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Hungarian Baptist Convention of North America

Since 1908

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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Lukács
Jánosaz igé-

ket!”
Az első századi
gyülekezetekben
Magyarországi
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ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
ÁHÍTAT
folytatás az 1. oldalról

URAM!
Az életSZERETLEK
gyötrelem, de azért
van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
erősségem!
Az Úris
a“Szeretlek,
tisztességesUram,
temetéshez
való jogukat
azmegtarthatták.
én kőszálam,Az
váram
és
megmentőm,
élet egy merõ kinlódás,
Istenem,
kősziklám,
nálaDe
keresek
reménytelenség
és halál.
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mat,
pajzsom,
hatalmas
szabadítóm,
felmint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
legváram!"
(Zsolt
18:2-3)
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keretekben
elviselhetõvé
tenni.
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tengetik
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gondolok,
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a Szabadító
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Õ
népére
figyelt
azon
badítsa. A meghajlított egek, mint valaaz
éjszakán.
A
szabadulás
minden
mi lépcső, úgy igazodtak lábai alá. A vimozzanatát
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valójában
“más szinten” játszabadításunk
történt.
szódnak.
Mondjuk bizonyságom
is olyankor,van
hogy
Sõt, személyes
ar“szinte
megnyílt
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estén, amikor
éreztem,
szétrobbanok”,
vagy,
„meghűlt
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lekommunikáció. Nem lehetett mobilapostol
szavaival
élve: a“nem
test éshogy
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a táborliheg
a futástól
-- mögöttük
és íme, azazelső
sor:
ban. Elõl
a tenger,
ellenség.
“Szeretlek,
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le
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Jó irányba
vég, Isten folytatást ígért. Most
az a
vonzódsz?
Vágyakozol
arra,
dolgunk, hogy
erõsen egyáltalán
ráálljunk Isten
hogy
végre
vallj aaValakinek,
szavára.
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Õ beszédét.
zetében!
Ebben hitt Mózes.
Novák
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vigyázóvá tett titeket, hogy legeltessétek
hogy:
tudom!amelyet
Egyet azonban
az
IstenNem
egyházát,
tulajdon tuvédok!
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vileg
ethnikusanAmás/idegen
feladata.
Útatután
nyitni
tengeren, lefében,
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szólnak.
tusban!
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benneteket erre a feladatra – a gyülekezet korábbi
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még nem számon kér, hanem biztat; egyenlőre segít,
a víz.
egyenlőre emlékeztetveMegállt
kér: „Viseljetek
Minthogyha
óriási
kéz
gondot magatokra
és az egész
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a bolíviai
kísért végig.
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tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
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homályt
umi
lesz. Este
Dr. Rev.
Jaime
Goytia
családjához
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Õ
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11-es
óriásiakéz
Kilométer Gyülekezetben
voltunk
tartotta volna
föl, és
este Quarenta Rollos Baptist
Churchmegállt,
ben szolgáltunk Isten
előtt gyûlt,
dicséres rakásra
tekkel, imákkal. Sok helyrőlfeszült,
érkeztek
lelkipásztorok,
egyhullámra
búcsúvacsorát
hullám
hõkölt. is
rendeztek a mi tiszteletünkre.Megállt
Hétfőn reggel, telve élménnyel,
örömegy percre,
mel a szívünkben,amíg
és azzal
a
vággyal
a túlsó partraindult vissza a csapatunkátKanadába,
hogy
nem értünk.
ide még visszatérünk.

Várj még
Uram!
Hálás szívvel köszönjük
a támogatáne vedd el!
sokat, amit imábanKezed
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hátul minden rendben van-e. Közel két
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milliós nép, asszonyok, gyermekek,
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I hit High School. I felt the temptations
VÁRJ
and went
throughMÉG!
the problems a lot
ofJózsué
teenagers
through
during those
3:16go
(2Móz
14,21-22)
years, and felt myself growing further
away from God. It wasn't
untilathe
Megállt
víz.last
few years thatMinthogyha
I really felt that
I
needed
óriási kéz a
change in my life, and
I started
really
tartotta
volnatoföl,
study my devotions and I feltmegállt,
the need to
be different from mysfriends
others
rakásraand
gyûlt,
around me. I know that I'm onfeszült,
this earth
for a reason,hullám
and a big
job of mine
is to
hullámra
hõkölt.
be a strong influence to those Megállt
around me.
I wanted to become baptized
because
egy percre,
I knew that it was
the
next
step
in my
amíg a túlsó partra
relationship with Godátand
I want
to be
nem
értünk.
held accountable for my actions and stay
on the right path. I know
I will
stumble
Várj még
Uram!
and I know that there
will
be
hard
times
Kezed ne vedd el!
but I also know
that I'mittwhere
God
Még mindig
vagyok,
wantsmég
me to
be andittthat
He willsokan.
help and
mindig
vagyunk
lead me along the way.
Henrietta
Herjeczki
GézaBancsov
(1977)

8.2010.
oldal szeptember

AÜLDÖZÖTT
letter froM
Ruth Wright
SZABADOK
Dear Friends,
folytatás
az 1. oldalról
On July 23rd I went to Pioneers
Az élet gyötrelem,
azért van mitFlorienni,
Headquarters
in de Orlando,
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
da to investigate a position on the
a
tisztességes
temetéshez
való
jogukat
Mobilization Team as a Missions Men-is
megtarthatták.
életI egy
merõ
kinlódás,
tor.
After a fewAz
days
knew
in my
heart
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
that God had something else in mindjobb,
for
mintThe
a semmi,
sincs
kilátás ennél
me.
reasonésforúgy
this
is because
the
többre. Fogadjuk
a helyzetet,
és azand
adott
position
involved el
much
data entry
a
keretekben
próbáljuk
tenni.
lot
of IT skills
that I elviselhetõvé
do not have in
the
Hányan
depth
needed.tengetik az életüket ma is
ezzel
rabszolga-gondolkodással?
So, I awent
back to my room and called
Így prayer
tengettepartners
az életét
mígme
el
several
to Izráel
pray for
nemsought
jött hozzá
a Szabadító
ki nem
and
the Lord
for His és
direction.
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon
az éjszakán,
kihozta
Within
a very
short timeamikor
He reminded
népét
Egyiptomból?
me of “My Passion,” which is building
Emberilegwith
szólva
– Isten
relationships
people
and mindent
trusting
félretett
az Õtheir
népére
figyelt
the
Lord éstocsak
open
hearts
toazon
the
az éjszakán.
A szabadulás
minden
Gospel.
My thoughts
were, “I have
been
mozzanatát
személyesen
doing
this for the
past 21 yearsfelügyelte,
and loved
minden
pillanatot
figyelõ
every
minute
of it and
now tekintetével
believe He
végig.me
Háttokicsoda
ez atorabszolga,
iskísért
directing
go back
Virginia
and
continue
doing nép,
that, but
without
the
koszos,
rongyos
hogy
az Isten
ESL
component.”
It is my deep
desire
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
tomindent
developfélretéve
a ministry
to Internatiofigyel rájuk?
nal Women
in Northern
Virginia.
The
1500 évvel
késõbb ismét
virrasztott
leaders
of aPioneers
have kertben,
agreed that
thisa
az Isten
Gecsemáné
azon
iscsütörtök
the right ministry
I will
éjszakán,focus
azonfora me.
pénteken,
serve
the Area
Regional
Leader
of
azonunder
a húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
Pioneers
for
US-based
ministry
and
will
szabadításunk történt.
report
to személyes
him.
Sõt,
bizonyságom van arAs hogy
I startvelem
this ministry,
my planaz
is Úr
to
ról,
együtt virrasztott
visit
a
few
area
ESL
programs
and
make
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
myself
available
upper levels
class
rólam is
lehulltaktoa rabtartó
bilincsei.
students. This will give an opportunity
to see
where szabadok,
I can be ofgyõztes
assistance
to
Üldözött
szabathem and start meeting with them one
ondok.
one. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció.
Nemmeet
lehetett
Presently, I regularly
withmobilthree
telefonon
rákérdezni
a sor
elején,
hogy
women
from
the Middle
East.
This
is
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
what happened this past week. One said
milliós
asszonyok,
that
therenép,
is “no
hope” forgyermekek,
her in her
öregek,
végefaith,
but juhok,
when barmok,
asked if szekerek,
she was happy
konvoj.
A Veres
toláthatatlan
go through
life with
“no tenger
hope,”partshe
ján “Of
tábort
vernek,
Egysaid,
course
not.”megpihennek.
Then I introduced
szer
felröppen
a hír,usazhope
egyiptomi
her
to csak
the One
who gives
and a
seregcame
közeledik.
Kitör Another
a pánik atold
táborsmile
on her face.
me
ban.
Elõl ashe
tenger,
mögöttük
az ellenség.
just
before
left that
Jesus had
spoken
népand
elõbb
Istenhez,
toAher
saidsegítségért
He would kiált
help her.
She
replied
to Him,
“Ifesik
you Mózesnek:
are real, show
aztán pedig
neki
Mit
me.”
will be spending
timekiwith
her
tettélI velünk,
miért hoztál
minket

2013. szeptember
3. oldal

in
the Word. Lastly,
one
“I have
Egyiptomból?
2Mózes
14:said,
10, 11.
Jobba
Bible
and
I
know
that
God
has
a
Son
and
lett volna szolgaként meghalni EgyipHis
nameKiderül,
is Jesus.”hogy
Withvan
that,
was
tomban.
a she
népnek
afraid
say nagyon
any more.
hite, detomég
gyenge az a hit. Ha
It
is
amazing
to me that
I went
the
jól mennek a dolgok,
tisztelik
az all
Urat,
way to Orlando to find out what my next
de ha balul would
üt ki valami,
páni-It
assignment
be from máris
the Lord.
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
wasn’t what I thought and it never enhibás,
hogy
ide
jutottunk?
tered my mind prior to my trip to FloMellesleg,
soksay
keresztyén
tartisezen
a
rida.
All I can
is that God
good
szinten
a hitéletében.
and
I am
excited how He will continue
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
to lead.
ígérete.
Isten
megígérte,
I am 2Mózes
attending6: a6-8.
new
church
called
hogy megszabadítja
az egyiptoHeritage
Fellowship õket
Church
and will
also
help in éstheir
Progmiak kezébõl,
bevisziMissions
népét az ígéret
ram.
In addition,
I willnem
meet
földjére.
Akkor tehát,
kellwith
félniany
a
Pioneers
appointees inmert
my ez
areacsak
as there
jelen veszedelemtõl,
egy
is
opportunity.
I have
alreadyNem
met ez
with
rövid
epizód a nép
életében.
a
avég,
young
woman
from
Korea
who
Isten folytatást ígért. Most az ais
preparing to go to Eastern Europe in
dolgunk, hogy
erõsen
ráálljunk Isten
September.
It was
an encouraging
time
szavára.
Így bátorítja
Mózes a népet: Ne
of
fellowship
and prayer.
féljetek!
meglátjátok
Lastly, Álljatok
Pioneershelyt,
has ésasked
me to
hogyan
szabadít
meg
ma
az
benneaccompany a staff member Úr
to Lancasteket!
14: 13,
ter
in 2Mózes
September
to 14.
meet with some
retirees
live there.
folks
Mózeswho
nem okosabb,
mintThese
a nép, csak
are
a mission
agency
that mondja
merged
hiszfrom
Istenben,
és a hit
beszédét
with
and many
have served
továbbPioneers
az üldözött
szabadoknak.
Ha
the
forakkor
40 years
inazNorth
Africa
IstenLord
az aki,
teljesíti
Õ beszédét.
and
thehitt
Middle
East. It will be a time of
Ebben
Mózes.
encouragement
for volna
all. valaki MózesHa azt kérdezte
Thank you for lifting me up in prayer
Mikor teljesíti
amitwhom
megígért?
–tõl:especially
pray Isten,
for these
God
Erre
Mózes
csak
azt
válaszolhatta
has sent to me. Should God lead volna,
you to
hogy:inNem
tudom.fund,
Ha valaki
azt kérhelp
my support
then I would
be
dezte appreciative
volna: Mózes,
mondd meg nemost
and thankful.
künk,
hogyan
szabadít meg Isten
Ruth
ruth_s_wright@yahoo.com
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy:
tudom!and
Egyet
azonban tuDearNem
Friends
Family,
dok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetI’m in HUNGARY! And the battle is
lenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
raging here! I arrived to Budapest on
hit.George
Hinni azt
jelenti,
kotheEz
4tha bibliai
of July.
Suhai
(Gyuri)
molyan
veszem
azt,
amit
Isten
mond,
ha
and my brother (Balázs) were waiting
annak
ellentmondani
is.
for
meminden
at the airport.
... Thelátszik
Lord has
Nem tudom,
hogyan szabadít
meg,
been
very gracious
to me as
Hecsak
has
várok rá me
és hiszek
amit nekem
blessed
with benne,
a new és
church
family
mond, megteszem.
A többi Church),
pedig az Õ
(Esztergom
Peace Baptist
an
apartment
and anyitni
car! It’s
been only aleféfew
feladata. Útat
a tengeren,
days
I already lovekerekét,
to be here.
kezniand
a harcikocsik
homályt
I see more
more opportunities
bocsátani
az and
egyiptomiakra...
mind to
a
serve
in
this
area.
I
already
went
helping
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez
a
at
Nagysap (akegyelembõl.
church plant of
szabadítást
HitEsztergom
által foBaptist
an English
camp
gadhatodchurch)
el. Hit with
által élhetsz
szabadon,
this past week, and the people there
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
were very excited for my arrival. Also,
mert az
Úr hadakozik
Igyõzelmesen,
had an opportunity
to teach
and share
érted.
from the Word in Hungarian in EszterA To
tengerparton
halála bit
kapujában
gom.
be honest, ita was
difficult
álltak,
Isten
pedig megnyitotta
számuk-is
to
teach
in Hungarian,
but everyone
ra az életthat
kapuját,
és õk átléptek
hahopeful
my Hungarian
will acome
lálbólquickly.
az életbe.
back
Tomorrow
we will have
Ezt a lépéstmorning
te se halogasd!
our final and closing day for the English Camp in Nagysap,
Lukácsplease
János pray

that
many wouldBaptista
come to Egyház
the morning
Magyarországi
service.
After
that,
I
will
go straight
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
to
the
Nograd
region
to
help
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. George
2.
atwww.baptista.hu/berettyoujfalu
their outreach/evangelism day in
Dregelypalank among the Gypsies.
Then from Monday I will participate and
Kedves
Testvéreink
Krisz-for
teach
at our
church campJézus
in Slovakia
tusban!
5 days. In August, I’ll share and teach
Amerikai
Magyar
Baptista
atKedves
a retreat
of George’s
church,
then I’ll
Szövetség!
go to Romania with Gergo and his wife
to„Nem
visit igazságtalan
and work with
Sorin hogy
Prodan
az Isten,
(HeartCry aMissionary
Society)és who
elfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
a
is a church
planter
in Brasov. I’m
very
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az Õ
excited
see what
the Lord isésdoing
neve
iránt,toamikor
szolgáltatok
szol- in
Romania.
gáltok
a szenteknek.” (Zsid 6:10)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
The fields are ready for the
foglalkozunk.
in Hungary!
Tervünk Harvest
és szándékunk
végrehajtására
fogjuk
fordítani
a
kedves
testvérekand
I did not have time yet to unpack
által számunkra eljuttatott összeget:
organize
my apartment, things
$5,000,
azazthings
ötezerindollárt.
are so busy here. Since I’m in Hungary,
Ezúton
megköszönve
testvéreink
I’ve
beenisobserving
the people
and the
segítségét,
továbbra
a minketand
és it
spiritual kérjük
condition
of theiscountry,
azisÚrra
figyelõ
imádságaikat!
Minden
indeed
very depressed
and very
dark.
szolgálatukra
Istenünk
áldását
Now I can
see it with
mykívánjuk.
own eyes.
Several thousands of the young people
Testvéri
szeretettel
Berettyóújfalui
have
left the
countryabecause
of the bad
Baptista
Gyülekezet
nevében:
economy, people are loosing their jobs
and homes, the
number
the homeless
Papp
Dánieloflelkipásztor
people has Szatmári
increased,István
living
expenses
gondnok
are extremely Lisztes
high (ITibor
myself
had to
presbiter
pay many unexpected and additional
===========================
expenses shortly after my return), even
Slovakia and Romania (used to be poorer
VÁRJ
MÉG!
countries)
are doing
a lot better than
Hungary.
The (2Móz
corruption
of the town
Józsué 3:16
14,21-22)
leadership of Esztergom led the city into
recession (there is no city
lightsaatvíz.
night
Megállt
cause they cannot
afford
it
anymore,
Minthogyha óriási kéz
weeds are growingtartotta
everywhere),
a city
volna föl,
that was flourishing 6 years ago.
megállt,
Please pray that thesLight
of thegyûlt,
Gospel
rakásra
would be shining forth the glory of God
in this dark land. Please pray feszült,
for me as
hullámra
hõkölt. in
I’m settling hullám
down and
being plugged
Megállt
into this ministry here. Pray for
strength
egy
and wisdom and a growingpercre,
love and
a túlsó
partra
passion for Jesusamíg
Christ.
Thank
You so
nem
értünk.
much for your prayers át
and
support.
“For to this end we toil and strive,
Várjhope
mégset
Uram!
because we have our
on the
vedd of
el! all
living God, who Kezed
is the ne
Savior
Még of
mindig
vagyok,
people, especially
those itt
who
believe.”
még mindig
(1 Timothy
4:10) itt vagyunk sokan.
In Christ, your brother,
HerjeczkiMarci
Géza Csiha
(1977)

2010.szeptember
szeptember
2013.

9. oldal
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
HATÁSOS IMAÉLET
ÜLDÖZÖTT SZABADOK

folytatás az 1. oldalról
Múlt héten felhívtam az egyik barátnőmet.
hogy de
hallotta
a hangomat,
Az életÖrült,
gyötrelem,
azért van
mit enni,
mert
rám gondolt.
van éppen
húsosfazék,
fokhagyma és uborka, és
De jó, hogytemetéshez
hívtál - mondta.
Van egyis
a- tisztességes
való jogukat
komoly
problémám,
arramerõ
gondoltam,
megtarthatták.
Az élets egy
kinlódás,
hogy
tőled kellene
reménytelenség
éstanácsot
halál. De kérnem.
hát ezis jobb,
Mondd
el,
hogy
miben
tudok
segíteni
mint a semmi, és úgy
sincs
kilátás
ennél
neked? - válaszoltam.
többre.
Fogadjuk
el
a
helyzetet,
és
az
adott
- Tudod, az a nagy bánatom, hogy
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
imádkozás közben legtöbbnyire elalHányan
tengetik
az életüket
mael-is
szom.
S mire
felébredek,
addigra
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
ment a drága időm s nem mondtam el az
Ígymindazt,
tengette amit
az életét
IzráelNagyon
míg el
Úrnak
akartam.
nem jött
hozzá
a Szabadító
ki nem
kérlek,
mond
meg,
hogy mités tegyek,
hozta
õketmaradjak
a szolgaság
hogy
ébren
és házából.
határozottan és
értelmesen imádkozzak?
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondaMuslim Brotherhood
tot Istenrõl.
vs. Christians
Virrasztott
az Úr azon az éjszakán,
amikor
kihozta
õket Egyiptomból.
az
Angry mobs attacked
more thanEz60
éjszaka az
ÚréMinya
volt. to Alexandria to
churches
from
van ebben
GizaMicsoda
and Suezevangélium
and throughout
Egypt.a
mondatban?
az Úr.Muslim
Pedig
The
rampageVirrasztott
began after
Brotherhood
targeted
the
Izráel õrizõjesupporters
nem szunnyad
és nem
churches
as jelent
scapegoats
forvirrasztott
the army's
alszik. Mit
az, hogy
az
decision
up two
Brotherhood
Úr azontoazbreak
éjszakán,
amikor
kihozta
protest
in Cairo. They also blamed
népét camps
Egyiptomból?
the church
for
in
Emberilegallegedly
szólva –participating
Isten mindent
the ouster of Islamist President Mohamfélretett
és csak az Õ népére figyelt azon
med
Morsi.
az
szabadulás
minden
Yetéjszakán.
ChristiansA point
out many
of
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
their Muslim neighbors defended and
minden them.
pillanatot
tekintetével
protected
Theyfigyelõ
don't see
this as a
kísért végig.
HátChristian
kicsoda ezissue,
a rabszolga,
Muslim
against
but as
the
Muslim
Brotherhood
against
the
koszos,
rongyos
nép, hogy
az Isten
Christians.
And
even thoughróluk,
they've
személyesen
gondoskodik
és
been
targeted,
they're
responding
mindent
félretéve
figyel
rájuk? with
forgiveness
and késõbb
pressingismét
on invirrasztott
the face
1500 évvel
ofazpersecution...
Isten a Gecsemáné kertben, azon a
"This day I think the children have a
csütörtök
éjszakán,
azon
a pénteken,
life
experience,"
Sunday
school
teacher
azon
a
húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
Marka William told CBN News. "They
szabadításunk
see
their churchtörtént.
burned. They see how
személyes
bizonyságom
artheySõt,
are treated
all the
day. They van
see us
ról, hogy
együtt
az Úr
forgive
ourvelem
enemies."
Wevirrasztott
do every effort
to28beévvel
self-restrained
to show
the
ezelõtt egy and
téli estén,
amikor
Christian
love that athe
Lord has
taught
rólam is lehulltak
rabtartó
bilincsei.
us to show."
Üldözött
szabadok, gyõztes szaba'Pray
for Us'
dok.
tehát.
Nem
volt the
te"WhatElindultak
happens in
Egypt
affects
lekommunikáció.
lehetett
mobilMiddle
East, so we Nem
ask them
to pray
for
telefonon
rákérdezni
a sor
elején,
hogy
the
country,"
Tanas said.
"We
ask them
tohátul
prayminden
for Christians.
askKözel
them két
to
rendben We
van-e.
pray
for the
Middle
East." gyermekek,
milliós
nép,
asszonyok,
"We also
askbarmok,
them toszekerek,
pray forvégethe
öregek,
juhok,
existing
government
thetenger
Lord partwill
láthatatlan
konvoj. Athat
Veres
give
them vernek,
wisdom megpihennek.
and guidanceEgyin
ján tábort
every decision they make."
szer
csak
felröppen
hír, az egyiptomi
While
living
underathreats,
they vow
sereg
közeledik.
Kitör
a pánik
a táborto continue their ministries.
They
say
ban.buildings
Elõl a tenger,
mögöttük
az ellenség.
the
have
been destroyed,
A nép
elõbb segítségért
kiált
Istenhez,
but
the Church
goes on and
their
faith
aztán pedig
nekiChrist
esik Mózesnek:
Mit
remains
in Jesus
who promised
He
would
build His
church.
tettél
velünk,
miért
hoztál(CBN.com)
ki minket

lett volna szolgaként meghalni EgyipEgy kisKiderül,
gondolkodás
tomban.
hogyután
van elmondtam
a népnek
neki,
hogy
vált begyenge
nekem.az a hit. Ha
hite, de
mégminagyon
Tudod, azelőtt
nekem
is volt
ilyen
jól- mennek
a dolgok,
tisztelik
az Urat,
problémám
vigasztaltam.
De
valahol
de ha balul üt ki valami, máris pániolvastam,
hogy a legjobb
megoldás
kolnak és bûnbakot
keresnek.
Ki voltegy
a
imalista
valamilyen
rendszer
szerinhibás, hogy ide jutottunk?
ti összeállítása.
Aztán annak
Mellesleg, sok keresztyén
tartsegítséezen a
gével sorban imádkozhatunk minden
szinten
a
hitéletében.
egyes feljegyzett dologért vagy szeméEkkor
Mózesnek
eszébe jutel,Isten
lyért.
Akkor
nem álmosodunk
mert
6: 6-8.
Isten rendezgetni
megígérte,
aígérete.
listát 2Mózes
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Lisztes
Tibor presbiter
dok! Majdnem
Az Úr harcol
és a lehetetmegértetek,
vagy mentve!
Valasaját
jócselekedeteidben,
abban,
hogy Te
az
Isten
a
Gecsemáné
kertben,
azon
a
lenbõl is kimár
tud fölébredtél!
vezetni, mertSok
Õ azjóÚr.
Ráadásul haszontalan jeleket kímennyire
vágy ===========================
majd
felkészülsz
a
mennyre
és
az
örökcsütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
Ez a bibliai
hit. Hinni
aztazonban
jelenti, kovánsz... ártalmas jeleket... teljesen és�él benned.
Ennek
ellenére
az,
kévalóságra,
ha
érzésekben
bizakodsz,
azon
a
húsvét
hajnalon,
amikor
a
mi
szerűtlen az, amit akarsz!
molyan
azt, van
amitmegmentve,
Isten mond, ha
aki
csakveszem
majdnem
az
VÁRJ
MÉG!
vagy jelekben,
vagy
bármi másban csak
szabadításunk történt.
annak minden
is.
teljesen
el fogellentmondani
kárhozni. A látszik
majdnem
Most
szeretnék
rávilágítani
a
kétkeJózsué
3:16
(2Móz
14,21-22)
Krisztusban
nem,
akkor
előfordulhat,
Sõt, személyes bizonyságom van ar- egyenlő
Nem tudom,
hogyan
szabadít meg,
csak
azzal,
hogy egyáltalán
nem!
dés
mert együtt
igazságvirrasztott
szerint ezazrejhogy többé már nem harcol Érted a
ról,bűnére,
hogy velem
Úr várok rá és hiszek benne, és amit nekem
lik amögött a vágy mögött, hogy jeleket
Az egyszeri házigazda majdnem beSzentlélek! A lelkiismereted
nem
Megálltmár
a víz.
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor mond,
megteszem.
többi pedig
Õ
lássunk. Hitetlenkedésed által tudod,
reteszelte
a házat A
éjszakára.
De azcsak
szólal meg, hanem
megkeményedik,
Te
Minthogyha
óriási
kéz
rólam
is
lehulltak
a
rabtartó
bilincsei.
mit teszel? Istent hazugnak állítod!
feladata. Útat
a tengeren,
majdnem
– és nyitni
a betörő
be tudott lefémenpedig, aki ezeket atartotta
bálványokat
imádvolna föl,
kezni
harcikocsik
kerekét, majdnem
homályt
A Üldözött
kezébe vert
szögek gyõztes
nem lehettek
Egya halálra
ítélt fogolynak
szabadok,
szaba- ni!
tad, bele fogsz halni a végzetes
tévedésmegállt,
bocsátani
az
egyiptomiakra...
mind azt
a
kegyetlenebbek,
mint
ez
a
bizalmatlanbe! Elveszel, noha ottshangzik
dok. Elindultak tehát. Nem volt te- megkegyelmeztek. De a majdnem
rakásraelőtted
gyûlt, az
Szabadító Úr
feladata.
véghez a
ság
Őiránta, ami kétli
az lehetett
Ő mélységes,
hogy
nem!Õ viszi
Végrehajtották
evangélium, a fénye a szemedbe
világít,
lekommunikáció.
Nem
mobil- jelentette,
feszült,
szabadítást
kegyelembõl.
általmajdfofelfoghatatlan
szeretetét
és isteni
a halálos
ítéletet! EgyHit
hajót
mégse veszed
észre!
Szomjan
halsz,
telefonon rákérdezni
a sor
elején,hatalhogy rajta
hullám
hullámra
hõkölt.
mát!
gadhatod
el. Hit által aélhetsz
szabadon,
megmentettek
süllyedéstől,
de
hátul minden rendben van-e. Közel két nem
noha az élet vize ott csörgedezik
a láMegállt
mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
mégis
elsüllyedt,
magával ramilliós
nép, befejező
asszonyok,
badnál. Igen, szomjan halsz,
egyegyszerűen
percre,
(Harmadik,
rész) gyermekek, abárvégén
gyõzelmesen,
mert az
Úr hadakozik
a hullámsírba
mindazokat,
akik
öregek, juhok, barmok, szekerek, vége- gadva
azért, mert nem vagy
lehajolni
amíghajlandó
a túlsó partra
érted.voltak! A tüzet majdnem sikerült
rajta
Lehet, hogy
erre,A Te
kétkedő
emláthatatlan
konvoj.
Veres
tenger partés meríteni belőle, ahogy
Isten
azt kíát nem
értünk.
A tengerparton
a halál
– de a majdnem
nemkapujában
volt elég!
ber,
mondod:
nem igazságos!
ján ezt
tábort
vernek,„Ez
megpihennek.
Egy- eloltani
nálja, nyújtja neked! Vess hát véget még
A
végén
az egész
leégett!számukArra az
álltak,
Isten
pedig város
megnyitotta
Nem
szeretszer erre
csak gondoltam!
felröppen a Csak
hír, azazt
egyiptomi
ma ezeknek a butaságoknak,
Várj még ezeknek
Uram! a
majdnem
ném,
megtapasztaljam
ra az élet aki
kapuját,
és õkdöntésre
átléptek jutott,
a hasereghogy
közeledik.
Kitör a pánika aSzenttábor- emberre,
Kezed
veddKriszel!
bűnöknek, és higgy
az ÚrneJézus
aki
majdnem
megragadta az örök életet,
lélek
a lelkemben!”
Akkor
ban.munkáját
Elõl a tenger,
mögöttük az–ellenség.
lálból
az életbe.
Még mindig
itt vagyok,
tusban, a Szentlélek
ereje által!
ÁMEN
arra csak egy sors várhat: kicsúszik a
viszont
vád szól
ellened:
a
A nép még
elõbbegy
segítségért
kiált
Istenhez,
még mindig itt vagyunk sokan.
Ezt a lépést te se halogasd!
Szentlélek
munkájában
akarsz bízni,
(fordította Williams Alezanderné
aztán pedig
neki esik Mózesnek:
Mit kezéből, és mégiscsak a pokol lángjaiba
(sz. Kmethy
Anikó)
fog hullani!
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amit miért
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Egyiptomból?
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
távol
és mégis közel
- DÉLVIDÉK
folytatás az 1. oldalról

Tető
a fejünk fölött
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,

van
húsosfazék,
és uborka,és
és
Ülök,
az épülőfokhagyma
házunk kertjében,
a tisztességes
temetéshez
való
jogukat
nézem
a csodát.
Ugyanúgy,
ahogy
néz-is
megtarthatták.
egyházunkat.
merõ kinlódás,
tem
márciusbanAzazélet
égő
Béreménytelenség
és halál.azDeÚrtól,
hát ezis
jobb,
kességem
volt, kaptam
akkor,
amikor
elveszett
minden,
amit majd
mint a semmi,
és úgy
sincs kilátás
ennél
húsz
év Fogadjuk
alatt vettünk,
kaptunk,
beépítöbbre.
el a helyzetet,
és az
adott
tettünk:
szobák,
bútorok,
használati
tárkeretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.
gyaink,
könyveink,
Átadtuk
Hányan
tengetikértékeink.
az életüket
ma is
Istennek,
és nem aggodalmaskodtunk.
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Igen,
nem
veszítettük
a reményÍgy tengette
az életét elIzráel
míg el
ségünket!
Megtérésünk
óta annyi,
de
nem jött hozzá
a Szabadító
és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondatot Istenrõl.
Virrasztott az Úr azon az éjszakán,
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
éjszaka az Úré volt.
Micsoda evangélium van ebben a
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
Izráel õrizõje nem szunnyad és nem
alszik. Mit jelent az, hogy virrasztott az
Úr azon az éjszakán, amikor kihozta
népét Egyiptomból?
Emberileg szólva – Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az éjszakán. A szabadulás minden
mozzanatát személyesen felügyelte,
minden pillanatot figyelõ tekintetével
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen gondoskodik róluk, és
mindent félretéve figyel rájuk?
1500 évvel késõbb ismét virrasztott
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
csütörtök éjszakán, azon a pénteken,
Nyúl Zoltán
és hajnalon,
családja, aamikor
nagyszüazon
a húsvét
a mi
lőkkel.
Fent:
Építkezési
"csendélet".
szabadításunk történt.
Sõt,
személyes
bizonyságom
arannyi
mindent
átéltünk
már, annyivan
minról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
dent megtapasztaltunk már, hogy nem
28 évvel
ezelõtt egy
téli hogy
estén, nagy
amikor
lehetett
kétségünk
afelől,
a
rólam
is lehulltak
bilincsei.
mi
Urunk!
A módjaa rabtartó
és az ideje
volt bizonytalan - hogyan fogja megmutatni
Üldözött
szabadok,
gyõztes szabaszerető
hatalmát,
gondoskodását,
hodok.gyakorolja
Elindultakmajd
tehát.
Nem volt
tegyan
kegyelmét
feletlekommunikáció. Nem lehetett mobiltünk.
Ma, amikor
már napok,
kérdése
telefonon
rákérdezni
a sorhetek
elején,
hogy
a hátul
beköltözésünk
pillanata,
amikor
minden rendben
van-e.
Közelvárkét
juk,
hogy nép,
"menjen
a busz", gyermekek,
és bevonumilliós
asszonyok,
lunk
a házba,
már
teljes bizonyossággal
öregek,
juhok,
barmok,
szekerek, végetudjuk
azt, konvoj.
amit eddig
is hirdettünk,
láthatatlan
A Veres
tenger partamivel
eddigvernek,
is bátorítottunk
másokat:
ján tábort
megpihennek.
Egynem
bizonytalanságban
az övészerhagyja
csak felröppen
a hír, az egyiptomi
it,sereg
semmi
felől nemKitör
kell aggódni
közeledik.
a pánik aannak,
táboraki
minden
javukra
ban.hisz.
Elõl aCsodamód,
tenger, mögöttük
az ellenség.
van
azoknak,
Őbennekiált
hisznek.
A nép
elõbbakik
segítségért
Istenhez,
Megtapasztaltuk
is, Mózesnek:
ahogyan haszaztán
pedig neki az
esik
Mit
nálta
Úr a baptista
közösségeket
vitettélazvelünk,
miért hoztál
ki minket

lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül,
hogy van aa népnek
lágszerte,
persze elsősorban
magyar
hite, de még
nagyon gyenge
az a hit.
Ha
baptista
közösséget,
amelynek
régóta
jól mennek
a dolgok,
tisztelik
az Olyan
Urat,
szerves
részei
vagyunk,
voltunk.
de ha balul
üt ki valami,
máris pániáldott
összefogást
tapasztaltunk
meg,
amilyet
- nagyon
kolnak ésnagyon
bûnbakot
keresnek.ritkán...
Ki volt de
a
most
Igazi
családként, egymást
hibás,mégis.
hogy ide
jutottunk?
szeretettel,
imádságban
hordozva,
nemMellesleg,
sok keresztyén
tart ezen
a
csak
szavakkal
bátorítva mozdult meg
szinten
a hitéletében.
sokEkkor
sok gyülekezet
hogy
ne
Mózesnek tagsága,
eszébe jut
Isten
legyünk
hontalanok,
neIsten
legyünk
kenyér
ígérete. 2Mózes
6: 6-8.
megígérte,
nélküliek.
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak
kezébõl, és beviszi
az ígéret
Megmozgatta
esetünknépét
a délvidéki,
földjére. Akkor
tehát,
nem
kell
félni a
vajdasági civil szervezetejelen veszedelemtõl,
mert
ez
csak
ket, iskolákat is, akikkel egy
régrövid epizód
nép életében.vagyunk,
Nem ez aa
ről akapcsolatban
vég, Istenkülönböző
folytatást ígért.
Most az sőt
a
egyházakat,
dolgunk, egyéneket
hogy erõsen
is. ráálljunk
Szó nemIsten
elég
arra,
amit Mózes
megtapasztaltunk,
szavára. Így
bátorítja
a népet: Ne
megtanultunk
esetünk
féljetek! Álljatok
helyt, éssaját
meglátjátok
kapcsán.
hogyan szabadít
meg ma az Úr benneMaradtunk
teket! 2Mózes
14: 13, 14.szolgálati helyünkön,
tovább
Mózes nem okosabb,
mint folytatva
a nép, csaka
megkezdett munkát. Építkehisz Istenben,
a hit beszédét
zés és
közben
zajlottak mondja
táboratovább azink
üldözött
szabadoknak.
Ha
(több mint valaha!), konIsten az aki,
akkor teljesíti
az Õ beszédét.
certeket
szerveztünk,
sokan
Ebben hittkapcsolódtak
Mózes.
be a programjaHa azt
kérdezte volna valaki Mózesinkba,
segítettek.
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
A ház
építése
lelkileg isvolna,
"építErre
Mózes
csak közben
azt válaszolhatta
keztünk".
megtapasztalások
formálhogy: NemÚjtudom.
Ha valaki azt
kértak
sokakat
más meg
fényben
deztebennünket,
volna: Mózes,
mondd
neláttunk
meg, mintszabadít
feltételeztük.
künk, hogyan
meg Isten
A Magyar
Világszövetség
bennünket
ebbõlBaptista
a lehetetlen
helyzetbõl?
-Mózes
így, csupa
maximálisan
csak nagybetűvel!
azt válaszolhatta
volna,
felkarolta
megmutatta
hogy: Nemügyünket,
tudom! Egyet
azonban azt,
tuhogy
tudunk
egyekértetek,
lenni, ésegyre
mozdok! Az
Úr harcol
a lehetetdulni.
Mivel
sorokat mert
az Evangéliumi
lenbõl is
ki tude vezetni,
Õ az Úr.
Hírnök
számára
írom,
az
amerikai
maEz a bibliai hit. Hinni azt
jelenti, kogyar baptista gyülekezetek testvériségémolyan
veszem
azt, amit Isten
ha
nek
külön
is megköszönöm
a mond,
számunkannak
minden
ellentmondani
ra
nyújtott
anyagi
segítséget! látszik is.
Nem tudom, hogyan szabadít meg, csak
Kimondhatatlanul
hálásak
vagyunk.
várok
rá és hiszek benne,
és amit
nekem
Nemcsak fedél lesz a fejünk fölött, hamond,
megteszem.
A
többi
pedig
az Õa
nem igazi otthonunk, ahova nemcsak
feladata.
Útat
nyitni
a
tengeren,
leféNyúl család fog betérni mint sajátjába.
kezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
Krisztus hűséges szolgái szeretnénk
bocsátanitovábbra
az egyiptomiakra...
mind
a
maradni
is, életünkkel,
cseleSzabadító Úr bizonyságtételünkkel.
feladata. Õ viszi véghez a
kedeteinkkel
szabadítást kegyelembõl. Hit által foMájustólel. szeptemberig
gadhatod
Hit által élhetszépítkeztünk,
szabadon,
sokat,
sokan.
Most új esélyt
kapva az
bár mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
Úrtól,
költözhetünk,
újat
gyõzelmesen,
mert azkezdhetünk
Úr hadakozik
Isten
kegyelméből,
a
testvérek
segítséérted.
gével.
Mindenkinek,a aki
együttérzéssel
A tengerparton
halál
kapujában
fordult felénk, megértett és megért minálltak,
Isten
pedig
megnyitotta
számukket, imában és szeretetben hordozott
és
ra
az
élet
kapuját,
és
õk
átléptek
a hahordoz minket,
lálból az életbe.
Isten áldását kívánjuk! Legyen az Ő
Ezt a lépést
te se halogasd!
munkája
maradandó
életükben!

NyúlJános
Zoltán
Lukács

Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!IMÁDKOZZUNK
„Nem igazságtalan
az Isten, hogy
EGYMÁSÉRT
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
A Magyar
Világszövetszeretetrõl,
melyetBaptisták
tanúsítottatok
az Õ
ségébe
magyar
baptista és
szövetség
neve
iránt,hat
amikor
szolgáltatok
szoltartozik.
Aki szeret(Zsid
messzebbre
gáltok
a szenteknek.”
6:10) látni a
közvetlen környezeténél - az Evangéliumi
Hírnökhogy
olvasói
bizonyára
Köszönjük,
gondoltak
ránkilyenek
ne- és
imádkozni is kész távolban élő testhéz
helyzetünkben.
véreiért,
annak
azt végi
ajánljuk,
hogy
Imaházunk
augusztus
leomlása
és a
lebontása
jó reménységgel
vakövetkezőután
sorrend
szerint tegye azt.
gyunk afelõl, hogy Isten megsegít benHétfőn
baptista
nünket
egy úja ésmagyarországi
szép hajlékot építeni
testvérekért céljára,
és az az
egyház
istentiszteletek
Õ nevevezetőiért,
dicsõségére.
A munkálatokat
tavasszal
Papp János
elnökért ésjövõ
munkatársaiért.
kezdjük meg, addig a nem várt terveKedden
a Romániában
élő magyar
zéssel
és az engedélyek
beszerzésével
baptista
testvérekért
és
a
szövetség
foglalkozunk.
vezetőiért,
dr.szándékunk
Simon Józsefvégrehajelnökért és
Tervünk és
munkatársaiért.
tására
fogjuk fordítani a kedves testvérek
általSzerdán
számunkraazeljuttatott
összeget:
Észak-Amerikában
$5,000,
azaz ötezer dollárt.
és Ausztráliában
élő magyar baptista
testvérekért
és a szövetség
vezetőiért,
Ezúton is megköszönve
testvéreink
dr. Herjeczki
elnökért
és munkasegítségét,
kérjükGéza
továbbra
is a minket
és
aztársaiért.
Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra
Istenünk
kívánjuk.
Csütörtökön
a áldását
délvidéki
magyar
baptista testvérekért és a szövetség
Testvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
vezetőiért,
Nyúl Zoltán
és Nagy Tibor
Baptista
Gyülekezet
nevében:
lelkipásztor testvérekért.
Dánielmagyar
lelkipásztor
Pénteken aPapp
felvidéki
baptista
István gondnok
testvérekért Szatmári
és a szövetség
vezetőiért,
Lisztes Tibor presbiter
Dóczé Bálint lelkipásztorért
és munkatársaiért.
===========================
Szombaton a kárpátaljai magyar
baptista VÁRJ
testvérekért
és a szövetség veMÉG!
zetőiért,
Bálint lelkipásztorért
és
JózsuéNehra
3:16 (2Móz
14,21-22)
munkatársaiért.
Megállt a víz.
Minthogyha
óriási kéz
MINDENT
MEGKAPTAM
tartotta volna föl,
Erőt kértem az Úrtól, s Ő
nehézsémegállt,
geket adott, amelyeken
megedződtem.
s rakásra
gyûlt,
Bölcsességért imádkoztam, ésfeszült,
Ő problémákat adott,
amelyeket
megtanultam
hullám
hullámra
hõkölt.
megoldani. Előmenetelt óhajtottam,
Megállt
gondolkozó agyat és testiegy
erőtpercre,
kaptam,
hogy dolgozzam.amíg
Bátorságot
kértem,
a túlsó partra
és Isten veszélyeket át
adott,
nem amelyeket
értünk.
legyőztem. Szeretetre vágytam, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket,
még jóindulata
Uram!
hogy segítsek rajtuk.Várj
Kegyes
Kezed
ne
vedd
helyett, alkalmakat kaptam a jóra. el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig
itt vagyunk
sokan. és
Semmit
nem kaptam,
amit kértem,
mindent megkaptam, amire szükségem
volt. Meghallgatta
imádságomat!
Herjeczki
Géza (1977)

A TANáRIBAN
Életem (42)

Erzsikével úgy ismerkedtem meg,
hogy be-betért imaházunkba, leginkább
a szerda esti tiszteletre. Leült a hátsó
padba, és befejezés előtt ki is osont.
De amikor összebarátkoztunk, igen jó
beszélgetéseket folytattunk hitünkről
és annak megéléséről. Csodálta, hogy
így tudjuk, fejből idézni a Bibliát. Azt
mondta, ő is meg akarja tanulni. Ekkor
ő már magyar irodalmat tanult az újvidéki magyar tanszéken, és egyházánál
teológiát. Szerzetes nővérnek készült.
Hamarosan meghívott az egyetemisták hittanára. Az előadó szerzetes tudott
rólam, és így is üdvözölt. Nem voltunk
sokan a nagy asztal körül - ahhoz képest, hogy a városban három egyetem is
volt akkor. Az est témája „Isten jelenléte
a világban” volt, János ev. 3. része alapján. Fel is olvasta, de az újjászületésről
nem beszélt. Az előadása után felszólított, hogy szóljak hozzá a témához. Nem
volt időm meglepődni, erre igazán nem
számítottam, hogy beszélnem kell!
Felsóhajtottam az Úrhoz, és Ő, ígérete szerint (Lk 12,11-12; Jn 16,26) segítségemre sietett. Eszembe juttatta a
facsemete példáját, amit még tinédzser
koromban tanultam. Mondtam is, hogy
mi mindnyájan úgy születünk a világba,
mint facsemeték, melyeket, ha nemes
gyümölcsöt akarunk, be kell nemes oltvánnyal oltani. Ez nálunk, embereknél,
a legbensőbb lényünkben, szellemünkben történik. Ezért ezt a műveletet maga
a Mester, Jézus Krisztus végzi el, Szentlelke által, ha azt kérjük. Így Isten az újjászületett hívők által van jelen a világban. Jézus mondta, hogy Isten országa
bennetek és köztetek van.
„Ó, ezt maga nem értheti” - volt az
előadó válasza. Mi két ember közösségéből közösségbe születtünk, és ez már
megvan.
De, mertem hozzátenni, itt olvastuk,
hogy ami testtől született test az és nem
örökölheti Isten országát. Jelen volt itt
Poth Református tiszteletes is, és több
bibliai idézettel segítette mondanivalómat. Ezzel be is fejeződött az alkalom.
Amikor Erzsike szerzetes nővér lett,
magyar irodalmat tanított az itteni katolikus gimnáziumban. Ha a késő esti vonattal jöttem Újvidékről, Márta húgom
mindég elém jött autóval az állomásra.
Azt mondta egyik este, hogy Alix nővér
nálunk járt ma délután, és nagyon sírt,
de nem mondta, hogy miért sír. Úgyis
mész holnap a városba térjél be hozzá
az iskolába, hátha fontos.
A nagyszünet idejére időzítettem a
látogatást. Leültem a tanáriban és hamarosan jöttek is öten-hatan. Alix bemutatott, és ketten azt mondták, hogy
nem is tudták, hogy ilyen szekta is van
a városba.
2013. szeptember

- Én voltam is egyszer, újságolta a matek tanárnő, Alix nővérrel, tette hozzá,
és tudja mi tetszett nekem főképpen?
Az imák. Hálaadó ünnepély volt, és tele
volt a gyülekezet. Sorjáztak a rövid hálaimák, melyeket a hangos ámenek szakítottak meg.
Nem tudtam ehhez hozzászólni, mert
rögtön elkezdte mesélni, hogy voltak,
a múlt héten egy busznyi magyarországival a legújabb Mária kegyhelyen,
Dubrovnik mellett. Míg a hegy tetejére
gyalogoltak, egy néma lány megszólalt.
(Történnek, történhetnek, ilyen csodák,
de ha az illető egyház nem tiszteli Jézus
Krisztus teljes tanítását, vagy megmásítja azt, akkor ezek a csodák nem isteniek, és nem fogadhatjuk el azoknak.)
Erre már reagáltam egy újságcikk
alapján. Meg is jelent az írásom: „Te
Izráel tanítója vagy, és nem tudod?" címen. De most itt, a nagy katedrális tövében kell erről szólnom? De meg kellett
szólalnom, mert ama napon majd kérdőre von Mesterem, hogy miért nem?
Rövid volt az idő, és máris kérdeztem,
hogy isteni személy Mária? hiszen tanult emberekkel álltam szemben. Erre
nem lehet igennel válaszolni.
Akkor – folytattam -, hogy tud Mária
két, vagy kétezer imát hallani egyszerre?
- De szent! - jött a felmentő állítás.
- Igen. Az. Csakhogy Jézus tanítása
szerint ott van Ábrahám kebelén a többi
üdvözülttel, és onnan nincs kijárás mert
nagy a közbevetés (Lk 16). Meg hát, bocsánat, ő nem valami rossz szellem, aki
itt-ott megjelenik.
Becsöngettek és szedelődzködünk.
A nővér kikísért és örömmel köszönte
meg nekem, hogy ezt elmondtam, mert
ez a kegyhely még a legfelsőbb helyről
nem volt elismerve. Persze ez nem zavarta a naponta több ezer zarándokot,
akik oda látogattak a világ minden tájáról.

Persze a most is divatos tolerancia ezt
egyszerűvé teszi számukra, hogy ti így
hiszitek, mi meg így.
Miért, Uram, kérdezem a tanítványokkal együtt? "Mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, azoknak nem adatott
meg." Mt 13,11
Nagyajtai Eszter

GYERMEK ÉS TINI TÁBOR
RÁMA, JÚLIUS 1-7
A gyermek és tini táborozás minden
résztvevője nagyon áldásos időt tölthetett a Ráma Táborban július első hetében.
Mint minden évben, most nagy szeretettel
fogadtak és gondoskodtak rólunk a Ráma
tábor segítői, ami nem volt könnyű feladat. 60 gyerekről kellet gondoskodni és
vigyázni rájuk.
A 13+ fiatalok csoportjába tartoztam,
melyet Püsök Dániel és Oláh Márta vezetett. A jövőnkre nézve jó felkészítést
kaptunk. Rendkívül jó és mély beszélgetésekbe kezdtünk. Pl. Mikor van az ideje
hogy elkezdj egy kapcsolatot? Egy másik,
nagyon elgondolkoztató kérdés: milyen
kapcsolatunk van Istennel? Mikor szoktunk beszélni Vele? Biztosítunk-e Neki
időt az életünkben, vagy csak épp, hogy
jut Rá egy kis időnk? Nagyon sokan észre vettük, hogy baj van az életünkben, és
változásra van szükség!
Az egyik nap volt egy szabad beszélgetésünk, ahol Püsök testvér felelt, és
mindenkinek, bármilyen kérdése volt, feltehette. Annyira mélyen belemerültünk a
beszélgetésbe, hogy nem is vettük észre,
már 3 órája ott ültünk, és majdnem ebéd
idő volt!
Számomra nagyon emlékezetes hét volt
ez a táborban, és biztos, hogy jövőre is
visszajövök.
Balla Johanna

