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Hungarian Baptist Convention of North America

Since 1908

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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den tájárólmelyet
a Magyar
Baptisták az
IV.ÕViszeretetrõl,
tanúsítottatok
lágtalálkozójára
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tagjaitMinden
az Úrra figyelõ imádságaikat!
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.

***

Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
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nevében:

ALHAMBRA
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gyûlt,
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hullám hullámra hõkölt.
Tábor: DEBRECEN
Megállt
egy percre,
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4.
amíg a túlsó partra
* * *át nem értünk.
Várj még
Uram!
MABAVIT
IV.

Kezed ne vedd el!
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mindig
itt vagyunk
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4-6.
Herjeczki Géza (1977)
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
házasság temetéshez
Isten csodálatos
ajándé-is
a„A
tisztességes
való jogukat
kamegtarthatták.
és gondoskodása
ember
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tül. Hányan
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életüket
manő
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saját
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a Szabadító
ki nem
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biztonságos
meghitt közösséget
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a mi Szabadítónk?
2Mózes
den más
területén
is.
12:42-ben találunk egy különös mondaA Istenrõl.
házasság hete olyan széles körű
tot
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törekszik,
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Virrasztott
az Úr azon
éjszakán,
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tudományos
kutatások
amikor kihozta õket Egyiptomból.
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boldogulásukat.
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Egyiptomból?
ság
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valóságáról, örömeiről
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mindent
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félretett éstanácsokkal
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ellátnifigyelt
a házasoaz éséjszakán.
A szabadulás
kat
házasulandókat,
valamint minden
a teljes
mozzanatát
személyesen
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szakadt.”
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Mi1500
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szerűSõt,
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talált, kincset
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18,22 szabadok, gyõztes szabadok.
Elindultak
tehát.
volt teKi vitatná
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telefonon
rákérdezni
a sor
elején,fordíhogy
azonnal
érzékeljük,
hogy
a tudós
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
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hite, de még nagyon gyenge
az a hit. HaA
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és bûnbakot keresnek.
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a családok
anyagi
érdeke
is fontos
ígérete.
2Mózes 6:
6-8. Isten
megígérte,
tényező
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találnunk,
hogy jól
legyünk,
vagy elég
csak
hogyan szabadít
meg
mamegházasodni?
az Úr benneMi
köze
Isten jóakaratának
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Mózes
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A jó hitt
házasságot
Ha
azt
kérdezte
valaki
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vállalkoznak,
mert
értékelik
molyan veszem
azt,kedvelik
amit Istenésmond,
ha
egymást.
Értékek
teremtésére
készülannak minden ellentmondani látszik
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az
kezni
a harcikocsik
kerekét,
homályt
idő
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az emberek
Baptista
Gyülekezet
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egymásra, a szívük eltávolodik egyPapp Dániel
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István gondnok
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Minél düpresbiter
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kiabálnak,
mert
annál nagyobb a távolság.
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Amikor két ember megszereti egymást,
nem kiabálnak, hanem kedvesen, lágyan
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beszélnek,
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nagyon közel áll
egymáshoz,
nincs
köztük
távolság. AmiJózsué 3:16
(2Móz
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kor még jobban szeretik egymást, an�nyira egy helyen van a Megállt
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megértik
Minthogyha óriási kéz
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és ígygyûlt,
folytatfeszült,
ta:
hullámra
hõkölt.
– Amikor hullám
vitatkoztok,
ne hagyjátok,
hogy a szívetek eltávolodjon.Megállt
Ne mondjatok olyan szavakat, amelyek
eltávolíegy percre,
tanak benneteketamíg
egymástól,
mert küa túlsó partra
lönben eljön a nap, hogy
nagy lesz
át olyan
nem értünk.
a távolság, hogy nem találjátok meg az
egymáshoz visszavezető
Várjutat.
még Uram!
ne vedd
el!
Imahetünk záró Kezed
alkalmán
a katolimindig
kus plébános Még
tv. idézte
ezt,itt
azvagyok,
interneten
mégváltozatban
mindig itt megtalálható
vagyunk sokan.
többféle
tanító
mesét. Egyszerű, szemléletes, tanulságos.
Herjeczki Géza (1977)
(szerk)
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„LEGYEN
A TE AKARATOD!”
KI14:
AZ
Egyiptomból?DE,
2Mózes
10,A
11.TE?
Jobb
ÜLDÖZÖTTMEG
SZABADOK

folytatás
az 1. akarattal
oldalról rendelkező léMi emberek
nyek vagyunk. Sőt szabad akaratunk
Az élet
gyötrelem,választhatunk
de azért van mitszámenni,
van.
Dönthetünk,
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
talanszor! Ezt a Mindenható Isten is
a tisztességes
temetéshez
való jogukat
tiszteletben
tartja!
Lehetőségeinket
Tőleis
megtarthatták.
élet egy
merõ29,17;
kinlódás,
kapjuk.
(5 MózAz
30,19;
1Krón
Jn
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
7,17; Jak 4,15-17)
mint
a semmi, ésbefolyásolhatják
úgy sincs kilátás vis�ennél
Akaratunkat
többre.
Fogadjuk
el
a
helyzetet,
és
az
adott
szatérő álmaink, változó érzéseink,
keretekben
próbáljuk elviselhetõvé
tenni.
összeállt
értékrendünk,
kapcsolataink
Hányan kíváncsiságunk
tengetik az életüket
ma is
mélysége,
erőssége,
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
környezetünk nyomása, sejtéseink hanÍgy szükségeink
tengette az életét
Izráel tapaszmíg el
gulata,
kényszere,
nem jött hozzá
Szabadító és ki nem
talataink
vagy atapasztalatlanságunk,
hozta õket
a szolgaság
házából.
vágyaink
csapongása
stb.
(Zsolt 40,8-9;
103,20-21; 143,10; Csel 21,14; Mt 12,50;
Ef 6,6;
Jak 1,12-18;
1Pt 4,2)
Milyen
a mi Szabadítónk?
2Mózes
12:42-ben
találunk
egy különöstörténjék
mondaLegyen meg:
teljesüljön,
tot Istenrõl.
meg
valaki akarata. A figyelemre méltó
Virrasztott
az Úr
az éjszakán,
akarat
beteljesülést
kér.azon
Ellenkező
esetamikor
kihozta õket
Egyiptomból.
Ez az
ben
levertséghez
vezethet.
Az akarat
éjszaka az Úréazonban
volt.
megvalósulása
rövidebb vagy
Micsoda
evangélium
van ebben
hosszabb
megelégedést
válthat
ki. Oly-a
kor
csalódást is.
Sőt, örökös
mondatban?
Virrasztott
az csalódást,
Úr. Pedig
kiábrándulást,
is!
Izráel õrizõje lelkiismeretfurdalást
nem szunnyad és nem
(Mt
16,24-27)
alszik.
Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr
azon az legfontosabb
éjszakán, amikor
kihozta
Számunkra
akaratok:
Isnépét
Egyiptomból?
tené,
a Sátáné,
a miénk, barátainké, szeEmberileg
szólva – Isten mindent
retteinké
és környezetünké.
félretett
csak az Õ népére
SzeretőésIstenünk
akaratafigyelt
lehetazon
általános,
illetve A
adott
helyhez, minden
időhöz,
az éjszakán.
szabadulás
személyhez
Bibliánk
hatámozzanatátkapcsolódó.
személyesen
felügyelte,
rozott
felvilágosítással
szolgál
e terüleminden
pillanatot figyelõ
tekintetével
teken.
6,39-40;
Gal 1,4;
5,14-33;
kísért(Jn
végig.
Hát kicsoda
ez aEfrabszolga,
1Thessz
5,18; 1PT
1Jn
koszos, 4,3;
rongyos
nép, 2,15;
hogy 3,17;
az Isten
5,14)
személyesen gondoskodik róluk, és
A Sátánfélretéve
szívesenfigyel
mutatja
be ellenállmindent
rájuk?
hatatlannak
az
akaratát.
Pedig
annak
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
ellent
lehet
állni! A Szentírás
leírásta
az Isten
a Gecsemáné
kertben, azon
adcsütörtök
a Sátán éjszakán,
akaratáról,azon
cselekedeteiről,
a pénteken,
módszereiről (1Móz 3,1-5; Jób 1,6-11;
azon
a
húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
Jn 8,44). Ha másként nem tud rászedni
szabadításunk
történt.
bennünket, akkor a „világosság angyaSõt,adja
személyes
bizonyságom van arlának”
ki magát!
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
Ha gyorsak, felületesek,
figyelmet28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
lenek vagyunk döntéshozatalkor, ös�rólam is lehulltaka a különböző
rabtartó bilincsei.
szetéveszthetjük
eredetű
akaratokat. Ilyesmit hamis érvelésre,
Üldözött szabadok,
gyõztes szabamentegetőzésre
is felhasználhatunk:
saElindultak
Nem volt
tejátdok.
akaratunkat
Istentehát.
akarataként
tüntetNem lehetett
mobilvelekommunikáció.
fel. A szent Istentől
függetlenedett
telefonon
rákérdezni
a sor elején,
hogy
ember
akaratában
büszkeség,
engesztelhetetlenség,
hitetlenség,
irigység,
hátul minden rendben
van-e. Közel
két
kényelmesség,
önzés, vetélkedés
is
milliós nép, asszonyok,
gyermekek,
szerephez
jut. Általában
véve óhajtunk
öregek, juhok,
barmok, szekerek,
végebarátaink,
kedvében
láthatatlanszeretteink
konvoj. A Veres
tenger járni
partbizonyos
és határig. Nehéz
ján tábortmértékben
vernek, megpihennek.
Egykilógni
a sorból.
szer csak
felröppen a hír, az egyiptomi
sereg
közeledik.
a pánik
a táborSokunk
számáraKitör
komoly
és ismétlőElõl ajelent
tenger,
mögöttük az
ellenség.
dőban.
kérdést
a kegyelmes
Isten
ránk
A nép elõbbakaratának
segítségért kiált
Istenhez,
vonatkozó
megismerése.
Gondolok
itt gyülekezeti
szolgálatokMit
és
aztán pedig
neki esik Mózesnek:
tisztségek
elvállalására,
pályaválasztástettél velünk,
miért hoztál
ki minket

lett munkahely
volna szolgaként
meghalni
Egyipra,
keresésre,
lakóhely
csetomban.
Kiderül,
hogy van agyermeknépnek
rére,
házastárs
kiszemelésre,
hite, de mégpihenőszabadság
nagyon gyenge aztervezésre,
a hit. Ha
vállalásra,
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az Urat,
magánvállalkozás indításra, kölcsön
felde ha balul
üt ki valami,
máris részlepánivevésre,
egészségügyi
kezelések
kolnakeldöntésére
és bûnbakotstb.
keresnek.
Ki volt a
teinek
Erre módszertani
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
tanácsot a Róm 12,1-2-ben találunk.
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
Tehát a már megkezdett 2017-es eszszinten
hitéletében.
tendőt isaokos,
a jó Istennek tetsző istenEkkor
eszébe
juttestünk
Isten
tiszteletre Mózesnek
használhatjuk.
A mi
2Mózes
6: 6-8. Isten
megígérte,
aígérete.
Teremtő
remekműve.
A Krisztusban
hogy megszabadítja
õket aaz Szentlélek
egyiptoőszintén
hívők esetében
miak kezébõl,
népét az ígéret
temploma.
Élőésésbeviszi
szent áldozatként
adföldjére.
Akkor
tehát,aznem
kell félni a
hatjuk
oda
az Úrnak
Ő szolgálatára,
mindenféle
jó cselekedet
jelen veszedelemtõl,
mert véghezviteléez csak egy
re.
Testünket
olyan
rövid
epizód anem
népszabad
életében.
Nemmódon
ez a
gondoznunk,
hogy
abban
a
bűnös
vég, Isten folytatást ígért. Most kívánaz a
ságokat
tápláljuk.Isten
Tesdolgunk,felébresszük
hogy erõsenésráálljunk
tünket
veszélyszavára.nem
Így szabad
bátorítjafelelőtlenül
Mózes a népet:
Ne
be sodornunk, túlhajszolnunk, tönkre
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
tennünk, megmérgeznünk! Jézus egész
hogyan szabadít
meg mahalt
az Úr
lényünk
megváltásáért
megbenneés táteket!
2Mózes
14:
13,
14.
madott fel.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
Eldönthetjük
az évre
is, hogy
nem
hisz
Istenben, éserre
a hit
beszédét
mondja
akarunk az irgalmas Istentől függetletovábbvilág
az üldözött
szabadoknak.
nedett
szellemiségének,
szokásHa
és
Isten az aki, akkor teljesíti
az Õ beszédét.
gondolkodásmódjának
imádói,
rabszolEbben
hitt Mózes.
gái
és utánzói
lenni. Ekkor és így válunk
Ha
azt
volna
valaki
Mózesalkalmassákérdezte
a segítő
Isten
akaratának
tõl: Mikor
teljesíti Isten, sőt
amitannak
megígért?
felés megismerésére,
véghezvitelére
Azazt
isteni
természetvolna,
részeErre Mózesis!
csak
válaszolhatta
sei
az Ő
akaratát
jónak,
hogy:
Nem
tudom.abszolút
Ha valaki
azt nekik
kéris
leginkább
tetszőnek
és
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hogyan szabadít
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volna,
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hogy:
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Azideig
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lehetetadok!
rövid
tartó szenvedések
lenbõl
ki tud vezetni,
mert Õ az Úr.
az
örökisdicsőség
elvesztésével.
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a legkimagasmolyan
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amit Isten
mond, ha
lóbb.
Már
szenvedésének
hete
előtt jóval
annak minden ellentmondani látszik
is.
eldöntötte, gyakorolta és meghirdette,
Nem tudom,
szabadítfog
meg,
csak
hogy
Kinek hogyan
az akaratához
igazodvárok
és hiszek
és amit
ni
(Jn rá
5,30;
6,38; benne,
8,29). A
Sátánnekem
sikermond,
megteszem.
A
többi
pedig
Õ
telenül próbálta meg eltéríteni
Őt az
attól,
feladata.
Útat nyitni
a tengeren,
lefémár
nyilvános
szolgálatának
kezdetén.
kezni a harcikocsik
kerekét, homályt
Megváltónk
egyből elutasította
(Lk 4,113).
A szenvedés
hetének közelségében
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind a
Péter
által próbálta
megÕ„jobb
Szabadító
Úr feladata.
viszi belátásra”
véghez a
bírni
Jézust kegyelembõl.
(Mt 16,21-23).Hit
Akkor
szabadítást
által sem
fovolt
sikeres!
Viszont
közvetlenül
letargadhatod
el. Hit
által élhetsz
szabadon,
tóztatása,
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elítébár mindigmegkínzása,
üldözötten, de
ugyanakkor
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mert aaz
hadakozik
elhagyattatása
régiÚrdöntését
meg
érted.
kellett erősítenie! Elviselhetetlen súllyal
A tengerparton
a halál kapujában
jelentkezett
az engedelmesség
folytaálltak, Isten
pedig(Mk
megnyitotta
számuktásának
kérdése
14,32-41).
Mégis
ra az élet
kapuját,
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a hafeladta
saját
akaratát,
alálálból az újból
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rendelte
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Isten
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a lépést te
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dására, felvállalására, megvalósítására.
Jutalma nem maradtLukács
el! (Fil János
2,8-11) Vi-

szont
annak is meg
van, meg
lesz a köMagyarországi
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vetkezménye,
ha
Isten
akaratát
elvetjük,
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
teljesítését
halogatjuk.
(Lk
12,47-48)
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
Isten akaratának kutatása és magunk
www.baptista.hu/berettyoujfalu
alárendelése annak, komoly belső küzdelemmel,
olykor várakozással,
vívóKedves Testvéreink
Jézus Kriszdással
jár,
de
megéri!
Sok
megragadó
tusban!
példát
és Amerikai
hasznos tanítást
Kedves
Magyartalálunk
Baptistará a
Könyvek
Könyvében.
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Jn
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a
ti
cselekedeteitekrõl
a
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ben!
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolDr. Vass Gergely,
Kelowna
gáltok a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk neVedd életemet a kezedbe Uram, és
héz helyzetünkben.
tedd
vele, ami
nekedvégi
tetszik.
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Imaházunk
augusztus
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a
nehézségeket,
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gyunk
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hogy
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egy új
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szép
hajlékot
építeni
dom,
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minden
dicsőségedre
szolgál.
istentiszteletek
céljára,
az Õ
neve dicsõMinden
terved
jó. Mert
minden
szeretet.
ségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
Csak önmagamtól
szabadíts
meg! Add,
kezdjük
meg, addig acsöndesen
nem várt belenyutervehogy hallgatagon,
zéssel
és szent
az engedélyek
beszerzésével
godjak
akaratodba.
Akkor majd
foglalkozunk.
felgyullad szívemben örömöd fénye.
Tervünk
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végrehajLángja
a Teésdicsőségedre
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hanem
segítségét,
továbbra
is a minket
és
teérted,imádságaikat!
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A hívő
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reméltem,
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===========================
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óriási
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erőt ad, tanácsol.
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rajtunk keresztül mutatja
meg
másokát nem
értünk.
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él, mintha
örökké
méghanem
mindigúgy
itt vagyunk
sokan.
tartana a földi élet.
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
Baptista Egyház
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
A NEW YORK-I
MAGYAR
BAPTISTA GYÜLEKEZET Magyarországi
RÖVID TÖRTÉNETE

lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
folytatás az 1. oldalról
tomban. tervezett
Kiderül, krónika
hogy vanmajdnem
a népnek
4100indult,
Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.
A New York-i Első Magyar Baptista percesre
40 nek
eleinte bérelt
épületekben
Az
élet
gyötrelem,
de
azért
van
mit
enni,
hite,
de
még
nagyon
gyenge
az
hit. Ha
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Gyülekezet az elmúlt évben, novem- perces lett, (krónikával járó akrónikus
tartották
istentiszteleteiket. Jelentős
van12-13-án
húsosfazék,
fokhagyma
és uborka, és betegség),
jól mennekhogy
a dolgok,
tisztelik
az kövesUrat,
ber
ünnepelte
fennállásának
hasonló
hibát ne
előrelépés Dulity Miklós lelkipásztor
a tisztességes
temetéshez Isten
való jogukat
de hael,balul
ki valami,
máris
pániKedves Testvéreink
Jézus
Krisz110.
éves évfordulóját.
különle-is sünk
mostütcsak
vázlatosan
ismertetszolgálati
ideje alatt történt
(1912-1922),
megtarthatták.
Az élet
merõalkalmat,
kinlódás, jük
kolnak
és bûnbakot
keresnek. Ki volt a tusban!
gesen
megáldotta
az egy
ünnepi
az akkor
elhangzottakat:
ugyanis akkor kezdődtek el az utcai
reménytelenség
halál.
De hátsokan
ezis jobb,
hibás,
hogyYork-i
ide jutottunk?
amelyre
közelrőlésés
távolról
elKedves Amerikai
A New
magyar baptista gyü- evangélizálások,
az őMagyar
idejébenBaptista
alakultak
mint aAsemmi,
és úgy
sincs kilátásegyik
ennél lekezet
Mellesleg,
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the most valuable part of being at Rama
Várj
was praying together
in még
smallUram!
groups,
Kezed
ne vedd
singing together and
hearing
whatel!
God
had placed onMég
themindig
hearts itt
of vagyok,
those who
prepared
morning
devotionals
még the
mindig
itt vagyunk
sokan. as
well as the New Year’s Eve service. A
morning devotional
thatGéza
really
stood
Herjeczki
(1977)

2010.február
szeptember
2017.

out
to me was aboutSZABADOK
prayer, where Reni
ÜLDÖZÖTT
Szabo
shared
with
us
folytatás az 1. oldalrólthat asking God
for things in prayer is secondary to a
prayer
thanksgiving
andvan
praise.
She
Az életofgyötrelem,
de azért
mit enni,
emphasized
that
God
already
knows
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
what
we need, temetéshez
and he is more
a tisztességes
valóinterested
jogukat is
inmegtarthatták.
establishing aAz
relationship
with
us, of
élet egy merõ
kinlódás,
which
the
main
way
of
communication
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
ismint
through
prayer.
The
primary
goal
a semmi,
és úgy
sincs
kilátás ennél
intöbbre.
our lives
should
be
to
live
a
Christ
Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
exalting
life,próbáljuk
seekingelviselhetõvé
what God wants
keretekben
tenni.
for us, and not necessarily what we want
Hányan tengetik az életüket ma is
from God, although there is a time for
ezzel
that
too.a rabszolga-gondolkodással?
I am so thankful that spending
Így
életétGod
Izráel
míg el
these fewtengette
days atazRama,
provided
nem
jött
hozzá
a
Szabadító
és
ki
nem
us with lots of physical rest (apart from
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
the skiing/snowboarding) as well as
spiritual renewal.
Milyen a mi Szabadítónk?
Viki Weisz2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot
I’dIstenrõl.
like to start off by saying a big
Virrasztott
az Úr azon
az éjszakán,
thank
you to everyone
that put
any kind
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
az
of time and effort into making thisEztrip
éjszaka I,
azalong
Úré volt.
possible.
with many others, were
Micsoda
ebben
beyond
excitedevangélium
to be able tovan
spend
Newa
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
Year’s with close friends, as well as being
Izráel
õrizõje
nem
szunnyad
és nem
able
to spend
New
Year’s
in a place
that
alszik.
jelent az,
hogyI’ve
virrasztott
az
feels
likeMit
a second
home.
only ever
Úr azon azCanadian
éjszakán,summers
amikor so
kihozta
experienced
to be
népét
Egyiptomból?
able
to stand
in the middle of the soccer
fieldEmberileg
knee high szólva
in snow– was
something
Isten
mindent
I félretett
was going
to az
have
to get
usedazon
to.
és csak
Õ népére
figyelt
Along
with all our
amazing excursions
az éjszakán.
A szabadulás
minden
and
time spentszemélyesen
outside playing
in the
mozzanatát
felügyelte,
snow,
there
was time
specifically
set
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
aside
ahitats,
discussions,
and
kísértforvégig.
Hátgroup
kicsoda
ez a rabszolga,
prayer.
Each
day brought
a newazperson
koszos,
rongyos
nép, hogy
Isten
that
shared withgondoskodik
the youth a róluk,
personal
személyesen
és
story
of how
God was
working
mindent
félretéve
figyel
rájuk? in their
life. 1500
Theyévvel
also késõbb
connected
story
isméttheir
virrasztott
with
a passage
from thekertben,
Bible and
az Isten
a Gecsemáné
azonwea
concluded
time together
prayer.
csütörtökour
éjszakán,
azon with
a pénteken,
Each
ahitat
was
very
eye
opening
azon a húsvét hajnalon, amikortoa me
mi
but
the one that történt.
caught my attention and
szabadításunk
really
leftszemélyes
me thinking
about my life
Sõt,
bizonyságom
vanand
arfuture as a child of Christ was the ahitat
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
that was held on New Year’s Eve, led by
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
Zsigmond. He read from Deuteronomy
rólam is lehulltak
a rabtartó
30:15-20,
which spoke
aboutbilincsei.
choosing
between “life and prosperity, death and
ÜldözöttYes,
szabadok,
gyõztes
szabadestruction”.
these words
seem
very
dok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
teharsh at first but there is a reason they
lekommunikáció.
Nem
lehetett
mobilare put together in the Word this way.
telefonon
rákérdezni
sorgiven,
elején,shows
hogy
This
decision
that we aare
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
others, and shows our self, what we are
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
really living for. More importantly who
öregek,
juhok,for.
barmok,
végewe
are living
Whenszekerek,
we choose
to
láthatatlan
konvoj.
Veresto
tenger
live
prosperously
weAchoose
live apartlife
jánGod.
tábort
megpihennek.
for
Wevernek,
are choosing
the path Egythat
felröppenfor
a hír,
egyiptomi
heszer
hascsak
handcrafted
us az
individually.
sereg
a táborBut
if közeledik.
we chooseKitör
a lifea pánik
of death
and
ban. Elõl a tenger,
az ellenség.
destruction,
which mögöttük
is a life solely
based
népown
elõbb
segítségért
kiált Istenhez,
onAour
choices
and following
earthly
desires,
we will
not esik
live aMózesnek:
long life (veraztán pedig
neki
Mit
ses
17&18).
Those
thathoztál
have kiaccepted
tettél
velünk,
miért
minket

9. oldal
3. oldal

Christ
into their
hearts14:
believe
that
He
Egyiptomból?
2Mózes
10, 11.
Jobb
will
bless
them
with
a
prosperous
life,
lett volna szolgaként meghalni Egyipbecause
this life
“thevan
Lord
is your
tomban. in
Kiderül,
hogy
a népnek
life”
(verse
20).
His
judgement
is Ha
the
hite, de még nagyon gyenge az a hit.
only
one
that
should
matter
at
the
end
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,of
the day because it is He that is going to
de ha balul
ütakilifevalami,
máris pániwelcome
us to
only attainable
and
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Kiinto
voltthe
a
prosperous through Him. Going
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
new year with these verses and many
Mellesleg,
sok keresztyén
tart ezen
a
more
encouraging
ahitats, ignited
a fire
szintenmy
a hitéletében.
within
heart that wasn’t there when
Ekkor
Mózesnek
eszébe
Isten
I was
preparing
for this
trip. Ijutcouldn’t
ígérete.
2Mózes
6-8. way
Istentomegígérte,
have
asked
for a 6:
better
spend the
hogydays
megszabadítja
az couple
egyipto-of
last
of 2016 and õket
the first
days
2017. és beviszi népét az ígéret
miakof
kezébõl,
Martha
Szabo
földjére. Akkor tehát,
nem kell
félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
Survey
moreez a
rövid
epizódfinds
a népCongress
életében. Nem
vég, Isten folytatást
ígért.ofMost
az a
Christian
than the rest
America
dolgunk,
erõsen
Isten
by Elizahogy
Collins,
USAráálljunk
Today Jan.
3.
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
Lawmakers
in
Congress
are
féljetek! Álljatok Christian,
helyt, és meglátjátok
overwhelmingly
more even
hogyan
az Úr bennethan
the szabadít
Americameg
theyma
represent.
teket!
2Mózes
14:
13,
14.
Nine out of 10 members the new House
nem(91%)
okosabb,
mintin
a nép,
csak
andMózes
Senate
sworn
Tuesday
hisz Istenben,
és a hit beszédét
mondja
describe
themselves
as members
of
the
Christian
faith,szabadoknak.
according toHaa
tovább
az üldözött
survey
Pew Research
CenIsten az released
aki, akkorbyteljesíti
az Õ beszédét.
ter
Tuesday.
Ebben
hitt Mózes.
The
of valaki
Christians
Ha aztpercentage
kérdezte volna
Mózes-in
Congress
is
higher
than
the
percentage
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
of Americans who identify as ChristiErreThat
Mózes
csak azt
volna,in
an.
number
hasválaszolhatta
been declining
hogy:
Nem
tudom.
Ha
valaki
azt
kérrecent decades. Between the early 1970s
dezte90s
volna:
Mózes, mondd
meg neand
the percentage
of Americans
künk,identified
hogyan as
szabadít
meghovered
Isten
who
Christian
bennünket
ebbõl
lehetetlen
helyzetbõl?
around
90%
buta by
early 2000
it had
Mózes csak
azt válaszolhatta
volna,
dropped
to around
80%. According
to a
spokeswoman
from Pew,
that
percentage
hogy: Nem tudom!
Egyet
azonban
tucontinues
to harcol
decrease.
dok! Az Úr
értetek, és a lehetetThereis kiare
just two
lenbõl
tud vezetni,
mertnon-ChristiÕ az Úr.
an Ez
Republicans
serving
in jelenti,
this year's
a bibliai hit. Hinni azt
koCongress,
New
York
Rep.
Lee
Zeldin
molyan veszem azt, amit Isten mond,
ha
and Tennessee Rep. David Kustoff,
annak
minden
ellentmondani
látszik
who are Jewish. That means 291 outis.of
NemCongressional
tudom, hogyanRepublicans
szabadít meg,
csak
293
identify
várok
rá
és
hiszek
benne,
és
amit
nekem
as Christian.
mond,
A többi
az Õ
Theremegteszem.
is slightly
morepedig
religious
feladata. on
Útatthenyitni
a tengeren,
lefédiversity
Democratic
side of
the
kezni though
a harcikocsik
kerekét,
homályt
aisle,
Democrats
are still
80%
Christian.
Outegyiptomiakra...
of 242 Democrats
there
bocsátani az
mind
a
are
28
Jews,
three
Buddhists,
three
HinSzabadító Úr feladata. Õ viszi véghez
a
dus,
two Muslims
and one
szabadítást
kegyelembõl.
Hit Unitarian
által foUniversalist.
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
Arizona
KyrstendeSinema
is the
bár
mindigRep.
üldözötten,
ugyanakkor
only member of Congress who describes
gyõzelmesen,
mert azYet,
Úr the
hadakozik
herself
as unaffiliated.
number
érted.
of Americans who say they aren't
A tengerparton
a halál
kapujában
affiliated
with a religion
is much
higher
álltak,
pedig megnyitotta
számuk—
23%Isten
according
to Pew.
raThere
az életare
kapuját,
és õk átléptek
ha10 Democrats
who a have
declined
say what, if any, religion they
lálból az to
életbe.
identify with. All Republicans shared
Eztreligion
a lépéstthey
te seidentified
halogasd!with, Pew
what
said.
(Submitted
by Ethel
Kish)
Lukács
János

New Year’sBaptista
Greetings
from
Magyarországi
Egyház
Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
Ruth
Wright
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
A belated Happy New Year. May this
www.baptista.hu/berettyoujfalu
be a year where you fully trust the Lord
with
everything
in yourJézus
life. This
too is
Kedves
Testvéreink
Kriszmy prayer request.
tusban!
The Muslim women in my life
Kedves Amerikai
Magyar
Baptista
continue
to be present
week-by-week.
Szövetség!
I know God loves them very much and
keep
praying
that they az
would
truly
come
„Nem
igazságtalan
Isten,
hogy
to know Him.
Hiva* came
elfeledkezzék
a ti Recently
cselekedeteitekrõl
és a to
church formelyet
the firsttanúsítottatok
time (already az
hearing
szeretetrõl,
Õ
neve
iránt,
és szolabout
the amikor
Lord forszolgáltatok
several years)
and her
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid
6:10)
remark
was, “I have
never
experienced
anything like this.” Another long- time
Köszönjük,
hogy
gondoltak
Muslim
friend
Adeeba*
toldránk
me neshe is
héz
helyzetünkben.
now
listening to messages on the TV
Imaházunk
végi leomlása
and
loves toaugusztus
hear the Gospel
songs.ésShe
lebontása
reménységgel
is the oneután
who jó
always
wants me tovapray
gyunk
with afelõl,
her andhogy
we Isten
often megsegít
sit in thebencar in
nünket
új és
szép lot
hajlékot
építeniThe
some egy
remote
parking
and I pray.
istentiszteletek
az Õ neve
dicsõmost recent céljára,
time I shared
from
God’s
ségére.
Word A– munkálatokat
Isaiah 9:6 –jövõ
the tavasszal
Christmas
kezdjük
meg, addig a nem várt tervemessage.
zéssel
és az engedélyek
Sometimes
we ask – Isbeszerzésével
God working?
foglalkozunk.
I can only say, “Yes He is, but not on our
Tervünk
szándékunk
végrehajtime
table.”és
I continue
to teach
Bible to
tására
fogjuk
fordítani
a kedves
testvérek
ESL
students
on
Thursdays.
Our
classes
által számunkra eljuttatott összeget:
resumed
on
January
12.
$5,000, azaz ötezer dollárt.
2016 was a year with several health
Ezútonthe
is megköszönve
testvéreink
issues,
worst was a pinched
nerve
segítségét,
kérjük back
továbbra
is a minket
és in
in the lower
which
put me
azthe
Úrra
figyelõforimádságaikat!
hospital
a few days, Minden
leading to
szolgálatukra
Istenünk áldását
kívánjuk.
follow-up treatment.
A month
later I
slipped on the floor in a store on some
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
paper
in the
wrong place.
Lastly, I had
Baptista
Gyülekezet
nevében:
a procedure on my heart to correct an
arrhythmia which
is yet to
be seen if it
Papp Dániel
lelkipásztor
has been totally
corrected.
Szatmári
István gondnok
Through all Lisztes
these Tibor
things,presbiter
the Lord
took care of every need as there were
===========================
somethings I could not do because
of pain: visits, house help, meals and
VÁRJ MÉG!
transportation.
We do 3:16
have (2Móz
a God14,21-22)
who hears our
Józsué
prayers and knows our needs before we
ask. The main thing God
did was
Megállt
a enable
víz.
me to change
my
morning
Minthogyha óriásiroutine
kéz
(which had becometartotta
just that,
a routine).
volna
föl,
Now, each morning the firstmegállt,
thing I do
is to spend unhurried time with Him.
rakásra
I had been praying sfor
some gyûlt,
time for
a closer walk with the Lordfeszült,
but did
hullám
not know what
thathullámra
meant or hõkölt.
how God
would accomplish that for me.Megállt
I think no
matter my age my desire egy
is topercre,
live close
amíg a túlsó partra
to Him.
So please continue áttonem
prayértünk.
for me.
None of us know what 2017 will bring
Uram!
and as you get olderVárj
this még
becomes
more
Kezed
ne vedd
real in terms of our
health.
Thankel!you
for your Christmas
cards and
partnering
Még mindig
itt vagyok,
with me
in prayer.
mégfinancially
mindig ittand
vagyunk
sokan.
Love, Ruth
Herjeczki Géza (1977)
ruth_s_wright@yahoo.com

2010.
10.
oldalszeptember

Jegyzet
ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás
az 1.évfordulók
oldalról
Kerek
éve

Avagy:
mert emlékezni
Az
élet gyötrelem,
de azért vanfontos
mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
adatiktemetéshez
meg, hogyvaló
egyetlen
esz-is
aRitkán
tisztességes
jogukat
tendő
leforgásaAz
alatt
kerek
évformegtarthatták.
életannyi
egy merõ
kinlódás,
dulót
ünnepeljünk,
Magyar
reménytelenség
és mint
halál.az
Deidén.
hát ezis
jobb,
baptista
közösségünk
életében
olyan
jemint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
lentős
mérföldköveknél
állhatunk
meg,
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
amelyek
20, próbáljuk
100 és 500
év elteltét jelzik.
keretekben
elviselhetõvé
tenni.
Érdemes a megállóknál megemlékezni
Hányan
tengetik
az
életüket
ma is
a jelentőségteljes eseményekről, illetve
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
azokról a személyekről, akiknek évforÍgyünnepelhetjük.
tengette az életét Izráel míg el
dulóját
nem
jött
a Szabadító
és ki
nem
Elsőként hozzá
a Magyar
Baptisták
Világhozta
õket
a
szolgaság
házából.
szövetségének 20 évvel ezelőtti megalakulását említeném. Ugyan már 1995
Milyen a mi Tahiban
Szabadítónk?
2Mózes
augusztusában,
felvetődött
a
12:42-ben találunk
egy különös mondaVilágszövetség
létrehozásának
gondotot Istenrõl.
lata,
ám ez akkor csupán terv maradt.
Virrasztott
az Úr azon
az éjszakán,
Végül
1997 májusában
valósult
meg a
amikor
kihozta
Egyiptomból.
Ez az
terv
azáltal,
hogyõket
Nagyváradon
a három
éjszakanyelvű
az Úré szövetség
volt.
magyar
vezetője kézjegyével
látta el
a Világszövetség
alapítóa
Micsoda
evangélium
van ebben
okmányát.
Február
5-én, aaz
Világszövetmondatban?
Virrasztott
Úr. Pedig
ség
vasárnapján
hálátszunnyad
adhatunk és
akkori
Izráel
õrizõje nem
nem
vezetőink
a Magyar
alszik. Mitelhatározásáért
jelent az, hogyés
virrasztott
az
Baptisták
Úr azon Világszövetségének
az éjszakán, amikor megalakihozta
kulásáért.
népét Egyiptomból?
Másik
jeles évfordulónk
Kornya
MiEmberileg
szólva – Isten
mindent
hály
személyéhez
kötődik.
Január
3-án
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
volt
éve annak,
hogy a „parasztaz 100
éjszakán.
A szabadulás
minden
apostol”
az Úrhoz
költözött.felügyelte,
Érdemes
mozzanatát
személyesen
elgondolkodnunk
hogy
Kornya
minden pillanatotazon,
figyelõ
tekintetével
munkássága
több
száz
gyülekezetet
és
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
lelki
munkást
eredményezett.
koszos,
rongyos
nép, hogy Az
az 1982.
Isten
évi
gyantai bemerítéstől
kezdveróluk,
az 1916.
személyesen
gondoskodik
és
évi fugyivásárhelyi bemerítésig kb. 350
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
bemerítésről tudunk. Ha egy bemerítés150030évvel
késõbb
ismét virrasztott
re átlag
embert
számolunk,
akkor az
az Isten
a Gecsemáné
kertben,
összes
bemerítettek
száma
10-11azon
ezera
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
körül van.
azon
a húsvét
amikor
a mi
Utoljára
pedig,hajnalon,
de nem utolsó
sorban,
szabadításunk
történt.
a reformáció elindulásának 500. évSõt, személyes
bizonyságom
van arfordulóját
ünnepelhetjük.
A reformáció
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az Úr
emlékévében ugyanakkor külön örömet
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
jelent, hogy Debrecenben az idén kerül
rólam
is lehulltak aa Magyar
rabtartó bilincsei.
sor
augusztusban
Baptisták
4. Világtalálkozójára, ahol hálát adhagyõztes
szabatunkÜldözött
az eddigiszabadok,
vezetéséért
és megemlédok. Elindultak
tehát.
Nem újvolt
tekezhetünk
arról, hogy
„Valami
szülelekommunikáció.
Nem
lehetett mobiltett!”
Ez lesz ugyanis
a Világtalálkozó
jelmondata.
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
Horváth
hátul minden rendben
van-e.Ferenc
Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeTHE JOY
OFATHE
láthatatlan
konvoj.
VeresLORD
tenger part"I am
so thankful
I have a joyEgythat
ján
tábort
vernek, that
megpihennek.
the
world
roba hír,
me of;
I have a
szer
csak cannot
felröppen
az egyiptomi
treasure
that the world
take
from
sereg közeledik.
Kitörcannot
a pánik
a táborme;
havea something
that isaznot
in the
ban.I Elõl
tenger, mögöttük
ellenség.
power
man or
devil to deprive
me of,
A népofelõbb
segítségért
kiált Istenhez,
and
that
is
the
joy
of
the
Lord."
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
Dwight
L. Moody
tettél velünk, miért
hoztál
ki minket

2017.
február
3. oldal

Morzsák2Mózes
az év fordulóján
Egyiptomból?
14: 10, 11. Jobb
lett volna
szolgaként
Alapige:
90.meghalni
Zsoltár Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
Halandó
hite,
de mégvagy.
nagyonSzületésed
gyenge az pillanatáa hit. Ha
ban
elkezdődik
az utad
a koporsó
felé.
jól mennek
a dolgok,
tisztelik
az Urat,
Legfeljebb
lakszmáris
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megőriztük a magunk nyugalmát. Vannak szép élményeim, amikor mindkét fél
akarta a békét, a helyreállást. Ez az Isten
országában való élet szépsége. Mert: "Mi
az Istentől vagyunk, aki ismeri az Istent,
hallgat reánk, aki nincsen az Istentől, nem
hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazságnak lelkét és a tévelygésnek lelkét."
1Ján 4,6. Az ilyen békéltetések egyszerűek és természetesek, ezek gazdagítják és
ihletik a hitet, kitöltve azt lelkesedéssel az
iránt, aki által a béke megtörtént, mert a
béke az igazság gyümölcse.
Minden igazságtalanság bűn, a bűn pedig békétlenséget okoz. A zenében a dis�szonancia olyan hangzat két hang között,
mely sürgeti, kéri a feloldozást! Az egyik
hangnak el kell mozdulnia helyéről, vagy
feljebb emelkednie, vagy lejjebb szállnia,
hogy a hangzat megnyugodjon, és létre
jöjjön a konszonancia. Ez olyan hangzat, melynek nincs szüksége feloldozásra, mert nyugodt. A sátánt diabolosznak,
rombolónak, szétdobálónak is nevezik.
A sátán mindig disszonáns. Csak Krisztus teremt nyugalmat és jó összhangot, ha
megengedjük neki, hogy igazságra derítse
életünket, mert a béke az igazság gyümölcse. És itt jön a békéltetés szolgálata:
"Mindez pedig Istentől van, aki minket
magával megbékéltetett a Jézus Krisztus
által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát."
Mivel a béke az igazság gyümölcse, az
azt építőnek tudnia kell, hogy mi a ferde
és mi az egyenes. A zene, mondta Bach,
csak annyi, hogy azt kell játszani, ami írva
van, és időre, a megadott hangokat a megadott ritmusban. Azután jól kell ismerni
az eredeti dallamot, hogy felismerje és
kijavítsa a hibás hangot. Ezért tanácsolja
Pál ap. a fiatal Timóteusnak, hogy ezeket
bízza kipróbált emberekre.
Az építéshez kell anyag, és nem akármi és akármilyen, mert: „Minden szabad
nékem, de nem minden használ, minden
szabad nékem, de nem minden épít." 1Kor
10,23. A szükséges anyag a Lélek gyümölcse, mely fogyóeszköz! Az a jó, hogy
nem vész el, mert beépül. Ez a szeretet,
öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség. Gal 5,22
Egy nagy hársfa alatt ültünk, meséli
egy testvér, és ebédeltünk. Egyszer csak,
hirtelen megjelent egy egész raj darázs, és
megtámadtak minket, és az ételt. Egyesek
újságpapírt tekertek össze és azzal csapdosták őket, de azok még vadabbak lettek.
A fiatalok beszaladtak a házba. Én vetem
egy darab húst, és a kőkerítés egy mélyedésébe tettem, némi vízzel. A darazsak
gyorsan megtalálták az ételt és a helyet,
ahol békében ehettek. Éhesek voltak, és
ezért támadtak. Azt adtam nekik, amire
szükségük volt. Gyakran kell áldozni valamit, hogy eltávolítsuk a gonoszt. Jézus
tanította, hogyha valaki kéri a kabátodat,
add oda az ingedet is. Ha kényszerít egy
mérföldre, menj kettőre. Ez Jézus "tervrajza” a béke építésében, s egyben a boldogság receptje.
2017. február

Hogy tette ezt Anna, Sámuel anyja?
Anna békétlenségben élt férje második
felesége miatt, aki becsmérelte, bántotta olyanért, amiről Anna nem tehetett.
Annának nem volt gyermeke. Anna nem
vitatkozik, nem igyekszik Peninát jobb
belátásra bírni. De Anna imádkozik és a
megoldást Istentől várja. Anna sokat sír,
de amikor megkapja Isten válaszát, többé nem sír, hanem szorgosan készülődik
az ígért gyermek fogadására. Háláját Isten felé fogadalomban fejezi ki. Így válik
Anna Isten munkatársává. Gyermeke sokak számára az igazság és béke munkálója lesz. "Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják
egymást." Zsolt 85,11. A kis Sámuel igen
gonosz időben nevelkedik. Éli főpap fiai
miatt az emberek megutálják az Úr szolgálatát a templomban. De az Úr igazságát
és békesség-tervét semmi és senki nem
akadályozhatja meg, még Éli főpap tehetetlensége sem. Sámuel viszont egyre inkább érti az Úr szavát, és pontosan tovább
is adja azt.
Az angyal által Isten megadja Máriának, Jézus anyának a "tervrajzot", csak
annyit, amennyi szükséges. Nagyon nehéz
időben, lehetetlen körülmények között,
Mária a Krisztus béke korszak, az utolsó
idők szolgálatába lép. Mária nem beszél.
Nem megy a templomba bizonyságot tenni. Nem megy az emberek közé, elmondani, dicsekedni, hogy ő szüli meg a világ
Megváltóját. Mária teszi e békeépítő projekt rá eső részét. Amit az angyalok tettek
és tesznek, azt ember nem teheti, azt sem,
amit a Szentlélek tesz.
A béke építése a világban Isten terve
szerint folyik. Mi is csak azt és annyit tehetünk, ami és amennyi ránk bízatott. Jó
ezt tudni! Készül Isten temploma, Krisztus egyházának gyönyörű épülete. Jó tudni, hogy mi az én, mi a mi részünk benne.
Ennek alapja Jézus Krisztus, és csak rajta és általa építhetjük a békét: "Ha pedig
valaki aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát,
szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentumra; Kinek kinek munkája nyilván

lészen: mert ama nap megmutatja, mivel
tűzben jelenik meg..." 1Kor 3,12-13.
A "béke az igazság gyümölcse lesz",
prófétálja Ézsaiás próféta. Keserű tapasztalatom van, amikor vezető testvérek a
"béke" érdekében igazságtalanságot műveltek, mert féltek a rezsim embereitől, és
nem Istentől. Ez által nagy károkat okoztak a missziónak. Sok gyülekezet szinte
kiürült, eltűnt, mert az Úr a gyertyatartójukat kimozdította. Jel 2,5
Egy középkorú házaspár eldöntötte,
hogy elválnak. A prédikátor most utoljára
látogatta meg őket, és próbálkozott a békítéssel, bár a testvérnő azt mondta, hogy ne
fáradjon, mert ő már eldöntötte. Csendben
ültek, a lelkipásztor még reménykedett; és
megszólalt a kapucsengő. A testvérnő kiment, majd könnyes szemmel, egy nyitott
távirattal tért vissza. Apa, zokogott most
már, a fiunk él! Kiszabadult a fogságból,
és jön haza! Együtt maradunk, mert nem
jöhet a fiú szétesett családba. Szaporán
lépkedett a prédikátor hazafelé, és mondogatta: Jön a fiú. Jön a fiú! "Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk,
és az uralom az ő vállán lészen, és hívják
nevét, csodálatosnak, tanácsosnak... békesség fejedelmének!" És 9,6. A mi Urunk
itt van, és jön! Maradjunk együtt, tartsunk össze, hogy mikor eljön, munkában
találjon. Dolgozzunk, hogy legyen elég
lelki és testi eledel is gyülekezeteinkben.
Az apostol mondja, hogyha összejövünk,
mindenki hozzon valamit. 1Kor 14,26.
Sokan azt mondják, hogy nem érdemes
munkálkodni a békességen. De cáfolják
ezt mind azok, akik tették és teszik. Ezért
nézzünk a hitnek fejedelmére és bevégzőjére. Zsid 12,12-15. Nincs ettől szebb munka ezen a földön, semmi értékesebb, mint
a béke építése az Úr házában, a hívők közösségében. Mondjuk együtt a Zsoltárossal, hogy örvendtem, mikor mondták nekem, menjünk fel az Úrnak szent házába!
Így vagyunk, így legyünk a béke építői,
s ez által Isten fiai, és boldogok, ami azt
jelenti, hogy szabadok!
Nagyajtai Eszter

