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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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a földön
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szeretet nem fogy el sosem)
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Még mindig itt vagyok,
03 How
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Art
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02 Blessed Be Your Name
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egy gyertya
Géza (1977)
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egy életszemlélet!
Sokélet
évigyötrelem,
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ember
halt volna
meg
vasárnap
délutánfokhagyma
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Kulcsár
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Ő
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Jézust.az
Elismekoszos,
rongyos
nép,
hogy
Isten
bennünket
ebbõl
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rem hatalmát felettem és elfogadom azt a
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
Mózes
csak
azt
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… éjszakán,
Csodás ereje
vana az
igének:
csütörtök
azon
pénteken,
a bibliai hit. Hinni azt jelenti,
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islekommunikáció.
annak tart: türelmetlenség,
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Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
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át nem értünk.
Várj még Uram!
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Még mindig itt vagyok,
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széleskörű segítőkészségük, igazhitű jobb,
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az éjszakán.Fábián
A szabadulás
minden
Elisabethtel
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Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
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Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
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igéje és
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hétfőjén ünneplik
ünnefélretett
és
csak
az
Õ
népére
figyeltközzé
azon
pet. Az ünnep célja az 1957-ben
az éjszakán.
A szabadulás
minden
tétetett
proklamáció
szerint a következő:
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
"Legyen
egy általános
hálaadó
nap a
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
Mindenható Istennek a bőséges aratákísért
végig.Kanada
Hát kicsoda
ez aáldva".
rabszolga,
sért,
amivel
meg lett
koszos,
Isten
Nagyon rongyos
örülünk, nép,
hogyhogy
olyanaz
országszemélyesen
gondoskodik
róluk,
és
ban élünk, amely fontosnak látja és szamindent
félretéve
figyel
rájuk?
badnapként megadja a lehetőséget a kö1500ésévvel
késõbb
ismét virrasztott
zösségi
családi
hálaadásra.
Hisszük
az Isten
a Gecsemáné
kertben, azon a
Isten
is örül
ennek.
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
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Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
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Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
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álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
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ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról
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gyõztes
owing to such fear, unwilling to avail
dok. Elindultak
tehát.ofNem
volt tehimself
of the protection
that country."
lekommunikáció.
Nem
lehetett
The Judeo-Christian faith has mobilmuch
a sor
elején,
hogy
totelefonon
teach usrákérdezni
on how to
treat
refugees.
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
In the story of the Exodus, we meetkét
a
milliós nép,
asszonyok,
gyermekek,
wandering
people
fleeing slavery
and
öregek, juhok,
barmok, szekerek,
oppression.
As defenseless
aliens, végeGod
láthatatlan
Veres
tenger
partgrants
them konvoj.
a home.AThe
clarion
call
of
ján tábort vernek,
EgyDeuteronomy
23:16 megpihennek.
is for us to adopt
szer
csak
felröppen
a hír,who
az egyiptomi
the
right
attitude
to those
flee from
sereg közeledik.
Kitör a pánik
intolerable
oppression:
"Theya táborshall
reside
witha tenger,
you in mögöttük
your midst
. . and
ban. Elõl
az .ellenség.
you
shallelõbb
not oppress
him."kiált Istenhez,
A nép
segítségért
Matthew
implies
that Jesus
aztán
pedig2:13-15
neki esik
Mózesnek:
Mit
himself
experienced
it means
to
tettél velünk,
miért what
hoztál
ki minket

9. oldal
3. oldal

be
a refugee and,
in his14:
earthly
life,
our
Egyiptomból?
2Mózes
10, 11.
Jobb
Lord
models
for
us
how
to
receive
the
lett volna szolgaként meghalni Egyipoppressed
and the hogy
excluded.
teaches
tomban. Kiderül,
van He
a népnek
us
how
to treat
strangers
among
us and
hite,
de még
nagyon
gyenge
az a hit.
Ha
he
refocuses
our
sights
on
the
identity
of
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
the
neighbor
we
are
called
to
love.
Our
de ha balul üt ki valami, máris pániLord appears incognito as a refugee and
kolnak
és bûnbakot
Ki volt a
says
"I was
a strangerkeresnek.
and you welcomed
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
me” (Matthew 25:35).
Mellesleg,
sok
keresztyén
tart of
ezen
a
In
these days
when
the people
God
szinten
a
hitéletében.
are still able to hear the voice of God's
Isten
SonEkkor
at theMózesnek
junction eszébe
of "the jut
crowded
ígérete.
6: 6-8.
megígérte,
ways
of 2Mózes
life" amidst
"theIsten
noise
of selfish
hogy megszabadítja
õket az
strife"
threatening to drown
outegyiptothe cries
of
those
who suffer,
we népét
need az
to ígéret
affirm
miak
kezébõl,
és beviszi
the
wordsAkkor
of Frank
North's
"From
földjére.
tehát,
nem song:
kell félni
a
famished
souls, frommert
sorrow's
jelen veszedelemtõl,
ez csakstress,
egy
[God's]
heart has
never
knownNem
recoil."
rövid epizód
a nép
életében.
ez a
Let
us
offer
the
prayer
prepared
vég, Isten folytatást ígért. Most
az a
in 2007 by the National Council of
dolgunk, in
hogy
erõsen ráálljunk Isten
Churches
Australia:
szavára.
Így bátorítja
Mózes
a népet:
Ne
God bless
our eyes,
that
we may
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
recognize injustice and neglect.
hogyan
szabadít
meg ma
benneGod bless
our ears,
thatazweÚrmay
hear
teket!
2Mózes
13, 14.
the
cries
of the14:
persecuted.
Mózes
nemour
okosabb,
mint
a nép,
God
bless
mouths,
that
we csak
may
speak
words oféswelcome
to newcomers.
hisz Istenben,
a hit beszédét
mondja
God bless
our shoulders,
that we may
tovább
az üldözött
szabadoknak.
Ha
bear
weight
providing
Isten the
az aki,
akkorofteljesíti
az Õprotection
beszédét.
and
rebuilding
lives.
Ebben
hitt Mózes.
God
bless
our
hands,
that
we may
work
Ha azt kérdezte
volna
valaki
Mózestogether with all people to establish just
tõl: Mikor
and
lastingteljesíti
peace. Isten, amit megígért?
Erre
Mózes
válaszolhatta
God blesscsak
ourazthearts,
that wevolna,
may
hogy:
Nem
tudom.
Ha
valaki
kérbe transformed into witnesses azt
of truth,
dezte volna:
Mózes, mondd meg nejustice
and love.
künk,
hogyan
szabadít
meg
Isten
Beyond
this, ought
we not
to receive
refugees
open
arms and
exchange
bennünketwith
ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
their
vulnerability
with ours? volna,
Mózes
csak azt válaszolhatta
bwanet.org
hogy: Nem tudom! Egyet
azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai
hit. Family
Hinni azt jelenti,
koSynod
on the
in Rome
molyan veszem azt, amit Isten mond, ha
annak
látszik
is.
The minden
Baptist ellentmondani
World Alliance
(BWA)
is
one
of hogyan
several szabadít
global meg,
Christian
Nem
tudom,
csak
organizations
represented
the nekem
second
várok rá és hiszek
benne, ésatamit
Synod
of Bishops Aontöbbi
the pedig
Family
in
mond, megteszem.
az Õ
Rome.
feladata. Útat nyitni a tengeren, leféThe a gathering,
on
kezni
harcikocsik which
kerekét,began
homályt
October
4,
is
in
continuity
with
a
similar
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
synod
in Úr
October
2014
and véghez
includes
Szabadító
feladata.
Õ viszi
a
Roman Catholic bishops from around
szabadítást
kegyelembõl.
Hit
által
fothe globe to discuss important issues
gadhatod
el. Hittoday.
által élhetsz szabadon,
facing
families
bárRoy
mindig
üldözötten,
ugyanakkor
Medley, generalde secretary
of
gyõzelmesen,
mert
az
Úr
hadakozik
American Baptist Churches
USA,
érted. of both the BWA Commission on
chair
A tengerparton
a halál
kapujában
Interfaith
Relations and
the Membership
álltak, Isten pedig
megnyitotta
számukCommittee,
a member
of the BWA
General
and Executive
Committee,
ra az Council
élet kapuját,
és õk átléptek
a hais
the azBWA
fraternal delegate at the
lálból
életbe.
meetings in Rome.
Ezt a Francis
lépést te opened
se halogasd!
Pope
the Synod on
the Family with a Lukács
reminderJános
that it is

not
a forum where
leadersEgyház
come to an
Magyarországi
Baptista
agreement,
but
a
journey
of
openness
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet to
the
Holy
Spirit and "apostolic
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös u.courage"
2.
against
worldly temptations that can
www.baptista.hu/berettyoujfalu
lead people away from the truth.
Cardinal Peter Erdo of EsztergomKedves Testvéreink Jézus KriszBudapest, the synod's relator general,
tusban!
examined current challenges to the
Kedvesand
Amerikai
Baptista
family
marriage,Magyar
the vocation
of the
Szövetség!
family and the family's mission today.
Valerie
Duval-Poujol,
president
„Nem
igazságtalan
az Isten,
hogy of
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és athe
the Ecumenical
Commission of
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õ
Protestantmelyet
Federation
of France
who
neve
iránt,biblical
amikorexegesis
szolgáltatok
szolteaches
at theésCatholic
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid
Institute
of Paris, and
a 6:10)
member of the
BWA Commission on Doctrine and
Köszönjük,
hogy represented
gondoltak ránk
Christian
Unity,
theneBWA
héz
helyzetünkben.
at the October 2014 synod in Rome.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
Washington,
DCreménységgel
(BWA) bwanet.org
lebontása
után jó
vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõMotivation
ségére.Columbus'
A munkálatokat
jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig
a nem
to Set
Sailvárt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
"There are but 155 years left...at
foglalkozunk.
which
time...the
world will
come to
Tervünk
és szándékunk
végrehajan end,"
Christopher
Columbus
tására
fogjukwrote
fordítani
a kedves testvérek
által
számunkra
eljuttatott
in his
book Libro
de Lasösszeget:
Profecias,
$5,000,
azaz ötezer
dollárt.
composed
in 1502
between his 3rd and
4th
voyages.
"The sign which
convinces
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
me that our
Lord
is hastening
the end
segítségét,
kérjük
továbbra
is a minket
és of
world
is theimádságaikat!
preaching of the
Gospel
azthe
Úrra
figyelõ
Minden
recently in Istenünk
so many áldását
lands."kívánjuk.
Though his
szolgálatukra
predictions were off, Columbus revealed
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
his
motivation
for setting
sail on his first
Baptista
nevében:
voyageGyülekezet
AUGUST 3,
1492, with the Nina,
Pinta and the
Santa
Maria:
"I spent
Papp
Dániel
lelkipásztor
seven years Szatmári
in your royal
Court
arguing
István
gondnok
the case with so
manyTibor
persons
of such
Lisztes
presbiter
authority and learned in all the arts, and
===========================
in the end they concluded that all was
idle nonsense...yet the outcome will be
VÁRJofMÉG!
the fulfillment
what our Redeemer
Józsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
Jesus
Christ
said...that..all
that was
written by him and by the prophets to
a víz.
be fulfilled." ColumbusMegállt
continued:
"The
Minthogyha
óriási
Holy Scriptures
testify...that
this kéz
world
tartotta
volna föl,
will come to an end...St.
Augustine
says
megállt,
that the end of this world will
occur in
s rakásra
gyûlt,the
the seventh millennium
following
Creation." Columbus ended:feszült,
"I have
hõkölt.
already saidhullám
that forhullámra
the execution
of the
Megállt
enterprise of the Indies, neither
reason,
egymaps
percre,
nor mathematics, nor world
were
profitable to me; amíg
ratherathe
prophecy
túlsó
partra of
Isaiah was fulfilled." át nem értünk.
American Minute with Bill Federer
Várj még Uram!
August 3, 1492 Kezed
Christopher
Columne vedd
el!
bus set sail Még
frommindig
Palos, ittSpain,
on a
vagyok,
voyage
that
took itt
him
to thesokan.
presentmég
mindig
vagyunk
day Americas. Columbus Day falls on
October 12. this
year. Géza (1977)
Herjeczki

2010.
10.
oldalszeptember

2015.
3. október
oldal

When Your
Pastor IsEgyiptomból?
Bigger2Mózes
Than
14:Jesus
10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

folytatás
az 1.popular
oldalrólthan Jesus now;
“We’re more
I don’t know which will go first — rock
Az roll
élet gyötrelem,
de azértThese
van mit
enni,
and
or Christianity.”
words
van spoken
húsosfazék,
fokhagyma
és uborka,
és
were
in 1966,
by Beatles
member
a tisztességes
John
Lennon. temetéshez való jogukat is
megtarthatták.
Az életategy
kinlódás,
Many Christians
themerõ
time
were
reménytelenség
és halál.
De hát ezis
outraged,
perfectly
illustrating
howjobb,
to
mint a semmi,
sincs
ennél
completely
missésa úgy
point,
as kilátás
the singer/
pop
star/activist
claimingésthat
his
többre.
Fogadjukwasn’t
el a helyzetet,
az adott
band
was better
than elviselhetõvé
Jesus, but bigger;
keretekben
próbáljuk
tenni.
having
a higher
profile
and greater
Hányan
tengetik
az életüket
ma is
influence
in popular culture. (For those
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
whoÍgy
were
alive atazthe
time,Izráel
and whose
tengette
életét
míg el
hearing
permanently
damaged
by
nem jöttwas
hozzá
a Szabadító
és ki nem
the
ear-severing
shrieksházából.
of young girls
hozta
õket a szolgaság
watching them, his statement only
seems
slightly
likeSzabadítónk?
hyperbole). 2Mózes
Milyen
a mi
Lennon certainly didn’t believe his
12:42-ben találunk egy különös mondapopularity actually eclipsed Jesus’,
tot even
Istenrõl.
but
if he did, the crazy thing,
Virrasztott
az Úr
azonsay
az the
éjszakán,
is just how many
could
same
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
thing today, and put up a pretty good
éjszaka azsingers,
Úré volt.politicians, Reality
argument;
Micsoda
evangélium
van ebben
TV stars;
all hovering
the rarefied
air ofa
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
demigods.
Izráel
nemallowing
szunnyadeveryone
és nem
With õrizõje
technology
jelentown
az, hogy
virrasztott
az
toalszik.
haveMittheir
Public
RelatiÚrdepartment,
azon az éjszakán,
kihozta
ons
and withamikor
our seemingly
népét Egyiptomból?
insatiable
desire to consume content
Emberileg
Isten mindent
of any
quality, szólva
we see –megasuperstars
félretettmanufactured
és csak az Õ népére
figyelt azon
being
every
day.
They
acquire massive
Twitter followers,
az éjszakán.
A szabadulás
minden
generate
the incomes
of smallfelügyelte,
countries,
mozzanatát
személyesen
and
impact
fashion, figyelõ
politics tekintetével
and social
minden
pillanatot
justice
withkicsoda
ease. ez a rabszolga,
kísért causes
végig. Hát
There are
lots of nép,
thesehogy
“littleazGods”
koszos,
rongyos
Isten
inszemélyesen
our midst as gondoskodik
believers; cultural
idols
róluk,
és
who
threaten
to steal
our attentions
and
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
affections,
who késõbb
campaign
take up
1500 évvel
isméttovirrasztott
our
faith-space.
That’s kertben,
really nothing
az Isten
a Gecsemáné
azon a
new,
as theéjszakán,
Bible warns
this
csütörtök
azon against
a pénteken,
continually
and
clearly.
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
But most alarming
szabadításunk
történt. of all, is that
thereSõt,
is aszemélyes
new breed
of worldwide
bizonyságom
vanpop
arstar, whose power and influence daily
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
competes for the hearts and devotion Úr
of
28 évvel
ezelõttthroughout
egy téli estén,
Jesus
followers
the amikor
world:
rólam
is lehulltak
a rabtartó bilincsei.
The
Celebrity
Pastor.
The rise of massive megachurches,
szabadok, gyõztes
szabaand Üldözött
the influence
of religious
dok.
Elindultak
tehát.
Nem
volt
temultimedia organizations, have made
lekommunikáció.
lehetettculture
mobilmodern
ChristianNem
Church
telefonon
a sor elején,
hogy
the
newestrákérdezni
star machine;
churning
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
out a seemingly endlessly supply két
of
milliós nép,
asszonyok,
gyermekek,
overstyled,
attractive,
charismatic
men
öregek,
juhok,
barmok,
végeand
women
of God,
whoszekerek,
are perfectly
láthatatlan
konvoj.
A Veres They
tengerseem
partbred
for mass
consumption.
ján tábort
vernek,
megpihennek.
Egytotally
fine with
soaking
up the spotlight
szergetting
csak felröppen
hír, az
egyiptomi
and
the lion’s ashare
of the
glory;
leaving
Jesus as only
sereg közeledik.
Kitöra aquiet,
pánikgracious
a táborrunner-up.
ban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
religious
celebrities
their
AThese
nép elõbb
segítségért
kiáltand
Istenhez,
star-centered
are Mózesnek:
fairly easy Mit
to
aztán pedig clubs
neki esik
spot,
you know
to look:
tettélonce
velünk,
miértwhere
hoztál
ki minket

Today, you might
wantEgyház
to write or
Magyarországi
Baptista
Tweet
your
pastor
and
tell
them, even
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
publicly, that you love them for who
4100are,
Berettyóújfalu,
Eötvös
2. you
they
but also, remind
themu.that
www.baptista.hu/berettyoujfalu
know Who they are not.
It’s a wonderful, beautiful thing when
Kedves
Testvéreink
Jézusand
Kriszyou
care for,
acknowledge,
affirm
tusban!
those in leadership in the Church. It’s
Amerikai
MagyartoBaptista
aKedves
kind, Biblical
response
the blessSzövetség!
ing you receive from another’s efforts
and
sacrifice,
but maybe
the greatest
„Nem
igazságtalan
az Isten,
hogy
gift
you
can
give
a
high-profile
pastor,
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és
a
is to remind
himtanúsítottatok
or her, that az
earthly
szeretetrõl,
melyet
Õ
position
does not
necessarily
reflect
neve
iránt, amikor
szolgáltatok
és szolpersonal
value, and(Zsid
that6:10)
a public platgáltok
a szenteknek.”
form, doesn’t ever elevate the shepherd
above
the flock.
Köszönjük,
hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
Friends, love your pastors, respect
Imaházunk
augusztus
végithem
leomlása
your
pastors,
(even get
cooléssulebontása
utánfor
jó Christmas),
reménységgel
vaperhero stuff
but please,
gyunk
hogy
Isten
megsegít
don’tafelõl,
worship
your
pastors.
It’sbena bad
nünket
egyboth
új és
szép
idea for
you,
andhajlékot
them. építeni
istentiszteletek
céljára,
az Õget
neve
dicsõDon’t let your
pastor
bigger
than
ségére.
Jesus.A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig aJohn
nemPavlovitz
várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Great pastors
gift? Your testvéreink
prayers. This
Ezúton
is megköszönve
is the greatest
gift youiscan
give és
your
segítségét,
kérjük továbbra
a minket
If you imádságaikat!
don’t love himMinden
like you
azpastor.
Úrra figyelõ
should, begin
to pray
for him
and you
szolgálatukra
Istenünk
áldását
kívánjuk.
will. Of course, if you already love him,
then
you’ll
naturallya want
to pray for
Testvéri
szeretettel
Berettyóújfalui
him. That’s
fuel for
more ministry!
Baptista
Gyülekezet
nevében:

lett- volna
EgyipTheir szolgaként
airbrushed meghalni
photos clog
evtomban.
hogy van
a népnek
ery
page Kiderül,
of the church’s
website;
every
hite, de még
nagyonrelease.
gyenge az a hit. Ha
bulletin
and video
jól- mennek
a dolgok,
tisztelikfrom
az Urat,
They insulate
themselves
their
de ha balul üt ki
valami,
máris on
pánicongregations,
only
appearing
the
kolnakorésinbûnbakot
keresnek.photo
Ki volt
a
stage,
well-documented
ops.
hibás,
hogyare
ideunavailable
jutottunk? and unreach– They
ableMellesleg,
for the sok
individual
pastoral
care
keresztyén
tart ezen
a
needs
their people; interacting only
szintenofa hitéletében.
with
the crowd.
Ekkor
Mózesnek eszébe jut Isten
– Their
church’s
ministries
and worígérete.
2Mózes
6: 6-8.
Isten megígérte,
ship
all beginõket
to look
like prohogyservices
megszabadítja
az egyiptomotional events for their latest book
miakor
kezébõl,
és tour.
beviszi népét az ígéret
deal
speaking
földjére.
Akkor
tehát,
nem
kell félni
a
And yet, it’s really not
ultimately
their
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
fault. For as much ambition or adulation,
rövid
epizódasa these
nép életében.
Nem
a
or
attention
pastors may
orez
may
vég,start
Isten
ígért.there’s
Most really
az a
not
outfolytatást
chasing after,
no
one to blame
but ourselves
for giving
dolgunk,
hogy erõsen
ráálljunk
Isten
it
to them,
for building
brands
szavára.
Ígyand
bátorítja
Mózes their
a népet:
Ne
so
they can
keep it.
féljetek!
Álljatok
helyt, és meglátjátok
- We see
entire meg
churches
hogyan
szabadít
ma azbuilt
Úr entirely
benneupon
a
personality
cult;
with
pastors
teket! 2Mózes 14: 13, 14.
spoken of in hushed, reverent tones, as
Mózes
nem
okosabb,
a nép,
if they
were
vying
for a mint
spot in
the csak
Trinhisz
Istenben,
és
a
hit
beszédét
mondja
ity itself.
tovább
az reTweet
üldözötttheir
szabadoknak.
Ha
– People
latest 140-charIsten az
aki, akkor
beszédét.
acter
morsels,
butteljesíti
rarely,az
if Õever,
quote
Ebbenhimself.
hitt Mózes.
Jesus
–Ha
They
fawning
shoutazt give
kérdezte
volnaFacebook
valaki Mózesouts,
and send
out Isten,
gushy,amit
public
“thank
tõl: Mikor
teljesíti
megígért?
you’s”
to the
pastors,
which feelvolna,
more
Erre Mózes
csak
azt válaszolhatta
like
fan
letters,
than
responses
to
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt minkéristry.
dezte
volna:
Mózes,
mondd
meg
ne– They devour books and blogs with
künk,
hogyan
szabadít
meg
Isten
their pastor’s interpretations of the Bibennünket
ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
ble,
but rarely
feel
compelled
to crack it
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
open for themselves.
Papp Dániel lelkipásztor
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tuSzatmári István gondnok
Having
been
a pastor
for 17
years, and
Lisztes Tibor presbiter
getting
with,értetek,
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Józsué 3:16
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A tízparancsolat és én (2)
Ne csinálj magadnak faragott képet,
és semmi hasonlót... 2Móz 20,4
Az ész az ajtó, melyen az igazság bejár.
A kép melyet az ember farag, fest,
fotóz, az mindég végleges! Olyan amilyen, és nem lehet változtatni rajta. Lehet összetörni, összetépni. Sohasem úgy
értettem Istennek e parancsát, mint tiltást, hanem, hogy lehetetlen. Nem Isten
miatt, hanem magam miatt, mert nekem, mint embernek, a képességeim végesek, hogy megismerjem Istent, mert
csak annyit tudhatok meg róla, amen�nyit Ő kijelentett. Ez csak egy kis része
lényének, de úgy néz ki, ez is sok! Azért
sem tudom megformálni, véglegesíteni,
mert Ő élő Isten. Örökkévaló.
Isten olyan nagy, mondta egy kislányka, mikor megkérdezték, hogy betölti az
egész mindenséget, és olyan kicsi, hogy
elfér a szívemben.
Sokan megformálják, véglegesítik Istent, sajnos saját kárukra, mint az egy
tálentumos szolga: "Mert féltem tőled,
mivelhogy kemény ember vagy; elveszed
amit nem te tettél el, és aratod amit nem
vetettél." Lk 19,21. Ilyen volt az Istenképe, és eszerint élt és cselekedett.
Jób barátai igen meggyőzően beszélnek Istenről, de a végén kiderül, maga
Isten mondja, hogy nem igazán! Jób kételkedik érvelésükben, és nagyon jól teszi, amikor azt mondja: "Óh, ha tudnám,
hogy meglátom Őt, elmennék szinte az
Ő székéig. Elébe terjeszteném ügyemet... Hadd tudnám meg, mely szavakkal
felelne nekem..." Jób 23,3-5. "Majd felele
az Úr Jóbnak a forgószélből, és monda:
Ki az, aki elhomályosítja az örök rendet
beszéddel? Nosza övezd fel, mint férfiú
derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts engem!" Jób 38,3-4. És Isten beszél,
bemutatkozik Jóbnak, és a végén Jób így
nyilatkozik: "Az én fülem hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel
látlak téged." Jób 42,5.
"Miután pedig e szavakat mondotta
vala az Úr Jóbnak, szóla a Témánból
való Elifáznak: Haragom felgerjedt ellened, és két barátod ellen, mert nem
szóltatok felőlem igazán, mint az én
szolgám, Jób." Jób 42,7.
A tékozló fiú úgy látja apját, hogy vele
nem lehet élni. Az idegenben, apjától távol, megváltozik az apa-képe, de ez a
kép nem végleges, mert az igazi képet
maga az atya rajzolja meg, megbocsájtó
szeretetével, visszafogadó kegyelmével.
A párizsi Luvrban van egy portré, melyet csak megfelelő oldalról és letérdelve
lehet meglátni. Aki hajlandó letérdelni,
az megláthatja Krisztus arcát, ahogy azt
a festő képzelete festette meg.
2015. október

Pál apostolnak, még mint Saulnak,
van egy istenképe, melynek értelmében
buzgólkodik Istenért, ahogy ezt később
írja is: "Mert bizonyságot teszek felőlük,
hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint." Rm
10,2. Amikor a mennyei fény a földre
veti, tudja, hogy ez egy valaki, így is
kérdezi, hogy: kicsoda vagy, Uram?
Az Úr Jézus válaszol, és Pál lesz Isten
szentségének, és szeretetének, legnagyobb ismerője. "Mert most tükör által
homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerem majd, amint én is megismertettem."
1Kor 13,12.
Sokan úgy viselkednek és élnek,
mintha Jézus a pajtásuk volna. Pedig János, a szeretett apostol így nyilatkozik:
"Mikor pedig láttam Őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az Ő
jobbkezét, mondván nekem: Ne félj; én
vagyok az Első és az utolsó, És az Élő;
pedig holt valék, és íme élek örökkön
örökké Ámen." Jel 1,17-18.
A Zsid 1,3-ban arról szól az Ige, hogy
Jézus Isten dicsőségének a visszfénye.
Pecsétje, az eredeti szöveg szerint: lenyomata. A pecsét pedig csak akkor olvasható, ha lenyomják. Az Isten dicsőségének képe pedig csak a szív hústáblájára
nyomható le. Ez mindenkinél személy
szerint készül. Ezt a lenyomatot nem tudom magam megcsinálni, hanem csak az
Úr, mert szívvel hiszünk az üdvösségre.
Így válunk, és csakis így válhatunk eg�gyé azokkal, akiknek ugyanaz az istenképünk van. "Míg eljutunk mindnyájan
az Isten Fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére..." Ef 4,13.
Azt mondják, hogy L.D. Vivci a
„Mona Lizát” mindenhova magával
vitte, mert folyton dolgozott rajta. Ami
vonzó ennek az asszonynak a portréjában az a befejezetlenség. Leonárdo há-

zasságon kívül született. Nem ismerte
az anyját, az apja nevelte. Ezért, állítólag a festő az anyját, anyja arcát akarta
megfesteni, és szinte leste, hogy megjelenik majd a vásznon. Valószínű innen a
titokzatos mosoly Mona Liza arcán.
Ne faragj magadnak képet Istenről,
mert lehetetlen. Egy útja van: "Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők Istent
meglátják.” Mt 5,8.
Csak a Golgotán át vezet az út a nyitott sírig, mely előtt találkozhatunk a
feltámadott Jézus Krisztussal. Ahogy
Mózes láthatta Istent, de csak hátulról,
a sziklahasadékba rejtve, így mi is Jézus Krisztus által, mert ő mondta, aki
lát engem, látja az Atyát. Én és az Atya
egy vagyunk. Jn 14,9.
Aki Istennek hátat fordít, csak a maga
árnyékát látja. Minél távolabb halad,
árnyéka nő, és nő, mind hosszabb lesz,
ő meg kisebb, és kisebb, míg bele nem
vész a sötétbe.
Nagyajtai Eszter

ÚTI ÁLDÁS
Az ÚR legyen előtted,
hogy a jó utat mutassa neked.
Az ÚR legyen melletted,
hogy téged karjába zárjon
és megvédjen a veszedelmektől.
Az ÚR legyen mögötted,
hogy megvédjen a gonosz cselvetésétől.
Az ÚR legyen alattad,
hogy felfogjon, ha leesel.
Az ÚR legyen tebenned,
hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az ÚR legyen körülötted,
hogy megvédjen, ha mások rád rontanak.
Az ÚR legyen fölötted,
hogy megáldjon téged!
Így áldjon meg téged a jóságos Isten,
ma, holnap és minden időben! Ámen
Egy ír nyelvű Szt.Patrik-kódex
alapján, Kr. u. IV.sz-ból.

