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Report from the battle field

One Tuesday morning the building
site of the Prince of Peace Baptist Church
turned to a battle field. Some of the work-
ers wanted to fix the windows and the
doors of the two small rooms that were at-
tached to the future sanctuary. I went
there to witness the historical event.
These rooms were made by the financial
help of churches and individuals of Hun-
garian Baptists in America. Since I was
not sure if Hungarian Baptists ever before
build churches in Africa I wanted to take
picture of the work.

At the boundary of the plot other
workers dug out the gutter that in case of
rain the water would not run to the build-
ing site. Suddenly I have seen that about
thirty students of the school next to the
church lined up in their uniform and
moved slowly towards us. I didn’t have
the faintest idea what they were after.

They came to protest against the dig-
ging of the gutter. According to their
headmaster the workers encroached into
their land. I didn’t know how dangerous
was the situation until one of the students
threw a stone to the head of a worker
standing next to me. The man fell on the
ground screaming. He pressed his hands
on his left eye, while the blood had run
down to the ground. Something also hit
my leg and I called the police. When they
arrived the headmaster came forward and
in the presence of the officers he punched
the pastor of our church so badly that he
had to go to the hospital for treatment.
The man hurt by the stone also was taken
to the hospital. The matter is in the hand
of the police now, stay tuned, the story
will be continued.

A few weeks later I traveled to
Tambaka, to the chiefdom without a
church, together with the pastor and the
principal of the Baptist secondary school
in Makeni. It was again Rev. Sam Sesay
who took us there however he returned on
the second day because that was the week
before Easter. He was greatly engaged in
his church in Freetown and Lungi. We
stayed in Fintonia, the center of Tambaka
for ten days without car and without pos-
sibilities to use our phones. That was the
reason why I was not able to answer your
Easter greetings.

Since it was the birthday of Mohamed,
the prophet of the Muslims, there were
many visitors in the town, so the section
chief was not able to lodge us in his

witch “doctor” said if the Christians don’t
offer a sheep as sacrifice the leader of the
congregation would be paralyzed. I an-
swered that we would not sacrifice any-
thing because Jesus Christ was our final
sacrifice. I advised the students not to be
afraid because Jesus was able to protect
us and the law protected us as well. Sierra
Leone is a country with religious freedom
where nobody should put a threat on other
people to follow his rites. If the witch
“doctor” continues to do that, we have to
look for legal assistance. Anyhow, sacri-
ficing animals outside the temple of Jeru-
salem even in the time of the Old Testa-
ment were forbidden and considered to be
pagan practice.

In a few minutes I saw that many peo-
ple came near to the temporary worship
place where we held the lectures. Some of
them went up and down at the door, oth-
ers encircled the place. I knew that they
came to “spy” on us and I continued the
teaching and talked about our wonderful
God who saved us. I refused to give
“glory” to the witch “doctor” by speaking
about him and soon everything was nor-
mal.

The witch “doctor” was not able to
timidate us. When Rev. Sam Sesay ar-
rived eight new believers were baptized
in a river about one hour drive from
Fintonia. Sitting in the fully packed car
and listening the joyful singing of the
brethren I thanked God for the freedom
we enjoyed under his protecting wings.
However I was angry with the man who
threatened us; he knew that on the terrible
road to the river an accident easily
could’ve happened and used that situa-
tion to get out something from us. Praise
God, we arrived safely not only to
Fintonia but back to Makeni on the other
day.

Please continue to pray
- for the building project of the Prince

of Peace Baptist Church
- for a peaceful settlement of the

boundary issue
- for heavenly protection against of all

kind of evil forces
- for the brethren in Fintonia
- for the students to do their own part

of the study
- for good health and strength to con-

tinue the work
- for a suitable car to start the BBI in

other church districts as well.

“The Lord bless you and keep you; the
Lord make his face shine upon you and be
gracious to you; the Lord turn his face to-
wards you and give you peace.”

In Him,
Gabriella Kamilla Furedi

house. We stayed with people who nei-
ther had bathrooms nor even proper la-
trines. When I went to “ease” myself
about ten pairs of eyes followed me as I
crouched down to the ground, fenced by
leaves of palm trees and rusty zinc sheets.
Finding water for washing up was a big-
ger problem. Though the town had a res-
ervoir, most of the time the pumps were
locked and the houses didn’t have their
own water well. The twelve bottles of
drinking water that I had taken with me
from Makeni was gone very soon because
everybody came to me to ask water. After
that we drank the water from a nearby
stream; it’s a real miracle that none of us
became sick.

In spite of all the difficulties we had a
wonderful time in Fintonia starting the
Bible School there. In the end nine of the
students proved themselves to be dedi-
cated to the study program. We surveyed
the whole Old Testament, New Testa-
ment, Bible Doctrines, Personal Spiritual
Life, but gave lectures on practical things
as well, for ex. bookkeeping and basic re-
cord keeping in the church. All of these
were very useful for the newly estab-
lished congregation whose members all
came from Muslim background. The
most popular teacher was the principal of
the secondary school in Makeni, who
showed the students how to write a pro-
ject if they would like to start a secondary
school in Fintonia. In the whole Tambaka
chiefdom there is no even one secondary
school.

Soon we found ourselves on a spiritual
battle field. On Good Friday a witch
“doctor” arrived and announced that he
wanted to sweep out the witches from the
town and asked the people to participate
by giving him food and sacrifices. Some
people did so, thus the witch hunting was
started with noisy ceremonies that con-
tinued even at nights. We were hardly
able to sleep and some of the students
were tempted to witness the pagan rites.

Just one day before we left Fintonia
my teaching session was interrupted be-
cause a woman run to us telling that the
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A Magyar Tudomány (2008/04)
áprilisi számában jelent meg a Magyar
Tudományos Akadémia közleménye
„Állásfoglalás a Darwini evolúciós elmé-
let védelmében” címmel. A rövid, össze-
sen három bekezdésbõl álló nyilatkozat
tudományon kívüli elképzelésnek minõ-
síti az „értelmes tervezettség” (Intelligent
Design) elméletét, amely – a szerzõk
véleménye szerint - a darwinizmus tudo-
mányosan megalapozott állításait tá-
madja, eltorzítja, illetve áltudományos
érvekkel kritizálja.

A kommüniké megfogalmazói hangot
adnak a véleményüknek, miszerint a
„nézetkülönbség” a vallásos hit és a
tudomány természetének félreértésébõl
ered. Meggyõzõdésük, hogy „a vallásos
hit (így a kreácionizmus is) sem nem
igazolhatja, sem nem cáfolhatja az
evolúció tudományos elméletét”.

A modern világ papjai letették a
voksot egy elmélet mellett, a másik
ellenében. Jogukat és felelõsségüket
gyakorolják, de nem állnak meg itt.
Figyelmet követel az igyekezetük és a
módszer, amivel a közvéleményt ebben a
kérdésben befolyásolni igyekeznek.
Becsületükre legyen mondva, hogy
vitáztak róla (bár szerintük a „tudo-
mányok nem foglalkozhatnak hitbéli
kérdésekkel”), és köszönettel tartozunk
azért, hogy a „vitaanyagból” elérhetõ
még Elek László három évvel korábbi
beszélgetése errõl a témáról Kampis
Györggyel (http://www.matud.iif.hu/
06sze/13.html).

A tudományfilozófus(!) szavai bizo-
nyítékul szolgálnak arra, hogy a tudo-
mány mûvelõi sem mentesek az elõíté-
letektõl, és a világnézetükbõl nem vet-
kõznek ki, amikor a laboratóriumba,
vagy a közvélemény elé lépnek. Ez az
interjú iskolapéldául szolgál egy tudós
elfogultságáról, ami érthetõ, de éppen az
õ szakterületén megjegyzendõ.

Bárki megértheti, az Akadémia sarkos
kiállása tulajdonképpen annak a tábornak
a tekintélyét vigyázza, amelyik elkö-
telezte magát az evolúció elve mellett. A
módszer elárulja a szándékot; a tudós
saját szavaival leplezi le önmagát. Ha
sikerül elhitetni a gyermeke jövõjéért
aggódó szülõvel, vagy a világnézeti
kérdésekben még képlékeny diákkal,
hogy egy „rendkívül aktív”, „erõszakos,
agresszív mozgalomról” van szó, ami „a
tudás megítélésének nem a szokásos
társadalmi útját járja”, akkor maradhat a
darwinizmus (még fizetnek is érte).

Remélem, felcsigáztam az érdeklõ-
dést. Szólaljon hát meg a tudomány
embere, aki saját bevallása szerint is
bóglit mond majd, de azért csak mondja,
mert ebben a „vitában” csak így éri el a
célt még õ is. ”Gondoljunk bele: ha van

AZ ÚR HANGJA
“Az ÚR hangja zeng a vizek fölött,

mennydörög a dicsõséges Isten, az ÚR, a
nagy vizek fölött. Az ÚR hangja hatalmas,
az ÚR hangja fenséges.” (Zsolt 29:3-4)

Itt zeng-zúg,
itt visszhangzik,
itt mennydörög
körülöttünk
hatalmas hangod Urunk.

De jaj,
hova lett a fülünk?
S milyen nagy lett a szánk!

Hallgatni nem,
de beszélni annál inkább tudunk;
s mint a bolond,
ki magának beszél,
lassan magunkra maradunk...

Pedig
hatalmas a te hangod Urunk.

Herjeczki Géza (1983)

egy új elképzelésem, mondjuk az, hogy a
kövek felfelé esnek,…akkor egy ilyen
elmélet tesztelésének az a megfelelõ
módja, hogy tudományos újságokban
publikálom, elõször a tudományos kö-
zösséget próbálom meggyõzni, majd
miután ez sikerült, akkor lépek a szé-
lesebb nyilvánosság elé, s próbálom a
társadalmat magam, s az új eszme mellé
állítani.” Majd így folytatja az ID elmélet
híveirõl: „Nem a szokott utat járják,
hanem egy olyan, erõszakos utat, ami
mindenképpen védekezésre vagy ellen-
támadásra készteti a valódi tudomány
képviselõit” (az aláhúzás az enyém).
Késõbb: „Annyit zaklatták már a tudo-
mányos közvéleményt és a tudományos
intézményeket az Intelligent Design
nevében fellépõ mozgalmak, hogy nem
megszólalni is veszélyes lett volna: az
gyengeséget mutat.”

Vajon, miféle „mozgalomra” utal a
professzor? Már csak ezért is megér min-
den pénzt az oktatás, lám, megvédenek
bennünket az ilyen veszélyes hiedel-
mektõl, mielõtt még oktalanul elha-
jítanánk a védelmünkre-fülre húzott
kemény sisakot. Ki ne értené a „bógli”
példát? Meg kell ijeszteni az embereket,
és akkor, hogy – ha másért nem – a
félelmükben, de több hitelt adnak a
„valódi tudomány” képviselõinek.

Az „értelmes tervezettség” elmélete
nem új, és nem jelent nagyobb veszélyt a
tudománynak, vagy a közjónak, mint
bármi más próbálkozás a valóság me-
gértésére, és ezt a tudományfilozófus
tudja a legjobban. Az ID elmélet nem
idegen és nem új, még tudományos
alkalmazásában sem. Kétségtelen, hogy a
bibliai Teremtés-történetet hívõ tudósok
között vannak olyanok, akik reményt
látnak az elmélet alkalmazásában a
teremtettség eredetének tudományosan is
helytálló magyarázatára, de ehhez sok
köze van a darwinizmusnak is, ami az
akadémiákon megajánlott védettsége
ellenére is egyre nagyobbakat botlik a
végsõ ok felé közeledve.

A kérdés tehát az, hogy a „valódi
tudomány képviselõiben” van-e hajlan-
dóság a megismerésért az elõítéleteiket
vállalni? Nem feladni, csak vállalni.
Mirõl is van szó? A darwinizmus klasszi-
kus értelmezésében szabadságot ad az
embernek arra, hogy egy Isten nélküli
világban találja magát, mindig félig kész
állapotban, de ahol fejlõdni lehet vélet-
lenül is. Az erõsebb gyõz. Csak annyiban
felelünk magunkért és egymásnak,
amennyire ebben egyet értünk egy ideig.
A másik lehetõség az, hogy a tervezettség
fellelhetõ nyomain visszafelé haladva
Valakinek a szándékára talál az ember,
Akivel dolga lehet még a jövõben is.

Nem érdekes, hogy éppen ezért
tiszteljük azt a kört, amit sárga szalaggal
leválaszt a rendõrség a világunkból? Azt
reméljük, hogy minden részét alaposan

szemügyre veszi egy szakember, és a
bûncselekmény helyszínelése elvezeti
majd a tetteshez? Mi lenne, ha az
igazságügyi szervek úgy döntenének,
hogy ezután a nyomozóknak, az ügyész-
ségnek és a végrehajtó intézeteknek a
tervezettség nyomait, de még a gondola-
tát is zárolni kell, mert – mindenki tudja –
ebben a világban véletlenül is történhet
akármi? Nem folytatom, mert az elõbb
már rosszallottam az ijesztgetést a másik
oldalról. Csak kérdezem: valóban jól
döntünk, ha tudósaink hiedelmének
engedve ellene állunk a VALÓSÁG
tanúságtételének az „értelmes terve-
zettségrõl”? Dávid válasza erre a 19.
zsoltárban található; Pálé a Rómaikhoz
írt levél elsõ fejezetében. Hallgassuk meg
õket is!

Novák József

VALÓBAN ?

Énekelek, tehát vagyok
A közelmúltban az egyik internetes

levelezõlistán felmerült a kérdés, miért
van az, hogy legyen szó bár katolikus,
vagy protestáns, esetleg görög-keleti,
vagy bármilyen kisegyházról, a szertartás
részeként közös elem az éneklés. Miért
van az, hogy abban szinte biztosak
lehetünk, ha elmegyünk egy keresztyén
szertartásra, énekelnünk kell, vagy
legalább is úgy tenni mintha énekelnénk.
Miért különös az éneklés tehát? Sokan
megpróbálták elintézni a kérdést egy-két
valóban meggyõzõ Bibliai idézettel,
amelyekben azt kívánták bizonyítani,
hogy az éneklés egy bibliai norma, és így
nem véletlen, hogy a Bibliát etalonnak
tekintõ egyházi szervezõdésekben is
megtaláljuk. Azonban a kialakult
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illetve szólaltatni - egyiket a „pré-
dikáció bolondsága” által, a másikat
pedig az éneklésen keresztül. A mai
keresztyén egyházat alaposabban isme-
rõk tudják, hogy komoly véleménykü-
lönbségek lehetnek egyes közösségek
között a helyesnek gondolt egyházi zene
milyenségét, mennyiségét és szerepét
illetõen. A véleménykülönbség alapvetõ
gyökere a helyesnek vélt értelem (bal)
-érzelem (jobb) arány körül lokali-
zálható.

Számtalan egyéb érdekesség között
tovább színesíti a zenérõl alkotott képet,
az a megfigyelés, miszerint a megtanult
énekekre az öregkori elbutulás bizonyos
formáiban is sokkal jobban emlékszünk,
mint egyéb tanult információkra. Azt
szokták mondani, hogy amit megta-
nulunk, azt nem veheti el tõlünk senki -
úgy látszik, helyesebb lenne, hogy amit
eléneklünk, arra igaz mindez.

Talán a legérdekesebb felfedezések-
hez akkor jutunk, ha azt kezdjük fesze-
getni, hogy miért is van éneklési képes-
ségünk egyáltalán, miért vagyunk úgy
felhuzalozva, hogy képesek vagyunk
zenei hangokat megkülönböztetni. Egy
Panksepp nevû pszichológus csirkéket
fogott össze és különbözõ zenéket ját-
szott nekik. Pink Floyd egyik taktusánál
érdekes, mindig ugyanúgy ismétlõdõ, jól
leírható mozgássorozattal reagáltak.
Panksepp ezt borzongás érzésnek ne-
vezte el, mert nagyon hasonlót érzett õ is
a zene hatására. Tehát a csirkék érzé-
kelték a zenét, mondta õ, de miért? Vajon
mi emberek, úgy általában, mikor érez-
zük ezt a bizonyos borzongásérzést?
Embereken elvégeztek egy tanulmányt:
azt tapasztalták, akkor érzünk pankseppi
értelemben vett borzongást, mikor a ze-
nében a harmónia beteljesülését várjuk,
azonban ez késleltetve, kicsit megcsa-
varva érkezik, (pl: Panksepp szerint

Most május van. Vajon elkészültek-e
annyira a testvérek, hogy a kisteremben
öszejöveteleket tarthatnak? A május végi
MABAVISZ gyûlésünkön meg fogom
tudni, s beszámolok olvasóinknak. De ha
addig is valaki segíteni szeretne, e-mail-
ben keresse meg a szerkesztõt (cím a 2.
oldalon).

Március végén Cidor Lajos lelki-
pásztor testvér többek között ezt írta:

“A munkák a beregszászi imaházban
szépen haladnak.

Szeretnénk májusban megnyitni a
kisebb termet, ahol már tudnánk rendsze-
resen összejöveteleket tartani. De a teljes
megnyitáshoz még sok munka és pénz
kell… Minden napról napra drágul, és az
a pénz, amit kapunk, gyorsan fogy, habár
igyekszünk mindenen sporolni, ahol csak
lehet. Megvettük a két teremre a padlókra
a laminátot, ajtókat, belsõ ablakokat.
Bevarrtuk a plafont a kisebb teremben,
felhúztuk a válaszfalakat is. Hálát adunk
az Úrnak ezért, és továbbra is kérjük
áldását, hogy be tudjuk fejezni a bereg-
szászi imaház rendbehozatalát.”

amennyiben E-rõl, F keresztre lépünk,
akkor nagyon gyakran a G a várt követ-
kezõ hang; ez a harmónia várás). Ilyenkor
az érzelmi mintázat, ami átvonul az
emberen, a következõ: ellazulás – mocor-
gás – feszültség – feloldódás - ellazulás.
Az azt követõ vizsgálódásokban Pank-
sepp arra kereste a választ, hogy mikor
használnak a csirkék vokalitást a kom-
munikációban. Azt találta, hogy zeneileg
elemezve nagyon hasonló hangmintá-
zatokat hallatnak az állat - és az ember
gyerekek az anyjuk jelenlétében. Ilyen-
kor a hang hatására az anyaállatban az
oxytocin szintje (kisebb túlzással ez a
szülõi kötõdést leginkább kifejezõ hor-
mon) és az állat testhõmérséklete is esik.
Amikor a gyermek találkozik a szülõ-
jével, akkor kiad egy úgynevezett „fel-
oldás” hangot, aminek hatásara emel-
kedik az oxytocin és a testhõmérséklet.
Ez egészen egyetemes jelenség az élõ-
világban, érvel Panksepp, az embereknél
pedig, az élettani reakció a nõknél még
erõsebb!

Innen, egy nem túl meredek gondo-
latugrással könnyedén juthatunk arra a
következtetésre, hogy az egyházban
egyetemesen megtalálható éneklés
egyfajta szülõ-gyermek kapcsolat
újraélése. Hiszen az egyik legnagyobb
üzenet a Bibliában (ha nem a legna-
gyobb), hogy a hittel Jézusra nézõ ember
Isten gyermeke. Érdekes, hogy az
éneklés sokszor megjelenik az olyan
cégeknél, ahol a vállalat humán erõforrás
politikája egyfajta kötõdést akar kiala-
kítani a cég és a munkavállalók között.
Mindezek fényében az, hogy kivel és mit
énekelünk, egyáltalán nem tûnik közöm-
bösnek (hacsak nem szerepel életcéljaink
között, hogy a Samsungnál a hónap
dolgozója legyünk.)

Dr. Árgyelán Miklós (New York)

levélváltásokból is egyre nyilvánvalóbb
lett, hogy a felvetés mögött lappangó iga-
zi kérdés sokkal inkább annak feszege-
tése, hogy mi lehet a mélyebb oka, hogy
az éneklés egyáltalán bibliai norma lett,
illetve milyen szerepe is van a zenének?
Azt a járatlanabb olvasó is sejti, az ilyen
kérdéseket ritkán szokták csak úgy meg-
válaszolni. Ebben az esetben is inkább
egy tudományos elkötelezettségtõl is
fûtött, lelkes agy-rajongó sajátos szem-
szögû, a teljesség igénye nélküli válasz-
keresését lehet nyomon követni.

Az elsõ kapaszkodót a kissé idegenül
hangzó, még a szakemberek számára is
sokszor ismeretlen congenitalis amusia
nevû betegség (1) szolgáltatja. Az ebben
a betegségben szenvedõ képtelen arra,
hogy bármilyen két zenei hangot egy-
mástól megkülönböztessen. Itt lehet,
hogy sokan önmagukra ismernek; azon-
ban ezek az emberek semmilyen dalla-
mot nem képesek felismerni vagy meg-
mondani, hogy hallották-e már valaha (az
érdeklõdõ olvasó ezen a címen ellenõ-
rizheti a hallását:
www.delosis.com/listening/home.html

Két érdekesség van ezzel a beteg-
séggel kapcsolatban. Az egyik az, hogy a
zene vidám vagy szomorú tónusát a
betegek is meg tudják állapítani. Úgy
gondolják ez azért lehetséges, mert a
hallott információt, az ember limbikus
rendszere (érzelmi, ösztön rendszer) is
párhuzamosan feldolgozza, ami azonban
nem érintett a betegségben. A másik még
érdekesebb megfigyelés: ezek az embe-
rek képesek arra, hogy megkülönböz-
tessék a “Ma el kell mennem dolgozni.”
vagy “Ma el kell mennem dolgozni?”
mondatokat. Tehát a beszédben elõ-
forduló dallamot képesek felismerni, míg
a zenében lévõt nem.

Valóban ez a második érdekesség. A
képalkotó eljárásokkal meggyõzõen
kimutatták, hogy a beszéd, illetve a zene
pontosan az ellentétes oldalon dolgozód-
nak fel az agyban Míg a beszédközpont a
bal, a zene „központ” a jobb halánték
lebenyben található. A bal és a jobb
azonban más-más minõséggel bíró
féltekék. Egyesek szerint külön kis
tudattal rendelkezõ állományokról van
szó. Mikor a két agyfélteke közötti
összeköttetés megszûnik, akkor rend-
kívül érdekes jelenségek lépnek fel és
lehetõség van, hogy “megszólaljon” a
normálisan bal által elnyomott jobb
agyfélteke. Innen és egyéb más vizsgá-
latokból sejtik, hogy a jobb félteke a
kevésbé tudatos, jobban érzelmi és
inkább holisztikusabban szemlélõ fél-
teke, míg a bal a tudatosabb, analizáló
oldala az agynak. Érdekes, hogy ez
utóbbit „szólítja” meg a beszéd, a másikat
pedig a zene. Úgy tûnik, mintha egy
keresztyén Istentiszteleten mindkettõt
tudatosan meg akarnák szólítani,

TÁVOL ÉS MÉGIS KÖZEL - BEREGSZÁSZ
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ISMERET
A Washingtonban lévõ Kongresszusi

Könyvtárban a sok régi Biblia között a
három még létezõ eredeti Guttenberg
Biblia egyike is megtalálható. A könyvtár
falába ezek az igeversek vannak vésve
(természetesen angolul):

Ø 1. The light shineth in darkness, and the
darkness comprehendeth it not.
A világosság a sötétségben fénylik, de a
sötétség nem fogadta be azt.

Ø 2. Wisdom is the principal thing therefore
get wisdom and withall thy getting, get
understanding.
A bölcsesség kezdete ez: szerezz bölcses-
séget és minden keresményedbõl szerezz
értelmet.

Ø 3. What doth the Lord require of thee, but
to do justly, love mercy and walk humbly
with thy God.
… mit kíván az Úr tetõled! Csak azt, hogy
igazságot cselekedjél, szeressed az irgal-
masságot, és hogy alázatosan járj a te
Isteneddel.

Ø 4. The heavens declare the glory of God
and the f irmament showeth His
handywork.
Az egek beszélik Isten dicsõségét és keze-
inek munkáját hirdeti az égboltozat.

Ø 5. A bölcseségnek kezdete az Úrnak félel-
me; és a Szentnek ismerete az eszesség.

Ø 6. Nem ártanak és nem pusztítnak sehol
szentségemnek hegyén, mert teljes lészen
a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a
tengert beborítják.

Ø 7. ...pere van az Úrnak a földnek lakóival,
mert nincs igazság és nincsen szeretet és
nincsen Istennek ismerete a földön.

Ø 8. Mert rész szerint van bennünk az
ismeret, rész szerint a prófétálás.

Ø 9. Mert az Isten, a ki szólt: setétségbõl vi-
lágosság ragyogjon, õ gyújtott világos-
ságot a mi szívünkben az Isten dicsõsége
ismeretének a Jézus Krisztus arczán való
világoltatása végett.

AZUTÁN
(Pünkösdre)
“Nem erõvel, sem hatalommal, hanem

az én Lelkemmel, azt mondja a Seregeknek
Ura."  (Zakariás 4:6)

azután rádöbbenünk
hogy kár volt
a legnagyobbat
legerõsebbet s legokosabbat
játszani

kinek volt is ereje
nem tartott örökké

s végül
helyet adunk az Úrnak is
- fölemelve hozzá
egyszerûbbé
alázatossá vált szívünket -
s szólunk
és imádkozunk:
segíts elõre
Lelked által Urunk
most már Rád hagyatkozunk

Herjeczki Géza

God sees our life from beginning to
end. He may lead us through a storm at
age thirty so we can endure a hurricane
at age sixty. (Max Lucado)

Ø 10. Sõt annakfelette most is kárnak ítélek
mindent az én Uram, Jézus Krisztus
ismeretének gazdagsága miatt: a kiért
mindent kárba veszni hagytam és szemét-
nek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem.

Ø 11. Hanem növekedjetek a kegyelemben
és a mi Urunknak és megtartó Jézus
Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen
dicsõség, mind most, mind örökkön-
örökké. Ámen.
A megfejtéseket június végéig

várjuk.

Nem erõvel, hanem Lélekkel
Zakariás 4,1-6

Különösen fogalmaz az új fordítás:
„Nem hatalommal és nem erõszakkal...!”
Zerubbábel kapta azt az isteni feladatot,
hogy a templomot újra építse föl, de sem a
birodalom, sem a környezõ népek segít-
ségét nem fogadhatja el. A Lélek teszi
alkalmassá a jelentéktelen népet arra,
hogy az építkezés megvalósuljon.

Bizonyára nem lenne helyes azt az
általános következtetést levonni, hogy az
Úr gyülekezete sosem fogadhat vagy
kérhet segítséget a hatalomtól. Hiszen
Dávid és Salamon idején hatalommal és
erõszakkal, államközi kapcsolatokkal és
kényszermunkával épült a templom.
Mindig az adott körülmények között kell
az Úrra figyelve eldönteni, hogy milyen
segítséget vehet igénybe az Úr népe.

Tény azonban, hogy Krisztus teste
nem épül emberi kényszerítés hatására.
Akár középkori eszközöket vesznek
igénybe, akár a modern lélektan és tár-
sadalomtudományok által kidolgozott
módszereket alkalmazzák a hatékonyság
növelésére, ezek nem a Lélek eszközei.
Ahol manipuláció van, onnan a Lélek el-
menekül. Ott magára hagyja az embert. A
Lélek felelõsséget és szabadságot hoz, s
ezzel együtt a maga erejét, minden/
hatóságát.

Háló Gyula, Áhítat 2008

The Centennial Celebration
of The Hungarian Baptist

Convention of North
America will be held at
Wheaton College / Billy

Graham Center in Wheaton,
Illinois between

18-20 of July, 2008.

On-line registration:
Www.hungarianchicagobaptist.

org/registration.html

Or you may contact Steve
Szabo, General Secretary

(Info on page 2.)

ÁHÍTATOS PERCEK


