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Vagy amikor egy igevers megnyílik és
megérted annak a mélyebb jelentését...
Engem ilyenkor mindig elfog a csodálat
és az öröm. Csodálat, mert rácsodálkozhatok ismét Isten végtelen bölcsességére,
ami oda van rejtve, egy páratlan tömörséggel megfogalmazott mondatba. Kibontod és ott van. Bölcsességgel ajándékoz meg. Örömöm pedig azért van, mert
ilyenkor átélem, hogy Õ ismét megengedte nekem, egy méltatlan és érdemtelen embernek, hogy bepillantást nyerjek a gondolatvilágába.
Amikor más igehirdetõt hallgatok,
mindig azt igyekszem megítélni a szolgálatában, hogy a felszínen mozog-e,
vagy pedig mélyen jár. A saját szolgálatomban is arra törekszem, hogy mélyre
evezzek. Amikor ez különbözõ okok
miatt nem sikerül, nagyon szégyellem
utólag.
Az igehirdetõ felszínességének sok
oka lehet. A leggyakoribb a felszínes
készülés és a felszínes imádkozás. Talán
Joó Sándor mondotta egyszer a tanítványainak: - Barátaim, szószéki szolgálat
elõtt olykor segít egy jó erõs fekete. De ha
már az sem segít, nincs más mit tenni,
készülni kell!
Az Úr Jézus Krisztus nyilvános szolgálata és tanítása telített életformáló
tettekkel és kijelentésekkel. A sok példa
közül csak egyet említek most. A samáriai asszonnyal beszélget a Jákób kútjánál. Egy ideig, úgy tûnik, hogy ez a
beszélgetés felszínes. Aztán hirtelen
drámai fordulat. Valami olyat mond neki
Jézus, ami az elevenére tapint, leleplezi
de ugyanakkor hitet is ébreszt a ledér
életû nõ szívében.
Hát, ez az, amirõl én itt beszélek.
Az igehallgatónak nincs szüksége
kánaáni szövegekkel telített, semmit
mondó, ásítozást ingerlõ, követhetetlenül
bonyolult és felszínes dumára! Elég volt
ebbõl!
A Lélek által ihletett szó elevensége
kell. A felkent Logos-ra van szüksége az
éhes és szomjas léleknek, amely hol
tápláló kenyér és üdítõ víz, hol balzsamolaj a sebekre, hol sziklazúzó pöröly,
hol tõr, ami átjár... és itt abba hagyom.
Péternek azt mondja Jézus: - Evezz a
mélyre!
Ez lett a blogom címe is. Mert szeretem a mély dolgokat és megvetem a
felszínes, középszerû dolgokat. Olykor
én magam is felszínes vagyok, ezt el kell
ismernem. De mindig rossz lelkiismerettel vagyok az, amikor az vagyok.
Törekszem evezni a mélyre... mert az
én Uram ezt várja el tõlem!
De mit is jelent, mélyre evezni?
...
Lukács János lelkipásztor tv. írásának a folytatást a következõ címen olvashatjuk: evezzamelyre.blogspot.com

VALÓBAN ?
A hollandusoknak van egy fõpapjuk,
aki szerint 100 év is eltelhet, mire felnõ az
európai kereszténység arra a szintre,
hogy Allahnak szólítsa Istenét. Indonéziában szerzett tapasztalataira hivatkozva
javasolja a Név átkeresztelését a 71 éves
püspök, ahol már úgy imádkoznak
megfélemlített katolikus hívei – és lám,
Istent egyáltalán nem zavarja az egész.
Muskens úr ötlete vad, de nem eredeti.
Ki ne emlékezne; a keresztyén világnézet
és a “dialektikus materializmus” közeledésén fáradozó egyháziak és világfiak is
nem Jézusban vélték felismerni az elsõ
kommunistát, és a jeruzsálemi õsgyülekezetben az elsõ kommunát? Nem
vagyok fõpap, így nem tudhatom, miként
vélekedik az érdekelt errõl az egészrõl.
Ha rólam lenne szó, én nem örülnék
annak, ha a nevemmel játszadoznának,
fõleg magas helyeken, mint a bredai
egyházmegye püspöki palotája.
A sajtó ráharapott erre a papsajtra, ha
másért nem, mert az ötletet ellenzõk
táborát egy kalap alatt láttatja a fundamentalista muzulmánokkal, akiknek a
bigottsága terrorizálja a fapapucs országát is. Ha sikerülne elhitetni a tömegekkel, hogy még a felvilágosult fõpap
által is semlegesnek ítélt szavak miatt
szállta meg a félelem jobbra érdemes
világunkat, idõt és terepet nyernének –
gondolják õk – legnagyobb kincsük, a
szabadosság gondtalan ûzésére.
Annyit már tanulhattunk a szélsõséges
muzulmán propagandáról, hogy nem a
keresztyén hitvilág sajátosságaira hivatkozva uszítja gyilkos akciókra a híveit. A
nyugati világ elpusztítása elérhetõ célként lebeg elõttük, mert tudják, mennyire
elgyengültünk. Õk ezt úgy mondják,
hogy „romlottak vagyunk” – mármint
erkölcsileg. Valamikor, az európai kultúra eredményeit saját intellektuális
erõikkel mérték össze. Mi, magyarok
szenvedtünk a legtöbbet, amikor haderejük fitogtatásával bizonyították hódításra termettségüket a „keresztény”
csetepatékban kifáradt Európa szélein.
Gyilkos pusztulásra rendelt híveik most
nem hódítani jönnek, és nem versenyeznek; a gyûlölet eszközei õk.
Az újkeletû terrorizmus értelmezésének növekvõ irodalmában Muskens
ötlete szomorú és ügyetlen karikatúra
lesz, míg el nem határolja magát attól a
püspökében képviselt egyház. Reálisabb
képet fest a problémáról Lee Harris
könyve, a „Suicide of Reason: Radical Islam’s Threat to the West”. Az író úgy
véli, és ezt történelmi példákkal is alátámasztja, hogy párbeszédre és kompromisszumokra nincs készség és hely a

radikális muzulmán gondolkodásban.
Természetesen, más, belsõ tényezõk is
közrejátszanak, de a tartását veszített
Nyugat elpusztítását képtelen elódázni a
Mohamed tanításán kérõdzõ gyûlölet.
Ha valóban így van, akkor jó tudni,
hogy kihez imádkozzunk.
Novák József
A Valóban? az Interneten is olvasható
ezen a cimen: valoban.blogspot.com

Pillanatképek a
Nursing Home-ból (2)
Mother Tereza….
Már régóta figyelem és feltûnt nekem
ennek a csendes, alázatos ápolónõnek a
viselkedése.
- Te nagyon hasonlítasz valakire. Mi a
neved? Talán Mother Tereza?
- Nem, más nevem van, miért kérdezed?
- Azért mert te nagyon hasonlítasz
ahhoz a drága testvéremhez, aki elindult
Indiába, hogy felkarolja a legnyomorultabb embereket, hogy vigasztalást,
segítséget nyújtson a hontalanoknak, az
utcán heverõknek, a nagy betegeknek,
akiktõl mindenki elfordítja az arcát, akik
ott haldokolnak az utcán. Hogy ne legyenek az emberek utálatai, megszervezte a haldoklók házát. Kórházat alapított, szép munkájáért elnyerte a Nobel
díjat és a pápa elismerését. Amikor
meghalt ezrek kísérték sírva, zokogva,
mert édesanyjuk volt ez a kis törékeny nõ.
Öreg férfiak sírtak, zokogtak, mert egy
nagyon szeretett személy távozott el
közülük. Kedves Testvérem, te nagyon
hasonlítasz Mother Teréziára.
Szemembõl megindultak a könnyek.
- Miért sírsz? kérdezte.
- Azért, mert csodálom, hogy vannak
még olyan önfeláldozó lelkek, akik feláldozzák életüket a nyomorult szenvedõkért. Láttam, hogy te is a legnehezebb
betegek között dolgozol, észrevétlen,
csendes szeretetben.
Az Istené a dicsõség és a hála, hogy
vannak még irgalmasok, akik lehajolnak,
mint az irgalmas Samaritánus. Az van
megírva a szent igében, hogy aki irgalmas, irgalmasságot nyer. Az Úr Jézus azt
mondta, hogy amit egyel az én kicsinyeimmel cselekedtek, én velem cselekedtétek.
- Jutalmazza meg az Úr minden lépésedet és adjon sok erõt a szeretet
szolgálatokhoz!
Somogyi Gáborné
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TÁVOL ÉS MÉGIS KÖZEL
Kedves ...i testvérek!
Isten iránti hálával gondolunk rátok és
köszönjük a Zápszonyban megrendezett
Kárpátaljai Magyar Baptista Gyermektábor támogatására küldött segítségeteket. Adományotokból a nagy mozgásigénnyel rendelkezõ gyerekek számára sportpályákat építhettünk, melyeket nagy örömmel vettek igénybe az itt
táborozó gyerekek.
Az idén két táborozásra került sor.
Általános iskolás korú gyermekek számára szerveztük ezeket a táborokat . Elsõ
ízben beregszászi intézetben nevelt, árva
gyerekeket majd egy másik alkalommal
Kárpátalja magyar baptista gyülekezeteibõl érkezett gyermekeket üdültethettünk és taníthattunk Isten igéjére.
Köszönetünk mellett fogadjátok szeretettel a levelünk mellé csatolt fényképeket, hogy együtt örülhessetek velünk
és a kárpátaljai gyerekekkel, akik holnaptól már elkezdik az iskolát.
Szeretettel:
Varga Attila,
a Kárpátaljai magyarokat segítõ
KOINONIA Alapítvány elnöke

A megszólításból azért hagytunk ki
egy szót, mert talán így hamarébb támad
ez a gondolatunk: hiszen mi is kaphattuk
volna ezt a levelet! Igen, a távolság nem
akadály. Mi is segíthetünk.

A hét során a gyerekeket hangszeres
zenére is tanították – harmónium, furulya
és gitár volt a választék. Vajon hány
gyerek fér el a Zápszonyi imaházban?

KOSSUTHFALVAI LEVÉL
Nyúl Zoltán testvér levelébõl idézek
néhány sort:
Szeptember közepére megleszünk a
tervezett felújításokkal, szeptember 14én megtartjuk a hálaadónkat a felújított
újabb épületrészért. Akkortájt szeretnék
friss képekkel, szöveggel jelentkezni. Jó
lesz? (várjuk! szerk)
Egyébként az utcai rész díszítése
többségében megvan, már csak a lábazat
betondíszei, ablak alatti sáv hiányzik… a
folyosóra megérkeztek az új ajtók, ablakok, a padlólapok (az angol testvéreink
rakják le õket), radiátorok.
Terveink felett megáldotta az Úr elképzeléseinket.
Ki tud elmenni erre a szép a hálaadónapra? Mindenesetre együtt örülün a
bácskossuthfalvai testvéreinkkel, s adunk hálát a szép eredményekért. (szerk)

IMÁDKOZZUNK
EGYMÁSÉRT
A Magyar Baptisták Világszövetségébe hat magyar baptista szövetség
tartozik. Aki szeret messzebbre látni a
közvetlen környezeténél -az Evangéliumi Hírnök olvasói bizonyára ilyenekés imádkozni is kész távolban élõ testvéreiért, annak azt ajánljuk, hogy a
következõ sorrend szerint tegye azt.
Hétfõn a magyarországi baptista
testvérekért és az egyház vezetõiért, Dr.
Mészáros Kálmán elnökért és munkatársaiért.
Kedden a Romániában élõ magyar
baptista testvérekért és a
szövetség vezetõiért, Gergely István elnökért és munkatársaiért.
Szerdán az ÉszakAmerikában és Ausztráliában élõ magyar baptista
testvérekért és a szövetség
vezetõiért, Kulcsár Sándor
elnökért és munkatársaiért.
Csütörtökön a délvidéki magyar baptista testvérekért és a szövetség
vezetõiért, Nyúl Zoltán lelkipásztorért és munkatársaiért.
Pénteken a felvidéki
magyar baptista testvérekért

és a szövetség vezetõiért, Dóczé Bálint
lelkipásztorért és munkatársaiért.
Szombaton a kárpátaljai magyar
baptista testvérekért és a szövetség vezetõiért, Cidor Lajos lelkipásztorért és
munkatársaiért.

SIERRA LEONE
Misszionáriusunk, Füredi Kamilla
ezekben a hetekben indítja el a harmadik
BBI (Baptist Bible Institute) csoportot,
egy újabb tartományban, Lunsar városban. Telefonon küldte köszöntését a lap
olvasóinak is. A következõ számba újra
olvashatjuk majd levelét.
Elég izgalmas is volt az elmúlt hónap, hiszen országos választások voltak,
aminek nem lett egyértelmû gyõztese,
így újabb választási fordulót rendeltek
el.
Elmondta, hogy igen hálás azért,
hogy vannak, akik folyamatosan támogatják és rendszeresen imádkoznak érte,
amire nagy szüksége is van.
Rákérdeztem, hogy hány születésnapi lapot kapott az elmúlt hetekben?
Kevesebbet, mint amire gondoltam.
Kamilla az Urat és bennünket is
képvisel egy olyan országban, ahol még
nagyon sokan nem ismerik se Jézus
Krisztust, se Isten igéjét. (szerk)
Füredi Kamilla misszionárius testvér kétnyelvû könyve: Egy misszionárius levelei / Letters of a Missionary
még kapható a Budapesti Baptista
Könyvesboltban, de a szerkesztõnél is
van még néhány példány.
Ugyanott és ugyanúgy kaphatunk
még Varga Attila: Szeretnivaló emberek – A kárpátaljai magyarok címû
könyvébõl.
Új fõtitkára van a Baptista Világszövetségnek. Denton Lotz fõtitkár
testvér tavaly bejelentette, hogy visszavonul a 19 éve betöltött szolgálatából.
Helyére hosszú keresés után a jamaicai
Neville Callamot választották, aki
szeptember 4-én kezdi meg munkáját a
világszövetség legfontosabb tisztségében.
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Szabó Lõrinc:

LÓCI ÓRIÁS LESZ
Veszekedtem a kisfiammal,
mint törpével egy óriás:
- Lóci, ne kalapáld a bútort!
Lóci, hová mégy, mit csinálsz?
Jössz le rögtön a gázresóról?
Ide az ollót! Nem szabad!
Rettenetes, megint ledobtad
az erkélyrõl a mozsarat!
Hiába szidtam, fenyegettem,
nem is hederített reám;
lépcsõnek használta a könyves
polcokat egész délután,
a kaktusz bimbait lenyírta,
és felboncolta a babát.
Most nagyobb vagyok, mint te!
- mondta
s az asztal tetejére állt.

ÁHÍTATOS PERCEK
Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról
és az egyházról mondom. (Efézus 5,32)
A házasélet szépségét és szentségét mi
sem bizonyítja inkább, mint az, hogy
Krisztus és a Gyülekezet kapcsolatának a
mélységérõl taníthat. A feltételes mód
használata azért szükséges, mert ez csak
az Isten törvénye szerint élõk kapcsolatáról mondható el.
A kölcsönös készség a szolgálatra, a
szeretet és a tisztelet önkéntes megajánlása, az önzetlen áldozatvállalás és a
másik iránti vágyódás minden más
kapcsolatrendszert háttérbe rendelõ
ereje, tisztaság és hûség életgazdagító
szép példái - ezek a hívõ házasság
jellemzõi. Pál tanításából az is kicseng,
hogy a felek az Úr Jézussal való kapcsolatukból merítenek erõt, és abból
vesznek példát az igazi szeretet megéléséhez.
Nincs az a prédikáció, ami hitelesebben ecsetelné Jézus szeretetét és
hûségét a Gyülekezet iránt, mint két hívõ
lélek frigye. A házasságunk igehirdetés.
Hirdeti, hogy mennyit élünk meg Isten
Törvényébõl, és tanítja az engedelmes
élet szépségét és hasznát.
Valljuk meg, hogy nem mindig sikerül
jól ez a ”páros prédikáció”. Ne hibáztassuk a társunkat ezért, hanem inkább
kérjünk segítséget az Úrtól. Áldásával és
áldásaiért indultunk a közös útra; kérjük
és fogadjuk el a segítségét!
Szép gyakorlata a keresztyén gyülekezetnek a menyegzõi istentisztelet. A hívõ
közösség ígéretet tesz ilyenkor az ifjú
házasok támogatására. Most gondoljunk
vissza azokra a menyegzõkre, amelyeken
az elmúlt hónapokban részt vettünk, és
imádkozzunk ismét ifjú testvéreinkért!

Imádkozzunk a keresztyén házasságokért!
Novák József

Bölcs mondások
Ø A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.

Ø Mert az Úr ád bölcsességet, az õ szájából
tudomány és értelem származik.

Ø A bölcsesség kezdete ez: szerezz bölcsesØ
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

séget, és minden keresményedbõl szerezz
értelmet.
Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és
azzal semmi nem szerez bántást.
Van olyan, aki bõven adakozik, és annál
inkább gazdagodik; és aki megtartóztatja
a járandóságot, de ugyan szûkölködik.
Jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a
temérdek kincs, a hol háborúság van.
A hívõ ember bõvelkedik áldásokkal; de
aki hirtelen akar gazdagulni, büntetlen
nem marad.
Szegénységet vagy gazdagságot ne adj
nékem; táplálj engem hozzám illendõ
eledellel.
Aki pedig asszonnyal paráználkodik,
bolond; aki magát el akarja veszteni, az
cselekszi ezt!
A vidám elme jó orvosságul szolgál; a
szomorú lélek pedig megszárasztja a
csontokat.
Utálatos az Úrnál a kétféle súly; és a
hamis fontok nem jó dolgok.
Mert ha hétszer elesik is az igaz, ugyan
felkél azért; az istentelenek pedig csak
egy nyavalyával is elvesznek
Aki vermet ás másnak, abba belé esik; és
aki felhengeríti a követ, arra gurul
vissza.
A sok beszédben elmaradhatatlan a
vétek; aki pedig megtartóztatja ajkait, az
értelmes.
Minden féltett dolognál jobban õrizd meg
szívedet, mert abból indul ki minden élet.
Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az õ
útjait, és légy bölcs!

A megfejtéseket október végéig
várjuk

Nem birtam vele, tönkrenyúzott,
de azért tetszett a kicsi,
s végül, hogy megrakni ne kelljen,
leültem hozzá játszani.
Leguggoltam s az óriásból
negyedórára törpe lett.
(Mi lenne, gondoltam, ha mindig
lent volnál, ahol a gyerek?)
És ahogy én lekuporodtam,
úgy kelt fel rögtön a világ:
tornyok jártak-keltek köröttem,
és minden láb volt, csupa láb,
és megnõtt a magas, a messze,
és csak a padló volt enyém,
mint nyomorult kis rab mozogtam
a szoba börtönfenekén.
És ijesztõ volt odalentrõl,
hogy olyan nagyok a nagyok,
hogy mindent tudnak és erõsek,
s én gyönge és kicsi vagyok.
Minden lenézett, megalázott,
és hórihorgas vágy emelt
- föl! föl! - mint az elsõ hajóst, ki
az egek felé szárnyra kelt.
És lassan elfutott a méreg,
hogy mégse szállok, nem növök;
feszengtem, mint kis, észre sem vett
bomba a nagy falak között;
tenni akartam, bosszut állni,
megmutatni, hogy mit tudok.
Negyedóra - és már gyûlöltem
mindenkit, aki elnyomott.
Gyûlöltem, óh hogy meggyûlöltem!...
És akkor, zsupsz, egy pillanat:
Lóci lerántotta az abroszt
s már iszkolt, tudva, hogy kikap.
Felugrottam: Te kölyök! - Aztán:
No, ne félj, - mondtam csendesen.
S magasra emeltem szegénykét,
hogy nagy, hogy óriás legyen.
(1933)

