
waybátorítja
that pleases
Either
szavára.
MózesHim!
a népet:
Ne
way,
Christ’s
love helyt,
controls
us. Since we
féljetek!
Álljatok
és meglátjátok
believe
Christ
died
also
hogyan that
szabadít
meg
mafor
az all,
Úr we
bennebelieve that we have all died to our old
teket!
13, 14. so that, those
life.
He2Mózes
died for14:
everyone
Mózes
nem
okosabb,
nép,longer
csak
who receive his new lifemint
willa no
hisz
Istenben,
és
a
hit
beszédét
mondja
live for themselves. Instead, they will
tovább
az üldözött
szabadoknak.
Ha
live
for Christ,
who died
and was raised
Istenthem."
az aki,(Emphasis
akkor teljesíti
Õ beszédét.
for
is az
mine)
Let me
Ebben
Mózes.
ask
youhitt
now:
Have you received Jesus
Christ
- askérdezte
the LORD
of your
life?
Ha azt
volna
valaki
MózesIf Mikor
not, you
need Isten,
to start
here!
This is
tõl:
teljesíti
amit
megígért?
step
#1 in being
“All
in: Experiencing
Erre Mózes
csak azt
válaszolhatta
volna,
Firm
hogy:Faithfulness.”
Nem tudom. Ha valaki azt kérIf you
did, then
youmondd
need tomeg
listenne-to
dezte
volna:
Mózes,
Colossians 2:6 "And now, just as you
künk, hogyan
meg Lord,.
Isten
accepted
Christ szabadít
Jesus as your
bennünket
ebbõl a lehetetlen
you
must continue
to followhelyzetbõl?
him."
Mózes
csakweaztlive
válaszolhatta
volna,
How do
out our faith?
We
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tufollow HIM! How do we experience
dok! Az
Úr harcol értetek,
és aHIM!
lehetetFirm
Faithfulness?
We follow
Recently,
I visited
Ringling
lenbõl
is ki tud
vezetni,the
mert
Õ az Úr.Museum
Sarasota,
FL. As
touredkothe
Ez aatbibliai
hit. Hinni
aztIjelenti,
garden
of
the
museum,
we
came
across
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
several
BUNYAN
TREES. látszik
Have you
annak minden
ellentmondani
is.
ever
seen ahogyan
Banyan
tree? meg,
Theycsak
are
Nem tudom,
szabadít
massive! As the Banyan tree grows,
várok
rá és hiszek
amit nekem
its
branches
sendsbenne,
downésshoots
to the
mond,
megteszem.
A
többi
az the
Õ
ground, and as they reach thepedig
ground,
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
lefésupporting branches become absorbing
kezni and
a harcikocsik
roots
support the kerekét,
tree as it homályt
expands.
bocsátani
az egyiptomiakra...
mindand
a
The
more this
happens, the stronger
wider
the tree
becomes.ÕMature
Banyan
Szabadító
Úr feladata.
viszi véghez
a
tree
canopieskegyelembõl.
may even cover
and area
szabadítást
Hit által
foof
more than
1000
feetélhetsz
in diameter.
You
gadhatod
el. Hit
által
szabadon,
see,
this is what
happensde
in ugyanakkor
our spiritual
bár mindig
üldözötten,
life
too. You get
as JESUS
gyõzelmesen,
mertstronger
az Úr hadakozik
leads you! The more you follow Jesus
-érted.
the stronger you get! What kind of
A tengerparton
halál
kapujában
spiritual
trees shoulda we
become?
What
álltak, Isten
pedig
megnyitotta
számukshould
we aim
for?
Let me show
from
ra az
élet what
kapuját,
õk átléptekfora you.
hathe
Bible,
Godésenvisioned
lálból
az életbe.
In
Isaiah
61:3 God says: "To those who
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can
grow upwards!SZABADOK
Have you ever seen
ÜLDÖZÖTT
a tree with a strong root system? The
folytatás
1. oldalról
deeper
the az
roots
grow, the stronger and
taller
the
tree
grows.
The van
same
Az élet gyötrelem, de azért
mitthing
enni,
isvan
true
spiritually.
The
deeper
you are
húsosfazék, fokhagyma és uborka,
és
rooted
in Christ,
the stronger
faithis
a tisztességes
temetéshez
valóyour
jogukat
will grow!
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség
és halál.
hátofezis
jobb,
Psalm 1 describes
the De
state
such
a
mint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
believer: "Oh, the joys of those who do
többre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
és az adott
not
follow
the advice
of the wicked,
or
keretekben
elviselhetõvé
stand
aroundpróbáljuk
with sinners,
or join intenni.
with
Hányan
tengetik
az inéletüket
matheis
mockers.
But they
delight
the law of
ezzelmeditating
a rabszolga-gondolkodással?
Lord,
on it day and night. They
Ígytrees
tengette
az along
életét the
Izráel
míg el
are like
planted
riverbank,
nem jött
hozzá
Szabadító
és ki
nem
bearing
fruit
eacha season.
Their
leaves
hoztawither,
õket aand
szolgaság
házából.
never
they prosper
in all they
do. But not the wicked! They are like
worthless
chaff,
by the2Mózes
wind.
Milyen
a miscattered
Szabadítónk?
They
will
be
condemned
12:42-ben találunk egy különös mondaattottheIstenrõl.
time of judgment.
Sinners
will haveaz
noÚr
place
Virrasztott
azon az éjszakán,
among
the
godly.
For
the
amikor kihozta õket Egyiptomból.
Ez az
Lord
watches
éjszaka
az Úréover
volt. the
path Micsoda
of the godly,
but the van ebben a
evangélium
path
of
the
wicked
leads az Úr. Pedig
mondatban? Virrasztott
to destruction."
Izráel
nem
szunnyad és nem
- Yourõrizõje
Faith will
grow
alszik.
Mit
jelent
az,
hogy
Firmer - as you feed on virrasztott az
Úr azon
az éjszakán, amikor kihozta
God's
Word!
népét
Egyiptomból?
- Your Faithfulness
szólva
will Emberileg
grow Firmer
- as– Isten mindent
félretett
és God's
csak azWord!
Õ népére figyelt azon
you
feed on
az
éjszakán.
minden
- Your
faith A
willszabadulás
be
mozzanatát
felügyelte,
healthier
- as személyesen
you feed
pillanatot figyelõ tekintetével
onminden
God's Word!
kísért
Hát kicsoda
a rabszolga,
- Youvégig.
will produce
moreez
fruit
- as you
feed
on God's
Word!nép, hogy az Isten
koszos,
rongyos
- You will make
better choices
személyesen
gondoskodik
róluk,- as
és
you
feed on
God's Word!
mindent
félretéve
figyel rájuk?
- You
prosper
in ismét
everything
you
1500will
évvel
késõbb
virrasztott
touch
- as you
feed on God's
Word!
az Isten
a Gecsemáné
kertben,
azon a
How would
you like azon
that? How
would
csütörtök
éjszakán,
a pénteken,
you
like
to
prosper
in
everything
azon a húsvét hajnalon, amikor ayou
mi
touch.
Have youtörtént.
read the story of Joszabadításunk
seph?
Didszemélyes
you noticebizonyságom
how God made
Sõt,
vanhim
arprosper
in
everything
that
he
touched?
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
Grow upward, by building your life on
28 évvel
ezelõtt
téliWord
estén,
Jesus
Christ!
Read egy
God's
andamikor
obey
rólam
is
lehulltak
a
rabtartó
bilincsei.
it. It will help you grow!
Üldözött
szabadok,
Thirdly,
you must
grow gyõztes
inward szabadok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt teby strengthening your faith
as you
lekommunikáció.
Neminlehetett
learn
to follow Christ
every mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
circumstance.
hátul
One minden
thing rendben
is sure. van-e.
Our Közel
faith két
is
milliós nép, during:
asszonyok,
strengthened
the gyermekek,
times of
öregek, juhok,
szekerek,
végetrouble,
tests, barmok,
trials and
suffering.
láthatatlan
konvoj.
Veres tenger
While
we are
often A
surprised
whenpartwe
face
in our megpihennek.
lives, we wouldEgydo
ján troubles
tábort vernek,
well
remember
what
theazBible
tells
szertocsak
felröppen
a hír,
egyiptomi
ussereg
regarding
trialsKitör
and troubles
this
közeledik.
a pánik aintáborworld.
If we
did, it mögöttük
would actually
show
ban. Elõl
a tenger,
az ellenség.
usAthat
hassegítségért
a purpose kiált
for them.
népGod
elõbb
Istenhez,
Take apedig
few minutes
contemplate,
aztán
neki esikand
Mózesnek:
Mit
meditate
on the following
Biblekiverses:
tettél velünk,
miért hoztál
minket

9. oldal
3. oldal

John 16:33 -2Mózes
We will
... much
Egyiptomból?
14:have
10, 11.
Jobb
trouble
...
in
this
world.
lett volna szolgaként meghalni EgyipJames 1:2-3
- Wehogy
should
tomban.
Kiderül,
vanbea happy
népnek...
when
we
are
tested
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
- When
we passazthe
test
jólRomans
mennek5:3-5
a dolgok,
tisztelik
Urat,
... it will give us hope!
deRomans
ha balul 8:28
üt ki -valami,
máris pániNo matter
what
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
voltour
a
happens to us ... God will use Ki
it for
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
good at the end!
ezen a
2Mellesleg,
Cor. 4:17 -sok
Ourkeresztyén
temporarytart
sufferings
szinten
a hitéletében.
...
will give
us an eternal reward later!
Mózesnek
eszébeFaith
jut ...Isten
1Ekkor
Peter 1:6-7
- Our tested
will
ígérete.
6-8.
IstenGOD!
megígérte,
...
praise,2Mózes
glorify6:
and
honor
hogy megszabadítja õket az egyiptoHave
you taken
the timenépét
in your
life to
miak
kezébõl,
és beviszi
az ígéret
grow
inward?
Is your
rely on
földjére.
Akkor
tehát,tendency
nem kelltofélni
a
your
wisdom and
understanding?
jelen own
veszedelemtõl,
mert
ez csak egy
Are
mainly
on your
rövidyou
epizód
a depending
nép életében.
Nemclever
ez a
ways
to
deal
with
life’s
circumstances,
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,
szabadít
meg Christ
Isten
or
have hogyan
you started
to following
and
trusting
Hima lehetetlen
to carry you
through
bennünket
ebbõl
helyzetbõl?
them?
Jesus’ yoke isvolna,
easy!
Mózes Remember,
csak azt válaszolhatta
You
not have
to carry
burdens
hogy:doNem
tudom!
Egyet your
azonban
tualone.
Jesus
will lead
you and
you
dok! Az
Úr harcol
értetek,
és a help
lehetetif
you are
to follow
lenbõl
is kiwilling
tud vezetni,
merthim!
Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koFinally, you must grow outward by
molyanthankful
veszem azt,
Isten mond,
ha
being
andamit
praising
God for
annak minden
ellentmondani
látszik
is.
everything
that
happens in your
life.
Nem
tudom, hogyan
meg, csak
Remember!
There szabadít
are no mistakes
in
várok rá
és hiszek
benne,the
és amit
nekem
God's
plan
concerning
things
that
mond, megteszem.
többi pedig
az Õ
happen
in your life!A Every
struggle
in
your
life has
into the person
feladata.
Útatshaped
nyitniyou
a tengeren,
leféthat
are today!kerekét,
Therefore,
BE
kezni you
a harcikocsik
homályt
THANKFUL!
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Remember
GodÕwants
to be:
Szabadító
Úr what
feladata.
viszi you
véghez
a
“Oaks
of Righteousness!”
szabadítást
kegyelembõl. Hit által foThe alternative is to allow life’s storms
gadhatod
el. Hit
által élhetsz
to
crush you.
Become
a treeszabadon,
broken in
bár
mindig
üldözötten,
ugyanakkor
half! Don’t allow it to de
happen
to you.
gyõzelmesen,
Úr wants
hadakozik
Don’t
lose yourmert
faith!azGod
all of
érted.
you
to be “All in: and Experience Firm
A tengerparton a halál kapujában
Faithfulness.”
álltak,
megnyitotta számukWhatIsten
will pedig
you choose?
rooted
in Christ!
ra1.azBe
élet
kapuját,
és õk átléptek a ha2. Continue
lálból
az életbe.to follow Christ all of
your life!
Ezt a lépést te se halogasd!
Attila Kulcsar
Youth Conf. Cleveland,
October 7.
Lukács János
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Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
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Hazafelé
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.
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Könyv az életről, a hitről és a siker
befejezéséről
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
„Az öregedés
Kedves
az
élet Amerikai
legna- Magyar Baptista
Szövetség!
gyobb meglepetését
jelentette
„Nem igazságtalan
az Isten, hogy
nekem”
elfeledkezzék- avallja
ti cselekedeteitekrõl és a
Billy
Graham,
szeretetrõl,
melyet tanúsítottatok az Õ
akit
sokan
Istenszolgáltatok és szolneve iránt, amikor
nagyköveteként
gáltok
a szenteknek.” (Zsid 6:10)
ismernek. „Soha
nem
gondoltam
Köszönjük,
hogy gondoltak ránk nevolna,
hogy Isten
héz
helyzetünkben.
mi
mindent augusztus
tartoImaházunk
végi leomlása és
gat a számomra,
tudom, hogy vamost,
lebontása
után jó és
reménységgel
amikor
hazafelé
nem fog cserben
gyunk
afelõl,
hogytartok,
Isten megsegít
benhagyni
az új
út utolsó
sem.”
nünket
egy
és szépmérföldjein
hajlékot építeni
istentiszteletek
céljára,
az
Õ
neve
dicsõHazafelé című könyvében a közelségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
múltban
98. életévét betöltő
Graham, a
kezdjük
meg,
addig
a
nem
tervehit embereként végigtekintivárt
azokat
a kizéssel
és az amelyeket
engedélyekazbeszerzésével
hívásokat,
öregedés
jelent
foglalkozunk.
minden
számára, miközben
ös�Tervünkember
és szándékunk
végrehajszegyűjti
a
Bibliában
található
alapvető
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
igazságokat
erről
a témáról.összeget:
A legjobb
által
számunkra
eljuttatott
dolog,
amit
tehetünk
a
„boldog
öreg$5,000, azaz ötezer dollárt.
ségért”, hogy időben felkészülünk rá,
Ezúton eljön
is megköszönve
testvéreink
mielőtt
– tanácsolja az
idős evansegítségét,
továbbraÖnöket,
is a minket
és
gelizátor.kérjük
„Meghívom
fedezzék
azfel
Úrra
figyelõ
imádságaikat!
Minden
velem
együtt
az élet rejtett
oldalait,
szolgálatukra
áldásátamint
kívánjuk.
az öregedésIstenünk
folyamatát,
azt reménységben lehet feldolgozni és betelTestvéri szeretettel
Berettyóújfalui
jesülésnek
látni. Hit aáltal
még örömöt is
Baptista
Gyülekezet
nevében:
találhatunk benne, ehhez megtanulhatjuk úgy számlálni
és nézni
napjainkat,
Papp Dániel
lelkipásztor
ahogyan Isten
szerint István
lehet látni
azokat,
Szatmári
gondnok
s felfedezni minden
az ő jelenLisztesnapon
Tibor presbiter
létét, vezetését” – írja az idős Graham,
===========================
akinek arcvonásai hordozzák ugyan előrehaladott korának lenyomatát, de gonVÁRJ
MÉG!
dolkodása,
lelkülete
bibliai frissességet,
üdeséget
Józsuéáraszt.
3:16 (2Móz 14,21-22)
A könyv magyar nyelven még 2012Megállt
víz.
ben jelent meg a Patmosz
kiadóagondoMinthogyha
óriási kéz
zásában, ám üzenete
ma is aktuális.
Billy
tartotta volna föl,
megállt,
MISSIONARY
Fund
s rakásra
gyûlt,
feszült,
The purpose: supporting
the
hullámra
missionaryhullám
initiatives
of ourhõkölt.
young
people. Donations from this
fund
Megállt
will be allocated by theegy
Missionary
percre,
and Benevolence
at its
amíg aBoard
túlsó partra
mid-year meetings.át The
written
nem értünk.
applications addressed to the MBB
should state the goals and the
Várj mégtrip,
Uram!
duration of the mission
and
el!
should include aKezed
letterneofvedd
support
Még of
mindig
itt vagyok,
from the pastor
the applicant.
még mindig ittcan
vagyunk
sokan.
Contributions
be mailed
to
the Treasurer (address on page 2).
Herjeczki Géza (1977)
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Graham
olyan utazásra
hív bennünket,
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
amelyet az élet aranyéveinek tekint,
folytatás reménykedve
az 1. oldalról várja az újbóli
miközben
találkozást
feleségével,
Ruth-tal,
Az élet gyötrelem,
de azért
van mitabban
enni,
azvan
örök
otthonban,
amely
húsosfazék, fokhagyma felülhaladja
és uborka, és
ezt
a jelenvalótemetéshez
világot. „Amikor
vala-is
a tisztességes
való jogukat
kinek hosszú élet adatik, az öregedés
megtarthatták.
Az élet de
egyrajtunk
merõ kinlódás,
természetes
folyamat,
múlik,
reménytelenség
és
halál.
De
ezis jobb,
hogy éljük ezt meg – írja a hát
szerző.
–A
mint a semmi,való
és úgy
sincs kilátás
ennél
kegyelemben
öregedés
mindenki
többre. Fogadjuk
el a helyzetet,
és az adott
számára
lehetséges,
aki a szívében
és
keretekbenminden
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
elméjében
kegyelem
forrására,
tengetik
az életüket ma is
JézusHányan
Krisztusra
támaszkodik.”
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Csatlakozhatunk
is Billy
GrahamÍgy tengette azmi
életét
Izráel
míg el
hez, aki e könyv lapjain megosztja olvanem
jött
hozzá
a
Szabadító
és
ki
nem
sóival, milyen kihívásokkal jár számára
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
is az időskorban hanyatló erő, és elmondja, miként képes mégis erősen kiMilyen
Szabadítónk? 2Mózes
tartani
abbana mi
az elhatározásában,
hogy
12:42-ben
találunk
egy különös
sikeresen
fogja
befejezni
azt az mondaéletpátot Istenrõl.
lyát,
amelyet Isten kijelölt a számára.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
Ferenc
amikor kihozta õketHorváth
Egyiptomból.
Ez az
éjszaka az Úré volt.
AJÁNDÉK
– DE VAJON
Micsoda evangélium
van ebben a
mondatban?
Virrasztott
az
KINEK IS? Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
Én a Mit
magam
alszik.
jelentrészéről
az, hogyfontosabbnak
virrasztott az
tartom
a születésnapokat,
mint kihozta
a névÚr azon
az éjszakán, amikor
napot.
ilyen és ilyen nevű ember
népétHiszen
Egyiptomból?
sok ezer
van a világon
De amikor
én
Emberileg
szólva …
– Isten
mindent
megszülettem,
az
külön
öröm
volt
szüfélretett és csak az Õ népére figyelt azon
leimnek,
meg a A
barátainknak.
bizoaz éjszakán.
szabadulás És
minden
nyára
örült
Isten,
az
élet
Ura
is,
hiszen
mozzanatát személyesen felügyelte,
lám,
már pillanatot
megint vállaltak
egy
minden
figyelõ valahol
tekintetével
gyereket,
és
nem
mondták
keserű
sókísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
hajjal, hogy “na, egy nagy gonddal már
koszos,több
rongyos
nép,
hogy azgyereIsten
megint
van …”
Fejedelmi
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
kek, királyfiak születését pedig egy-egy
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
egész ország ünnepelte – színből, vagy
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
szívből.
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
Aztán születtek gyermekek úgy is,
csütörtök
éjszakán,
azon... aApénteken,
hogy
nem örültek
nekik
fáraó a
azon
a
húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
Nilus krokodiljai közé dobatott
minden
szabadításunk
történt.
fiúgyereket, nehogy több – és jobb, meg
Sõt, személyes
arvitézebb
– zsidó férfibizonyságom
legyen pár évvan
múlról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
va, mint egyiptomi. És nehogy megszü28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
lessen egy olyan fiú, aki ezt a rendkívül
rólam is
lehulltak a rabtartó
bilincsei.
értékes
ingyen-rabszolga
népet
kivigye
a szabadságba. Tudjuk: jogos volt a féÜldözött
szabadok,
lelme,
megszületett
a kisgyõztes
„vízbőlszabakihúdok.akit
Elindultak
Nemel.volt tezott”,
Mózesnektehát.
neveztek
lekommunikáció.
Nem lehetett–mobilVégül – az idők teljességében
megtelefonon
rákérdezni aegy
sor kisgyermek
elején, hogy
született
Betlehemben
minden
rendben van-e.
két
...hátul
A szülei
bizonyára
nagyonKözel
örültek
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
neki, meg pár pásztor, és néhány külööregek,
juhok,
barmok,
szekerek,
végenös
öltözékű,
komoly
tekintetű,
gazdag
láthatatlan
A Veres
tenger
keleti
férfiú konvoj.
is boldogan
borult
le apartjáján tábort vernek,
megpihennek.
Egyszol-bölcső
elé. Ajándékot
is hoztak,
szer csak
a hír,pontosan
az egyiptomi
maguk
semfelröppen
biztos, hogy
tudsereg
Kitörennek
a pánik
a táborva,
mit közeledik.
és miért adtak
a pici
baban. Elõl
a tenger,
bának.
Mert
ugye mögöttük
az arany, az
azellenség.
mindig
népegy
elõbb
segítségért
kiált...Istenhez,
jólA jön
szegény
családba
No, de
tömjént,
meg mirhát
– ez Mózesnek:
azért szokatlan
aztán pedig
neki esik
Mit
ajándék.
És szokatlan
vagy érthető
... –
tettél velünk,
miért– hoztál
ki minket

2016. december
3. oldal

volt
a „másik fél”
reagálása
is.11.
Messze,
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10,
Jobb
alettkirályi
udvarban
is
megtudták,
hogy
volna szolgaként meghalni Egyipmegszületett
ez a bébi
pusztomban. Kiderül,
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a nép,acsak
alatt is. És a „minden hatalom birtokohisz az
Istenben,
beszédét
mondja
sa”,
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Nem tudom! Egyet azonban tutehát
dok! Az
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foösszekapcsolódik két fogalom: „öröm –
gadhatod
el. Hit
által
élhetsz szabadon,
és
Jézus, hála
– és
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számukpet
bölcsen
figyelmezteti:
„Menjetek,
ra az életkövéret
kapuját,
õk átléptek
egyetek
és és
igyatok
édeseta –hade
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ti cselekedeteitekrõl
a
visszaölelt. aFeleségem
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Õ
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istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõ- és
soha elő
nem vesznek jövõ
többétavasszal
... Meg sír
ségére.
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Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter

===========================

VÁRJ MÉG!

akinek az idén karácsonyra (SEM) kéJózsuésemmit.
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2017.
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hogyésaz
Isten
kusok
összefogásával
nagyméretű,
tiposzemélyesen
gondoskodik
róluk,
és
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magyar
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együtt virrasztott az Úr
Azévvel
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elérhető
28
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androidos
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olvasni. Bátorítjuk
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tehát. Nem
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Veres tenger
partbiláthatatlan
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indította
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az egyiptomi
egyházunk
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baptista
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mai
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is Ki
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az 500
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egyipto-a
olvasó,
hanem annakõket
lelkiazvetületét,
megtérés
fontosságának
miak kezébõl,
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jelen veszedelemtõl,
mert ezegész
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népet:
Ne
haladunk…”.
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helyt,
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Kiadványunkban
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hogyan szabadít meg ma az elköltözött
Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14. lel k ipászMózes nem okosabb, mint torainkról,
a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét
h a mondja
sznos
tanácsokat
tovább az üldözött szabadoknak.
Ha
találunk
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ
beszédét.a
családi élet
Ebben hitt Mózes.
gyakorlati
Ha azt kérdezte volna valaki
Mózeseg való tõl: Mikor teljesíti Isten, amitmmegígért?
s í t á volna,
sára,
Erre Mózes csak azt válaszolhatta
valamint
hogy: Nem tudom. Ha valaki
kéraz azt
egyházdezte volna: Mózes, monddtörténet
meg neés
künk, hogyan szabadít meg
az Isten
irodabennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
lom tárgyMózes csak azt válaszolhatta
volna,is
köréből
h a s z ntuos
hogy: Nem tudom! Egyet azonban
ismeretekre
tehetünk
szert.ésAa kalendádok! Az Úr harcol
értetek,
lehetetrium
rovata mert
számos
lenbõlKitekintő
is ki tud vezetni,
Õ azérdekes
Úr.
és Ez
tanulságos
történettel
gazdagítja
az
a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koolvasókat.
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
A könyv
a megszokott
naptárrésszel
annak
minden
ellentmondani
látszik is.
indul, amelyben Gerzsenyi Sándor testNem
tudom,
hogyan
szabadít
meg,
csak
vérnek Nagyné Kovács Gréta rajzaival
várok
rá
és
hiszek
benne,
és
amit
nekem
illusztrált időszerű, gyakorlatias tanámond,
megteszem.
többi
Õ
csai
olvashatók.
HaAcsak
eztpedig
a 12 az
tanáfeladata.
Útat nyitni
tengeren,
lefécsot
olvasnánk
el, máraakkor
is érdemes
kezni szert
a harcikocsik
kerekét,
homályt
lenne
tenni a Múlt,
Jelen Jövő
Bapbocsátani
az egyiptomiakra... mind a
tista
Kalendáriumra.
Azt kívánom,
hogy Õ
lapozza
áldással
Szabadító
Úr feladata.
viszi véghez
a
mindkét
kiadványunkat,
és
szabadítást
kegyelembõl.azHitÁhítatot
által foagadhatod
baptista el.
kalendáriumot
is minden
bibHit által élhetsz
szabadon,
liaolvasó
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bár mindig
üldözötten, de ugyanakkor
Az Áhítat-bizottság
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gyõzelmesen,
mert az Úr
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Boldogok az irgalmasok (5)
Időnként mindenki tud szeretni, de
kitartóan, állandóan csak a krisztusi
szeretet tud.
"Boldogok az irgalmasok: mert ők
irgalmasságot nyernek." Mt 5,7
Az irgalom a felnőtt hívők tulajdonsága. Az irgalmasok azok, akik képesek
tanítani és nevelni. "...azokat bízd hív
emberekre, akik mások tanítására alkalmasak lesznek." 2Tim 2,2. Akik bölcsek lettek felülről való bölcsességben,
mely mindenek előtt tiszta, békés, mértékletes. Jak 3,17-18. "Legyetek azért
irgalmasok, mint a ti mennyei Atyátok
irgalmas" Lk 6,36, szólít fel az Úr. Milyen a mennyei Atya irgalma? Az Atya
irgalma gazdag. Ef 2,4. Az Atya az Ő
nagy irgalmában, akik hozzá jöttek szegénységükben, gazdagokká tette őket,
mennyei országába fogadva őket. Ők
azok, akik sírtak méltatlanságuk tudatában. Ők azok, akiket megvigasztalt,
befogadva őket országának biztonságába. Ők azok, akik Krisztus jármát hordozva uralkodnak a világban. Ők azok,
akiknek igazság éhségüket megelégíti
mennyei kenyérrel, szomjukat oltja drága Urunk az élő vízzel. "Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és
általvitt az Ő szerelmes Fiának országába." Kol 1,13. És ezek után mondja
az Úr, hogy legyünk irgalmasok, hogy
szelídséggel tanítsuk azokat, akik ellenszegülnek, hogy adjon Isten nekik
bűnbánatot, és eljussanak az igazság
ismeretére, hogy kikerüljenek a sátán
csapdájából, amelyben fogva tartja őket.
2Tim 2,25-26.
Lukács kevesebb boldogságot sorol
fel. Megváltónk bizonyára többször beszélt a mennyei királysága alkotmányáról. Lukács, Jézus befejező szavait írja,
hogy akkor tehát legyetek irgalmasok,
mint a ti menyei Atyátok is irgalmas.
Még néhány tanács után példákat hoz
arról, hogy ki nem lehet, nem tud, irgalmas lenni az örök életre való hívás, nevelés területén. Például aki vak, mert ha
vak vezeti a vakot, mindketten a verembe esnek! Aki nem találkozott Jézussal,
nem látta, nem ismerte meg Őt, az lelkileg vak. Fel lehet ismerni, ha valaki
beszél a Megváltóról, de valójában nem
ismeri. Az sem teheti, aki gyengén lát,
mert szálka vagy gerenda van a szemében. Akar irgalmas lenni, de tulajdonképpen a saját bűnét, szálkáját fedezi.
Az ilyen sok mindent világ szerint tesz,
ott kér tanácsot iskola, munkahely, házasság, családtervezés kérdésében. Sokan éppen így lesznek könnyű prédájává
a sátánnak. De, "Atyámfiai, mégha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek,
2016. december

igazítsátok útba az olyant szelídségnek
lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg
ne kísértessél te magad is." Gal 6,1.
Mindég örömömre szolgált, ha valaki
vissza tudott térni az Úrhoz teljes szívvel. Mint Péter apostol, mint Jónás, mint
Dávid, de sokan még lehetőséget sem
kaptak!? Ezért mondja az Úr példaként,
hogy nem cselekedhet irgalmasságot
az, aki nem jó fa, mert a rossz fa nem
teremhet jó gyümölcsöt. A jó gyümölcsöt termő az, amely be lett oltva a nemes oltóanyaggal, aki birtokában van az
előbbi boldogságoknak. Ezek azok, akik
jó alapra építették lelki házukat. Lehetséges, hogy valaki homokra épít, és ezt
tudatosan teszi? Sajnos még ma is, és
mindinkább teszik. Sokszor meg sem
győződnek arról, hogy mi az az alap,
amit valaki hirdet - de könnyű, egyszerű. Manapság a világban, a kereszténynek mondott Európában, és így a hívők
között is az a meggyőződés honosodott
meg, hogy: megoldjuk. Van is erre sok
tanács, tanítás, tanfolyamok, konferenciák. És jó, hogy amikor kimossa a víz
alóluk a talajt, mi lelkiek - irgalmas szeretettel - oda tudjuk segíteni őket a Sziklához. Igaz, sokszor sírva-könyörögve,
esedezve a kegyelem Urához, valóban
vigyázva, hogy magam is meg ne kísértessem. Megadta az Úr azt a kegyelmet,
hogy részt vegyek egy-egy lélek helyre
állításában. Jó volt később látni, hogy ő
is gyakorolja az irgalmasságot, vigyázva a lelki tisztaságra, mely feltétele a
lelki növekedésnek.
Ez mindenek előtt a családban történik. A család a gyülekezet, kicsiben. A
Biblia tanítása szerint az apa a család
papja. Mindég az apa építi az oltárt. Az
apa szervezi meg a család áhítatát, amikor együtt olvasnak, és a család minden
tagja hangosan imádkozik. E nélkül
nincs jó lelki növekedés. Isten Igéje és az
ima megold sok problémát. Aki e neve-

lést, aki az irgalmasságot nem gyakorolja a családban, az nem fogja tudni tenni
másutt sem. 1Tim 3,4-5;10-13. "Mert az
ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot; és dicsekedik az
irgalmasság az ítélet ellen." Jak 2,13.
Az irgalmassághoz kell bátorság,
mert kockázatos, kell erő, kellenek eszközök, kell olaj és bor, és kell pénz meg
jármű is. Kell hit, hogy érdemes és megmenthető. "Atyámfiai, hogyha valaki ti
köztetek eltévelyedik az igazságtól, és
megtéríti őt valaki, Tudja meg, hogy aki
bűnöst térit meg az ő tévelygő útjáról,
lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt
elfedez." Jak 5,19-20. Igen, kevés az irgalmas, a törődő, aggódó, mert sokan
vannak, akik már régen tanítók kellene legyenek, de nem azok, mert még,
ahogy olvassuk az Igében, a Krisztusról
szóló tanítás alapjait sem tanulták meg.
De igénylik a szeretetet, a figyelmet, a
törődést - de meddig?
Az irgalmasságnak szilárd hitalapja
van. Jó látása, észre veszi a szükséget.
Erősek karjai, hogy felemelje, és járművével a szükségben levőt a közösségbe
szállítsa. Az irgalmas a közösséget szolgálja, és a közösség így épül e szent egységben. Így az irgalmasság, bár egyéni,
közösségivé válik. Hadd mondjam, hogy
az irgalmatlanság is egyéni, de az is kihat a közösségre! Ezért cselekedjünk
irgalmasságot amíg időnk van. Használjunk ki minden alkalmat és lehetőséget,
hogy gyülekezeteink legyenek épek és
egészségesek, és így vonzóak a szükségben levők számára.
Mindég boldogan éneklem, és most
te is énekeld velem, testvérem: Én irgalomban részesültem, bár érdemes rá
nem voltam. Csoda ez, mert dőreségemben ezt soha nem óhajtottam. Örvendek,
mert tapasztalom, mily nagy az égi irgalom, Mily nagy az égi irgalom.
Nagyajtai Eszter

