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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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Gyümölcsögyunk
afelõl,annyiféle
hogy Istenvolt.
megsegít
benzésünk,
is a fajtánknak
nünket
egysáfárkodásunk
új és szép hajlékot
építeni
megfelelően céljára,
történik.az Fa
vagyunk,
istentiszteletek
Õ neve
dicsõ- de
kertet,Aerdőt
alkotunk, egymást
is védve
ségére.
munkálatokat
jövõ tavasszal
és
támogatva.
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel
és az
beszerzésével
Szép
és engedélyek
fenséges jelenet
a teremtés
foglalkozunk.
leírásában a negyedik napi történés:
Tervünk és
szándékunk
„Legyenek
világító
testek azvégrehajégbolton!”
tására
fogjuk fordítani
kedves testvérek
„Meghatározó
jelei alegyenek
az ünneáltal
számunkra
eljuttatott
összeget:
peknek!”
– Gyakran
találkoztam
egy$5,000,
azaz ötezer korszakban
dollárt.
egy „ünnepes”
fejcsóváló
atyafiakkal,
akik az Ámósz
5-re bökött
Ezúton is megköszönve
testvéreink
ujjal harsogták
a fülembe:
Úr gyűlöli
segítségét,
kérjük továbbra
is aazminket
és
megveti
az ünnepeinket!
Isten
azésÚrra
figyelõ
imádságaikat! Pedig
Minden
csak a képmutató
hamis
ünneplést
szolgálatukra
Istenünkés
áldását
kívánjuk.
szokta visszautasítani. És a kettősséget.
Ha
neki is,
meg a bálványaimnak
is álTestvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
dozatotGyülekezet
mutatok be.
– Néhány hangosBaptista
nevében:
kodó túlbuzgó miatt nem leszek „anticelebráns”. Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
A kígyóval szeretném
zárni
elmélkeLisztes Tibor
presbiter
désemet. Ott van a csodálatos Édenkert,
a maga utánozhatatlan tökéletességével,
===========================
ám egyszer csak megjelenik benne az
ős-ellenség,
a kígyó-mezben
VÁRJ
MÉG! tetszelgő
sátán, a hamis nyelvű kísértő. Nincs ez3:16 (2Móz
14,21-22)
ótaJózsué
sem olyan
gyümölcsös
kert, olyan
gyülekezet, vagy nagyobb közösség,
a víz. a
mely ne lett volna és neMegállt
lenne célpontja
Minthogyha
óriási
kéz
gonosz csábítónak.
Nem bírja
ki sokáig,
tartotta
volnanövekeföl,
hogy nálunk béke és
nyugalom,
dés és gyümölcsözés legyen,
valamint
megállt,
harmonikus kapcsolat
a Teremtővel.
s rakásra
gyûlt, A
szellős alkonyatok áldott, lélekemelő
feszült,
óráit megpróbálja
a belopahullámtönkretenni
hullámra hõkölt.
kodó ravasz hüllő. Így akarja feldúlni
Megálltma
is a testvéri közösségeket,egy
a hívő
csalápercre,
dokat, így akarja,amíg
hogya túlsó
gaz verje
föl a
partra
virágzó növényeket ésát anem
gyümölcsöző
értünk.
bokrokat, fákat.
Teremtés. Újjá teremtés.
Várj még Édenkerti
Uram!
hívő közösség, gyülekezet.
Kezed neIsten
veddalkotáel!
sai vagyunk. Még
– Mondhatja-e
a Teremtő
mindig itt vagyok,
az áldott
gyülekezetünkre:
még szentenciát
mindig itt vagyunk
sokan.
„És látta Isten, hogy ez jó!” ???
Gerzsenyi
Sándor Géza
ny. lp.(1977)
– Pécs
Herjeczki
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oldal szeptember

Az ifjúsági 2Mózes
találkozókra
való
Egyiptomból?
14: 10,
11. elutaJobb
zásukat
és
más
közös
rendezvényeiket
lett volna szolgaként meghalni Egyipfolytatás az 1. oldalról
atomban.
gyülekezetünk
anyagivan
támogatással
Kiderül, hogy
a népnek
Isten gondoskodó szeretetét tapasztalAz élet gyötrelem, de azért van mit enni, segíti.
hite,
de
még
nagyon
gyenge
az
a hit. Ha
hattuk az elmúlt évben is. Gyülekezeazon, hogy
a Szövetség
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és jólDolgozzunk
mennek a dolgok,
tisztelik
az Urat,
tünk
békességben
működik.
jobban máris
tükröződjön
a tisztességes
temetéshez
való jogukat is költségvetésében
de ha balul üt kiisvalami,
pániAz ifi csoportunk
11egy
főből
áll.kinlódás,
Össze- akolnak
fiatalokkal
való törődésünk.
megtarthatták.
Az élet
merõ
és bûnbakot
keresnek. Ki volt a
tételét
tekintve 6 és
fiúhalál.
és 5 lány,
5-en
reménytelenség
De hát
ezisegyejobb, hibás, hogy ide jutottunk?
Az
év elején
tisztségviselő
temisták,
4-en
dolgoznak,
3-an
tanulnak
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
Mellesleg,
sok keresztyén
tart válaszezen a
tásunk
volt
és
új
szolgálattevőket
bízéstöbbre.
dolgoznak,
és
2-en
középiskolások.
Fogadjuk el a helyzetet, és az adott szinten a hitéletében.
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
Hányan tengetik az életüket ma is ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
hogy megszabadítja õket az egyiptoÍgy tengette az életét Izráel míg el miak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
hozta õket a szolgaság házából.
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes vég, Isten folytatást ígért. Most az a
12:42-ben találunk egy különös monda- dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
tot Istenrõl.
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
Virrasztott az Úr azon az éjszakán, féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az hogyan szabadít meg ma az Úr benneéjszaka az Úré volt.
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
Micsoda evangélium van ebben a
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
hisz
Istenben, és a hit beszédét mondja
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
tovább
az üldözött szabadoknak. Ha
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
népét Egyiptomból?
Ha azt kérdezte volna valaki MózesEmberileg szólva – Isten mindent
tõl:
Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Ave.
NemChicago,
tudom. Ha
valaki azt kérA chicagói
imaházfelügyelte,
- 5757 W. Windsor
IL 60656.
mozzanatát
személyesen
minden pillanatot figyelõ tekintetével dezte volna: Mózes, mondd meg neimaóraszabadít
vezetéssel,meg
és délutáni
Az ifit
szombat
este tartják
többnyire tunk
künk,meg
hogyan
Isten
kísért
végig.
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
Az újonnan
megváazkoszos,
imaháznál,
néha házaknál.
rongyos
nép, hogy az Isten programvezetéssel.
bennünket ebbõl a lehetetlen
helyzetbõl?
gyülekezetvezető
ifj. Kulcsár
A fiatalok aktívan
szolgálnak
a vaszemélyesen
gondoskodik
róluk,
és lasztott
Mózes csak
azt válaszolhatta
volna,
Sándor.
sárnap
délutáni
istentiszteleteken
is,
mindent félretéve figyel rájuk?
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tuA szolgálattevők a hónap második
néhányan
közülük
imaóra
és
1500 évvel
késõbb
ismétvezetők
virrasztott
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetettalálkoznak. Az együttlét
délutáni
Hűségük
az Isten programvezetők.
a Gecsemáné kertben,
azonésa vasárnapján
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
célja
megbeszélni
a hatékonyabb szolgáösszetartásuk
példaértékű
idősebb
csütörtök éjszakán,
azon aazpénteken,
Ez kapcsolatos
a bibliai hit. meglátásainkat.
Hinni azt jelenti, kolattal
gyülekezeti
tagokhajnalon,
előtt is. amikor a mi molyan veszem azt, amit Isten mond,Imaazon a húsvét
ha
szokott zárulni az alkalom.
szabadításunk
történt.
Az elmúlt évben
részt vettek a cleve- közösséggel
annak
minden
ellentmondani
látszik
is.
A nőtestvérek is találkoznak havonta
Sõt,
van ar- Nem
landiésszemélyes
a torontóibizonyságom
ifjúsági találkozón,
tudom,
hogyan
szabadít
meg,tanulcsak
egyszer.
Jelenleg
a
Jakab
levelét
hogy
velem
együttésvirrasztott
az Úr várok rá és hiszek benne, és amit nekem
a ról,
nyári
rámai
táborban
a konvención.
Lukács Erzsike vezeti az
évvel ezelõtt
egy téli
estén, aamikor
A28
Szilvesztert
Rámában
töltötték
többi mányozzák.
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
alkalmakat.
rólam is lehulltak
a rabtartó bilincsei.
gyülekezet
fiataljaival.
feladata.
Útat
nyitni
a tengeren,
leféVasárnap
reggel
kezdés
előtt negyed
A chicagói magyarság emlékünnekezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
szabadok,
gyõztesifjúsági
szaba- órával találkoznak a szolgálattevők, és
peinÜldözött
is fellépnek
mint baptista
bocsátani az egymásért
egyiptomiakra...
mind a
és a szolgálatodok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
te- imádkoznak
énekcsoport. Legutóbb a ’48-as megSzabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
kért.
lekommunikáció.
Nem lehetett
mobilemlékezésen
a fiataljaink
képviselték
a
kegyelembõl.
Hit által
foAz énekkar
folyamatosan
működik
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy szabadítást
gyülekezetünket.
gadhatod
el. Hit
István
és által
Fodorélhetsz
Istvánszabadon,
vezetéséhátul minden rendben van-e. Közel két Szabó
Többüknek
extra
nehézséget
jelent
bár
mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
vel.
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
azöregek,
iskolajuhok,
befejeztével
munkapiacon
mert az Úr
hadakozik
A gyermek bibliakört
Szabó
Abigél
barmok,aszekerek,
vége- gyõzelmesen,
való
elhelyezkedés,
a
nekik
jó vezeti,
érted. Koncz Tünde besegít a szolgálatláthatatlan konvoj. A Veresmegfelelő
tenger partmunkahely
és nem utolsó
ján tábort megtalálása,
vernek, megpihennek.
Egy- ban.A tengerparton a halál kapujában
sorban
a
párválasztás.
Számítunk
Istenmegnyitotta
kegyelmére
a toIsten pedig
számukszer csak felröppen a hír, az egyiptomi álltak,
Nagyközeledik.
szükségükKitör
van az
imádságainkés
ra az élet kapuját,Imádkozunk
és õk átlépteklelki
a hasereg
a pánik
a tábor- vábbhaladásban.
ra,ban.
és Elõl
a megértésünkre.
Jobban
kellene létszámbeli
növekedésért remélve, hogy
a tenger, mögöttük
az ellenség.
lálból az életbe.
vigyázzunk
hogy nekiált
annyira
kri- az Úr meglátogatja a gyülekezetünket
A nép elõbbarra,
segítségért
Istenhez,
Ezt a lépést te se halogasd!
tikával,
hanemneki
inkább
támoaztán pedig
esikbíztatással
Mózesnek:
Mit megújulással.
gassuk
LukácsJános
János
Lukács
tettél őket.
velünk, miért hoztál ki minket
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Faulkner Terézia
90 éves
Magyarországi
Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Szeretettel
köszöntjük
Faulkner
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2. testvérnőt
e kerek évforduló alkalmából.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Urunk áldását és oltalmát kérjük továbbiKedves
életére!Testvéreink
(szerk)
Jézus Krisztusban!
“Csak az
Úrnak nagy
kegyelme,
hogy
Kedves
Amerikai
Magyar
Baptista
még nincsen végünk…” –mondja az
Szövetség!
egyik énekünk.
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt terveFaulkner
és a Palotai
házaspár
zéssel
és azTerézia
engedélyek
beszerzésével
foglalkozunk.
Nagyon hálás
vagyok az Úrnak,
hogy
Tervünk
és szándékunk
végrehajgyermekkorom
óta a- kedves
sok betegség,
prótására
fogjuk fordítani
testvérek
bák,számunkra
háborúk, menekülés,
nehézségek,
által
eljuttatott összeget:
$5,000,
azaz ötezer dollárt.
megpróbáltatások,
könnyek, örömök
között
gondviselő
kegyelme
volt veEzúton is megköszönve
testvéreink
lem. Ígéretét
íméés én
segítségét,
kérjük betartotta:
továbbra is a“És
minket
veled
vagyok…
mert
el
nem
hagylak
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
téged.” (1Móz
28:15)áldását
"Nemkívánjuk.
hagylak el,
szolgálatukra
Istenünk
sem el nem távozom tőled…” Zsid.13:5
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
Az ó hazában
34 éves
koromig, az új
Baptista
Gyülekezet
nevében:90 éves korohazában
34 éves koromtól
mig – Ő velem
volt,Dániel
velemlelkipásztor
van és ezután
Papp
is velem lesz.Szatmári István gondnok
Amikor 1956-ban
érkezLisztesAmerikába
Tibor presbiter
tünk, azt mondták, az ígéret földjére
===========================
érkeztünk. Akkor kaptam ezt az igét:
“Aki az Ő tulajdon Fiának nem kedveVÁRJ
MÉG!
zett, hanem
Őt mindnyájunkért
odaadta,Józsué
mimódon
ne(2Móz
ajándékozna
vele együtt
3:16
14,21-22)
mindent minékünk?” (Róma 8:32) Azóta is ez az igevers kísér;
mindena napon.
Megállt
víz.
A hangsúly azon
van, hogyóriási
Vele együtt
Minthogyha
kéz
és nem Nélküle. tartotta volna föl,
23 éve vagyok özvegy. Egyedül
élek,
megállt,
de nem vagyok egyedül.
Az Úrban
kaps rakásra
gyûlt,
tam fiakat, lányokat, unokákat,feszült,
testvéreket és sok-sok
szeretetet,
segítséget.
hullám
hullámra
hõkölt.Naponként hálát adok azért, amit
kaptam,
Megállt
és nem panaszkodom azért,
amim
nincs.
egy
percre,
“Mert nincsen ittamíg
maradandó
a túlsó városunk,
partra
hanem a jövendőt keressük.”
13:14
át nem Zsid
értünk.
Ezzel az igével adok hálát és köszöntelek benneteket is: Várj
“Mindeddig
megsemég Uram!
gített minket az Úr!”
(1Sám
Kezed
ne7:12)
veddÁldom
el!
és magasztalom
Ő nevét!
Amíg élek
Mégazmindig
itt vagyok,
Isten még
kegyelméből,
az Ő dimindig ittszeretnék
vagyunk sokan.
csőségére élni.
Terézia Faulkner
Tóth
Herjeczki
Géza (1977)
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folytatás az 1. oldalról
Március 17-én ismét gyermekbemutaAz életörvendhettünk
gyötrelem, de azért
mit gyüenni,
tásnak
New van
York-i
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
lekezetben, amikor Máthé Zoltán és Iloa
tisztességes
temetéshez
való
jogukat
na hozták el második fiú gyermeküket,is
megtarthatták.
élet egy merõ kinlódás,
Jonathánt
hogyAzimádkozzunk
érte, az
reménytelenség
és
egész családért. halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
Dr. Gergely
István
lelkipásztor
a Bibtöbbre.
Fogadjuk
el a helyzetet,
és az
adott
liából
jól ismert
Jonatánt,
a Dávid
fiát
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
emelte
ki példaként,
Hányan
tengetikaki
azAthália,
életüketgonosz
ma is
királynővel
ellentétben, jó tulajdonsáezzel a rabszolga-gondolkodással?
gokkal
Míg aIzráel
királynőnek
Így rendelkezett.
tengette az életét
míg el
aznem
voltjött
a terve,
mindenkit
hozzáhogy
a Szabadító
és elpuszki nem
títson,
amikor látta
a veszélyt,
hozta Jonatán,
õket a szolgaság
házából.
csatlakozott az apjához és szövetséget,
barátságot
Dáviddal. Több2Mózes
ízben
Milyenkötött
a mi Szabadítónk?
is12:42-ben
megmentette
az
életét.
Ezen
a
vasártalálunk egy különös mondanapon
azért imádkoztunk, hogy a kis
tot Istenrõl.
Jonathán
is legyen
a szeretet,
barátság
Virrasztott
az Úr
azon az éjszakán,
jelképe.
a pusztító,
romboló szellem
amikor Ne
kihozta
õket Egyiptomból.
Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen
gondoskodik
róluk, és
Máthé
Ilona, Zoltán
és a kis Jonathán
mindent félretéve figyel rájuk?
érvényesüljön
hanem
Isten
1500 évvel életében,
késõbb ismét
virrasztott
akarata.
jó, hogy
Jonathán
az IstenMilyen
a Gecsemáné
kertben,
azonisa
Istenfélő
született,
már
csütörtökcsaládba
éjszakán,
azon a ezért
pénteken,
kicsi
elrejthetik
szüleik
imakarazonkortól
a húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
jaikba,
és hozhatják
őt is Isten házába,
szabadításunk
történt.
hogySõt,
ott személyes
növekedjenbizonyságom
és közösségben
van leargyen
Isten velem
népével.
És ezen
a napon
ról, hogy
együtt
virrasztott
az leÚr
tehettük
a legbiztosabb
helyre,amikor
Jézus
28 évvelőtezelõtt
egy téli estén,
karjaiba.
áldjaameg
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nekem
Hungarian
Baptist
Convention.
It
was
a
Megállt
víz.
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
challenges
and explored
possibilities.
communication among
the aexisting
mond, megteszem.
A többi
pedig az Õ
blessing
to
reconnect
with
pastor
Istvan
Minthogyha
óriási
kéz
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
feladata.
a tengeren,
lefé-of pastors and leaders of the Hungarian
After aÚtat
briefnyitni
historical
overview
Gergely from the Hungarian church in
tartotta
volna
föl,
churches
should
became
a
priority
so
work,
we were shifting
our homályt
focus on
NewÜldözött
York Cityszabadok,
who shared
with us
that the
kezni
a harcikocsik
kerekét,
gyõztes
szabamegállt,
leaders
will
be
encouraged
and
the
work
realities
of
the
mission
field,
trying
just a week prior he baptized two people the
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Elindultakoftehát.
volt tes rakásra
gyûlt,was
will be strengthen. The
fellowship
understand
what is Õ
ourviszi
mission
field
asdok.
an indication
their Nem
obedience
to to
Szabadító
Úr feladata.
véghez
a
lekommunikáció.
Nem
lehetett
mobilfeszült,
sweet
and
the
time
was
precious.
I'm
all itskegyelembõl.
demographicHit
shifts
follow Christ. A delight was also pastor with
szabadítást
általfrom
fotelefonon
rákérdezni
a sor elején,
hogy the
hullám
looking forward
to hullámra
see what hõkölt.
the Lord
"forty
eighters"
immigration
wave
Daniel
Pusok
of the Hungarian
church
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
mindenOntario,
rendbenthe
van-e.
két in
Megállt
together
middleüldözötten,
of the 19thdecentury
to the will do as we continue to work
inhátul
Toronto,
hostKözel
of the
bárthe
mindig
ugyanakkor
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
egy
percre,
to
extend
His
Kingdom.
conference since the meeting was held "fifty sixters" immigration wave in the
gyõzelmesen,
az Úr hadakozik
juhok, barmok,
szekerek,
vége- middle
amíg a túlsó partra
of the mert
20th century
to today's
onöregek,
the grounds
of the camp
belonging
érted.
láthatatlan
konvoj.
A
Veres
tenger
partnem értünk.
to their church. His abilities as a great influx of young professionals who are
Mark Hobafcovich, át
North
American
A
tengerparton
a
halál
kapujában
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyorganizer and his wisdom beyond his more economic immigrants that their Mission Board of the Southern Baptist
álltak, Isten pedig
megnyitotta
számuk-of Convention. The Várj
szer gives
csak felröppen
a hír,that
az the
egyiptomi
még Uram!
ideological
reasons
years
us all a sense
future predecessors'
North
American
ra az élet kapuját,
és õk átléptek
a haközeledik.work
KitörinaNorth
pánikAmerica
a tábor- resettlement.
Kezed
ne veddmission
el!
We concluded
that without
ofsereg
the Hungarian
Mission Board is the
domestic
ban. on
Elõlwell
a tenger,
mögöttük
ellenség.
lálból
az életbe.
vagyok,
rests
prepared
and azable
men the
proper
understanding of the mission agency of SBCMég
withmindig
missionitt
responsibility
nép and
elõbb
segítségért
kiáltaIstenhez,
ofAGod
leaders
that have
serving field
will be
mindig
itt vagyunk
sokan.
United
States
and Canada
with
Eztita lépést
te seimpossible
halogasd! to have in themég
heart
a total
dedication
to the cause
aztánand
pedig
neki
esik Mózesnek:
Mit effective strategies of reaching people headquarters in Alpharetta (Atlanta),
oftettél
Christ.
Georgia.
Herjeczki Géza (1977)
Lukács János
velünk, miért hoztál ki minket with the gospel.

2010.május
szeptember
2013.

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség
és halál.
De hát ezis
jobb,
Baptist World
Alliance
Day,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk2013
el a helyzetet, és az adott
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
Focus: In
Step with
the Spirit:
Hányan tengetik az életüket ma is
Liberation
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Thetengette
Ministry
of Liberation
Így
az életét
Izráel míg el
nem jött hozzá
a
Szabadító
Luke 4:16-21 és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.

Human beings have been under the
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
bondage of sin and the devil since the
12:42-ben találunk egy különös mondafall of man in the Garden of Eden as
tot Istenrõl.
recorded in Genesis chapter three. This
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
has made the message and ministry of
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
liberation to become very necessary.
éjszaka az Úré volt.
God’s provision for human liberation
evangélium
was Micsoda
first announced
at thevan
timeebben
of thea
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
fall of man. God declared to the Pedig
devil
Izráel õrizõje
nem szunnyad
nem
represented
by serpent
that “AndésI will
alszik.
Mit
jelent
az,
hogy
virrasztott
az
put enmity between you and the woman,
Úr
azon
az
éjszakán,
amikor
kihozta
and between your offspring and hers;
henépét
will Egyiptomból?
strike your head, and you will
Emberileg
– Isten
strike
his heel.”szólva
(Gen 3:15).
Thismindent
is the
félretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt
azon
genesis of liberation.
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát
felügyelte,
Jesus did notszemélyesen
hide the fact that
He had
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
come to fulfill that ancient prophesy of
kísért
Hát kicsodaand
ez aministries.
rabszolga,
God
byvégig.
His teachings
rongyosofnép,
hogy az when
Isten
Atkoszos,
the beginning
His ministry
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
Jesus stepped into the Synagogue he
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
read from Isaiah’s prophesy (Isaiah 61:11500Spirit
évvelofkésõbb
ismét
2) “The
the Lord
is virrasztott
upon me,
az Istenhe
a Gecsemáné
kertben,
because
has anointed
me to azon
bringa
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
good news to the poor. He has sent
azon
a húsvét release
hajnalon,
a mi
me
to proclaim
to amikor
the captives
szabadításunk
and
recovery of történt.
sight to the blind, to let
Sõt, személyes
bizonyságom
vanthe
arthe oppressed
go free,
to proclaim
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
year of the Lord’s favor.” (Luke 4:1828
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
19). After reading this, Jesus declared,
rólam isthis
lehulltak
a rabtartó
bilincsei.
“Today
scripture
has been
fulfilled
in your hearing” (v. 21).
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobilMISSIONARY
FUND
telefonon
rákérdezni a sor
elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
We arenép,
changing
the name
of our
milliós
asszonyok,
gyermekek,
öregek,Honorary
juhok, barmok, szekerek,
and végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partMemorial
Fund Egyján tábort
vernek, megpihennek.
szer csaktofelröppen
a hír,
az egyiptomi
Missionary
Fund.
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban.
Elõl a tenger,
azto
ellenség.
Contributions
canmögöttük
be mailed
our
A népTreasurer,
elõbb segítségért
Istenhez,
Zsigmondkiált
Balla,
aztán
Mózesnek:
2563pedig
Nixonneki
Way,esik
Fullerton,
CA. Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

9. oldal
3. oldal

1.
Need for Liberation
Egyiptomból?
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
a.
Humanszolgaként
sins and short
comings
lett volna
meghalni
Egyiptomban.
Kiderül,
hogy
van
a népnek
b. Devil’s activities
hite,
de még sufferings
nagyon gyenge
az a hit. Ha
c. Human
and deprivation
jóld.mennek
a
dolgok,
tisztelik
Injustice all over the worldaz Urat,
de ha balul üt ki valami, máris pánikolnak
bûnbakot
Ki volt a
2.
The és
Contents
of keresnek.
Christ’s Liberation
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
(Luke 4:18-19)
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
a. Physical
liberation
szinten
a hitéletében.
b.Ekkor
SocialMózesnek
liberation eszébe jut Isten
c. Economic
ígérete.
2Mózesliberation
6: 6-8. Isten megígérte,
d. Spiritual
liberation
hogy
megszabadítja
õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
3.
Experiencing
Christ’s
Liberation
földjére.
Akkor tehát,
nem kell
félni a
through:
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid
epizód a nép
a
a. B
 elieving
and életében.
acceptingNem
Himez as
(John 8:36;
RomMost
5:15-18)
vég, Saviour
Isten folytatást
ígért.
az a
dolgunk,
hogyaccepting
erõsen ráálljunk
Isten
b. K nowing,
and practicing
szavára.
Így bátorítja
Mózes a népet: Ne
the truth
(John 8:32)
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan
szabadít
meginmatheazMinistry
Úr benne4.
Getting
Involved
of
Liberation
through:
teket! 2Mózes
14: 13, 14.
nem okosabb,
csak
a.Mózes
P
 reaching
of the mint
Gooda nép,
news
to
hisz people
Istenben,
és a1:16)
hit beszédét mondja
(Rom
tovább
az üldözött
Ha
b. Getting
involved szabadoknak.
in social ministries
Isten(Matt
az aki,25:31-46)
akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki MózesConclusion
tõl:
teljesíti
It Mikor
is very
clear Isten,
fromamit
the megígért?
scriptures
Erre Mózes
csak aztcame
válaszolhatta
volna,
that
Jesus Christ
to liberate
the
hogy: Nem
valakiofazt
human
race tudom.
from theHapower
sinkérand
deztedevil.
volna:HeMózes,
meg nethe
came mondd
to set humanity
künk,
hogyan
meg Isten
free
from
every szabadít
form of bondage
that
may
prevent
them
from enjoying
God’s
bennünket
ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
creation.
Thisaztis válaszolhatta
the same ministry
Mózes csak
volna,
He
hasNem
committed
His azonban
church. The
hogy:
tudom! to
Egyet
tuchurch
notharcol
just to
preachésthe
gospel;
dok! AzisÚr
értetek,
a lehetetshe
is expected
to rendermert
practical
social
lenbõl
is ki tud vezetni,
Õ az Úr.
services
to
set
people
free
from
poverty,
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, kosocial
and Isten
everymond,
kind ha
of
molyandegradation
veszem azt, amit
social
vice.
The
ministry
of
the
church
annak minden ellentmondani látszik is.
cannot
be said
to beszabadít
complete
if all
of
Nem tudom,
hogyan
meg,
csak
these
are
not
included.
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
Rev. megteszem.
Samson O. Ayokunle,
President
mond,
A többi pedig
az Õ
of
the
Nigerian
Baptist
Convention
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
O Lord, our governor, the gracious
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
God who saves us: we acknowledge you
szabadítást
kegyelembõl.
Hitináltal
foas
the sovereign
one, glorious
majesty
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
and matchless in grace. All creation sings
bár mindig
de our
ugyanakkor
your
praise, üldözötten,
glorious God,
liberator.
gyõzelmesen,
mert
az
Úr
You lead us from darkness tohadakozik
light; you
érted.our mourning into dancing; and
turn
tengerparton
halál
kapujában
youAoffer
to us the agift
of eternal
life.
álltak,
pedig megnyitotta
számukIn
our Isten
gathering,
we exalt your
name;
ra azweélet
kapuját,your
és õk
átléptek
a haand
remember
mercies
renewed
from
to day. Be pleased, we ask you,
lálbólday
az életbe.
to receive
the worship
we bring you in
Ezt a lépést
te se halogasd!
the power of the Holy Spirit through
your Son, Jesus Christ,
our Lord.
Lukács
JánosAmen

George Baptista
BeverlyEgyház
Shea,
Magyarországi
Berettyóújfalui
Baptista
Long-Time
Billy Gyülekezet
Graham
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.
Associate, Passes Away
www.baptista.hu/berettyoujfalu
CHARLOTTE, N.C., April 16, 2013 –
KedvesBeverly
Testvéreink
Jézus
KriszGeorge
Shea, 104,
of Montreat,
tusban!
North Carolina, soloist of the Billy GraKedves
AmerikaiAssociation
Magyar Baptista
ham
Evangelistic
(BGEA),
Szövetség!
died this evening following a brief
illness.
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
Since George
Beverly
sang
istentiszteletek
céljára,
az ÕShea
neve first
dicsõfor Graham
in 1943 on the
Chicago
radio
ségére.
A munkálatokat
jövõ
tavasszal
hymn meg,
program,
theterveNight,”
kezdjük
addig“Songs
a nem invárt
Shea éshasazfaithfully
carried
the Gospel
zéssel
engedélyek
beszerzésével
in song to every continent and every
foglalkozunk.
state
in the
Union. Graham’s
senior
Tervünk
és szándékunk
végrehajby
ten
years,
Shea
devotedly
preceded
tására fogjuk fordítani a kedves testvérek
the számunkra
evangelist ineljuttatott
song in nearly
every
által
összeget:
Crusade
over
the
span
of
more
than
one$5,000, azaz ötezer dollárt.
half century.
Ezúton
is megköszönve
Shea was
the recipient oftestvéreink
ten Grammy
segítségét,
kérjüka továbbra
a minket
és
nominations,
GrammyisAward
in 1965,
azand
Úrrawas
figyelõ
imádságaikat!
presented
with aMinden
Lifetime
szolgálatukra
Istenünk
kívánjuk.
Achievement
Awardáldását
by the
Grammy
organization in 2011. He was also a
Testvériofszeretettel
Berettyóújfalui
member
the Gospela Music
Association
Baptista
nevében:
Hall ofGyülekezet
Fame (1978),
and was inducted
into the Religious
Broadcasting
Hall
Papp Dániel
lelkipásztor
of Fame in Szatmári
FebruaryIstván
1996.gondnok
Shea was
also inducted into
theTibor
inaugural
class
Lisztes
presbiter
of the Conference of Southern Baptist
Evangelists’ “Hall of Faith” in 2008.
===========================
“I first met Bev Shea while in Chicago whenVÁRJ
he was on
Moody Radio,” said
MÉG!
Billy Graham. “As a young man starting
3:16
(2Móz
myJózsué
ministry,
I asked
Bev14,21-22)
if he would join
me. He said yes and for over 60 years we
Megállt atogether
víz.
had the privilege of ministering
Minthogyha
kézthe
across the country
and óriási
around
world. Bev was onetartotta
of the most
volnahumble,
föl,
gracious men I have ever known
megállt,and
one of my closest friends.
I loved
him as
s rakásra
gyûlt,
a brother.”
feszült,
Born in Winchester,
Ontario,hõkölt.
Canada,
hullám hullámra
where his father was a Megállt
Wesleyan
Methodist minister, Shea’s
public
egyfirst
percre,
singing was in the
choir
of
his
father’s
a túlsóradio,
partraand
church. Betweenamíg
Crusade,
nem értünk.
television dates in át
many
countries,
he sang at hundreds of concerts and
még Uram!
recorded more than Várj
70 albums
of sacred
ne vedd
el!
music. At age 23 heKezed
composed
the music
vagyok,
to one of hisMég
bestmindig
knownitt solos,
“I’d
Rather
Have
Jesus.”
még
mindig
itt (Billygraham.com)
vagyunk sokan.
The Hungarian Baptit community
will miss him. Herjeczki Géza (1977)

2010.
10.
oldalszeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
(6)húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
van
a tisztességes temetéshez való jogukat is
A fél évig tartó
otthonlét
azkinlódás,
óhazámegtarthatták.
Az élet
egy merõ
ban,
Édesanyámésközelsége
és ezis
azokkal
reménytelenség
halál. De hát
jobb,
a mint
testvérekkel
a semmi, lehetséges
és úgy sincstalálkozások,
kilátás ennél
akikkel
töltöttük
fiatal éveinket,
többre. együtt
Fogadjuk
el a helyzetet,
és az adott
visszavezettek
abba aelviselhetõvé
nem könnyűtenni.
időkeretekben próbáljuk
szakba,
amikor
a mi gyermekeink
mégis
Hányan
tengetik
az életüket ma
kicsik
Sok dolog ködbe vész, de
ezzel voltak.
a rabszolga-gondolkodással?
a lényeges
események
és azok
tanulságai
Így tengette az életét
Izráel
míg el
beépültek
életünkbe
és maradandóak.
nem jött az
hozzá
a Szabadító
és ki nem
Anyák
különösen sohozta napja
õket aközeledtével
szolgaság házából.
kat foglalkoztat, hogy bár mi édesanyák
igyekezünk
a legjobbat
Milyen aamilegtöbbet,
Szabadítónk?
2Mózes
nyújtani
gyermekeinknek,
sok
12:42-ben találunk egy különöselgondomondalásunk,
aggódásunk, megoldásaink mitot Istenrõl.
att utólag
szégyenkezni
kell az
Isten
előtt.
Virrasztott
az Úr azon
éjszakán,
Mit
mulasztottam?
Mit
kellett
amikor kihozta õket Egyiptomból.volna
Ez az
másképpen
éjszaka az tenni?
Úré volt.
Isten
hogyanevangélium
vezetett az otthon,
a csa-a
Micsoda
van ebben
lád,
az anyaság,
a gyülekezeti
szolgálat
mondatban?
Virrasztott
az Úr.
Pedig
ésIzráel
a felelősségteljes
feladaõrizõje nemmunkahelyi
szunnyad és
nem
tok
sűrűjében,
útvesztőiben?
Mennyire
alszik.
Mit jelent
az, hogy virrasztott
az
igyekeztem
sikerült engedelmeskedÚr azon azéséjszakán,
amikor kihozta
nem?
igei útmutatásokat tartottam
népétAz
Egyiptomból?
vezérfonalnak
PélEmberileggyermeknevelésben?
szólva – Isten mindent
dául
a
gyermekbemutatási
igéket:
„Mint
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
világosság
fiai, A
úgyszabadulás
járjatok” (Ef.
5:8)
az éjszakán.
minden
„örüljetek
az Úrban
mindenkor,
ismét
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
mondom
minden örüljetek.”
pillanatot (Filippi
figyelõ 4:4)
tekintetével
A
vizsgálódásban,
kísért végig. Hát kicsodaméregetésében
ez a rabszolga,
most
idős fejjel
és szívvel
is csakazaztIsten
tukoszos,
rongyos
nép, hogy
dom
vallani, hogy:
„Áldom az róluk,
Urat, aki
személyesen
gondoskodik
és
tanácsot
nékem.”
mindentadott
félretéve
figyel(Zsolt.
rájuk? 16:7). S
alázatosan
köszönöm,
sokszor
1500 évvel
késõbbhogy
ismétbárvirrasztott
hibáztam,
nézhettem
szüntelen,
az Isten a Őrá
Gecsemáné
kertben,
azon a
jobb
kezem éjszakán,
felől volt, ezért
rendült
csütörtök
azon nem
a pénteken,
meg
azonaz aéletünk.
húsvét hajnalon, amikor a mi
Kedves emlékeket
szabadításunk
történt.csokorba szedve
hálásSõt,
szívvel
gondolok
mennyei Atyánk
személyes
bizonyságom
van argondterheinkből
felrázó bátoról, hogy velem felemelő,
együtt virrasztott
az Úr
rítására
és ezelõtt
kívánom,
történeteink
28 évvel
egyhogy
téli estén,
amikor
szolgáljanak
most aisrabtartó
alkalmazható
rólam is lehulltak
bilincsei.tanulságokkal a kisgyermekes édesanyák
számra.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt teMég óvódás korú
kislányunkkal
a
lekommunikáció.
Nem
lehetett mobilszerda
esti rákérdezni
bibliaórák aután
mindenhogy
altelefonon
sor elején,
kalommal
mégrendben
egy kiadós
énekórán
is
hátul minden
van-e.
Közel két
visszamaradtunk.
Távoli otthonunkba
milliós nép, asszonyok,
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Különös meghívás
Életem (39)

A téli iskolaszünetre meghívtak a
Horvátország Bánia nevű tartományában levő gyülekezetbe, hogy tanítsam a
fiatalokat kottát olvasni. Dimbes-dombos, hatalmas erdőktől övezett kicsi falvak, főleg földműveléssel és fakitermeléssel foglalkoztak. Grabovácon, ahova
jöttem, de a környező falvakban is vannak kisebb-nagyobb gyülekezetek.
Itt szerbek is éltek, és aki itt a missziót
kezdte, Jovo Jekić testvér is szerb volt.
Fiatalemberként, többedmagával, a múlt
század harmincas éveinek tájékán kimentek Amerikába dolgozni. Detroitba
mentek, ahol már több földijük is lakott.
Az autógyárban dolgoztak. Viszont hamarosan találkoztak jugoszláv hívőkkel,
akik az evangéliumot hirdették és Jovo
megtért. Megtért - alaposan és igazán.
Hamarosan haza jött és evangélizálta faluja népét. Evangélista karizmát kapott.
Hívásra később távolabbi vidékekre is
eljárt igét hirdetni.
A német megszállás alatt egy csodálatos megtérési hullám tanúi lehettünk.
1942-ben már javában dúlt a háború. A
Gestapo folyton razziázott. Különösen a
szerb férfiakat keresték, akik talán Tito
lázadóihoz szándékoztak csatlakozni.
Ekkor kihajtottak 20-30 fiatal embert,
köztük Jékics testvért is a meszes gödör
köré, melyben már voltak hullák! Testvérünk elmondta, hogy imádkozni sem
tudott a rémülettől, csak Jézus nevét ismételgette segélyt kérő néma sikollyal
a lelkében. Egyszer csak hallja: "Du,
komm heraus!", kiáltja a német tiszt, reá
mutatva. Jovo testvér kihátrált, és még
kételkedve, lassan, nem haza, hanem az
imaház felé ment. Bent leborulva, bár
még mindég szótlanul hálálkodott a lelke az Úr szabadításáért. Lassan benépesült mögötte az imaház: "Megyünk veletek, mert veletek az Isten!", mondták,
és megtértek emberek és asszonyok.
Széjo testvérnő, aki később Zágrábban élt, mesélte nekem, hogy ő is akkor,
huszonévesen tért meg. Vőlegénye elveszett a háborúban, és ő nem ment férjhez
máshoz. Áldott eszköze volt az Úrnak a
női munkában. Egészséges humora volt.
Lelkesen tett mindég bizonyságot az Úr
szeretetéről. Engem különösen tisztelt,
és nem volt nehéz őt viszont tisztelni és
szeretni. Már nem él, de még most is világit tiszta lénye, mutatva az utat menny
felé.
Ide hívtak meg. Népi hangszereken
játszottak hallásból, tamburákon. Fiatalok, de már nős fiatalemberek és as�szonyok is. Voltak vagy tizenketten. Jó
volt, hogy tanultam népi hangszerek
ismeretét. Játszottam mandolinon, de a
tamburák más hangolásúak. Tamburabőgő is volt. Nagyon hideg volt, méteres
2013. május

hó esett. Csizmát kaptam, hogy tudjak a
nagy hóban közlekedni. Tej, tojás és puliszka volt a fő eledel, de a jó közösség
és tanulási készség mindent pótolt. Két
hét alatt megtanultunk néhány egyszerű
éneket, több szólamra.
Az vasárnap konferencia volt a városi
gyülekezetben. Sziszák, e tartomány
központja, gyárváros volt. Kohójáról
volt ismert. A korareggeli vonattal utaztunk, és éppen kezdésre értünk oda.
Letettük a hangszereket tokjaikkal az
előtérben. Bementünk, és míg helyet
kerestem, meglepődve látom, hogy P.
Sándor tv. van a szószéken a helyi prédikátorral. Még jobban meglepett, hogy
az üdvözlés, a bevezető szavak és egy
közös ének után a grabováci fiatalokat
szólították szolgálatra. Számítva megértésükre, azt mondtam, hogy még nem
tudtuk elővenni a hangszereket és felhangolni sem. „Ezt csak azért mondják,
mert nem is tudnak zenélni” - mondták,
s jót derültek ezen. Leültem és vártam,
hogy majd később felkérnek. Nem kértek. Csak az Úr kegyelme, hogy nyugodt
tudtam maradni. Azt, hogy újfent meg
akart alázni, el tudtam viselni, csak az
fájt, hogy a fiatalok miattam kell kárt
szenvedjenek. Magyarázatot kellett adjak. Erre már otthon került sor. Csak a
legszükségessebre szorítkoztam. Megértettek. Az Úr vigasztalása és bátorítása volt ez számomra.
A szeretet nem örül a hamisságnak,
írta Pál apostol. Akkor sem, és most sem
állok a hamisság mellé. Szintén Pál tanácsolja a 2Tim 2:19-ben, hogy: "Álljon
el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus
nevét vallja!" A meg nem vallott bűn
nem nyer bocsánatot, tehát megmarad,
és rombolja magát a személyt és környezetét is! Mert: "Jaj azoknak, akik a gonoszság kötelein húzzák maguk után a
bűnt, és a vétket kötélen, mint a kocsit."
És 3:18.
Nagyajtai Eszter

– Amikor gyerekkoromban imádkoztam, azt kértem Istentől, hogy reggelre
nőjön ki a karom és a lábam. Azután
nagyon csodálkoztam, hogy reggel nem
volt se karom, se lábam, pedig én tiszta
szívből imádkoztam, és igazán hittem
Istenben. Nem értettem, hogy akkor
miért nem hallgat meg? Nem követtem
el semmi rosszat, de akkor miért büntetett meg ilyen rettenetesen? És tudjátok, mire jöttem rá? Arra, hogy ha nem
érted és nem látod Isten tervét, attól az
még létezhet. Csak rá kell jönnöd, hogy
személyesen veled mi lehet a terve. Ez
hosszú és kemény munka, én már csak
tudom.
A stratégiám mindig is ez volt: próbálkozni kell, hibázni szabad, feladni tilos.
Én nem pusztán egy pozitív gondolkodású ember vagyok, bár az divatos
manapság. A pozitív gondolkodás önmagában üres lufi, nem tart meg. Az
Istenbe vetett hitem és a vele való személyes kapcsolatom az, ami valóban
erőt, energiát ad, és alázatossá tesz.
Ezért kérhetem őt, hogy napról napra
formáljon és alakítson engem. Ha a körülményeim nem változnak, akkor arra
kérem, változtassa meg a szívemet.
Nick Vujicic idézetek

