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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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tanításszabadít
egy megmeg
nemma
szűnő
feladat!
az Úr
benne-(5
Mózes
6:4-9) Nóé
megtanít
bennünket
teket! 2Mózes
14: 13,
14.
arraMózes
is, hogy
ne
mást
használjunk
pélnem okosabb, mint a nép, csak
daképül, hanem saját magunkat! Nóén
hisz Istenben,
és nem
a hitmutathatott
beszédét mondja
kívül
senki más
példát
tovább az számára!
üldözött Nóé
szabadoknak.
Ha
gyermekei
szép példaként
Isten azaaki,
akkor teljesíti
beszédét.
vezette
családját!
JózsuéazisÕsaját
magát
Ebben hittkövetendő
Mózes. példának, amikor
ajánlotta
azt kérdezte
volna
azt Ha
mondta,
hogy: “De
én valaki
és az énMózesházam
népe
az Urat
szolgáljuk!”
(Józsmegígért?
24:14-15)
tõl: Mikor
teljesíti
Isten, amit
Pál
valakit, hanem
maErreApostol
Mózes sem
csak más
azt válaszolhatta
volna,
gát
ajánlotta
példaképül,
mint
aki
Istenhogy: Nem tudom. Ha valaki azt kértől
tanulta
azt, Mózes,
amit tanult.
(1Kormeg
4:15-16,
dezte
volna:
mondd
ne11:1) Sok édesapa nem veszi komolyan
künk,
hogyan
szabadít
meg
Isten
ezt a feladatát, és felelőtlenül másokra
ebbõl a lehetetlen
helyzetbõl?
-bennünket
iskolai tanítókra,
szomszédokra,
rokoMózes
csak
azt
válaszolhatta
volna,
nokra, vasárnapi iskolai tanítókra,
vagy
hogy: lelkipásztorokra-bízza
Nem tudom! Egyet azonban
tuéppen
gyermekei
dok! vezetését,
Az Úr harcol
értetek,
a lehetetlelki
pedig
- ha ésbeismerjük,
ha
nemis- ki
gyermekeink
lenbõl
tud vezetni, tőlünk
mert Õ tanulnak.
az Úr.
Megtanulják,
lehülyézzék
a rossz
Ez a bibliaihogy
hit. Hinni
azt jelenti,
kosofőröket,
káromkodjanak
amikor
molyan veszem azt, amit Isten mond,nem
ha
sikerül
valami,ellentmondani
másokat hibáztatni
és
annak minden
látszik is.
vádolni
a saját
felelőtlenségeinkért.
DE
Nem tudom,
hogyan
szabadít meg, csak
megtanulhatják tőlünk azt is, hogy szevárok ráIstent,
és hiszek
benne, és amit
nekem
ressék
imádkozzanak,
szeressék
mond,
megteszem.
A
többi
pedig
azboÕ
felebarátaikat, legyenek türelmesek,
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
lefécsássanak meg másoknak. Sejtem, hogy
a harcikocsik
kerekét,
homályt
akezni
100 év
alatt, ameddig
a bárka
épült,
bocsátani
az tanította,
egyiptomiakra...
a
Nóé
nevelte,
vezette,mind
fegyelmezte
a gyermekeit,
megtaSzabadító
Úr feladata.ésÕeközben
viszi véghez
a
nította
őket Isten
szerint, igaz
szabadítást
kegyelembõl.
Hitéletet
által élni,
foés
megtanította
hogy az
istenfégadhatod
el. Hit nekik,
által élhetsz
szabadon,
lő
“igazságosságot
békességet
bárélet
mindig
üldözötten, deésugyanakkor
eredményez”
Gyermegyõzelmesen, (Zsid
mert 16:6-11).
az Úr hadakozik
keink valakitől tanulni fognak! Vajon a
érted. barátaiktól, vagy tőlünk, istenhitetlen
tengerpartontanulnak-e
a halál kapujában
félőAédesapáktól
majd? Taálltak, meg
IstenNóétól,
pedig megnyitotta
nuljuk
hogy hittel számukvezessük
ra az élet kapuját,
és õkúgy,
átléptek
ha-a
családjainkat!
Járjunk
hogyaha
gyermekeink
a lábnyomainkat követik,
lálból az életbe.
Istenre találjanak, és ők is vele járhassaEztGyermekeink
a lépést te se nem
halogasd!
nak!
a tanácsainkat
fogják követni, hanem
a példánkat.
Lukács
János

5. Tanuljuk meg,
hogy Isten
megjuMagyarországi
Baptista
Egyház
talmazza
azokat,
akik
hittel
vele
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezetjárnak!
4100
2.
NóéBerettyóújfalu,
Istennel járt, ésEötvös
Isten u.
megjutalwww.baptista.hu/berettyoujfalu
mazta. Engedelmes hitével kiérdemelte Isten jóindulatát. Isten rámosolygott
Testvéreinkneki
Jézus
KriszésKedves
megkegyelmezett
(1Móz
6:8).
tusban!
Ugyanakkor a bűneikben élő gonosz és
Kedves Amerikai
Magyar Baptista
erőszakkal
teli emberiségre
lecsapott
Szövetség!
Isten haragja! Isten szövetséget kötött
Nóéval,
és rajta keresztül
családját
„Nem igazságtalan
az Isten,
hogy is
megmentette!
(1Móz
6:18)
Isten
gondoselfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
kodott arról,
hogytanúsítottatok
a bárka - amelynek
szeretetrõl,
melyet
az Õ a
méreteit
Ő
maga
adta
Nóénak
elég
erős
neve iránt, amikor szolgáltatok és szollegyen
arra, hogy (Zsid
megmentse
gáltok
a szenteknek.”
6:10) őt és a
családját. Nóé “bement a bárka ajtaján”
ésKöszönjük,
megmenekült,
együtt!
hogy családjával
gondoltak ránk
ne- Te
kedves
édesapa, felismerted-e már Jéhéz
helyzetünkben.
zust,
az ajtót,augusztus
amit Isten
a megmentésedImaházunk
végi
leomlása és
re és családod
megmentésére
kinyitott?
lebontása
után jó
reménységgel
vaMost afelõl,
még nyitva
ajtó!
Ne várjbenaddig,
gyunk
hogy az
Isten
megsegít
míg Isten
azt! Ha
még nem
tetted
nünket
egy bezárja
új és szép
hajlékot
építeni
meg, tedd aztcéljára,
amit Isten
és kezdj
istentiszteletek
az Õmond,
neve dicsõel járniAIstennel
(Mik 6:8).
felismerségére.
munkálatokat
jövõNóé
tavasszal
te és elfogadta
Istena kegyelmét,
és hála
kezdjük
meg, addig
nem várt terveoltártésépítve
Istennek hálát
adott. Isten
zéssel
az engedélyek
beszerzésével
foglalkozunk.
ekkor megáldotta Nóét, és megújította
Tervünk
és szándékunk
végrehajvele
szövetségét
és a szivárványt
adta
tására
fogjuk fordítani
a kedves
testvérek
szövetsége
jeléül. (1Móz
9:12-13)
által számunkra eljuttatott összeget:
6. Tanuljuk
hogy Isten mun$5,000,
azaz ötezermeg,
dollárt.
kájában egyetlen-egy hívő család is
Ezúton is megköszönve testvéreink
fontos!
segítségét,
továbbra is
és
Amikorkérjük
a bűnökkel
telia minket
világunkra
azgondolunk,
Úrra figyelõ
imádságaikat!
kísért
a gondolat,Minden
hogy felszolgálatukra
Istenünk
áldását kívánjuk.
adjuk a reményt.
Tanuljuk
meg inkább
Nóétól, hogy Isten munkájában minden
Testvéri fontos!
szeretettel
a Berettyóújfalui
személy
Minden
hívő család
Baptista
fontos!Gyülekezet
Az akkori nevében:
750 millió népességű
bűnös világban
és családja,
mint
PappNóé
Dániel
lelkipásztor
a világítótorony,
Istenre
Szatmári
Istvánmutattak
gondnok és
fénykedtek családjukkal.
Bárpresbiter
senki nem
Lisztes Tibor
tért meg közülük, elvégezték feladatu===========================
kat, amivel Isten megbízta őket! Nóé és
családja az életükkel, a hitükkel, engedelmes és
cselekvőMÉG!
hitükkel prédikálták
VÁRJ
ésJózsué
hirdették
“Isten
igazságos
ítéletét.”
3:16
(2Móz
14,21-22)
(2Pét 2:5) A prédikációjuk “Isten türelméről szólt” - 100 évig épült a bárka!
Megállt
a víz.
(1Pét 3:20) Hálás vagyok
Istennek,
hogy
Minthogyha
óriási
kéz
a családom is velem van a szolgálatban,
tartotta volna
föl,
amit Isten kegyelméből
elvállaltam.
megállt,
Nincs annál nagyobb áldás, hogy Isten
rakásra
gyermeke vagyok, és sbár
a világgyûlt,
dönthet
feszült,
úgy, ahogy akar, elmondhatom,
hogy
hullámra
“de én és az hullám
én házam
népe az hõkölt.
Urat szolMegállt
gáljuk!” (Józs 24:14-15) Tanuljunk
Nóé
példájából! Járjunk hittelegy
Istennel.
percre,Vezessük családunkat
engedelmes
és cseamíg
a túlsó partra
lekvő hittel, és töltsük át
be nem
küldetésünket,
értünk.
amelyre Isten elhívott bennünket, mint
gyermekeit, tudva azt,
hogy
Ő Uram!
megjutalVárj
még
maz bennünket! Legyenek
ma
is olyan
Kezed ne vedd
el!
hívő édesapák,
akikmindig
családjuk
életén keMég
itt vagyok,
resztülmég
Isten
csodálatos
szeretetét
tudják
mindig
itt vagyunk
sokan.
hirdetni az elveszett világ számára!
Kulcsár
Attila
Herjeczki
Géza (1977)
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ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

az 1. oldalról
Azfolytatás
évfordulóra
Dsida Jenő erdélyi
nagy
magyar
költő életrajzával
Az élet
gyötrelem,
de azért van és
mitegyik
enni,
legszebb
versévelfokhagyma
(részlet) emlékezünk.
van húsosfazék,
és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
Dsida JenőAz
a 31
korában
megtarthatták.
életéves
egy merõ
kinlódás,
reménytelenség
és halál.
De hát költő
ezis jobb,
elhunyt erdélyi
magyar
mint a semmi,
és úgy sincs kilátás ennél
1907-1938
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
1907. május
17-én született
Szatmárkeretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
németiben.
Binder ma
Jenőis
HányanSzületési
tengetik neve:
az életüket
Emil.
Szülei:
Dsida
Aladár,
csengeri
ezzel a rabszolga-gondolkodással? és
ujlaki
Margit,
a költőmíg
szüÍgyTóth
tengette
az anyja,
életét Izráel
el
letésekor,
Bindera Félix
Milán
felesénem jött hozzá
Szabadító
és ki
nem
gehozta
volt;õket
válásuk
után Dsida
Aladárral
a szolgaság
házából.
törvényesen polgári házasságot kötött
(1910. szept. 18-án) (Dsida Jenő 1923Milyen
a mi Szabadítónk?
2Mózes
ig viselte
a Binder
nevet). Apja az
oszt12:42-ben találunk
egy különös
mondarák-magyar
közös hadsereg
mérnökkari
tot Istenrõl.
tisztje
volt. Anyja, földbirtokos családVirrasztott azakiÚrBeregszászban
azon az éjszakán,
ból származott,
élt,
amikor
kihozta õket
Egyiptomból.
Ez az
apja
a beregszászi
vasútállomás
főnöke
éjszaka
az Úré volt. össze és szerettek
volt.
Itt ismerkedtek
Micsodaházasságkötésüknek
evangélium van ebben
egymásba,
regé-a
mondatban?
Virrasztott
az már
Úr. útban
Pedig
nyes
története van.
A gyerek
volt,
amikor
szülei
Izráel
õrizõje
nemmegszöktek
szunnyad otthonés nem
ról,
ám Mit
anyját
végül
máshoz
kényszealszik.
jelent
az, hogy
virrasztott
az
rítették,
s csak
fia születése
utánkihozta
tudott
Úr azon
az éjszakán,
amikor
elválni
szerelméhez hozzámenni.
népét és
Egyiptomból?
szólva
– Isten élt,
mindent
A Emberileg
család 1910-től
Budapesten
Jenő
félretett
és csak
az Õ népérekezdte
figyeltmeg,
azon
elemi
iskoláit
Budapesten
az éjszakán.
A szabadulás
minden
három
utolsó osztályát
és első két
gimnáziumi
évét Beregszászon
kömozzanatát
személyesenvégezte,
felügyelte,
zépiskoláit
Szatmárnémetiben
folytatta,
minden pillanatot
figyelõ tekintetével
éskísért
a Pázmány
Péter
Katolikus
Főgimvégig. Hát
kicsoda
ez a rabszolga,
náziumban
(= 1920-tól
koszos, rongyos
nép,Mihai
hogyEminescu
az Isten
Gimnázium)
személyesenérettségizett.
gondoskodikGimnazista
róluk, és
korában
súlyos
szövődmémindentskarlátos
félretévelett,
figyel
rájuk?
nyekkel;
1500anyja
évvelszerint
késõbbennek
ismétszövődmévirrasztott
nye
szívbeteg
fiú szívbilaz volt
Istena született
a Gecsemáné
kertben,
azon a
lentyű-elégtelensége,
mely aélethosszig
csütörtök éjszakán, azon
pénteken,
tartó
korai halálának
azonbetegsége
a húsvét éshajnalon,
amikor aközmi
vetett oka lett. Érettségi után, 1925-ben
szabadításunk
történt.
a kolozsvári Ferdinánd TudományegyeSõt,ment
személyes
artemre
jogot bizonyságom
hallgatni, de van
tanulról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
mányait nem fejezte be (1925–1927),
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
érdeklődését egyre inkább az irodalom
rólam le.
is lehulltak
a rabtartó
bilincsei.és
kötötte
Akik ismerték
Erdélyben
együtt dolgoztak vele a kolozsvári szerÜldözött szabadok,
gyõztes szabakesztőségekben,
úgy emlékeznek
rá,
dok.„csodagyerekre".
Elindultak tehát. Nem volt temint
lekommunikáció.
Nem lehetett
mobilKora ifjúságától kezdve
költőnek
kételefonon
rákérdezni
a
sor
elején,
hogy
szült. Benedek Elek fedezte föl és dönminden
van-e. Közel
két
tőhátul
hatással
voltrendben
a pályakezdő
költőre.
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
Hazaszeretetet, „erdélyiséget”, az itt
öregek,
barmok,
végeélő
népekjuhok,
tiszteletét
és szekerek,
megbecsülését
láthatatlan
konvoj.
A Veres
parttanulta
az ősz
mestertől,
akittenger
lenyűgöján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egyzött műfordítói képességeivel. „Elek
szer biztatására
csak felröppen
a hír, az
apó”
a román
és egyiptomi
a német
sereg közeledik.
a pánik
a tábormellett
Dsida JenőKitör
kiválóan
megtanult
ban. Elõl
a tenger,olaszul,
mögöttük
az ellenség.
latinul,
franciául,
angolul,
oroszul.
Psalmus
Hungaricuskiált
című
verse
A nép
elõbb segítségért
Istenhez,
talán
(1936-ban
aztánleghíresebb
pedig nekikölteménye
esik Mózesnek:
Mit
írta,
de csak
halála
utánhoztál
jelenhetett
meg,
tettél
velünk,
miért
ki minket

2020.
június
3. oldal

először
1940. szept.
15-én,
a Keleti
ÚjEgyiptomból?
2Mózes
14: 10,
11. Jobb
ságban)
amit
a
marosvécsi
írótalálkozó
lett volna szolgaként meghalni Egyiprésztvevőinek
olvasott
1936
nyarán.
tomban. Kiderül,
hogyfelvan
a népnek
Mikor
befejezte,
könny
volt
mindenki
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
szemében. Ekkor felállt Kós Károly, bajól mennek
dolgok, tisztelik
az Urat,
rázdás
arcána hullottak
a könnyek,
odade
ha
balul
üt
ki
valami,
máris
pániment Dsida Jenőhöz, megölelte és
azt
kolnak és
bûnbakot
keresnek.
Ki volt
a
mondta
neki:
"Te taknyos,
hogy
mersz
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
ilyen szépet írni!" A költeményt évekig
Mellesleg, sok
keresztyén
tart ezen a
szamizdatban,
gépírással
terjesztették,
a hitéletében.
aszinten
magyarság
veszélyeztetettségét fejezte
Mózesnek
eszébe Szózatjává
jut Isten
ki, Ekkor
és az erdélyi
magyarság
nemesedett.
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy
megszabadítja
egyiptoÉletében
mindösszeõket
két az
verseskötete
és
egykezébõl,
irodalmi
jelentazmeg
(az
miak
és útirajza
beviszi népét
ígéret
Angyalok
citerájatehát,
c. kötetét
földjére. Akkor
nem már
kell nem
félni éla
hette
Anyagi helyzete
jelen meg).
veszedelemtõl,
mert ez csak
csak 1937
egy
júliusában
tette
lehetővé,
hogyNem
több ez
éves
rövid epizód
a nép
életében.
a
jegyesség
után
oltár
elé
vezesse
menyvég, Isten folytatást ígért. Most az a
asszonyát, Imbery Melindát. Közös éledolgunk,
hogytartott.
erõsen1937.
ráálljunk
tük
rövid ideig
július Isten
31-én
Így bátorítja
Mózes a népet: Ne
aszavára.
kolozsvári
Szent Mihály-templomban
féljetek! egyházi
Álljatok esküvőjüket
helyt, és meglátjátok
tartották
(az eskető
hogyan
szabadít
az Úr bennepap
Márton
Áronmeg
volt).ma
Debreceni
nászteket! 2Mózes
14: Budapesten
13, 14.
útjukat
követően
meglátogatták
Szerb
ami
nagy
hatással
Mózes
nemAntalt,
okosabb,
mint
a nép,
csak
volt
költőre.és1938-ban
meghűlt,
hóhisz aIstenben,
a hit beszédét
mondja
napokig
feküdt
állandóan
magas
lázzal
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
aIsten
kolozsvári
zsidó
kórházban,
kiújuló
az aki, akkor
teljesíti
az Õ beszédét.
szívburokgyulladása következtében, de
Ebben
hitt Mózes.
nem
sikerült
megmenteni. 1938. június
Ha
azt
kérdezte
volnaAvalaki
Mózes7-én csendben
meghalt.
Házsongárdi
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
temetőben temették el, családi kriptában
Erre Mózesacsak
azt válaszolhatta
nyugszik,
szertartást
Mártonvolna,
Áron
hogy: Nem tudom.végezte.
Ha valaki
azt kérkanonok-plébános
Sírverse
így
szól
kolozsvári
Házsongárdi
temetődeztea volna:
Mózes,
mondd meg
neben:
mindent, meg
amit Isten
megkünk,“Megtettem
hogyan szabadít
tehettem,
Kinek
tartoztam,
mindent
bennünket /ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
megfizettem,
Elengedem
mindenki
tarMózes csak / azt
válaszolhatta
volna,
tozását.
/
Felejtsd
el
arcom
romló
földi
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tumását”.
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetRövidis élete
– bókok
lenbõl
ki tudfolyamán
vezetni, mert
Õ azmellett
Úr.
– indokolatlan mellőzések is értek, csak
Ez
a
bibliai
hit.
Hinni
azt
jelenti,
a kései utókor emelte véglegesen a komamolyan
azt, amitközé.
IstenAmond,
ha
gyar
líraveszem
legnagyobbjai
Nyugatannak
minden ellentmondani
látszik
is.
ban
egyetlen-egyszer
sem sikerül
helyet
Nem tudom,
szabadít
meg, csak
kapnia,
pedighogyan
1930 óta
kapcsolatban
áll
Babitssal.
neki.
várok rá ésBaumgarten-díj
hiszek benne, ésnem
amitjut
nekem
Aki
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14: 10,
11. Jobb
fel
benne,
akit
az
előadásait
lett volna szolgaként meghalnihallgatva
Egyipmegismertem.
Emlékét
szívemben
őrtomban. Kiderül,
hogy van
a népnek
zöm.
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
Halála óta meghallgattam több visszajól mennek az
a dolgok,
az Urat,
emlékezést
életéről.tisztelik
A legközelebbi
de
ha
balul
üt
ki
valami,
máris
pánibarátai és munkatársai a következő
takolnak ésértékeket
bûnbakotemelték
keresnek.
a
nulságos
ki Ki
az volt
életéhibás,
hogy
ide
jutottunk?
ből:
sok keresztyén
tart ezenkaa
- Mellesleg,
nagyon komolyan
vette Istentől
szinten
a
hitéletében.
pott elhívatását
Mózesnek
jutfoglalta
Isten
- Ekkor
elhívatása
mellett aeszébe
családja
ígérete.
2Mózes 6:helyet
6-8. Isten
megígérte,
el
a legfontosabb
az életében
hogy
õket az
egyipto- nemmegszabadítja
szégyellte egyszerű
gyökereit
és
szegénységben
eltöltött
miak kezébõl, és
beviszigyermekkorát
népét az ígéret
- mindenki
iránt
tiszteletet
gyakorolt
földjére.
Akkor
tehát,
nem kell
félni a
és
megtalálta
mindenkiben
az csak
értéket
jelen
veszedelemtõl,
mert ez
egy
- nagy
hangsúlyt
kaprövid
epizód
a nép fektetett
életében.emberi
Nem ez
a
csolataira
igyekezett
mindenkire
vég, Isten ésfolytatást
ígért.
Most aznév
a
szerint emlékezni. Az éttermi felszolgádolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
lókat és szállodai kapusokat beleértve
szavára.
Így bátorítja
a népet: Ne
- rendszeresen
tett jótMózes
olyan emberekkel,
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
akik nem viszonozhatták cselekedetét
hogyan
szabadít
meg ma
azés
Úrfelszababenne- szeretett
finomakat
enni
teket! 2Mózes
dultan
nevetni 14: 13, 14.
nem okosabb,
nép, csak
- Mózes
folyamatosan
tanult. mint
Még ahalála
előtt
is
többször
kérdezte
hogy
mire
hisz
Istenben,
és a hitIstent,
beszédét
mondja
akarja
a betegsége
által
továbbtanítani
az üldözött
szabadoknak.
Ha
- nem
akart
vitátteljesíti
nyerniaz
egy
ember elIsten
az aki,
akkor
Õ beszédét.
vesztésének
az árán
Ebben hitt Mózes.
- Ha
a misszió
és missziós
csapatának
érazt kérdezte
volna valaki
Mózesdekét mindig a sajátja elé helyezte
tõl: 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
annak minden ellentmondani látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
várok rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
Püsök Dániel Dr. Ramesh és Ravi
feladata.
Útat
nyitni a tengeren,
leféZakarias
társaságában,
2018-ban.
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
Imádkozzunk a gyászoló családjáért
bocsátani
az munkatársáért,
egyiptomiakra...akik
mind
a
és
a közel 350
az álSzabadító
Úr
feladata.
Õ
viszi
véghez
a
tala végzett krisztusi szolgálatot tovább
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által fovégzik
a világ
sok országában!
gadhatod
el. Hit által élhetsz
Záró gondolatként
idézni szabadon,
szeretném
bár mindig
de ugyanakkor
Péter
apostolüldözötten,
leveléből azokat
az Igéket,
melyek
meghatározták
Zacharias
gyõzelmesen,
mert az Ravi
Úr hadakozik
testvér
érted. életét és szolgálatát: „Ellenben az
Urat,
Krisztust tartsátok
szíA atengerparton
a halálszentnek
kapujában
vetekben,
és
legyetek
készen
mindenkor
álltak, Isten pedig megnyitotta számukszámot
adnikapuját,
mindenkinek,
számon
kéri
ra az élet
és õk aki
átléptek
a hatőletek
a életbe.
bennetek élő reménységet. Ezt
lálból az
pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiEzt a lépést
te se halogasd!
ismerettel
tegyétek...”
- 1Pét 3,15-16
Püsök János
Dániel
Lukács

SIGNALS Baptista Egyház
Magyarországi
Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
Throughout life
we encounter
signals.
4100dictionary
Berettyóújfalu,
Eötvös
2. as:
The
defines the
wordu.
signal
awww.baptista.hu/berettyoujfalu
gesture, action, or sound that is used
to convey information or instructions. I
Kedves
Testvéreink
can
remember
being on Jézus
a road Krisztrip with
my grandfather and the gas light came
tusban!
on.
The gas
light is aMagyar
signal toBaptista
let drivers
Kedves
Amerikai
know that if they don’t stop now to get
Szövetség!
gas, within miles the car will not be able
igazságtalan
az Isten,
hogythe
to„Nem
function.
My grandfather
ignored
elfeledkezzék
a
ti
cselekedeteitekrõl
és atoo
gas light for some time until it was
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
azasÕwe
late.
Luckily
we
ran
out
of
gas
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolwere apulling
into the
station.
gáltok
szenteknek.”
(Zsid
6:10)
The difficult seasons in our lives are
like
that gashogy
light.gondoltak
They areránk
signals
Köszönjük,
ne- to
remind
us what is truly important in life.
héz
helyzetünkben.
As
I processed
my grandfather’s
Imaházunk
augusztus
végi leomlásadeath,
és
there wereután
fourjósignals
that his life
lebontása
reménységgel
va-was
givingafelõl,
me. Ihogy
prayIsten
that megsegít
these reminders
gyunk
benwouldegy
encourage
andhajlékot
strengthen
nünket
új és szép
építeniyou
today.
istentiszteletek
céljára, az Õ neve dicsõségére.
munkálatokat
jövõ tavasszal
First,A Heaven
is closer
than you
kezdjük
a nem várt
think. meg,
In myaddig
grandfather’s
last tervedays he
zéssel
és so
az bad
engedélyek
longed
to leavebeszerzésével
this earth and
foglalkozunk.
join His Heavenly Father in heaven.
Tervünk
és like
szándékunk
But
it seems
yesterdayvégrehajthat he was
tására
fogjuk
fordítani
a kedves
young and strong with
lots testvérek
of life left
által
számunkra
eljuttatott
összeget:
to live.
That truth
is the same
for us all,
$5,000,
ötezerthan
dollárt.
heavenazaz
is closer
we think. The day
we’ll
exitisthis
life and entertestvéreink
into eternity
Ezúton
megköszönve
could bekérjük
right továbbra
around the
corner.ésAre
segítségét,
is a minket
azyou
Úrra
figyelõ
Minden
focused
onimádságaikat!
heaven? Or too
focused
szolgálatukra
áldását kívánjuk.
on the thingsIstenünk
of this earth?
The second signal is that your faith
Berettyóújfalui
isTestvéri
worth szeretettel
sharing. a Without
fail my
Baptista
Gyülekezet
nevében:
grandfather shared his faith in Jesus
Christ with everyone
that lelkipásztor
he met. From
Papp Dániel
doctors to Szatmári
nurses and
every
one in
István
gondnok
between, he knew
thatTibor
he had
a hope in
Lisztes
presbiter
Jesus Christ, and that hope was too great
===========================
not to share. Who have you shared your
faith with?
VÁRJ
Another
signal MÉG!
that my grandfather’s
lifeJózsué
has given
me is to
be generous.
3:16 (2Móz
14,21-22)
There were so many instances in my
relationship with my grandfather
that I
Megállt a víz.
can rememberMinthogyha
him giving óriási
to those
kéz he
loved and even people
he volna
didn’t föl,
know
tartotta
very well. Everything that we
have in
megállt,
this life is a gift fromsGod
and Igyûlt,
believe
rakásra
my grandfather understood that
to be
feszült,
true.
hullám hullámra hõkölt.
Lastly, keep your familyMegállt
close. So
often we can take thoseegy
closest
to us
percre,
for granted, I know
I
have.
But
amíg a túlsó partramy
grandfather’s passing át
reminds
me that
nem értünk.
our family is so crucial to our health and
strength. They are a gift from heaven.
Uram!
Although they mayVárj
not még
be able
to be
Kezed
ne
vedd
el!
physically close, are we doing everything
Még
mindig
itt near?
vagyok,
we can to keep
those
we love
még mindig itt vagyunk sokan.
From the message at Sandor Kuti's
funeral by Christopher
HerjeczkiKuti
Géza (1977)

9.2010.
oldal szeptember

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,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
Sandor
Kuti,
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
az életét Izráel
el
80,Ígyoftengette
Land O’Lakes
Floridamíg
was
nem jöttinto
hozzá
Szabadító
nem
ushered
the apresence
of és
thekiLord
õket a szolgaság
onhozta
Wednesday,
March házából.
18, 2020. He
was born in Padej, Yugoslavia, son of
Milyen
a mi Kuti.
Szabadítónk?
2Mózes
Janos
and Anna
After marrying
12:42-ben
találunk
egywould
különös
mondaEtelka
in 1961,
they
later
live
intotGermany,
Istenrõl. Toronto, and then finally
moveVirrasztott
to Floridaaz
in Úr
1993.
azon az éjszakán,
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
Sandor was a dedicated husband,
éjszaka
azgrandfather
Úré volt. who also prided
father,
and
Micsoda
evangélium
ebben a
himself
in hard
work andvan
excellence.
mondatban?
az Úr. Pedig
With
over five Virrasztott
decades of experience
in
Izráel his
õrizõje
és businem
owning
own nem
metalszunnyad
fabricating
alszik.
Mit jelent
hogy
az
ness,
he was
able toaz,
live
out virrasztott
those values
every
day. He
loved music,
Úr azon
az also
éjszakán,
amikorwatching
kihozta
baseball,
and playing volleyball at the
népét Egyiptomból?
Hungarian
Baptist
camp.
He came
to a
Emberileg
szólva
– Isten
mindent
saving
faith
in 1962
wasfigyelt
passionate
félretett
és csak
az Õand
népére
azon
about
sharing that
with others.
az éjszakán.
A faith
szabadulás
minden
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
He is preceded in death by his parents
minden
figyelõ
tekintetével
Janos
andpillanatot
Anna, brothers
Steve,
Joe and
kísértand
végig.
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
Frank
sisters
Rosie, Anna
and Vickoszos,
rongyos
nép, hogy
az Isten
toria.
Sandor
is survived
by Etelka,
his
wife
of 58 years,gondoskodik
sons Kornel (Margie),
személyesen
róluk, és
Reuben
and
Sandy,
mindent(Judy)
félretéve
figyel
rájuk?brothers
John1500
(Mary)
and
Paul ismét
(Katie),
sisters
évvel
késõbb
virrasztott
Elizabeth
Katie, six kertben,
grandchildren,
az Isten and
a Gecsemáné
azon a
Christopher,
Joshua,azon
Tim,
Haylee,
csütörtök éjszakán,
a pénteken,
Jessica,
and amikor
three great
azon a and
húsvétMarie
hajnalon,
a mi
grandchildren
Liam,
Judah
and
Lilyana.
szabadításunk történt.
Sõt, személyes
van on
arFuneral
servicesbizonyságom
were held
Wednesday
March
2020 azfor
ról, hogy velem
együtt25,
virrasztott
Úr
immediate
family. egy téli estén, amikor
28 évvel ezelõtt
rólam is lehulltak a rabtartó
Margie bilincsei.
Kuti
Üldözött szabadok, gyõztes szabaKuti Elindultak
Sándor tv. tehát.
az 1980-as
dok.
Nem években
volt tea lekommunikáció.
Torontói MagyarNem
Baptista
Gyülekelehetett
mobilzet
elöljárója,
sőt egyik
trustee-ja
volt.
telefonon
rákérdezni
a sor
elején, hogy
Ahátul
Rámaminden
Tábor rendben
25 éves jubileumára
van-e. Közelfelkét
újított
és
megnagyobbított
étkező 190
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
üléses
asztal-rendszerét
öregek,
juhok, barmok, testvére
szekerek,József
végeésláthatatlan
Kornél fiakonvoj.
segítségével
tervezte
A Veres
tenger meg
partésján
készítette
el. A Detroiti
Gyülekezet
tábort vernek,
megpihennek.
Egybemerítőmedencéjét
az őaz üzemében
szer csak felröppen is
a hír,
egyiptomi
készítették
el,
majd
a
hatalmas
sereg közeledik. Kitör a pániksteinless
a táborsteel
Torontóból
határon
is
ban.medencét
Elõl a tenger,
mögöttüka az
ellenség.
átADetroitba
szállította,
ahol
azóta
már
nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
sokszor
használtuk.
Hálásak
vagyunk
aztán pedig
neki esik
Mózesnek:
Mit
szolgáló
életéért.
(HG)
tettél velünk, miért hoztál ki minket

2020.
június
3. oldal

"Mert é tudom,
hogy az
Egyiptomból?
2Mózes
14:én
10,megváltóm
11. Jobb
él,
és
utoljára
az
én
porom
felett
meglett volna szolgaként meghalni
Egyipáll."
(Jób 19,25)
tomban.
Kiderül, hogy van a népnek
hite, de mégErzsébet
nagyon gyenge az a hit. Ha
Podobni
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
(Kuti
Erzsébet)
de ha balul
üt ki valami, máris pánikolnak és bûnbakot keresnek. Ki volt a
hibás, hogy ide jutottunk?
Mellesleg, sok keresztyén tart ezen a
szinten a hitéletében.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
1929.
szeptember
született
Belo
vég,
Isten
folytatást4-én
ígért.
Most az
a
Blatoban
az egykori
dolgunk, (Nagyerzsébetlak)
hogy erõsen ráálljunk
Isten
Jugoszlávia
területén.Mózes
Szülei
Kuti Ne
Jászavára. Így bátorítja
a népet:
nos
és Ledjel
Anna.
Istenésegy
igazi nagy
féljetek!
Álljatok
helyt,
meglátjátok
családba helyezte, hiszen 12-en voltak
hogyan szabadít
ma az Úr
bennetestvérek.
Ő voltmeg
a sorban
a második
teket!
2Mózes
14:
13,
14.
legidősebb, így kisebb testvérei neveléMózes
mint amunkában
nép, csak
sében,
és anem
házokosabb,
körül végzett
hisz
Istenben,
és a hit volt.
beszédét mondja
is
nagyon
sok feladata
Testvérei
születésiszabadoknak.
sorrendben: Ha
Isttovább
az üldözött
ván,
János,
József,
Pál, SánIsten Erzsébet,
az aki, akkor
teljesíti
az Õ beszédét.
dor,
Viktória, Anna, Rozália,
EbbenKatica,
hitt Mózes.
Ferenc,
éskérdezte
Kati. A 12
testvérből
Erzsike
Ha azt
volna
valaki Mózestávozásával hárman maradtak János és
tõl: Mikor
teljesítivalamint
Isten, amit
Kati
Kanadában,
Pálmegígért?
AusztráErre
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
liában. Testvérünknek nagyon volna,
nehéz,
hogy:
tudom. Ha
valaki
aztszinte
kérde
szépNem
gyermekkora
volt,
amiről
dezte volna:
Mózes,
mondd meg nehaláláig
nagyon
sokat mesélt.
A Kuti
család szabadít
életében nagyon
nagy
künk,
hogyan
meg Isten
változást
amikor Jézus
Kriszbennünketjelentett,
ebbõl a lehetetlen
helyzetbõl?
tust
befogadták
is a családból.
Mózes
csak azttöbben
válaszolhatta
volna,
Erzsike
1943. Egyet
augusztus
22-én
hogy:
Nem tudom!
azonban
tumerítkezett be. Bemerítő lelkipásztora
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetPintér Sándor lelkipásztor volt. Mindig
lenbõlhálával
is ki tudemlékezett
vezetni, mert
Õ az Úr.lelnagy
a bemerítő
Ez a bibliaiéshit.
Hinniaazt
jelenti, kokipásztorára,
azokra
szolgálatokra,
molyanaveszem
azt, amit Isten
mond, ha
amiket
gyülekezetekben
végezhetett.
A Kuti
családból
- ahogy azlátszik
évek telannak
minden
ellentmondani
is.
tek
- sokan
keltekszabadít
a világ különböző
Nem
tudom,útra
hogyan
meg, csak
országaiba.
Erzsikebenne,
egy ideig
csak
nézte
várok rá és hiszek
és amit
nekem
amond,
távolodó
családtagokat,
de
még
Jugomegteszem. A többi pedig az Õ
szláviában maradt. Végül azonban ő is
feladata.
nyitni a Kanadába,
tengeren, leféútra kelt, Útat
és 1976-ban
Torkezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
ontóba költözött szülei és testvérei
után.
bocsátani
az egyiptomiakra...
mind
a
Nagyon
hamar
lelki otthonra talált
a ToSzabadító
Úr feladata.
viszi véghez a
rontói
Magyar
BaptistaÕGyülekezetben.
Isten házastársról
is gondoskodott
szabadítást
kegyelembõl.
Hit által foszámára
gyülekezetből,
hiszen
ott isgadhatodael.
Hit által élhetsz
szabadon,
merte
meg Podobni
János
testvért, és
bár mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
kötött
házasságot
vele
november
gyõzelmesen,
mert
az 1979.
Úr hadakozik
18-án. 13 évig éltek nagyon boldog háérted.
zasságban
mindenkor szeretve és támoA egymást.
tengerparton a halál kapujában
gatva
álltak,
Isten pedigidejét
megnyitotta
számukAz özvegység
is nagyon
jól kira az élet testvérnőnk,
kapuját, és õkhiszen
átléptek
a hahasználta
második
otthonában
a Rámai Táborban rengetelálból az életbe.
get dolgozott, segítve a mindenkori lelEzt a lépést
te se halogasd!
kipásztor
munkáját.
Legendásan finom
volt az almás süteménye,
Lukácsamit
Jánossokáig

emlegetünk
még Baptista
mindnyájan,
akiknek
Magyarországi
Egyház
adott
belőle.
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Életében eljött az idő, amikor idős ko4100is Berettyóújfalu,
Eötvösdöntést
u. 2. horára
gondolni kellett. Óriási
www.baptista.hu/berettyoujfalu
zott,
amikor 2010-ben Magyarországra,
Debrecenbe költözött a Dan családhoz.
Testvéreink
KriszIttKedves
is hamar
megtalálta aJézus
szolgálati
terütusban!
letét, aktívan bekapcsolódott a cigányKedveséletébe.
Amerikai
Magyar
Baptista
misszió
Minden
vasárnap
járta
Magyarország és Erdély cigány gyüleSzövetség!
kezeteit. Mindig készen volt bizonyságot
„NemJézus
igazságtalan
az Amíg
Isten,ereje
hogyentenni
elfeledkezzék
aKrisztusról.
ti cselekedeteitekrõl
és a
gedte jártamelyet
a gyülekezeteket,
amikor
szeretetrõl,
tanúsítottatok
az Õereje fogyott,
interneten
keresztüléskövette
neve
iránt, amikor
szolgáltatok
szol- a
gyülekezeti
alkalmakat.
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
Magyarországi tartózkodása alatt
igazi
családtag
lettgondoltak
a Dan családban.
Köszönjük,
hogy
ránk ne- Itt
látogatták
meg
többször
is
kanadai és
héz helyzetünkben.
szerbiai
rokonai,
és
töltöttek
el
veleés
sokImaházunk augusztus végi leomlása
szor
napokat
is.
lebontása után jó reménységgel vaTartalmas,
boldog,
élet benadatott
gyunk
afelõl, hogy
Istenhosszú
megsegít
neki. Élete
hat hajlékot
hete nehéz
próbát
nünket
egy újutolsó
és szép
építeni
jelentett
számára.
Harcát
megharcolta,
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõ- a
hitet megtartotta,
futását
elvégezte.
ségére.
A munkálatokat
jövõ
tavasszal
Meghallva
Urának
hívó
szavát
2020.
kezdjük meg, addig a nem várt
terveáprilisésnegyedikén
elköltözött
a Men�zéssel
az engedélyek
beszerzésével
nyei Honba. Imádságai és különleges
foglalkozunk.
kedves
egyénisége
hiányozni
fog. ÉleTervünk
és szándékunk
végrehajtére fogjuk
emlékezve
valóban
ezzel
a három
tására
fordítani
a kedves
testvérek
szóval
emlékezhetünk:
Soli összeget:
Deo Glória,
által
számunkra
eljuttatott
Egyedül
Istené
Legyen
$5,000,
azaz
ötezer
dollárt.A Dicsőség!
Elköltözött
testvérnőnktestvéreink
temetése a
Ezúton
is megköszönve
koronavírus
járvány
miatt
körben
segítségét,
kérjük
továbbra
is aszűk
minket
és
meg, Magyarországon,
Békésen,
aztörtént
Úrra figyelõ
imádságaikat! Minden
a Baptista temetőben
2020. kívánjuk.
április 9-én
szolgálatukra
Istenünk áldását
Nagycsütörtök napján. A járvány miatt
vér
szerinti
rokonai nem
tudtak a temeTestvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
tésen részt
venni. nevében:
Baptista
Gyülekezet
Dan László testvér és családja, akikPapp
Dániel lelkipásztor
nek debreceni
otthonában
élt Erzsike
Szatmári
István
gondnok
néni 10 évet,
valamint
a legközelebbi
Lisztestőle
Tibor
presbiter
lelki testvérei vettek
végső
búcsút.
Temetésén
a
vigasztalás
áldott üze===========================
netét Kőszegi Dániel testvér, a Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány alapítója
MÉG!
hirdette. VÁRJ
Erzsike nénit
nagyon sok lelki
Józsué
3:16
(2Móz
14,21-22) hiszen
élmény kötötte Dániel testvérhez,
sokat szolgáltak együtt. Elköltözött szerettünk életútját gondviselője
Megálltésaegyben
víz.
korábbi lelkipásztora
Dan László
Minthogyha
óriásitestvér
kéz
ismertette. A jelenlévő
családok
tartotta
volnaalkalmi
föl,
énekkara sok szép éneket énekelt
a temegállt,
metési istentiszteleten.
s rakásra gyûlt,
Hálaadással emlékezünk feszült,
szeretett
testvérünkre.hullám hullámra hõkölt.
Dan László
Megállt
egy
Elizabeth was a loving sisterpercre,
for all the
túlsó
younger siblings. amíg
Whenashe
gotpartra
married,
nem
she loved her husband,áthe
wasértünk.
the love
of her life. They were busy in the church
Várj még
Uram!
and the Hungarian camp.
Helping
in the
kitchen, enjoying Kezed
her time
there el!
with
ne vedd
friends and family.
She loved
to make
Még mindig
itt vagyok,
peoplemég
smile.
A trueittlight
in the sokan.
world.
mindig
vagyunk
She will always be in our hearts. Forever
and always.
Kati Kuti Géza (1977)
Herjeczki
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Egyiptomból?
2Mózes 14: 10, 11. (3)
Jobb
Érthetetlen
érzelmeink
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

folytatás
azorvosi
1. oldalról
Amikor az
vizsgálat során a neurológus a térdkalácsunk alatt egy kis kalaAz életütöget
gyötrelem,
deakkor
azért avan
mit enni,
páccsal
minket,
reflexeinket
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
vizsgálja. A reflexek olyan automatizmua tisztességes
temetéshez
jogukat
sok,
amik egy minket
érő való
stimulust
ös�-is
megtarthatták.
Azadott
élet egy
merõ kinlódás,
szekötnek
egy rá
válasszal.
Ebben
azreménytelenség
esetben a térdkalács
ínra
rámért
és halál.alatti
De hát
ezis
jobb,
kicsi
hatására
automatikusan
mintütés
a semmi,
és úgy
sincs kilátásösszeennél
húzódik
comb izmunk.
Még mielőtt
az
többre. aFogadjuk
el a helyzetet,
és az adott
egész
dolog próbáljuk
tudatosulna,
összerándul
az
keretekben
elviselhetõvé
tenni.
izmunk.
Ezérttengetik
is érezzük
olyan furcsáHányan
az életüket
ma is
nak, mintha nem is mi tennénk, hanem
ezzel atörténne.
rabszolga-gondolkodással?
rajtunk
Valóban így is van. Az
Így
tengette
életét Izráel jut,
míg és
el
ingerület először az
a gerincvelőbe
jött átkapcsol
hozzá a Szabadító
és ki nem
ottnem
rögtön
egy olyan idegsejtre,
hozta
õket a szolgaság
házából. felel.
ami
a combizmok
összehúzásáért
Mire más kapcsolatokon keresztül mindez eljut
az agyunkba,
és ott is a 2Mózes
tudatos
Milyen
a mi Szabadítónk?
észlelésért
kérgi
12:42-benfelelős
találunk
egyrészekbe,
különös addigra
mondamár
is húzódott az izom. Pontosan
tot össze
Istenrõl.
ez aVirrasztott
gyorsaság az
a lényege,
amikor
Úr azon mert
az éjszakán,
valakinek
kicsit
megbillen
az
egyensúamikor
õket Egyiptomból.
Ez az
lya,
és az kihozta
egyik térdére
a vártnál nagyobb
éjszaka
az
Úré
volt.
súly kerül, akkor nincs idő tudatosan véMicsodahogy
evangélium
vankiadom
ebben aa
giggondolni,
most akkor
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
parancsot a jobb combizmomnak, Pedig
hogy
Izráel õrizõje
nem mindez
szunnyad
és nem
húzódjon
össze. Mire
megtörténne,
addigra
régen
elterülnénk.
Nem
alszik.
Mitmár
jelent
az, hogy
virrasztott
az
beszélve
arról,
ki akarna
folyton
egy
Úr azon
az hogy
éjszakán,
amikor
kihozta
séta
során
azzal foglalkozni, hogy most
népét
Egyiptomból?
melyik
izmom, hogy
is reagáljon
egy kis
Emberileg
szólva
– Isten mindent
göröngyre.
Mindenki
jobban
jár,
ha
ezeket
félretett és csak az Õ népére figyelt
azon
a szinteket elrejtjük a tudatos én elől. Ez a
az
éjszakán.
A
szabadulás
minden
szerveződési elv nem csak az agy esetén
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
van
így, de minden
más komplexebb
dominden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
log esetén is. Vannak úgynevezett elrejtett
kísért végig.
Hátnem
kicsoda
ez a rabszolga,
szintek,
amikkel
foglalkozunk,
csak
koszos, rongyos
az Isten
tudomásul
vesszük, nép,
hogy hogy
működnek
és
számíthatunk
rájuk.
személyesen
gondoskodik róluk, és
mindent
félretéve
figyel rájuk?
Ezt a bevezetőt
a reflexekről
és elrejtett
komplexitási
szintekről
mert
1500 évvel
késõbbazért
ismétírtam,
virrasztott
vannak,
szerint az érzelmek
az Istenakik
a Gecsemáné
kertben, mentáazon a
liscsütörtök
reflexek. éjszakán,
Ugyan sokkal
azon rugalmasaba pénteken,
bak,
mint
a testi reflexeink,
az alapelv
azon
a húsvét
hajnalon, de
amikor
a mi
ugyanaz.
Az
érzelem
az,
ami
összeköti
a
szabadításunk történt.
minket érő hatásokat a viselkedéssel, és
Sõt,
személyes
bizonyságom
van
arezért érezzük sokszor, hogy az érzelmek
ról, hogy velem
együtttovábbá,
virrasztott
az az
Úr
megtörténnek
velünk,
hogy
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
érzelmek sokszor elrejtenek egy adott
rólam is lehulltak
bilincsei.
komplexitási
szintet,aésrabtartó
ezért olyan
érthetetlenek. De cserébe ezért gyorsaságot kaszabadok,
gyõztes
punk,Üldözött
illetve nem
aprózódunk
szét szabaa sok,
sokszor
egymásnak tehát.
is ellentmondó
dok. Elindultak
Nem voltgontedolatözönökben.
ÚgyNem
gondolom,
ha
lekommunikáció.
lehetetthogy
mobilvan
érzelem,rákérdezni
amire ez aaleírás
igaz, akkor
telefonon
sor elején,
hogy
a hátul
félelem
mindenféleképpen
ilyen.
minden
rendben van-e.
Közel két
milliós
asszonyok, gyermekek,
Mi
az anép,
félelem?
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeA félelemért felelős agyi hálózatnak a
láthatatlan
konvoj.
A Veresnevű,
tenger
partközponti
eleme
az amigdala
kisebb
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egydiónagyságú, a halántéklebeny mélyén
szer csak idegsejtekből
felröppen a hír,
az egyiptomi
megbúvó,
álló
mag. Az
sereg közeledik.
Kitör a pánik a táboramigdala
annyira nélkülözhetetlen
a féban. Elõl hogy
a tenger,
mögöttük
az ellenség.
lelemhez,
azok
a majmok,
akiken
ezt
nem mutattak
semmilyen
A roncsolták,
nép elõbb segítségért
kiált
Istenhez,
félelemreakciót,
ha kígyót
láttak. Embeaztán pedig neki
esik Mózesnek:
Mit
reken
megfigyelhető,
hogy amúgy
nortettélis velünk,
miért hoztál
ki minket

lett volna szolgaként meghalni Egyipmális
esetben
félelmetes
nem
tomban.
Kiderül,
hogy impulzusok
van a népnek
váltják ki a tipikus zsigeri reakciókat, ha
hite,
de még nagyon
gyenge
a hit. Ha
az
amigdala
károsodott.
Úgyazgondolják,
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az Urat,
hogy az amigdala a környezeti impulzude hamonitorozza,
balul üt ki és
valami,
pánisokat
riasztjamáris
az agy
töbkolnak
keresnek. érik,
Ki volt
a
bi
részét,éshabûnbakot
olyan impulzosok
amik
veszélyesek.
Ez automatikusan
megemeli
hibás, hogy ide
jutottunk?
a vérnyomást,
a pulzust,
és tart
elkezdünk
Mellesleg, sok
keresztyén
ezen a
ziláltabban
lélegezni. Sokszor öntudatszinten a hitéletében.
lanul
is leállunk
azzal,eszébe
amit csinálunk,
Ekkor
Mózesnek
jut Isten
megmerevedünk
és6-8.
kitartóan
figyelünk.
ígérete.
2Mózes
6:
Isten
megígérte,
Ez a reakció annyira gyors, hogy nem is
hogy megszabadítja
õket az egyiptotudatosul
az inger. Kimutatták,
hogy ha
miak
kezébõl,
és
beviszi
népét az
ígéret
nagyon rövid ideig (körülbelül
a másodföldjére.
Akkor
tehát, félelmetes
nem kell képeket
félni a
perc
hatvanad
részéig)
mutatnak
tesztalanyoknak,
lehetetjelen veszedelemtõl,
mert akkor
ez csak
egy
lenség
megmondani,
hogy miNem
látható
rövid epizód
a nép életében.
ez aa
képeken.
érdekes
azonban,
hogy
vég, IstenNagyon
folytatást
ígért.
Most az
a
az amigdala ilyenkor is aktiválódik, zsidolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
geri válaszok is megjelennek, de tudaszavára.
Ígynem
bátorítja
Mózes aEszerint
népet: Ne
tos
félelem
keletkezik.
az
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
amigdala olyan, mint egy piros lámpa az
hogyan szabadít elkezd
meg mavillogni,
az Úr benneatomreaktorban,
ha valami
rendjén,
de14.
ahhoz már a felteket!nincs
2Mózes
14: 13,
sőbb
agykérgi
részek működése
is csak
kell,
Mózes
nem okosabb,
mint a nép,
hogy
tudatosuljon,
mitől
is
félünk.
Ez
jól
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
is van így, mert nagyon sokféle impultovább
az üldözött
Ha
zus
ér minket,
ahogy szabadoknak.
fentebb is utaltam
Isten
aki, akkor
teljesíti az Õ
beszédét.
rá.
Haazminden
tudatosulna,
ami
eléri az
Ebben hitt Mózes.akkor nem lennénk kéérzékszerveinket,
pesek
értelmesvolna
gondolatra
Az
Ha egy
azt kérdezte
valaki sem.
Mózesamigdala
betölti
azt amit
a szerepet,
amit
tõl: Mikortehát
teljesíti
Isten,
megígért?
egy
elvárunk,
gyorsan és volna,
csendErrereflextől
Mózes csak
azt válaszolhatta
ben
csinálja
a
dolgát
anélkül,
hogy
leghogy: Nem tudom. Ha valaki azt kértöbbször tudatosulna, mit is csinál.
dezte volna: Mózes, mondd meg neVegyünk egy példát, hogyan történik
künk,
hogyan szabadít
meg dolgozIsten
ez
a gyakorlatban?
A kertben
bennünket
ebbõl acsak
lehetetlen
helyzetbõl?
gatva
egyszerre
mozgásra
leszünk
Mózes csak Felnézünk,
azt válaszolhatta
volna,
figyelmesek.
és alig akarunk
hinni
szemünknek,
de egyazonban
medve van
hogy: aNem
tudom! Egyet
tuelőttünk.
Mire
mindez
tudatosodik,
a szídok! Az Úr
harcol
értetek,
és a lehetetvünk
hevesenmert
ver, Õ
hogy
kön�lenbõlmár
is kiolyan
tud vezetni,
az Úr.
nyedén
rohanunk
a
házunk
ajtajáig.
Az
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koamigdala már régen kiadta a jelzést az
molyan
veszemhogy
azt, amit
Isten mire
mond,nagy
ha
egész
testnek,
baj van,
annak minden
ellentmondani
látszikesetis.
sokára
mi is észrevettük.
Normális
Nemtehát
tudom,
hogyan szabadít
meg,iscsak
ben
a félelemnek
van először
egy
testi,
oldala,benne,
másrészt
egynekem
melletvárokzsigeri
rá és hiszek
és amit
te
párhuzamosan
tudatosuló
része. az
Ezek
mond,
megteszem.
A többi pedig
Õ
kölcsönösen
hatnak
egymásra.
feladata. Útat
nyitni
a tengeren, leféAttólafüggően,
hogykerekét,
a tudatoshomályt
részünk
kezni
harcikocsik
mennyire
talál
narratívát
az
amigdala
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
jelzéséhez, szokás félelemről (klasszikus
Szabadító Úr
feladata.
Õ viszi véghez
a
phóbiák),
vagy
szorongásról
beszélni.
szabadítást
kegyelembõl.
által foMinél
inkább
egymásnak Hit
ellentmondó,
gadhatod
el. Hit
által élhetsz szabadon,
illetve
csupán
valószínűsíthető
impulzusok
nehezebb
bár érnek,
mindigannál
üldözötten,
de megtalálnunk
ugyanakkor
agyõzelmesen,
félelmünk tárgyát,
inkább
szoronmertannál
az Úr
hadakozik
gunk.
érted. Az előző példában a tudatos énünk,
hirtelen elkezd figyelni a bokorban lévő
A tengerparton
a halál
kapujában
mozgásra,
és észreveszi
a medvét.
Azonálltak,
Isten
pedig
megnyitotta
számukban a való élet ritkán ilyen egyértelmű.
Tera az fel,
élethogy
kapuját,
átléptek
gyük
csak és
aztõk
látom,
hogyaahabolálból
az életbe.
kor
zizeg,
és nem látok medvét. Az agyunk
tudatos része ilyenkor is igyekszik narraEzt
a
lépést
te se halogasd!
tívát (magyarázatot)
találni. Lehet, hogy
elintézem azzal, hogyLukács
az erősJános
szél miatt

Baptista Egyház
- Magyarországi
A FÉLELEM

Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
zizeg a bokor. De mi van, ha nemrégiben
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2. Akszámos
medvetámadásról
hallottam?
www.baptista.hu/berettyoujfalu
kor
már megint nem olyan egyszerű, hogy
mi lenne a helyes értelmezése a dolgokKedves
Testvéreink
Jézus
nak.
Korábban
írtam, hogy
ha azKriszérzelmek
reflexek, elég rugalmasak kell hogy legyetusban!
nek.
Az egyik
ilyen rugalmasságuk
abban
Kedves
Amerikai
Magyar Baptista
áll, hogy finoman szabályozzák úgyneveSzövetség!
zett “top-down” mechanizmusok, hogy
„Nemésigazságtalan
az Ha
Isten,
hogy
mikor
mire reagálunk.
egy nyugodt
elfeledkezzék
a tivagyunk,
cselekedeteitekrõl
és a
környezetben
akkor az agyunk
szeretetrõl,
melyet“tudják”,
tanúsítottatok
Õ
felsőbb rétegei
hogy a az
veszély
neve
iránt, amikor szolgáltatok
és szolbekövetkezésének
kicsi a valószínűsége,
gáltok
szenteknek.”
(Zsid
így aa felsőbb
szintek
úgy6:10)
állítják be az
alsóbb szinteket, hogy teljesen elmerülve
Köszönjük, hogy
gondoltak veszélyérzet
ránk nekertészkedünk,
mindenféle
héz
helyzetünkben.
nélkül.
Az ellenkezőjét is ismeri mindenImaházunk
végi leomlása
ki,
akire máraugusztus
valaha rásötétedett
az és
erdő
lebontása
után alkalmával.
jó reménységgel
egy kirándulás
Ilyenkorvamingyunk
afelõl, hogy
Istenrosszat
megsegít
ben-Ha
den árnyékban
valami
sejtünk.
nünket
új ésmég
széprémtörténeteket
hajlékot építeni
valakiegy
ilyenkor
is elistentiszteletek
az Õ neve
dicsõkezd mesélni, céljára,
akkor minden
neszre
sikítva
ségére.
A munkálatokat
jövõ azt
tavasszal
ugrik az
ember. Ez is csak
bizonyítkezdjük
meg, addig
nem vártállterveja, mennyire
szorosakapcsolat
fent az
amigdala
és a között,
hogy mizéssel
és azküszöbe,
engedélyek
beszerzésével
lyen narratívákat mondunk magunknak.
foglalkozunk.
Ez
nagyon fontos
észrevétel,végrehajmert míg az
Tervünk
és szándékunk
alsóbb
agyi fordítani
rendszerek
külvilágból
érkező
tására
fogjuk
a kedves
testvérek
“bottom-up”
jelzéseiért
nem összeget:
vagyunk feáltal
számunkra
eljuttatott
lelősek,azaz
azért,
hogy
milyen “történeteket”
$5,000,
ötezer
dollárt.
mesélünk magunknak, már igen. Ezért adEzúton
megköszönve
hat
olyan is
parancsot
a Biblia,testvéreink
hogy ne félj,
segítségét,
továbbra
is a minket
illetve nekérjük
aggódj!
Egy kicsit
úgy kellésezt
azelképzelni,
Úrra figyelõ
imádságaikat!
Minden
hogy az “alsó” és “felső”
rendszolgálatukra
Istenünk
áldását kívánjuk.
szer kölcsönösen
hat egymásra,
és három
nagyon fontos agyi funkcióért verseng: fiTestvéria memória
szeretettelésaa Berettyóújfalui
gyelem,
döntés.
Baptista
Gyülekezet
A fenti példán isnevében:
láttuk, hogy a félelem
nagy hatássalPapp
van aDániel
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GYÜLEKEZETEINK ÉLETE...

folytatás a 7. oldalról
igehirdetéseinket Erdélyben és Kanadában, Magyarországon és az Egyesült
Államokban. Megtisztelt a szatmárnémeti testvérek és a new-yorki fiatalok
felkérése is. El sem kellett utaznom az
irodámból és mindkettőt képességeim
szerint teljesíthettem. Bár kicsit személytelen volt képernyőbe beszélni, de
az igehirdetésre és az ifire készülve,
felelevenítettem elmémben azokat, akiket ismerek ezekből a gyülekezetekből
és így könnyebb volt a ráhangolódás a
szolgálatra. Pozitívumként éltem meg
ezek, és más virtuálisan végzett szolgálatokon keresztül, hogy az emberek
bátrabban reagálnak, kommentálnak az
igehirdetésre. Az élő szolgálatokban ritkán kapok visszajelzést a hallgatóktól.
Itt könnyebben írnak pozitív, és olykor
negatív véleményt is a hallgatók. Nekem
ez sokat jelent, mert a bátorításra szükségem van, az egészséges kritikára pedig
még inkább. Azért is jók ezek a visszajelzések, mert amikor elmondom egy
kamerába az igehirdetést, vajmi keveset
tudhatok arról, hogy hányan néznek majd
bele, mennyit hallgatnak meg belőle, épül
e belőle valaki lelkileg? A reakciók segítenek meglátnom, hogy az Úrban végzett
szolgálatom nem hiábavaló.
A történelem során bizonyos infrastruktúrák megújulása, kiépítése pozitívan hatottak a keresztyénségre. Például
a római utak megépítése drasztikusan
megkönnyítették az utazást, és egy addig nem létező lehetőséget nyújtottak a
Krisztus Evangéliumának az elvivésére
és hirdetésére az egész birodalomban.
A Gutenberg által elindított európai
nyomdászati forradalom lehetővé tette
a Biblia könnyebb terjesztését és szárnyakat adott a Protestáns Reformációnak. Most még nem lehet lemérni, hogy
ez a rengeteg, online felületre feltöltött
igehirdetés milyen eredménnyel jár a
hitünk fejlődésében, de remélem és hiszem Pál apostollal együtt (a szatmárnémeti igehirdetésem alapigéje is ez volt):
„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál,
azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.” – Róma 8,28."
A nyugat-kanadában élő kelownai
testvéreink is ugyanilyen helyzetben
élnek. Azzal a különbséggel, hogy a
gyülekezetnek jelenleg nincs lelkipásztora. Krasznai Béla gyülekezetvezetőtől
érdeklődtem a napokban. Ő hűségesen,
rendszeresen hívja telefonon, s bátorítja
a testvéreket. Vasárnaponként a torontói gyülekezet istentiszteleti alkalmaiba
kapcsolódnak be – egyszer szolgálatra is
felkérte őt Püsök testvér (Béla a nyolcvanas években a torontói gyülekezet
karmestere is volt). Legtöbbször a csü-
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törtöki bibliaórán is „részt vesznek.” A
gyülekezet nagyobbik, idősebb része
azonban nem tud bekapcsolódni az internetes alkalmakba. Szeretettel gondolunk kelownai testvéreinkre, Urunk
áldását kérve a gyülekezetre.
Palm Bay, Floridában is a Facebook
adta lehetőséget használja a Bethesda
gyülekezet. Pator Waddell minden
vasárnap reggel élő adásban jelentkezik
igehirdetéssel. A gyülekezetnek ma már
csak egy magyar tagja van, Bíró Kató
testvérnő – az Úr oltalmába ajánljuk őt,
s a gyülekezetet.

Kulcsár Sándor testvérrel együtt (nyugalmazott lp., szövetségünk tiszteletbeli elnöke)
imádkozva kísérjük figyelemmel szövetségünk aktív (és nagyrészt fiatal) lelkipásztorainak szolgálatát. Örülünk annak az aktivitásnak, találékonyságnak, amit látunk. S hálásak
vagyunk az Úrnak, hogy gyülekezeteink ezek
között a körülmények között is élnek.
Bizonyára így van ez másutt is – hála érte.
Örömmel tapasztaljuk, hogy „a pokol kapui
sem vesznek diadalmat” az eklézsián. Legyen áldott ezért is a gyülekezetek fáradhatatlan ura, a mi Urunk Jézus Krisztus!
Herjeczki Géza

