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békességet
ad egy
hogyan
szabadít
meg ma
bennevilágjárvány
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által
élhetsz szabadon,
hogymindig
erősítse
meg hitünket.
Előbb vagy
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és
beszélt,
most
pedig azért
nyugtalankolebontása
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hogy Krisztussal
együtt új
Lisztes
Tibor inkább
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fogjuka meglátni.
Bizonyáõketez
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meglátjátok
nie az Isten szerinti feleség szerepére.
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Ebben hitt
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lányt,
hogy
görög
dok!hithű
Az Úrzsidó
harcol
értetek,
és egy
a lehetetférfihoz
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ahollátszik
a görög
annak minden
ellentmondani
is.
kultúra
és
műveltség
hatása
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Õ
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Nem utolsó sorban, hálás vagyok
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Istennek, hogy az én összevisszakuszáltan
kezdődő életemet
Ő csodálaTestvéri szeretettel
a Berettyóújfalui
tosan
rendezte.
Megáldott
87
évvel, és
Baptista Gyülekezet nevében:
épp ezen a héten érkeztünk házassáDániel lelkipásztor
gunk 60.-dikPapp
évfordulójához
is Pirivel.
István
gondnok
Külön áldás Szatmári
a két gyerek,
a hat
unoka és
Lisztes
presbiter
a három dédunoka,
deTibor
tudom,
Isten kegyelméből még ezeknél is több vár ránk.
===========================
Imádkozzunk:
VÁRJUrunk,
MÉG!
Hálát adunk,
az édesanyákért,
akikre
igen
fontos
feladatot
bíztál testi
Józsué
3:16
(2Móz
14,21-22)
és lelki értelemben egyaránt, hiszen ők
vannak a család tengelyében.
tanítMegálltŐk
a víz.
ják meg a gyerekeket
énekelni,
imádMinthogyha óriási kéz
kozni és szeretettel
viselkedni
testtartotta
volnaaföl,
véreikkel. Folyamatosan végzik
a sok,
megállt,
nem látványos munkát
gyermekeik
és a
s rakásra
gyûlt,
család érdekében. Különösenfeszült,
megnőtt
most a dolguk,
a járvány
miatt,
amikor
hullám
hullámra
hõkölt.
négy fal közé zártan próbálunk normáMegállt
lisan élni. Nem egyszerű dolog
ez, sem
egy
percre,
a gyerekeknek sem az édesanyáknak.
a túlsómég
partra
Több mozgásteretamíg
szeretnék
én is,
nemésértünk.
a Te öreg gyermeked.át Ide
ezekhez
kérjük most Urunk a segítségedet. KöVárj hogy
még Uram!
nyörgünk, vigyázz ránk,
a családne vedd el!
jainkban a szeretetKezed
és a békesség
megMég mi
mindig
itt vagyok,
maradjon, amiket
egyébként
is Tőled
még -mindig
itt vagyunk
sokan.
remélünk
koronavírus
ide vagy
oda.
Ámen
Géza (1977)
KövesdiHerjeczki
Imre (Wesselényi
utca)

6.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
MELBOURNE,
AU
folytatás
az
1.
oldalról
Horváth Ferenc lp.
Az élet gyötrelem,
de azértavan mit enni,
Események
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
Dél Keresztje
a tisztességes
temetéshez alatt
való jogukat is

Jónéhány hónap
jelentkezem
megtarthatták.
Az elteltével
élet egy merõ
kinlódás,
újra,
hogy gyülekezeti
néhány
reménytelenség
és halál.életünk
De hát ezis
jobb,
régebbi
eseményébe
betekintést.
mint a semmi,
és úgyadjak
sincs kilátás
ennél
Voltak
olyan
örömtöbbre.gyülekezetünkben
Fogadjuk el a helyzetet,
és az
adott
teli
események,
melyekről
elmaradt
keretekben
próbáljuk
elviselhetõvé
tenni.a
beszámoló,
a próbák,
nehézségek
Hányanmivel
tengetik
az életüket
ma is
ésezzel
halálesetek
háttérbe
szorították
a rabszolga-gondolkodással?ezen
eseményekről
a tájékoztatást.
Ezenmíg
kívül
Így tengette
az életét Izráel
el
az ausztráliai bozóttüzekről is szeretnék
nem
jött
hozzá
a
Szabadító
és
ki
nem
hírt adni, különös tekintettel arra, hogy
hozta
õket a szolgaság
házából.
mi,
baptisták,
milyen választ
adtunk a
tüzek károsultjai számára.
Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
12:42-ben találunk egy különös mondaGyermekbemutatások
tot
AzIstenrõl.
elmúlt években három gyermekbeVirrasztott
az Úr azon
éjszakán,
mutatási
istentiszteletet
is az
tarthattunk.
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
Mindhárom alkalommal olyan szülők
éjszakaelazgyermeküket
Úré volt. gyülekezetünkhozták
Micsoda
evangélium
van ebben
be, akik
egyébként
nem tagjai
gyüle-a
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
kezeti közösségünknek. A nagyszülők
Izráel õrizõje
nem látogatói
szunnyadistentiszés nem
azonban
rendszeres
alszik. Mit jelent
az, fontosnak
hogy virrasztott
az
teleteinknek,
ezért
látták,
Úr azon
az éjszakán, amikor
hogy
a kisgyermekekért
hálát kihozta
adjunk
Egyiptomból?
aznépét
Úrnak
és imádkozzunk értük és családjaikért,
a gyülekezet
Emberileg
szólva – testvériségével
Isten mindent
együtt.
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az
éjszakán.
A szabadulás
2017.
szeptember
24-én Bartusminden
Tamás
személyesen
ésmozzanatát
felesége, Mária
hozták el felügyelte,
másodszülött
fiukat,pillanatot
Mártont figyelõ
azzal a céllal,
hogy
minden
tekintetével
hálát
adjunk
Úrnak,
és ez
imádkozzunk
kísért
végig.az
Hát
kicsoda
a rabszolga,
a koszos,
gyermekért
és az egész
rongyos
nép, családért.
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,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partBartusvernek,
Mártonmegpihennek.
bemutatása Egyján tábort
szer
felröppen
hír, az egyiptomi
Egycsak
hónap
múlva,a november
26-án
Kozsik
Attilát hozták
szülei agyülesereg közeledik.
Kitör el
a pánik
táborkezetünkbe,
hogy mögöttük
imádságos
szívvel
ban. Elõl a tenger,
az ellenség.
mutassuk
őt besegítségért
az Úr jelenlétében.
Mivel
A nép elõbb
kiált Istenhez,
azaztán
édesanya
magyarul,
az istenpedignem
nekiértesik
Mózesnek:
Mit
tisztelet
magyarul
és angolul
tettél velünk,
miért
hoztálzajlott.
ki minket

2020.
május
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
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
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben,
és a hit
beszédét
mondja
Kozsik Attila
(felső
kép) és
Vanessa
Brglezszabadoknak.
bemutatása Ha
tovább
az üldözött
Isten
aki, akkor
teljesíti az Õ
beszédét.
Az az
elmúlt
év áprilisában
újabb
gyerEbben
hitt
Mózes.
mekbemutatás volt gyülekezetünkHaAaztszülőkkel
kérdezte volna
valakiésMózesben.
– Helena
Robert
tõl: Mikor akiknek
teljesíti Isten,
amit megígért?
Brglezzel,
nagyobbik
kislányát
is
gyülekezetünkben
mutattuk bevolna,
– már
Erre
Mózes csak azt válaszolhatta
korábban
a gyermekbemutahogy: Nemterveztük
tudom. Ha
valaki azt kértási
a porckorongdezteistentiszteletet,
volna: Mózes,ám
mondd
meg nesérvem
közbeszólt,
így
hónakünk, hogyan szabadítnéhány
meg Isten
pot
várnunk
kellett,
amíg helyzetbõl?
fájdalmaim
bennünket
ebbõl
a lehetetlen
enyhültek és újból lábra tudtam állni.
Mózes
csak azt válaszolhatta
volna,
A
gyermekbemutatásra
végül 2019.
áphogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
turilis 28-án került sor, amikor Vanessa
dok! Az Úr Helena
harcol értetek,
és a második
lehetetBrglezért,
és Robert
lenbõl is ki tudadtunk
vezetni,
mertIstennek.
Õ az Úr. Az
gyermekéért
hálát
Ez a bibliaiezhit.
Hinni azt jelenti,
koistentisztelet
alkalommal
is két nyelmolyan
veszemMindhárom
azt, amit Isten
mond, ha
ven
zajlott.
alkalommal
szólt
igei tanítás,
főleg a szülőknek,
annakazminden
ellentmondani
látszik is.
de
gyülekezet
is, arról,
Nema tudom,
hogyanegészének
szabadít meg,
csak
hogy
a gyermek
szülővárokIsten
rá és ajándéka
hiszek benne,
és amitésnekem
nek
lenni
nagy kiváltságot,
ugyanakkor
mond,
megteszem.
A többi pedig
az Õ
nagy
felelősséget
is
jelent.
Az
istentiszfeladata. Útat nyitni a tengeren,
lefételetek befejeztével szeretetvendégséget
kezni
a
harcikocsik
kerekét,
homályt
tartottunk, ahol lehetőség volt a további
bocsátani az és
egyiptomiakra...
beszélgetésre
ismerkedésre. mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által foSegítségnyújtás
gadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
alkalma
volt ez év
bárGyülekezetünknek
mindig üldözötten,
de ugyanakkor
elején arra is, hogy pénzbeli segítséget
gyõzelmesen,
mert azlévőknek.
Úr hadakozik
nyújtson
a szükségben
Azokérted.
ról van szó, akik az ausztráliai bozótA tengerparton
a halál
kapujában
tüzek
károsultjai lettek,
főleg
Victoria
álltak, területén.
Isten pedigKöztudomású
megnyitotta számukállam
ugyanis,
ra az élet
kapuját, és
õk átléptek
hahiszen
a világsajtót
is bejárta
a hír,ahogy
már
lálbólazazelmúlt
életbe.év szeptemberétől-októberétől kezdődően kiterjedt bozót- és
Ezt a lépéstpusztítottak
te se halogasd!Ausztrália
erdőtüzek
dél-keleti területein.Lukács János

Voltak, akik aBaptista
zöldeketEgyház
hibáztatták
Magyarországi
a
hónapokig
tartó
erdőtüzek
miatt, azt
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
hangoztatva,
hogy
az
ő
politikájuk
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
awww.baptista.hu/berettyoujfalu
kontrollált égetés ellen szól. Mivel
Ausztráliában csak a magasabb hegyeken
van hó
az itteni télJézus
folyamán,
Kedves
Testvéreink
Krisz-(júniustól
augusztusig),
az
ország
többi
tusban!
részén nincs téli hótakaró, amely előseKedves Amerikai Magyar Baptista
gítené a száraz avar lebomlását. Ezért
Szövetség!
szokták a felvigyázott égetést gyako„Nem
igazságtalan
az Isten,
hogy
rolni
a tűzoltók,
amelyet
a bennszülött
elfeledkezzék
ti cselekedeteitekrõl
és a
őslakosok aévezredek
óta hatékonyan
szeretetrõl,
tanúsítottatok
Õ
végeztek. melyet
A szakértők
viszont aazszáraz
neve
iránt, nyári
amikoridőjárást
szolgáltatok
és szolés meleg
okolták
a tüzek
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid eredményeként
6:10)
kialakulásáért.
Ennek
január elején Új-Dél Wales és Victoria
Köszönjük,
ránk ne- giállam
határánhogy
egy gondoltak
500 ezer hektáros
héz
helyzetünkben.
gatűzfészekké egyesült az addigi három
Imaházunk augusztus végi leomlása és
nagy, különálló
A bozóttűz
lebontása
után jó tűzfészek.
reménységgel
vaolyan
méreteket
öltött,
hogy
sajátbenidőjágyunk afelõl, hogy Isten megsegít
rást generált:
nem
nünket
egy új ésa füstviharfelhőkből
szép hajlékot építeni
annyira
csapadék
hullott,
hanem
szél
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõ-keletkezett,
amely csak rontott
helyzeten.
ségére.
A munkálatokat
jövõ atavasszal
kezdjük
meg, addig
a nem várt
A tüzekben
egymilliárd
állat tervepusztulzéssel
hatottéselaz
és engedélyek
egyes fajok beszerzésével
a kihalás széléfoglalkozunk.
re sodródhattak. A tüzekben mintegy
Tervünk és szándékunk végrehaj30 ember
meg,a2000
lakóház
semtására
fogjukhalt
fordítani
kedves
testvérek
misült
meg és eljuttatott
több százezren
kényáltal
számunkra
összeget:
szerültek
$5,000,
azaz lakóhelyük
ötezer dollárt.elhagyására. Az
erdőtüzek füstje olykor beborította a
Ezúton ispartvidék
megköszönve
testvéreink
dél-keleti
nagyvárosait.
Janusegítségét,
kérjük
továbbra is
a minket és
árban több
alkalommal
Melbourne-ben
azisÚrra
figyelõ imádságaikat!
Minden
rekordmagas
volt a légszennyezettség.
szolgálatukra
IstenünkÚj-Zélandon
áldását kívánjuk.
A füstöt nemcsak
lehetett
érezni,
hanem
még
a
dél-amerikai
ChiTestvéri szeretettel a Berettyóújfalui
lében
is.
Baptista Gyülekezet nevében:
A tüzek elleni küzdelemben még a
Papp Dániel
lelkipásztor
hadsereg eszközeit,
hadihajóit
és repüSzatmári István
gondnok
lőgépeit is bevetették.
Végül
a kiadós
Lisztes Tibor
presbiterfocsapadék következtében
is, március
lyamán
már
sikerült
a
tűzoltóknak
a leg===========================
több tűzfészket ellenőrzés alá venniük.
VÁRJ MÉG!
A Victoriai
Baptista Szövetség
(Baptist
of Victoria,
BUV) felJózsuéUnion
3:16 (2Móz
14,21-22)
hívással fordult január elején a baptista gyülekezetek testvériségéhez.
Arra
Megállt a víz.
kértek bennünket,
hogy
imádkozzunk
Minthogyha óriási kéz
a tüzek megfékezéséért,
tűzoltókért,
tartottaa volna
föl,
illetve a bozóttüzek károsultjaiért,
megállt, a
gyászolókért, akik as tűzvészben
veszrakásra gyûlt,
tették hozzátartozóikat. Ugyanakkor
feszült, a
BUV felkérte
a gyülekezeteket
pénzhullám
hullámra hõkölt.
beli segítségnyújtásra is. Hálás
vagyok,
Megállt
hogy gyülekezetünk tagjai
örömmel
egyispercre,
adakoztak erre a célra, így kicsiny köamíg a túlsó partra
zösségünk is részt vehetett a károsulát nem értünk.
tak pénzbeli megsegítésében.
Tovább
imádkozunk mindazokért, akiket e kamég Uram!
tasztrófa valamilyenVárj
formában
érintett,
Kezed
ne vedd
el!
hogy nehézségeikkel tudjanak
az Úrhoz
Még
mindig
itt
vagyok,
fordulni, és tapasztalhassák meg az Úr
még mindig
itt vagyunk
sokan. is.
kegyelmét
és szeretetét
még a bajban
Horváth
Ferenc
Herjeczki
Géza
(1977)
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ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
A Férfiszövetség
imaestje
folytatás az 1. oldalról
elnök: Huli Sándor lp.
Az
de azért
van mit
"Azélet
Úrgyötrelem,
meghall imát,
jóvolta
ez, enni,
nem
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
érdem…" Bizonyságtétel az első online
a tisztességes
való jogukat is
Szövetségi
férfitemetéshez
imaesttel kapcsolatosan.
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
Rendkívüli időket
s talán
reménytelenség
és halál.élünk,
De hát ezis
jobb,
mindannyian
tapasztaltuk
már,
milyen
mint a semmi, és úgy sincs kilátás
ennél
különleges
gonddal
ránk és
Mennyei
többre. Fogadjuk
el afigyel
helyzetet,
az adott
Atyánk
ezekben
a
napokban
is.
Nekünk
keretekben próbáljuk elviselhetõvé
tenni.
pedig több időnk van elcsendesedésre,
Hányan
tengetik
az
életüket
ma is
imádságra, Megváltónkkal való beszélezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
getésre.
Így tengette
életét Izráelbennünmíg el
Miközben
az Úrazkimozdított
nem
jött hozzá
a Szabadító
és ki nem
ket
a komfort
zónánkból,
új kapukat
is
hozta számunkra
õket a szolgaság
házából. Ennek
nyitott
a misszióban.
részeként született meg az a gondolat,
a mi
hogyMilyen
jó lenne,
ha Szabadítónk?
a szövetségünk2Mózes
férfiai,
12:42-ben találunk
egy különös
mondakihasználva
a technika
lehetőségeit,
tot Istenrõl. összegyűlhetnénk együtt
időről-időre
imádkozni,
egymást
és megVirrasztott
az Úr erősíteni,
azon az éjszakán,
osztani
terheket,
gondolatokat.
amikorakihozta
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,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon
rákérdezni
sor elején,
Az első ilyen
imaestaáprilis
20-ánhogy
kehátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
rült megtartásra, Pál apostol igei
buzdímilliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
tása alapján: “Azt akarom tehát, hogy a
öregek,
juhok, barmok,
szekerek,
végeférfiak
mindenütt
tiszta kezeket
felemelkonvoj.harag
A Veres
partveláthatatlan
imádkozzanak
és tenger
kételkedés
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
Egynélkül.” - 1Tim 2:8
szer
csakazonban
felröppen
a hír, az egyiptomi
Előtte
különleges
imamegsereg közeledik.
Kitör részem,
a pánik aamiről
táborhallgatásban
lehetett
ban. Elõl
az ellenség.
Isten
irántia tenger,
hálávalmögöttük
szeretnék
röviden
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
beszámolni:
Gyülekezetünkben
bemerítésre
aztán
pedig neki esik
Mózesnek:való
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atallal
és egy segítővel
együtt
tanulmáEgyiptomból?
2Mózes 14:
10, 11.
Jobb
nyozzuk
hitünk
alapjait.
Alkalmainkat
lett volna szolgaként meghalni Egyipáltalában
úgy szoktuk
hogy
tomban. Kiderül,
hogy befejezni,
van a népnek
egymásért
imádkozunk.
A
Férfi
hite, de még nagyon gyenge az a hit.ImaHa
est
előtti vasárnap
elmondtam
annak
jól mennek
a dolgok,
tisztelik az
Urat,a
törekvőnek, aki épp értem imádkozott
de ha hogy
balul izgatottan
üt ki valami,
máris
pániakkor,
várom
a másnapi
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
imaestet, de némi aggódás is van benhibás,
hogy
ide
jutottunk?
nem, mert az Internet kapcsolatom az
Mellesleg,
sokgyengélkedett.
keresztyén tart ezen a
utóbbi
napokban
szinten
a hitéletében.
Megható
volt hallanom fiatal testvéMózesnek
eszébe
Isten
remEkkor
őszinte,
gyermeki
hitteljutmondott
ígérete. 2Mózes
6-8. Isten
megígérte,
imádságát
értem,6:külön
kiemelve,
hogy
hogy
megszabadítja
õket azsemmi
egyiptoaz
Internetemmel
se legyen
baj
másnap.
Ahogy
elbúcsúztunk,
bemiak kezébõl,
és beviszi
népét az és
ígéret
fejeztem
az online
meetinget,
földjére. Akkor
tehát,
nem kell teljesen
félni a
megszakadt
az Internet
szolgáltatásom.
jelen veszedelemtõl,
mert
ez csak egy
Felhívtam
a customer
service-t,
de hiába
rövid epizód
a nép életében.
Nem
ez a
ellenőriztünk
újra
és
újra
mindent,
vég, Isten folytatást ígért. Most azúgy
a
tűnt, hogy nálam is, náluk is rendben
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
vannak a beállítások, mégsem működik
szavára.Végül,
Így bátorítja
a népet:
Ne
semmi.
miutánMózes
minden
lehetőséféljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
get kipróbáltunk, abba maradtunk, hogy
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
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
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fomásnap délután kiküldenek valakit, aki
gadhatod el.a Hit
által élhetsz
szabadon,
leellenőrzi
vonalat,
de az sem
biztos,
bár
mindig
üldözötten,
de
ugyanakkor
hogy segíteni fog. Egyszerűen, nem tudgyõzelmesen,
mert az Úr hadakozik
tuk
mi lehet a probléma…
érted.
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A tengerparton
halál tudva
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feküdtem
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hogy
álltak, Isten
megnyitotta
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egypedig
fontos
imaestetszámukkellene
ra az élet kapuját,
és õk nélkül
átléptekalig
a havezetnem,
ami Internet
lelálból az életbe.
hetséges.
Tudtam, hogy a technikai lehetőségeim
végére
hiszen, amit
Ezt a lépést
te se értem,
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az én oldalamról meg lehetett csinálni,
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Berettyóújfalu,
Eötvös helyeztem
u. 2.
na,
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az Úr kezébe
awww.baptista.hu/berettyoujfalu
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ne engedje azt meghiúsulni a technikai
Kedves miatt.
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imádkozást,
anélkül,Magyar
hogy tudott
volna
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a technikai probléma súlyosbodásáról.)
Másnap
reggel, amikor
felébredtem,
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az Isten,
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első
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elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl
és a
hogy a körülményekhez
képest az
szokatszeretetrõl,
melyet tanúsítottatok
Õ
lanul
nyugodtan
aludni.
másoneve
iránt,
amikor tudtam
szolgáltatok
ésAszoldik, hogy
amikor ránéztem
a modemre
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
láttam, hogy csodálatos módon megjavult
és szépen
villogott,
úgy ránk
ahogy
Köszönjük,
hogy
gondoltak
ne-kell.
Tökéletesen
elérhető volt az Internet,
héz
helyzetünkben.
nem
kellett augusztus
ellenőrizni
vonalat,éssőt
Imaházunk
végialeomlása
az imaestután
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a szokásosnál
is simábban
működött
gyunk
afelõl, hogy
Isten megsegít
ben- a
nünket
egy aújközel
és szép
hajlékot építeniketechnika
40 videókapcsolat
istentiszteletek
céljára,
az Õ neve dicsõzelése közben.
(42 résztvevőről
tudok.)
ségére. A Nagyon
munkálatokat
jövõestében
tavasszalvolt
áldásos
kezdjük részünk.
meg, addig
a nem várt
terveKöszönöm
a férfitestvézéssel ésrek
az aktív
engedélyek
beszerzésével
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imádságát,
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által számunkra
összeget:
magunkateljuttatott
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Viszonttestvéreink
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kedves
testvérek,
hogyésegy
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továbbra
is a minket
készülő fiatal
imájára
az Úrra bemerítésre
figyelõ imádságaikat!
Minden
az ÚrIstenünk
csodát áldását
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hogy az
szolgálatukra
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Övéi zavartalanul együtt imádTestvéri
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a Berettyóújfalui
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Testvérek, ne lankadjunk
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ban, még akkor amíg
sem, ha
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Az élet
gyötrelem,
de azért van mit
enni,
2,000
years
ago, Pentecost
marked
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
the beginning of a truly global church
a
tisztességes
temetéshez
való
jogukat
called to reach the nations. As weis
megtarthatták.
Az élet
egy
merõour
kinlódás,
approach
Pentecost
this
year,
world
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
is truly in need of the hope that only
mint aand
semmi,
és úgy sincs
kilátás ennél
Christ
His church
can provide.
On
többre. Fogadjuk
el a (May
helyzetet,
adott
Pentecost
weekend
31 ésoraz June
keretekben
próbáljuk
7),
would you,
your elviselhetõvé
small group,tenni.
and
church
join together
movement
Hányan
tengetik in
az aéletüket
ma of
is
worldwide
prayer, praise, and response
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
that Így
helpstengette
us standaztogether
with a míg
global
életét Izráel
el
church
thathozzá
is suffering?
nem jött
a Szabadító és ki nem
Together
Worship házából.
– Join a virtual
hozta
õket in
a szolgaság
worship gathering featuring praise and
prayer
from aaround
the world on2Mózes
either
Milyen
mi Szabadítónk?
Friday, May 29, or Saturday, with details
találunk egy különös mondaat12:42-ben
BaptistWorld.org/pentecost
tot
Istenrõl.in Focus – On Pentecost,
Together
Virrasztott
az Úrchurch
azon az
remember
the global
as éjszakán,
a family,
amikor
kihozta
õket Egyiptomból.
Ez az
small
group,
or church
through a unique
éjszaka
az Úré volt.
prayer,
illustration,
video, or other focus
evangélium
van
ebben
withMicsoda
free resources
available
at the
link.a
mondatban?
Virrasztott
az personally
Úr. Pedig
Together in Giving
– Give
and
ask your
church
to designate
Izráel
õrizõje
nem
szunnyada portion
és nem
ofalszik.
the offering
received
on virrasztott
Pentecost to
Mit jelent
az, hogy
az
the
Global
Úr “BWA
azon azStanding
éjszakán,Together
amikor kihozta
Response
Plan.” This is a collaborative,
népét Egyiptomból?
worldwide
Baptist
effort
helping
the
Emberileg
szólva
– Isten
mindent
most
vulnerable
around
the
world.
The
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
BWA
has already
more than
100
az éjszakán.
A given
szabadulás
minden
grants
to
provide
food
to
those
facing
mozzanatát személyesen felügyelte,
starvation, send aid into war-torn areas,
minden
pillanatot
figyelõ hygiene
tekintetével
assist
refugees,
and provide
kits
kísért
végig.
Hát
kicsoda
ez
a
rabszolga,
where there is limited health care.
koszos,
az Isten
I realizerongyos
that, for nép,
many,hogy
“Together
in
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
Giving" may feel difficult. But if every
mindentgave
félretéve
Baptist
even figyel
just arájuk?
little, there
1500beévvel
ismét
virrasztott
would
an késõbb
incredible
opportunity
Isten a Gecsemáné
kertben,
azon
toaz collectively
help those
who
area
csütörtöktheéjszakán,
azon athe
pénteken,
suffering
most. Through
BWA's
100+
grants, people
area beazonemergency
a húsvét hajnalon,
amikor
mi
ing
impacted intörtént.
over 60 countries. But
szabadításunk
the Sõt,
needsszemélyes
remain high.
Some experts
bizonyságom
van arbelieve
thatvelem
the Coronavirus
will cause
ról, hogy
együtt virrasztott
az Úr
500
peopleegy
to téli
takeestén,
a stepamikor
back
28 million
évvel ezelõtt
into
poverty.
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
A truly global crisis requires a truly
global
Baptistszabadok,
family to gyõztes
respond.szabaYou
Üldözött
are
a
key
part.
When
we
feel
as
if
dok. Elindultak tehát. Nem volt we
tecannot
change the circumstances,
let us
lekommunikáció.
Nem lehetett mobilgrab
hold of
the Kingdom.
Download
telefonon
rákérdezni
a sor elején,
hogy
our "Standing Together at Pentecost"
hátul
minden
rendben
van-e.
Közel
két
resource kit.
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
This Pentecost,
will youszekerek,
answer thevégecall
juhok, barmok,
toöregek,
stand together
as a global
family united
A Veresyou
tenger
inláthatatlan
the Holy konvoj.
Spirit? Would
join partthis
ján
tábort
vernek,
megpihennek.
EgyPentecost movement in prayer, worship,
szer
csak felröppen
hír, nations?
az egyiptomi
and
generosity
to reacha the
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborStanding
with you az
asellenség.
a global
ban.
Elõl atogether
tenger, mögöttük
church
in
God’s
global
mission,
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The Prosperity
Egyiptomból?
2Mózes 14:Gospel
10, 11. Jobb
lett volna
inszolgaként
a Time ofmeghalni
Plague Egyiptomban. Kiderül,
hogy
van a népnek
By Russel
Moore
hite,
de
még
nagyon
gyenge
az aa hit.
Ha
As the entire world faces
public
jól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
health and economic challenge the likes
de which
ha balul
üt of
ki us
valami,
máris
pániof
none
has ever
seen,
we
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
Kigrifters
volt a
can,
sadly,
see the hucksters
and
hibás,
ide jutottunk?
of
the hogy
“prosperity
gospel” movement,
sok keresztyén
tart ezen
a
andMellesleg,
their enablers,
taking
every
szinten a hitéletében.
opportunity,
once again, to destroy lives
andEkkor
enrichMózesnek
themselves.
This jut
ought
eszébe
Istento
matter
every disciple
of Jesus
Christ,
ígérete.to2Mózes
6: 6-8. Isten
megígérte,
with
like never
before.
hogyurgency
megszabadítja
õket
az egyiptoOn
a
broadcast
of
the
Jim
miak kezébõl, és bevisziThe
népét
azBakker
ígéret
Show last month, the scandal-plagued
földjére.
Akkor
tehát,
nem
kell
félni
a
televangelist hosted Sherrill Sellman
jelen
veszedelemtõl,
mert
ez
csak
egy
a “natural health expert” hawking a
rövid epizódtreatment
a nép életében.
ez a
coronavirus
knownNem
as Silver
vég, IstenOn
folytatást
ígért.
Most az
a
Solution.
the show,
Bakker’s
guest
said
the product
“hasn’tráálljunk
been tested
on
dolgunk,
hogy erõsen
Isten
this
strain
the coronavirus”
but Ne
on
szavára.
Ígyofbátorítja
Mózes a népet:
other
strains
it “hashelyt,
been able
to eliminate
féljetek!
Álljatok
és meglátjátok
ithogyan
withinszabadít
12 hours.”
added
that
megSellman
ma az Úr
bennethe product “has been proven by the
teket! 2Mózes
14:it 13,
government
that
has14.
the ability to kill
Mózes
nem
okosabb,
mint
a nép,
csak
every pathogen it has ever
been
tested
on,
hisz Istenben,
ésand
a hit
beszédét
mondja
including
SARS
HIV.”
Peddling
fake
tovább az to
üldözött
szabadoknak.
treatments
Covid-19
is a violationHaof
both
federal
law.
state of
Isten state
az aki,and
akkor
teljesíti
az The
Õ beszédét.
Missouri
Ebben hittquickly
Mózes.filed a lawsuit against
Bakker
andkérdezte
his production
company,
and
Ha azt
volna valaki
Mózesthe
organization
has
stopped
selling
the
tõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
solution online.
Erre
Mózes Copeland,
csak azt válaszolhatta
Kenneth
standing volna,
behind
hogy:
Nem
tudom.
Ha
azt kéran on-screen banner that valaki
read “STANDdezteAGAINST
volna: Mózes,
mondd meg neING
THE CORONAVIRUS,”
künk, hogyan
instructed
viewersszabadít
to place meg
their Isten
hands
on
the televisions
order to helyzetbõl?
receive their
bennünket
ebbõl ainlehetetlen
healing.
Copeland downplayed
Mózes Elsewhere
csak azt válaszolhatta
volna,
concerns
about
Covid-19,
hogy: Nem
tudom!
Egyet “forget
azonbanabout
tucorona.
anotherértetek,
form és
of a the
flu.”
dok! Az It’s
Úr harcol
lehetetAnd in response to churches not holding
lenbõl istokicombat
tud vezetni,
mert Õ
services
the spread
of az
theÚr.
virus
Ez
a
bibliai
hit.
Hinni
azt
jelenti,
koCopeland said, “I want you in my church.
molyan
veszem
Isten mond,
If
we have
to passazt,
outamit
thermometers.
If ha
we
annak
látszik
is.
find
oneminden
with a ellentmondani
fever, let’s get him
healed
right
Nemthere.”
tudom, hogyan szabadít meg, csak
The ráFlorida-based
várok
és hiszek benne,pastor,
és amit Rodney
nekem
Howard-Browne,
posted
a video
in which
mond, megteszem.
A többi
pedig
az Õ
he
says heÚtat
has cursed
coronavirus
feladata.
nyitni the
a tengeren,
lefé-in
the
name
of
Jesus,
just
as
he
claims
to
keznidone
a harcikocsik
homályt
have
to the Zikakerekét,
virus during
the
bocsátaniseveral
az egyiptomiakra...
a
outbreak
years ago. In mind
a recent
Szabadító
Úr feladata.
viszi véghez a
church
service,
afterÕ acknowledging
szabadítást
Hit által
fothe
guidancekegyelembõl.
to avoid shaking
hands,
gadhatod
el. Hit
által élhetsztoszabadon,
he
instructed
congregants
turn and
greet
one another.
And during
the same
bár mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
service
Howard-Browne
“we are
gyõzelmesen,
mert az Úrsaid
hadakozik
not
stopping
anything.
I’ve
got
news
for
érted.
you.
This
church
will
never
close.
The
A tengerparton a halál kapujában
only time this church will ever close is
álltak,
Isten
pedig megnyitotta
számukwhen the
rapture
is taking place.
This
ra az élet
kapuját,
és õkbecause
átléptekwe
a haBible
school
is open
are
lálból az
raising
upéletbe.
revivalists not pansies.”
Some
all of this because,
Ezt awould
lépést dismiss
te se halogasd!
they would reason, only the most gullible
of people could listen
to these
Lukács
JánosElmer

Gantry
types, selling
almost-literal
Magyarországi
Baptista
Egyházsnake
oil.
But
this
attitude
fails
to
see,
first of all,
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
how many people, worldwide, actually
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2. this
do
listen
to these people.
Moreover,
www.baptista.hu/berettyoujfalu
attitude
is a kind of social Darwinism,
thinking that people gullible enough to
Kedves
Testvéreink
Jézus
fall
for such
frauds deserve
to doKriszso. This
tusban!
is not the way of Christ.
We should
see Magyar
an example
here
Kedves
Amerikai
Baptista
of what has always been true. The
Szövetség!
prosperity gospel claims for itself
„Nem
igazságtalan
az Isten,ofhogy
the
name
and authority
Jesus
elfeledkezzék
a ti cselekedeteitekrõl
és a
Christ, while
hawking a different
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
Õ
Christ and
a different
gospel.az Some
neve
iránt, amikor
szolgáltatok
és szol- to
so-called
evangelicals
are willing
gáltok
a szenteknek.”
6:10) because
accept
all of that, (Zsid
sometimes
of the political power or mass appeal
hogy gondoltak
neofKöszönjük,
these teachers.
The ránk
prosperity
héz
helyzetünkben.
gospel, though, is not Christianity,
Imaházunk
augusztusofvégi
by
any definition
theleomlása
word. ésThe
lebontása
jó reménységgel
va- of
prosperityután
gospel
is a combination
gyunk
afelõl,
hogy Isten
megsegít
benancient
Canaanite
fertility
religion
with
nünket
egy multilevel
új és szépmarketing
hajlékot építeni
a modern
pyramid
istentiszteletek
Õ neve
dicsõ-are
scheme. And céljára,
becauseazthese
teachers
ségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
so media-savvy
and attention-grabbing,
kezdjük
a nemtheir
várt tervemany meg,
peopleaddig
associate
message
zéssel
és az
engedélyek
beszerzésével
with the
message
of Jesus.
foglalkozunk.
These false teachers capitalize on the
Tervünk
és szándékunk
most
vulnerable
around thevégrehajworld—the
tására
fordítani
poor,fogjuk
the lonely,
thea kedves
elderly,testvérek
the sick—
által
számunkra
eljuttatott
összeget:
using
their desperation
as leverage
to sell
$5,000,
azaz ötezer dollárt.
them something.
As we can see in this
crisis,
can end
up getting
Ezútonthis
is leverage
megköszönve
testvéreink
people sick,
overwhelming
medical
segítségét,
kérjük
továbbra is a the
minket
és
systems
for
others,
and
even
killing
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
people. More
than that,
thekívánjuk.
prosperity
szolgálatukra
Istenünk
áldását
gospel leaves people not just exposed to
physical
while
promising them
Testvéri disease,
szeretettel
a Berettyóújfalui
invulnerability,
also leaves people
Baptista
Gyülekezetitnevében:
helpless to the even greater crises of sin
Papp
Dániel lelkipásztor
and death and
judgment.
István gondnok
Following Szatmári
the guidance
issued in
Lisztes Tibor
response to Covid-19
is notpresbiter
about fear
but faith, faith in the one who calls us
===========================
to consider the needs of others ahead
of our own. Those of us who claim
VÁRJ real,
MÉG!
the gospel—the
Christ-anchored,
cross-focused
gospel—should
Józsué 3:16 (2Móz
14,21-22)be the
first to love our neighbors enough to
keep them from illness
and harm
Megállt
a víz.and
to point them away
from
the
wolves
and
toward a GoodMinthogyha
Shepherd. óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra
gyûlt,
MISSIONARY
Fund
feszült,
The purpose: supporting the
hullámra
missionaryhullám
initiatives
of ourhõkölt.
young
Megállt
people. Donations from this
fund
percre,
will be allocated by theegy
Missionary
amíg aBoard
túlsó partra
and Benevolence
at its
mid-year meetings.át The
written
nem értünk.
applications addressed to the MBB
should state theVárj
goals
the
mégand
Uram!
duration of the Kezed
mission
trip,
and
ne vedd el!
should include
amindig
letter itt
of vagyok,
support
Még
from the pastor of the applicant.
még mindig ittcan
vagyunk
sokan.
Contributions
be mailed
to
the Treasurer (address on page 2).
Herjeczki Géza (1977)

9.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
Psalm
46

folytatás az 1. oldalról
1God is our refuge and strength,
help
in trouble.
Az an
életever-present
gyötrelem, de
azért
van mit enni,
2Therefore
we fokhagyma
will not fear,
van
húsosfazék,
és though
uborka, és
the earth give
way való jogukat is
a tisztességes
temetéshez
and the mountains
thekinlódás,
megtarthatták.
Az életfall
egyinto
merõ
heart of the sea,
reménytelenség
és halál. De hát ezis jobb,
3though
its waters
roar
andkilátás
foam ennél
and
mint
a semmi,
és úgy
sincs
the
mountains
quake
with
their
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
surging.próbáljuk elviselhetõvé tenni.
keretekben
4There
is atengetik
river whose
streams make
Hányan
az életüket
ma is
glad the city of God,
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
the holy place where the Most
Így
Hightengette
dwells. az életét Izráel míg el
nem
hozzá aher,
Szabadító
nem
5Godjött
is within
she will és
notkifall;
hozta
õket
a
szolgaság
házából.
God will help her at break of day.
6Nations are in uproar, kingdoms fall;
Milyen
a mivoice,
Szabadítónk?
2Mózes
he lifts his
the earth melts.
12:42-ben
egyiskülönös
7The Lordtalálunk
Almighty
with us;mondatot the
Istenrõl.
God of Jacob is our fortress.
Virrasztott
azwhat
Úr azon
az éjszakán,
8Come
and see
the Lord
has
done,kihozta õket Egyiptomból. Ez az
amikor
the desolations
he has brought on the
éjszaka
az Úré volt.
earth.
Micsoda
evangélium van ebben a
9He makes wars
cease toaz
theÚr.
ends
mondatban?
Virrasztott
Pedig
of the
earth.nem szunnyad és nem
Izráel
õrizõje
He breaks
the bow
shatters
alszik.
Mit jelent
az,and
hogy
virrasztott az
spear;
Úr the
azon
az éjszakán, amikor kihozta
he burns
the shields with fire.
népét
Egyiptomból?
10He
says,
“Be
still, and
knowmindent
that
Emberileg
szólva
– Isten
I
am
God;
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
I will be exalted among the nations,
az
éjszakán.
A in
szabadulás
I will
be exalted
the earth.” minden
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
11The Lord Almighty is with
us;
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
the God of Jacob is our fortress.
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos, rongyos nép, hogy az Isten
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
God
gives value
to you end
to me
mindent félretéve figyel rájuk?
I want
to késõbb
listen very
to
1500 you
évvel
ismétcarefully
virrasztott
this
juxtaposing
of two kertben,
thoughtsazon
now.a
az Isten
a Gecsemáné
And
it is this:
when you
of what
csütörtök
éjszakán,
azonthink
a pénteken,
itazon
is thata Jesus
said
about
what
it
húsvét hajnalon, amikormeans
a mi
toszabadításunk
be human, you
realize the exactitude
történt.
was Sõt,
so személyes
extraordinary
because avan
man
bizonyságom
arcomes
to
him
and
says
to
him
“is
it
ról, hogy velem együtt virrasztott az all
Úr
right
to payezelõtt
taxes to
Caesar?”
And
what
28 évvel
egy
téli estén,
amikor
did
Jesus
say? “Doa you
havebilincsei.
a coin?”
rólam
is lehulltak
rabtartó
The man said, “yes.” He said, “Give me
the coin.”
Heszabadok,
picked upgyõztes
the coin
and
Üldözött
szabalooked
at
the
man
and
said,
“Give
to
dok. Elindultak tehát. Nem volt teCaesar
that
which
belongs
to
Caesar,
lekommunikáció. Nem lehetett mobilbut
give to rákérdezni
God that which
belongs
to
telefonon
a sor elején,
hogy
God.”
The
man
should
have
a
second
hátul minden rendben van-e. Közel két
question.
That asszonyok,
question was,
“what
milliós nép,
gyermekek,
belongs
to
God?”
He
looked
at
the
coin.
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeWhose
image?
Cesar.AGive
to tenger
Caesarpartthat
láthatatlan
konvoj.
Veres
which
belongs
to
Caesar.
Give
to
God
that
ján tábort vernek, megpihennek. Egywhich
belongs
to
God.
The
man
should
szer csak felröppen a hír, az egyiptomi
have
said,
“What belongs
God?”
Jesus
sereg
közeledik.
Kitör atopánik
a táborwould
havea tenger,
said, “Whose
is on
ban. Elõl
mögöttükimage
az ellenség.
you?”
extraordinary
reality
A népThat’s
elõbb the
segítségért
kiált Istenhez,
that
God
gives
value
to
you
end
to
aztán pedig neki esik Mózesnek:me.
Mit
Ravihoztál
Zacharias
tettél velünk, miért
ki minket

2020.
május
3. oldal

Akin még
Isten14:sem
tudJobb
Egyiptomból?
2Mózes
10, 11.
segíteni
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
Szeretnék
de... emögött
hite,
de még segíteni,
nagyon gyenge
az a hit.talán
Ha
nem mindig, de gyakran valamiféle kijól
mennek
a
dolgok,
tisztelik
az
Urat,
fogás húzódik meg. De vajon elképzelde haaz,balul
valami, máris
hető
hogyüt akisegítséget
valamipánimás
kolnak
és bûnbakot keresnek. Ki volt a
teszi
lehetetlenné?
hibás,
hogy ide
Ismertem
egyjutottunk?
idősebb hölgyet, aki
Mellesleg,
ezen a
nehezen tudtasoka keresztyén
portáján atartdolgokat
szinten atartani,
hitéletében.
rendben
főleg átvitt értelemben.
Ekkor is
Mózesnek
eszébe
Többször
előfordult,
hogy jut
az Isten
adósígérete. 2Mózes
6: 6-8.
ságbehajtók
szinte
csakIsten
egy megígérte,
méternyire
voltak
az ajtajától, mielőtt
szehogy megszabadítja
õkettudomást
az egyiptoreztem
volna a és
problémáról
és közbelépmiak kezébõl,
beviszi népét
az ígéret
hettem
földjére.volna.
Akkor tehát, nem kell félni a
Voltveszedelemtõl,
azonban olyan
is, ezhogy
jelen
mert
csaktudoegy
mást
szereztem
róla
–
de
segíteni
nem
rövid epizód a nép életében. Nem ez
a
tudtam, mégpedig egyetlen oknál fogvég,
Isten
folytatást
ígért.
Most
az
a
va: váltig tagadta, hogy neki tartozása
dolgunk,
hogy
erõsen
ráálljunk
Isten
lenne. Ahhoz, hogy esetleg törleszteni
szavára.helyette,
Így bátorítja
Mózes
a népet:
Ne
tudjam
tudnom
kellett
volna,
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
mennyivel tartozik és kinek. De ha nem
hogyan szabadít
maismeri
az Úr bennemondja
meg? Hameg
nem
be? Ha
teket! tagadja?
2Mózes 14:
13, 14.csak egyvalami
váltig
Ilyenkor
marad:
tehetetlenül
bevárni
következMózes
nem okosabb,
mint aa nép,
csak
ményeket.
Hacsak
jut oda,
hogy
hisz Istenben,
és a el
hitnem
beszédét
mondja
beismerje,
valóban
van
tartozása.
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Nem
gyakran
is – IsIsten
azígy
aki,vagyunk
akkor teljesíti
az Õmi
beszédét.
tennel
Ebben szemben?
hitt Mózes.Mindent megtett azért,
hogy ki tudja egyenlíteni tartozásunkat,
Ha Adósságbehajtót
azt kérdezte volnatávol
valaki
Mózesés az
tartsa
portõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
tánktól, lelkünktől. De ehhez az kell,
Erre Mózes
csakbeismerjük:
azt válaszolhatta
hogy
őszintén
Igen,volna,
Istehogy:igazad
Nem tudom.
Ha valaki
azt kérnem,
van. Vétettem
ellened,
tardezte Neked.
volna: Kérlek,
Mózes, engedd
mondd el.
meg
netozok
Köszönöm,
elengeded!
Köszönöm,
hogy
künk,hogy
hogyan
szabadít
meg Isten
már
ki is fizetted
– csak ahelyzetbõl?
magamévá
bennünket
ebbõl a lehetetlen
kell
tennem
a tartozást
is, az elengeMózes
csak –azt
válaszolhatta
volna,
dést,
is! Egyet
Vagy azonban
tehetetlenül
hogy: bocsánatot
Nem tudom!
tukell
lelkünk
mellett
dok!Istennek
Az Úr harcol
értetek,
ésállnia?
a lehetetDallam
http://www.hymntime.
lenbõl is(klikk):
ki tud vezetni,
mert Õ az Úr.
com/tch/non/hu/e/m/b/e/emberhal.htm
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem
amitIstened,
Isten mond, ha
Ember, azt,
halljad
annak minden
látszik is.
Jó hír,ellentmondani
mit üzen neked:
Nem tudom,
hogyan
„Ismerjed
beszabadít
bűnödetmeg,
– csak
mit
ne kapd
meg,
várokS rá
ésérdemelsz,
hiszek benne,
és amit
nekem
Megbocsáthassak
neked:
mond, megteszem.
A többi
pedig az Õ
feladata.Megtisztítsam
Útat nyitni aszívedet!”
tengeren, lefékezni Bennünk
a harcikocsik
kerekét,
homályt
nincsen semmi jó,
bocsátaniAlkotónkhoz
az egyiptomiakra...
mi méltó. mind a
Szabadító
Úr feladata.
Õ viszi véghez a
Önző,
büszke természet,
szabadítástAzkegyelembõl.
Hit által fojellemzi éltünket.
a halál!
gadhatodBűnnek
el. Hit zsoldja
által élhetsz
szabadon,
Érzed
is: rászolgáltál.
bár mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
gyõzelmesen,
az Úr hadakozik
Jóvá mert
tenni bűnödet,
érted. Ember, néked nem lehet!
A tengerparton a halál kapujában
álltak,
pedig
megnyitotta
“OurIsten
desires
make
clear whatszámukour god
ra az
kapuját,
és õk
átléptek
is:
thisélet
world,
or God;
our
name, aorhahis
name;
ouréletbe.
fame, or his fame. Our desires
lálból az
are not what we worship. They are our
Ezt a lépést
te sewe
halogasd!
worship.
And what
desire most is our
God.” - John PiperLukács János

Mind hiába,
mit te Egyház
adsz,
Magyarországi
Baptista
Mindaz,
mit
te
áldozhatsz.
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Drága lelkünk váltsága,
4100 Berettyóújfalu,
Egy-egy lélekEötvös
záloga!u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Mit fogsz tenni? – Mit tehetsz?
Kedves
Testvéreink
KriszTiszta
szívű hogyJézus
lehetsz?
tusban! Hogy újítod meg magad,
Kedves
Amerikai
Baptista
Hogy
UradnakMagyar
szót fogadj?
Szövetség! Magadtól életre kélj,
És többé ne vétkezzél?
„Nem igazságtalan
az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
Szó sincs
róla!
– Az nem megy!
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
az Õ
Egy
segíthet
itt: csak Egy
neve iránt,
amikor
szolgáltatok
és szolvívta ki a (Zsid
győzelmet,
gáltok a szenteknek.”
6:10)
Így szólt: „Elvégeztetett!”
Állta
adósságodat:
Köszönjük,
hogy
gondoltak ránk neTörli tartozásodat!
héz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
ha Istened valebontása Boldog
után jóvagy,
reménységgel
gyunk afelõl,
hogy
Istenbűnt
megsegít
Nem ró
fel már
neked!bennünket egyJézus
új ésmeghalt
szép hajlékot
éretted,építeni
istentiszteletek
céljára,
az Õ neve dicsõJóvá
téve vétkedet:
ségére. A
munkálatokat
tavasszal
Higgyél
Benne! –jövõ
így öröm,
kezdjük meg,
addig
a nem
várt terveBéke
részed
örökkön!
zéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
„Hajtsd, Uram, hozzám füled,
Tervünk
Mités
itt szándékunk
kérek, ó, add végrehajmeg!
tására fogjukDrága
fordítani
kedves
igéda erre
inttestvérek
–
által számunkra
eljuttatott
összeget:
Mondd: ‘Legyen
hited szerint!’”
$5,000, azaz
ötezer
dollárt.
Jézus
senkit
el nem vet –
Határtalan
szeretet!
Ezúton is megköszönve
testvéreink
segítségét, kérjük
továbbra
is a minket és
Williams Alexanderné
az Úrra figyelõ
imádságaikat!
Minden
(Ének:
Charles Wesley)
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri
szeretettelFOHÁSZ
a Berettyóújfalui
PÜNKÖSDI
Baptista Gyülekezet nevében:
„És amikor a pünkösd napja eljött,
Dániel lelkipásztor
mindnyájanPapp
egyakarattal
együtt
Szatmári
voltak.” ApCsel 2,1 István gondnok
Lisztes Tibor presbiter

Szentlélek Úristen
===========================
adventi lelkülettel
előttedVÁRJ
állunk, MÉG!
várunk!
Józsué
3:16 (2Móz
14,21-22)
Kapaszkodunk
ígéretedbe,
szívünkben vágy ég
Megállt a víz.
rendületlen.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
Várunk, hogy vezess,
megállt,
várunk, hogy erőt adj,
s rakásra gyûlt,
várunk, hogy vigasztalj!
Igen! Arra várunk, hogy: feszült,
ölts magadra,
hullám hullámra hõkölt.
Szentlélek Úristen,
Megállt
hogy Benned éljünk! egy percre,
amíg a túlsó partra
Urald életünket,
át nem értünk.
használd lábunkat,
kezünket,
Várj még Uram!
és töltsd be
Kezed ne vedd el!
szívünket erőddel,
Még mindig itt vagyok,
pünkösdi
tűzzel!itt vagyunk sokan.
még mindig
Herjeczki Lídia
Herjeczki Géza (1977)

2010.
10.
oldalszeptember

2020.
május
3. oldal

Egyiptomból?
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
Érthetetlen
érzelmeink
(2)
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

folytatás
1. oldalról
Az előzőaz
cikkben
a szomorúságról írtam
bolondul.
Most
megfordul
szerep,
Az élet gyötrelem, de azért vanamit
enni,
mert most a bolond olvasónak szeretnék
van
húsosfazék,
fokhagyma
és
uborka,
és
írni. Mert a Példabeszédek 29:11 írja:
a
tisztességes
temetéshez
való
jogukat
“Egész indulatát szabadjára ereszti azis
megtarthatták.
Az életember,
egy merõ
kinlódás,
ostoba…”
A dühös
akire
igaz
reménytelenség
és
halál.
De
hát
ezis
jobb,
hogy azért csapkod és ordibál, mert
mint a semmi,
és úgy és
sincs
kilátás
ennél
csapkodott
és ordibált,
mivel
szégyelFogadjuk
el ajobban
helyzetet,
és az adott
litöbbre.
az egészet,
még
csapkod
és
keretekben
elviselhetõvé
ordibál.
Az próbáljuk
egész őrült
kört végültenni.
egy
Hányan ziháló
tengetik
azkongás
életüket
ma is
fájdalmasan
üres
a fejben,
ezzel
a rabszolga-gondolkodással?
ami
megállítja,
de akkor már késő. Akéletét Izráel
el
kor Így
már tengette
csendes az
romhalom,
jobbmíg
esetben
családtagok,
vagyésdöbbent
nemzokogó
jött hozzá
a Szabadító
ki nem
tekintet
fogadja,
és a jólházából.
ismert érzés, a
hozta õket
a szolgaság
szégyen. Ismerős? Figyeljük meg, hogy
mennyi
celebrity-nek
elnéznek 2Mózes
számos
Milyen
a mi Szabadítónk?
jellemhibát,
alkoholizmust,
hűtlenséget,
12:42-ben találunk egy különös mondagyerekmolesztálást,
mindent, csak az
tot Istenrõl.
indulatos
haragot
Rögtön
Virrasztott
aznem.
Úr azon
az elveszted
éjszakán,
a amikor
“coolságodat”.
A
minket
körülvevő
kihozta õket Egyiptomból. Ezviaz
lág
kész az
éjszaka
azítélettel.
Úré volt.Az indulatos harag a
lélek okádása, minden kijön amit el akaevangélium
van ebben
runkMicsoda
rejteni, és
szembeszaglik
velünk.a
mondatban?
Virrasztott
az
Úr.
Pedig
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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
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
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,
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
szabadításunk történt.
Sõt, személyes bizonyságom van arról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

2020.
május
3. oldal

Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
lett volna szolgaként meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
jól mennek a dolgok, tisztelik az Urat,
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
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben hitt Mózes.
Ha azt kérdezte volna valaki Mózestõl: Mikor teljesíti Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom. Ha valaki azt kérdezte volna: Mózes, mondd meg nekünk, hogyan szabadít meg Isten
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
hogy: Nem tudom! Egyet azonban tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetlenbõl is ki tud vezetni, mert Õ az Úr.
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, komolyan veszem azt, amit Isten mond, ha
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
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János
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ÉRTHETETLEN ÉRZELMEINK (2)
folytatás a 10. oldalról
1. A harag hiánya
Lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy a
harag egy “csúnya” érzés, vagy hogy
ilyet egy szeretetteljes ember nem érez.
Ám így gondolkodni sem nem helyes,
sem nem tanácsos. Ha szeretünk valakit
vagy valamit, akkor haragudni fogunk
- mondta Tim Keller. Ha veszély fenyegeti az öt éves kislányunkat, akkor jogosan lángol fel bennünk az apai harag.
Korunk egyik sekélyes megközelítése,
amikor a szeretetet szembeállítják a haraggal, mintha ellentétpárok volnának.
Pedig sokszor a harag bizonyítja, hogy
mennyire szeretünk valamit vagy valakit. Ha a szeretetnek van ellentétpárja,
az sokkal inkább a közöny, semmint a
harag. Ezért az első kérdés, hogy szoktunk e haragudni olyan dolgok miatt,
amiket szeretnünk kellene. Mert ha
nem, akkor vagy nem figyelünk, vagy
nem szeretünk. Fellángol e bennünk a
harag, mikor mondjuk igazságtalanság
éri az egyik kollégánkat a munkahelyén,
vagy mikor drogozó fiatalokat látunk?
Mert ha ilyenkor nyugodtak maradunk,
az nem a lélek gyümölcse. A harag mindig ott kezdődik, hogy észrevesszük azt,
hogy a dolgok nem úgy vannak, ahogy
kellene. “Amikor ezt Jézus észrevette,
megharagudott, és így szólt hozzájuk…”
Márk 10:14 Sokszor csak úgy elmegyünk amellett, hogy az ami “van” és
aminek “lennie kéne” nem egyezik; de
különös kegyelem, mikor ezt észreves�szük. Ezért mondta Luther, hogy ahhoz,
hogy jól imádkozzon, haragudnia kell.
Hogyan tudnánk esedezni azért, hogy a
dolgok másképp legyenek, ha csak közönyösen szemlélődnénk?
Ez el is vezet a második problémához.
2. Amikor bolond módon cselekszünk
Jakab apostol valószínűleg sokat tudott a haragról, mert így írt: “Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember
gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert ember
haragja Isten igazságát nem munkálja.” (Jakab 1:19-20) Itt fontos kiegyensúlyozni azt, amit eddig írtam, mert az
alapján úgy tűnhet, mintha minden további nélkül arra bíztatnám az olvasót,
hogy élje ki a haragját. Nem ez a szándékom; sokkal inkább Jakab apostol
szavait szeretném én is megerősíteni! A
haragot legtöbbször elvesztegetjük, mert
túl gyorsan reagálunk. Az érzelmeink
rögtön megtalálják az utat a szájhoz, a
lábhoz és a kézhez. Ne lepődjünk meg
ezen, a harag mindig azt akarja, hogy
cselekedj. Ez a dolga. A mi dolgunk pedig az, hogy gondolkodjunk. Higyjétek
el, elsősorban magamnak írom ezeket.
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Mennyire jó lenne Luthertől eltanulni a
harag-imádkozás, vagy a harag-prédikáció reflexet, mert néha jó lenne egy prédikációt elmondani magunknak. Még
akkor is, amikor igazunk van, amikor
jogos a harag. A fenti Jakab idézet egy
“azért”-tel kezdődik, tehát illik megkérdezni, hogy “miért” is? Mert “minden
jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való” (Jakab 1:17). Mert
kegyelemből élünk. Mert tombolhatok
én naphosszat, az Isten egy szava többet
ér, egyetlen cselekedet Istennel többet
használ, mint ezer nélküle. Ne vesztegessük el a haragot azzal, hogy bolondok leszünk, mint Nábál.
3. Amikor nem tartunk bűnbánatot
Végezetül pedig: a harag rámutat a
bálványainkra. Mert ne legyenek illúzióink, legtöbbször nem jogosan haragszunk, és nem a valósággal van a baj,
hanem a vágyainkkal. Minden egyes
pillanatban, amikor dühösek leszünk, az
tökéletes bepillantást ad a lélek mélységes bugyraiba. Ha nem állsz le, és nem
kérdezed meg, miért haragszol, akkor
elvesztegeted a haragot.
Vegyünk egy egyszerű példát. Mikor
legközelebb vezetsz, és a lámpa hirtelen pirosra vált, és egy nagyot csapsz a
kormányra, akkor javaslom gondolkozz
el azon, hogy most miért is haragszol?
Hasonló kérdést tett fel Isten Káinnak is
(1 Mózes 4:6). Terápiás kérdés ez, ami
azt akarta elérni, hogy Káin gondolkozzon, hogy nem is Ábel miatt haragszik,
az csak a felszín. Te sem a piros lámpára haragszol. Ha megválaszoltad, hogy
miért haragszol, a következő kérdésed
az legyen, amit Isten kérdezett Jónástól:
jogosan haragszol? Ez annyira fontos
kérdés, hogy Isten kétszer is megkérdezte (Jónás 4:4 és 9). Ha nem lassulsz
le, hogy feltedd ezeket a kérdéseket,
akkor nem csak hogy bolondul fogsz
cselekedni, de elvesztegeted, hogy meglásd azokat a rejtett bálványokat, amik
ott kuporognak rejtőzködve, és az igazi
istenei az életednek. Lehet hogy a bankszámlánk, lehet hogy a családunk, lehet
hogy a karrierünk, lehet hogy az egészségünk, lehet hogy a kényelmünk, lehet
hogy az imázsunk, kinek mi. Kevesebb
kijózanítóbb “áhítat” van annál, mint
amikor végiggondolom egy veszekedés
után, hogy most tényleg a gyerekem bűnére haragudtam, vagy arra, hogy belegázoltak egy dédelgetett bálványomba.
Dr. Árgyelán Miklós

FEJEZD BE, VAGY EGÉSZÍTSD KI
(És hol van megírva?)
Kérdések Gerzsenyi Sándor: Bibliai
fejtörő című könyvéből (Pécs, 2004.)
1. Az én lábaimnak szövétneke a te ...
2. Azért ha valaki Krisztusban van, új
teremtés az ...
3. Füves legelőkön nyugtat engem ...
4. Boldogok, akiknek szívük tiszta ...
5. Bizodalmad legyen az Úrban teljes
elmédből ...
6. Mert a mi országunk mennyekben
van ...
7. Gyönyörködjél az Úrban ...
8. Taníts minket úgy számlálni ...
9. A hit pedig a reménylett ...
10. Ha pedig küzd is valaki …
11. Asztalt terítesz nékem ...
12. Mert mindnyájan vétkeztek, és ...
13. Igaz beszéd ez és teljes ...
14. Mert úgy szerette Isten e világot ...
15. Áldott az a férfiú ...
16. Az Úrnak, a te Istenednek nevét
hiába ...
17. Azért ha a Fiú megszabadít ...
18. Ez az a nap, amelyet az Úr ...
19. Boldog ember az, aki nem jár ...
20. Mert azért halt meg és ...

JÓEL PRÓFÉTA NYOMÁN
Miféle fegyver szerencsés, midőn
bús sáskahad, felhőzve napot,
éji gyászt borít ránk délidőn,
s varázsol kertből sivatagot?
Élő víz mikor s hogy árad,
életre kelteni kiszáradt
mezőkön elalélt nyájat?
Minden kéz hiába fárad,
erőt merít'ni nincs mivel.
Halálos álom borulhat ránk,
ha bajba kerülve hallgat a szánk.
Ó, ha nincs ébredés, sírni kell!
Szívet szaggatón, mígnem eljő
könnyeink kamatja: áldás-eső.
Szilágyi József

