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Radikális reformáció: a mi reformációnk
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választotthelyzetbõl?
nemzetség,
bennünket
ebbõl a lehetetlen
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Boeglin:
Józsué
3:16 (2Móz 14,21-22)

URAM, CSAK EGY SZÓT!

Megállt
a víz.
Kell, hogy Te légy minden
beszéd
Minthogyha óriási kéz
mibennünk:
tartottalendülés,
volna föl,
Igen s a Nem, lemondás,
megállt,a
Mert – lám! – Előtted tört hangszer
s rakásra gyûlt,
nyelvünk.
feszült,
Álnokság minden, düh és zendülés,
hullám
hullámra
hõkölt.
Júdás-sarukban kúszik kedvünk
gyáván
Megállt
Gyors, fülledt csókért s nincsen
egy percre,
enyhülés.
amíg a túlsó partra
A gondolat, mint bűntől
Sátán,
át részeg
nem értünk.
Az utcán gajdol s rossz gyönyört
kínálgat
Várj még Uram!
Eltékozolt, szent eszme-kincsek
árán.
Kezed ne vedd
el!
Uram, csak egy
s megnyugszunk
Mégszót
mindig
itt vagyok,
Tenálad.
még mindig itt vagyunk sokan.
(fordította: Vitnyédi Németh István)
Herjeczki Géza (1977)
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AÜLDÖZÖTT
HIT KRISZTUSRA
TEKINT
SZABADOK
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való
állhatatossággal
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azjogukat
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kilátás
ennél
Életünk egészéről szól; arról, akik vatöbbre.Akiben
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„fellegébe”
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a miaSzabadítónk?
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Ma,
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mondazást,
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abból táplálkozó
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törvény
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állást,
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tek.
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életük
amikor
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Ez és
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élet
és
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Micsoda evangélium
van ebben
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mégis, már
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Úr.új,Pedig
testáns
felekezetek
is
ellenséges
induIzráel õrizõje nem szunnyad és nem
lattal
voltak
irántuk.
őket. Jó
alszik.
Mit jelent
az, Üldözték
hogy virrasztott
az
esetben
megtűrtekként,
a legtöbbször
Úr azon
az éjszakán, de
amikor
kihozta
menekülés
közben vigyázták az ”udnépét Egyiptomból?
vart”, kisebb-nagyobb házközösségeiket
Emberilega német
szólvaHaushaben
– Isten mindent
(elnevezésük
szóból
félretett
és
csak
az
Õ
népére
figyelt azon
ered). Hitüket próbáló körülmények
köaz éltek
éjszakán.
A szabadulás
zött
és dolgoztak,
mégsemminden
váltak
mozzanatátfélelmeik
személyesen
felügyelte,
panaszkodó,
közé szoruló
emminden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
berekké. Állhatatosak voltak, mert a jökísért végig.
Hát kicsoda
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nép, hogy
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koruktól
írni ésazolvasni
személyesen
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Orvosaik
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figyelSzép
rájuk?
mek
bizalmát
élvezték.
festésű fa1500 évvel máig
késõbb
virrasztott
zekas-munkáik
is aismét
gyűjtők
féltett
kincsei
- mert
silány áru nem
kerülhetett
az Isten
a Gecsemáné
kertben,
azon a
kicsütörtök
a Krisztust-követők
keze alól.   
éjszakán, azon
a pénteken,
azon
a húsvét
hajnalon, amikor
a mi
Később,
a Hollandiában,
majd Angszabadításunk
liában
létrejövőtörtént.
korai baptista gyülekezetek
a habánokbizonyságom
fajansz művészetét
Sõt, személyes
van armessze
meghaladó
értékekkel
gazdagíról, hogy
velem együtt
virrasztott
az Úr
tották
a környezetüket.
lelkiismereti
28 évvel
ezelõtt egy téliA estén,
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szabadságnak
és a amodern,
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kus társadalmi létnek voltak az úttörői –
először
saját példájukkal,
majd másokat
Üldözött
szabadok, gyõztes
szabaisdok.
arra Elindultak
nevelve. Folytonos
zaklatásnak
tehát. Nem
volt tekitett
és az üldöztetések
lekommunikáció.
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modern Amerika
az
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vernek,
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elődeink biblikus
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az egyiptomi
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Isten megígérte,
suknak
és ahhoz
(erőt) ad a
hogy egészen
megszabadítja
azlényege
egyiptohitük,
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és Mózes
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és függ
a hit abeszédét
mondja
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(újra),
akikebbõl
kiszolgálják
a korszellemet;
Mózes
csak azt
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azt
mondta,
sőt amit
parancsba
adta: ha
molyan veszem azt,
Isten mond,
Menjetek, menjetek, menjetek!
annak
minden
ellentmondani
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így bátorítot: "És íme, én veletek vagyok
Ezt anapon
lépést atevilág
se halogasd!
minden
végezetéig!"
Szeverényi
JánosJános
ev. lp.
Lukács

Istennek
van Egyház
ideje
Magyarországi
Baptista
Berettyóújfalui
Gyülekezet
NekedBaptista
nem biztos
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.
1„Gondolj Teremtődre ifjúságod
idején,
www.baptista.hu/berettyoujfalu
míg
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nem érkeznek azok az évek, melyekről
Kedves
Testvéreink
Jézus Kriszezt mondod:
nem szeretem
őket!
tusban!
2míg el nem sötétedik a nap világa meg
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a ti cselekedeteitekrõl
és a
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is félnek,ésés
Imaházunk
augusztus
végi leomlása
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körös-körül
siratók
ségére. A
munkálatokat
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a Krisztussal
való MÉG!
személyes találkozásVÁRJ
hoz. Még így sem válik könnyűvé ez az
Józsué 3:16
14,21-22)helyett
életszakasz,
de(2Móz
reménytelenség
remény hatja át, a boldog bizonyosság a
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még mindiga ittpusztulásodra
vagyunk sokan.vár.
Miért hagyod?
Herjeczki (Áhítat,
Géza (1977)
Szommer Hajnalka
2020.)

5.2010.
oldal szeptember

2020.
3. október
oldal

2Mózes 14: 10, 11. Jobb
Magyarországi
GondolatokEgyiptomból?
a bemerítésről
(második, Baptista
befejezőEgyház
rész)
lett volna szolgaként meghalni Egyip- Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
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Õ
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igehirdetésnek
nevezni. kiált
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Mit
van
szüksége.
adatott
más
tettél
velünk, Mert
miért nem
hoztál
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Így bátorítja Mózes
a népet: Ne
elveszett lélek érdekében.
féljetek!
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el. Hit által élhetsz
szabadon,
ket,
megkeresztelvén
őket…
és tanítván
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rólam
is lehulltak
rabtartó bilincsei.
Hogyha
nemszabadok,
volnál, Jézus,
vélük,
Üldözött
gyõztes
szabaSokféle
bajtól
tarthanánk.
dok. Elindultak tehát. Nem volt teSzüntelen aggódhatnánk
értük; mobillekommunikáció.
Nem lehetett
Ámde Te gondolsz mindig ránk.
telefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul
rendben
van-e. Közel két
Veddminden
őket áldó
szent karodba,
milliós
nép,
asszonyok,
gyermekek,
Hótisztán
tartsd
meg szívüket;
öregek,
szekerek, végeElméjükjuhok,
oktasdbarmok,
mondásodra,
láthatatlan
konvoj.
A őket!
Veres tenger partBűntől és bajtól
óvd
ján tábort vernek, megpihennek. EgyÚj nevet,
tisztát adjaőnékik,
szer
csak felröppen
hír, az egyiptomi
Írd beközeledik.
az élet könyvébe,
sereg
Kitör a pánik a táborS haElõl
Néked
éltek mögöttük
hűen végig,
ban.
a tenger,
az ellenség.
őket az égbe.
AMajd
nép vezesd
elõbb segítségért
kiált Istenhez,
aztánM.
pedig
neki esik Mózesnek:
Mit
Heusser-Schweizer
(HH628)
tettél velünk, miért hoztál ki minket
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Egyiptomból? 2Mózes 14: 10, 11. Jobb
CHICAGO
lett volna szolgaként
meghalni Egyiptomban. Kiderül, hogy van a népnek
Július
26-án
együtt
örvendeztünk
hite,
de még
nagyon
gyenge
az a hit. Ha
Lukács
Péterrel
és
Abigail-el
második
jól mennek a dolgok, tisztelik az
Urat,
gyermekük,
Oliver
Noah,
valamint
Kode ha balul üt ki valami, máris pánivács
Tamás
és Timea
első gyermekük,
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
Ki volt a
Tamás
bemutatásán.
hibás, hogy
ide jutottunk?
Lukács
János
lelkipásztor
Mellesleg,
sok
keresztyénigei
tartköszönezen a
tése
előbb
mind
a
két
házaspár
felé szólt.
szinten a hitéletében.
1Kor 15:51 szerint “mindnyájan ugyan
Mózesnek
eszébe jut Isten
nemEkkor
aluszunk
el, de mindnyájan
elválígérete. 2Mózes
6-8. Isten
megígérte,
tozunk.”
Ezt Pál 6:
apostol
a feltámadással
hogy megszabadítja
egyiptokapcsolatban
mondta,õket
de aazkisgyermemiak
kezébõl,
és
beviszi
népét
az
ígéret
kes házaspárok valóságosan átélik
enföldjére.
Akkora szavait.
tehát, nem
kell
félni a
nek
az igének
Nem
mindenki
jelen veszedelemtõl,
mert ez csak…egy
alszik,
főleg az első hónapokban
de
az
bizonyosan
hogyNem
a házban
rövid
epizód a állítható,
nép életében.
ez a
mindenkinek
az élete megváltozik,
vagy
vég, Isten folytatást
ígért. Most az
a
elváltozik.
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
Lehetett
a fáradságot
érintetszavára.
Ígylátni
bátorítja
Mózes a az
népet:
Ne
tek
arcán.Álljatok
:)
féljetek!
helyt, és meglátjátok
Tomika
szülei nem
hogyan
szabadít
meg tartoznak
ma az Úr hitvalló
bennekeresztséget
gyakorló
teket! 2Mózes 14: 13, 14.gyülekezethez.
Apukája a Chicagói Főkonzulátus első
Mózes
nem okosabb,
a nép,szerecsak
számú
vezetője.
Tamás mint
és Timea
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, kotik
a gyülekezetünket,
kapcsolamolyan
veszem azt, amitbaráti
Isten mond,
ha
tot
ápolnak
velünk,
és
ők
kérték,
annak minden ellentmondani látszikhogy
is.
gyermekükért
a mi szabadít
szokásunk
Nem tudom, hogyan
meg,szerint
csak
imádkozzunk.
Értékeljük
a barátságukat
várok rá és hiszek
benne, és
amit nekem
és
örömmel
tettünk
eleget
kérésnek.
mond, megteszem. A többia pedig
az Õ
A
Kovács
házaspárnak
szóló lefébátofeladata. Útat nyitni a tengeren,
rítás 5 Mózes 6:4-6 alapján hangzott,
kezni a harcikocsik
kerekét,
homályt
különösen
az apuka felé.
Istennek
van
bocsátani
az
egyiptomiakra...
mind a
véleménye az életünk minden kérdését
SzabadítóAÚr
feladata.
Õ viszidolga
véghez
a
illetően.
férj,
az édesapa
megszabadítást
Hit által
foismerni
Istenkegyelembõl.
gondolatait, azokat
szemégadhatod
el. Hit által
élhetsz szabadon,
lyesen
befogadni
és gyakorlattá
tenni a
bár mindigAz
üldözötten,
de ugyanakkor
családban.
a tapasztalat,
hogy ha ez
történik,
a feleség
örömmel
a férgyõzelmesen,
mert
az Úr követi
hadakozik
jét,
a gyermek(ek) pedig lelkileg és fiziérted.
kailag
egészségesen afejlődnek.
A tengerparton
halál kapujában
álltak,
Isteneredetileg
pedig megnyitotta
számukTamás,
arám név,
és azt
ra az élet
kapuját,
és nyelvben
õk átléptek
a hajelenti,
iker.
A görög
fonetikalálból
az életbe.
ilag
hasonló
a hangzása, ezért átvették,
ugyanis
Tamástejelentése
görögül: csoEzt a lépést
se halogasd!
dálatos. Tomika egy csodálatos és tökéletes ajándék Istentől.Lukács János

A Lukács házaspárhoz
az Ézsaiás
Magyarországi
Baptista Egyház
59:20-21
ígérete
szólt.
„És
eljő
Sionnak
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
a4100
megváltó,
és
azoknak,
akik
Jákóbban
Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
megtérnek hamisságokból, szól az Úr.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
És én ővelök ily szövetséget szerzek, szól
az Úr: lelkem, amely rajtad nyugoszik,
Testvéreink
KriszésKedves
beszédeim,
amelyeketJézus
szádba
adtam,
tusban!
el nem távoznak szádból, és magodnak
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok 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
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter

===========================
szájából, és magod magvának szájából,
így szól az
Úr, mostantól
VÁRJ
MÉG!mind örökké!”
Azért imádkozunk,
Istennek ez
Józsué
3:16 (2Móz hogy
14,21-22)
az ígérete teljesedjen be Péter és Abigail
utódain, fiaikon, Dominik és Olivér, és
Megállt a víz.
azok fiain mostantól mindörökké!
Minthogyha
kéz leOlivér nevének jelentéseóriási
latinból
tartotta
volna föl,
fordítva: olajfa ültető.
Második
neve,
megállt,
Nóé jelentése: nyugalom, vigasztalás,
s rakásra gyûlt,
hosszú életű.
feszült,
Az igei tanácsokat követően
a lelkihullámazhullámra
hõkölt.
pásztor felolvasta
ároni áldás
monMegállt
datait Tamás és Olivér nevével.
A gyüpercre,
lekezet hangos ámen-nel egy
erősítette
meg
a túlsó
partra
a fiúkra mondott amíg
áldást.
Lukács
testvér
előbb Tomikát, majd át
unokáját,
Olivért
nem értünk.
vette az ölébe és imádkozott értük.
Az ima után Lukács
köszönVárjErzsike
még Uram!
tötte a két házaspárt
a 121.
Kezed
neZsoltár
vedd el!szavaival és átnyújtott
nekik egy-egy
ajánMég mindig
itt vagyok,
dékot.még
További
köszöntések
mindig
itt vagyunkhangzottak
sokan.
el énekben, zenében és versben.
Lukács
János
Herjeczki
Géza
(1977)

8.2010.
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I Have an Hour
a Day to Read
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
—
How Much
Should Be Bible?
folytatás
az 1. oldalról

By John Piper
Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
- "How
can I best
balance Bible
reading
van
húsosfazék,
fokhagyma
és uborka,
és
with
reading
other
books?
Specifically,
a tisztességes temetéshez való jogukat ifis
I megtarthatták.
have only one Az
hour
daymerõ
to read,
how
életaegy
kinlódás,
would
you
suggest
I
allocate
my
time
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
between the Bible and other books?”
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk
el a helyzetet, és az adott
Where
to Read?
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
That’s
a nice
specific
to ask
Hányan
tengetik
az way
életüket
ma it,
is
isn’t
it?
You’ve
got
one
hour,
you’ve
ezzel a rabszolga-gondolkodással? got
your Bible, and you’ve got some other
Így—tengette
az életét
míg is
el
books
tell me what
to do. Izráel
Wow. This
nem
jött
hozzá
a
Szabadító
és
ki
nem
risky though. It is risky to tell somebody
hozta
a szolgaság
házából.
how
to õket
apportion
their time
between the
Bible — the very word of God — and
Szabadítónk?
2Mózes
otherMilyen
books.aImi
will
give a very specific
12:42-benin
találunk
egy különös
suggestion
just a moment.
Butmondafirst a
tot Istenrõl.
couple
thoughts.
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,
When Ipillanatot
read this figyelõ
question,
I wasn’t
minden
tekintetével
sure
of books
he had
kísértwhat
végig.kind
Hát kicsoda
ez a rabszolga,
inkoszos,
mind. rongyos
Is he asking
aboutaz Bible
nép, hogy
Isten
reading
versusgondoskodik
reading róluk,
Pilgrim’s
személyesen
és
Progress,
Packer’s
Knowing
mindent félretéve
figyel
rájuk? God,
Calvin’s
Or isismét
he asking
about
1500Institutes?
évvel késõbb
virrasztott
reading
versus kertben,
reading Sports
az Istenthea Bible
Gecsemáné
azon a
Illustrated,
or National
csütörtök éjszakán,
azon Geographic,
a pénteken,
or a novel, or a manual on how to be
azon
a
húsvét
hajnalon,
amikor
a mi
a mechanic, or assigned school texts?
szabadításunk
történt.
What is he asking?
Sõt, személyes bizonyságom van arról,
hogy velem
Consider
the együtt
Ant virrasztott az Úr
28
évvel
ezelõtt
téli estén,
Let me say aegy
word
about amikor
Bible
rólam isversus
lehulltak
rabtartó
bilincsei.
reading
the aquest
for knowledge
in general outside the Bible. Because I
gyõztes
szabacan Üldözött
imagine aszabadok,
person saying,
“Well,
if
dok.
Elindultak
Nem
tethe
Bible
is the verytehát.
word of
the volt
Creator
lehetett
mobiloflekommunikáció.
the universe, whyNem
would
you not
just
telefonon
rákérdezni
sor and
elején,
hogy
stay
with your
Bible alladay
listen
to
God?
goodness
sakevan-e.
— he’sKözel
God!”két
hátulFor
minden
rendben
milliós
nép,toasszonyok,
gyermekek,
The answer
that question
is that the
öregek,
barmok,
szekerek,
Bible
tellsjuhok,
you not
to: “Go
to thevégeant,
A her
Veres
tenger
Oláthatatlan
sluggard; konvoj.
consider
ways,
andpartbe
ján tábort
vernek,
megpihennek.
Egywise”
(Proverbs
6:6).
In other words,
close
and agohír,
outazand
look at
szer your
csak Bible
felröppen
egyiptomi
anything
and learnKitör
something
the
sereg közeledik.
a pánikfrom
a táborworld.
“Consider
lilies ofazthe
field”
ban. Elõl
a tenger,the
mögöttük
ellenség.
(Matthew
6:28).segítségért
Close yourkiált
Bible
and go
A nép elõbb
Istenhez,
look
at pedig
some lilies.
“Look
at the birds
aztán
neki esik
Mózesnek:
Mit
oftettél
the air”
(Matthew
your
velünk,
miért 6:26).
hoztálClose
ki minket
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Bible
and go 2Mózes
look at 14:
the 10,
birds
the
Egyiptomból?
11.of
Jobb
air.
Don’t
just
read
the
Bible;
read
lett volna szolgaként meghalni EgyipGod’s world as well as God’s word.
tomban. Kiderül, hogy van a népnek
And
course,
Bibleaztells
hite,
de of
még
nagyonthe
gyenge
a hit.usHato
work
with
our
hands,
to
provide
jól mennek a dolgok, tisztelik aza living
Urat,
(1 Thess 4:10–12). But you learn how
de
ha
balul
üt
ki
valami,
máris
pánito be a tent maker like Paul, or a doctor
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
Ki Jesus’s
volt a
like
Luke,
or a carpenter
like
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
father, or a professional fisherman like
Mellesleg,
keresztyén
tart ezen
a
Peter
not by sok
reading
your Bible.
The
szinten
a hitéletében.
Bible
doesn’t
tell you which stitches hold
Ekkor
Mózesnek
tents
together
when theeszébe
leatherjut
getsIsten
wet.
ígérete.
2Mózes
6: 6-8.
Istendesigned
megígérte,
It
doesn’t
do that.
It’s not
for
hogyThe
megszabadítja
õket
that.
Bible says go
outaz
andegyiptolook at
the
listen
to wisenépét
people,
study
miakworld,
kezébõl,
és beviszi
az ígéret
nature,
figure
things
földjére.and
Akkor
tehát,
nemout.
kell félni a
So all
that just to say
the Bible
jelen
veszedelemtõl,
mertthat
ez csak
egy
itself
instructs
us életében.
to learn Nem
aboutezthe
rövid epizód
a nép
a
world,
learnfolytatást
about people,
vég, Isten
ígért. learn
Most about
az a
vocations,
learn about
and social
dolgunk, hogy
erõsensociety
ráálljunk
Isten
processes
that
God made.
szavára. Így
bátorítja
MózesItacalls
népet:usNeto
learn by looking at them. We don’t stop
féljetek!the
Álljatok
és just
meglátjátok
seeing
hand helyt,
of God
because
hogyan
szabadít
meg
ma
az
we’re not reading the Bible.Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Fifteen
Minutes
a mint
Daya nép, csak
Mózes nem
okosabb,
hisz
Istenben,
és
a
hit
beszédét
Now that’s probably not whatmondja
he was
tovább Iazthink
üldözött
szabadoknak.
HaIf
asking.
what Jeff
is asking is,
akkor
teljesíti
Õ beszédét.
IIsten
haveazaaki,
good
book
aboutazGod
and his
Ebbentohitt
ways
readMózes.
by a godly author, and I have
oneHa
hour,
I havevolna
to divvy
upMózesreading
azt and
kérdezte
valaki
that
book from
reading
the Bible,
what
tõl: Mikor
teljesíti
Isten, amit
megígért?
should
my proportion
be? He’s asking,
Erre Mózes
csak azt válaszolhatta
volna,
If
you Nem
have tudom.
Calvin’sHaInstitutes
J.I.
hogy:
valaki aztorkérPacker’s
Knowing
God,
and
you
want
dezte volna: Mózes, mondd meg ne-to
read some of that, but you want to read
künk,Bible,
hogyan
your
how szabadít
do you domeg
it? SoIsten
here
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
goes.
Mózes
csak azt
volna,
Remember
thatválaszolhatta
I have no biblical
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
tuauthority for saying this. This proportion
dok!
Az
Úr
harcol
értetek,
és
a
lehetetis just what I’m going to suggest.
lenbõl
is ki tud
mert Õlike
az Úr.
Suppose
youvezetni,
read slowly
I do,
Ez 200
a bibliai
hit.a minute
Hinni azt
koabout
words
—jelenti,
which may
molyan 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,
bárthis
mindig
üldözötten,
de ugyanakkor
be
pace I’m
talking right
now. If you
gyõzelmesen,
read
15 minutesmert
a day az
for Úr
one hadakozik
year, you’ll
read
érted.5,475 minutes in a year. Multiply
thatAbytengerparton
200 words a aminute,
you get
halál and
kapujában
1,095,000
words
that
you
would
have
álltak, Isten pedig megnyitotta számukread
in
a
year.
ra az élet kapuját, és õk átléptek a haNow,azan
average serious book might
lálból
életbe.
have 360 words on a page. I counted a
Ezt of
a lépést
halogasd!
bunch
them. te
Soseyou
would read 3,041
pages in one year Lukács
during that
János15-mi-

nute
slot a day. A
seriousEgyház
book would
Magyarországi
Baptista
average maybe 250 pages? That’s 12
Berettyóújfalui
very substantialBaptista
books, allGyülekezet
in 15 minutes
4100
Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.
a day for the average slow
reader.
www.baptista.hu/berettyoujfalu

Reading to Read the Bible

Kedves
Testvéreink
I’m going
to suggestJézus
that Kriszhe reads
tusban!
45 minutes in the Bible — slowly,
Kedves Amerikai
Magyar
Baptista
thoughtfully,
meditating,
praying,
which
Szövetség!
would get him through the Bible in a
„Nem igazságtalan az Isten, hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl, melyet tanúsítottatok az Õ
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolgáltok 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
foglalkozunk.
year — then that he spend 15 minutes of
Tervünk
és szándékunk
végrehajthat
hour reading
a great, God-centered,
tására
fogjuk
fordítani
a
kedves
testvérek
Bible-saturated book that will
serve his
által
számunkra
eljuttatott összeget:
Bible
reading.
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Someone might say, “How could
Ezúton
is megköszönve
testvéreink
he
even dare
to suggest that
any book
segítségét,
kérjükontovábbra
minket
és
intrude itself
an houris athat
he could
azspend
Úrra figyelõ
imádságaikat!
Minden
reading the Bible?” And my
szolgálatukra
Istenünk
áldását kívánjuk.
answer is that
my experience
and the
Bible itself tells me that other people’s
Testvéri
Berettyóújfalui
vision
of szeretettel
what theya have
seen in the
Baptista
Gyülekezet
nevében:
Bible can be a great means of seeing
more in the Bible.
I knowlelkipásztor
this is true. If
Papp Dániel
I take 10 minutes
in the
morning
to read
Szatmári
István
gondnok
John Owen or Jonathan
Edwards,
I see
Lisztes Tibor
presbiter
more in my Bible.
===========================
I think if we chooses our books
wisely, they will not diminish what we
VÁRJ
see in God’s
word MÉG!
in that hour. Looking
Józsué
3:16
(2Móz
14,21-22)
through the eyes
of others
will increase
our grasp of the greatest things in the
world when we read our
Bible.a víz.
Megállt
Minthogyha
óriási kéz
Source: desiringGod.org

tartotta volna föl,
megállt,
MISSIONARY
Fund
s rakásra
gyûlt,
feszült,
The purpose: supporting
the
hullámra
missionaryhullám
initiatives
of ourhõkölt.
young
people. Donations from this
fund
Megállt
will be allocated by theegy
Missionary
percre,
and Benevolence
at its
amíg aBoard
túlsó partra
mid-year meetings.át The
written
nem értünk.
applications addressed to the MBB
should state the goals and the
Várj mégtrip,
Uram!
duration of the mission
and
el!
should include aKezed
letterne
ofvedd
support
Mégofmindig
itt vagyok,
from the pastor
the applicant.
még mindig ittcan
vagyunk
sokan.
Contributions
be mailed
to
the Treasurer (address on page 2).
Herjeczki Géza (1977)

9.2010.
oldal szeptember

2020.
3. október
oldal

Egyiptomból?
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
Érthetetlen
érzelmeink (5)
- Meglepődés
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK

folytatás az 1. oldalról
Nem tudom, az olvasó töprengett-e
már
miért hívnak
majdnem
minden
Az azon,
élet gyötrelem,
de azért
van mit
enni,
olaszt
Amerikában
Tony-nak?
Nos,
igen
van húsosfazék, fokhagyma és uborka,
és
egyszerű
a
magyarázat.
Amikor
felraka tisztességes temetéshez való jogukat is
ták őket a hajóra New York felé, akkor a
megtarthatták.
Az élet hogy
egy merõ
hátukra
írták krétával,
TO kinlódás,
NY.
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
A
humor
nem
létezik
meglepődés
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
nélkül.
nem csak
a humor,
hanem
többre.De
Fogadjuk
el a helyzetet,
és az
adott
a keretekben
csalódás, próbáljuk
az érdeklődés,
és soktenni.
más
elviselhetõvé
bonyolult
komplexazemberi
Hányanés tengetik
életüketérzelem
ma is
isezzel
erre aépül.
Mint azt korábban érintetrabszolga-gondolkodással?
tük, Így
a félelem,
vagy
az öröm
tengettea harag
az életét
Izráel
míg is
el
egy
kezdődik.ésEzért
is
nem“meglepetéssel”
jött hozzá a Szabadító
ki nem
érezzük olyan rövidnek, mert átveszi
a szolgaság
a hozta
helyétõket
azonnal
valamiházából.
más. De erre
épül kicsit minden agyi tevékenység is,
Milyen
a mi Szabadítónk?
2Mózes
ugyanis
csoportosítani
és elkülöníteni
12:42-ben
találunk
egy csak
különös
-mint
azt látni
fogjukúgymondalehet,
tot Istenrõl.
hogy
egy kicsit meglepődünk. Attól
Virrasztott
azon az éjszakán,
függően,
hogy az
a Úr
meglepődést
milyen
amikor kihozta
õket Egyiptomból.
az
érzelem
vagy gondolat
váltja fel, Ez
lehet
éjszaka az
volt.kellemetlen élmény,
kellemes
és Úré
nagyon
evangélium
van ebbenér-a
tehátMicsoda
egy rendkívül
kontextusfüggő
zelem.
Sokan Virrasztott
mondják, hogy
“énPedig
már
mondatban?
az Úr.
semmin
sem lepődöm
meg”. Miésnenem
leIzráel õrizõje
nem szunnyad
gyünk
Egyrészt
mert
arrogáns,
alszik.köztük.
Mit jelent
az, hogy
virrasztott
az
hiszen
azt az
jelenti,
hogy mi
mindent
tuÚr azon
éjszakán,
amikor
kihozta
dunk,
csak ahogy a dolgok vannak,
népétnem
Egyiptomból?
hanem
ahogy lesznek.
meg
Emberileg
szólva – Másrészt
Isten mindent
félretett és csak az Õ népére figyelt azon
az A
éjszakán.
A szabadulás
minden
PRAYER
- Psalms 61:2
mozzanatát személyesen felügyelte,
From thepillanatot
end of thefigyelõ
earth will
I cry unto
minden
tekintetével
thee,
when
my
heart
is
overwhelmed:
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
lead
me torongyos
the rock that
higherazthan
I.
koszos,
nép, ishogy
Isten
Eric ran backgondoskodik
and forth behind
személyesen
róluk, the
és
crowd.
paradefigyel
was rájuk?
coming, and
mindentThe
félretéve
he really
to haveismét
a good
spot to
1500 wanted
évvel késõbb
virrasztott
watch
it from.
Everyonekertben,
was soazon
mucha
az Isten
a Gecsemáné
taller
than he
was. Wherever
he went,
csütörtök
éjszakán,
azon a pénteken,
somebody
was standing
in amikor
front of ahim.
azon a húsvét
hajnalon,
mi
Inszabadításunk
frustration, hetörtént.
began to cry. Suddenly,
two Sõt,
strong
hands bizonyságom
lifted Eric up
személyes
vanand
arplaced him on shoulders high up above
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
the mass of people. From the vantage
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
point of the stranger's shoulders, the
rólamparade
is lehulltak
a rabtartó
entire
was easy
to see.bilincsei.
Sometimes we need a boost. Problems
gyõztes
szabaloomÜldözött
too large,szabadok,
and we can't
see our
way
dok. Elindultak
tehát.build
Nem
tearound
them. Pressures
up,volt
and we
lekommunikáció.
Nem
lehetett
don't
feel big enough
to cope
withmobilthem.
telefonon
a sor
God
sees allrákérdezni
that and He
is elején,
ready tohogy
lift
Közel
két
ushátul
up; minden
to give rendben
us a newvan-e.
vantage
point.
Reach
up nép,
to theasszonyok,
Lord, and He
will lead
milliós
gyermekek,
you
to Himself,
a rock which
is higher
öregek,
juhok, barmok,
szekerek,
végethan
any problem
weAmight
láthatatlan
konvoj.
Vereshave.
tenger partPrayer:
me up,
Lord, and Egyhold
ján
tábort Pick
vernek,
megpihennek.
me
in Your
loving arms.
Protect
me from
szer
csak felröppen
a hír,
az egyiptomi
the
pressures
of the
and aremove
sereg
közeledik.
Kitörday,
a pánik
táborthe
frommögöttük
my heart.
Inspire
ban.heaviness
Elõl a tenger,
az ellenség.
me
with elõbb
the knowledge
and I
A nép
segítségértthat
kiáltYou
Istenhez,
together
can
handle
anything.
Amen.
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
Wisdom
the Psalms
tettél velünk,
miértfrom
hoztál
ki minket

lett volna szolgaként meghalni Egyipnem is lehet
ez életünk
Lewis
tomban.
Kiderül,
hogycélja.
van C.S.
a népnek
mondja
nagyon
bölcsen,
hogy
hite,
de még
nagyon
gyenge
az aaki
hit.minHa
denen
keresztüllát
az nem
lát, hiszen
jól
mennek
a dolgok,
tisztelik
az Urat,az
ablak
de
ha pont
balul azért
üt kiátlátszó,
valami, hogy
márisvalamit
pánilátni lehessen mögötte. És jó ha átlátunk
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
az ablakon, de milyen rossz lenne, aha
hibás,
hogy
ide jutottunk?
minden
odakint
is átlátszó lenne, akkor
Mellesleg,
sok keresztyén
ezen a
nem lehetne látni
semmit. Atart
meglepőszinten
a
hitéletében.
dés kicsit hasonló a látáshoz, csak nem
Ekkorverődnek
Mózesnek
eszébe
jut Isten
fotonok
vissza
tárgyakon,
haígérete.
2Mózes 6: 6-8.
Isten megígérte,
nem a gondolataink
a valóságon.
hogy megszabadítja õket az egyiptoMi az
a meglepődés?
miak
kezébõl,
és beviszi népét az ígéret
földjére.
nem kell szerepét
félni a
Ahhoz,Akkor
hogy tehát,
a meglepődés
megértsük
szükséges,mert
hogy
a fijelen
veszedelemtõl,
ez ismét
csak egy
gyelemről
beszéljünk.
Ezt már
rövid
epizód
a nép életében.
Nemérintetez a
tük pár
alkalommal
korábbi
érzelmek
vég,
Isten
folytatást aígért.
Most
az a
esetén,
de
fontos,
hogy
újra
tudatosítdolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
suk, hogy
az agy.NeA
szavára.
Ígyhogyan
bátorítjaműködik
Mózes a népet:
probléma
igazából
az,
hogy
az érzékféljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
szerveinken keresztül millió és millió
hogyan
szabadít
megelma
az Úr benneinformáció
árasztja
az agyunkat
minteket!
2Mózes
14:
13,
14.
den pillanatban, mégis csak egy - két
Mózestudunk
nem okosabb,
mint a nép,
dologra
odafigyelni
egy csak
adott
hisz
Istenben,De
és mire
a hit kellene
beszédétodafigyelmondja
pillanatban.
tovább
az üldözött
szabadoknak.
Ha
ni? Az angol
azt mondja:
TMI (too much
information
/ túl sok
információ).
Isten
az aki, akkor
teljesíti
az Õ beszédét.
Ebben
hitt Mózes.
Hogyan
kezeli ezt az agy? Talán érdeHa
azt
kérdezte
volna valaki
Mózesmes először
azt megérteni,
hogyan
nem.
tõl:
teljesíti
Isten, amit
megígért?
NemMikor
úgy, mint
az egyszeri
gyorsétterem
Erre
Mózes csak
válaszolhatta
a vendégeket.
A azt
vendégek
jönnek,volna,
és érkezési Nem
sorrendben
őket.
Ha
hogy:
tudom.kiszolgálják
Ha valaki azt
kértúl sokvolna:
vendég
érkezik,
akkor
dezte
Mózes,
mondd
meghosszú
nesor alakul
ki, ésszabadít
aki későnmeg
jött, Isten
annak
künk,
hogyan
nagyon sokat
kell
várnia hogy
sorra kebennünket
ebbõl
a lehetetlen
helyzetbõl?
rüljön. Ha
lenne,
akkor beszélgetés
Mózes
csakígyazt
válaszolhatta
volna,
közben hiába sikoltana fel a mellettem
hogy:
Nem
tudom!
Egyet
azonban
álló ember, hogy ráléptem a lábára, tuelődok!
Úr harcol értetek,
és a lehetetször Az
megvárnám
a beszélgetés
végét
lenbõl
is ki tud
vezetni,ésmert
Õ az
Úr.
amire éppen
figyelek,
utána
ránéznék
Ez a bibliailévőre,
hit. Hinni
jelenti,
koa mellettem
hogyazt
miért
sikoltott
molyan
veszem
azt, amit
Isten mond, ha
egy perccel
korábban.
Abszurd.
annak
minden
ellentmondani
látszik egy
is.
A kép
sokkal
inkább hasonlít
Nem
tudom,betegellátó
hogyan szabadít
csak
sürgősségi
(ER) meg,
osztályra.
várok
hiszek benne,
és amit nekem
Jönnekráaésbetegek
- analógiánkban
ezek
mond,
megteszem.
A
többi
pedig az Õ
az információcsomagok, mindegyikkel
feladata.
Útatvalaki
nyitnivalamilyen
a tengeren,szinten,
leféfoglalkozik
de az aorvos
csak azokkal
kezd
foglalkezni
harcikocsik
kerekét,
homályt
kozni, akikazvalamilyen
oknál fogva
bocsátani
egyiptomiakra...
mind “fia
gyelmet
érdemelnek”.
Ahogy
egy ERSzabadító Úr feladata. Õ viszi véghez
a
ban rengetegkegyelembõl.
dolog zajlik egyszerre,
úgy
szabadítást
Hit által foa fejünkben
is nagyon
sok érzéki
inforgadhatod
el. Hit
által élhetsz
szabadon,
máció,
gondolat
feldolgozása
zajlik
párbár mindig üldözötten, de ugyanakkor
huzamosan, azonban a tudatos énünk elé
gyõzelmesen,
mertkerül.
az Úr
hadakozik
csak néhány dolog
Igaza
volt a puérted.
ritánoknak, igaza volt ebben Freudnak,
A az
tengerparton
a halál
kapujában
hogy
emberi agyban
számtalan
dolog
álltak,
Isten pedig megnyitotta
számukzajlik tudattalanul.
Ez szinte trivialitás,
ra
élet kapuját, ésmennyi
õk átléptek
a haha az
végiggondoljuk
mindent
tudattalanul
csinálunk. Mikor például sélálból
az életbe.
tálok és telefonálok, nem gondolok arra,
Ezthogyan
a lépéstlépek,
te se halogasd!
hogy
vagy éppen melyik
ember jön velem szemben,
hanem a
Lukács János

beszélgetésre
figyelek.
Nagy
tétje van
Magyarországi
Baptista
Egyház
ennek,
hogy
mi
kerül
a
figyelmünk
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezetelé,
hasonlóan
ahhoz, ahogy
egy forgalmas
4100 Berettyóújfalu,
Eötvös
u. 2.
ER-ban ki kerül végül az orvos elé.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Egyrészt ez egy mindent vagy semmit
dolog. Vagy figyelünk valamire, vagy
Kedves
Jézus egyszerre
Krisznem.
NemTestvéreink
tudunk például
tusban!
akár csak két beszélgetésre se figyelni.
Kedves
Magyar Baptista
Tehát
ha Amerikai
valamire figyelünk,
automatiSzövetség!
kusan nem figyelünk egy másikra.
A másik,
hogy a figyelem
által
tuda„Nem
igazságtalan
az Isten,
hogy
tosuló
dolgokkal
tudunk
mentális
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és amanipulációkat
végezni.
Erre jó az
példa
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok
Õ a
következő
videó,szolgáltatok
amin kosárlabdások
neve
iránt, amikor
és szoldobálóznak
https://www.youtube.com/
gáltok
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
watch?v=vJG698U2Mvo (vagy keressél
rá kedves
a youtube-on,
Köszönjük,
hogy olvasó
gondoltak
ránk nehogy
“selective attention test by Daniel
héz
helyzetünkben.
Simons”),
a feladat
az hogy ésszáImaházunkahol
augusztus
végi leomlása
lebontása
utánhányszor
jó reménységgel
moljuk meg
passzol a vafehér
gyunk
afelõl,
hogy Isten
ben-ezt,
csapat.
Ha valaki
nem megsegít
ismeri még
nünket
egy új ésálljon
szépitthajlékot
építeni
azt javaslom,
le az olvasással,
istentiszteletek
céljára, kövesse
az Õ neve
nézze meg a videót,
az dicsõutasítást
ségére.
A munkálatokat
tavasszal
a videón,
és le fog esni jövõ
az álla.
kezdjük
addig a nem várt terveUgye,meg,
megmondtam!
zéssel
az engedélyek
beszerzésével
Ha ésvalaki
most tovább
olvasna, mifoglalkozunk.
előtt megnézné a videót, a videó már
Tervünk
szándékunk
végrehajnem
fogja és
kiváltani
ugyanazt
a hatást.
tására
fogjuk
fordítani
a
kedves
testvérek
Ugyanis pont arra épül, hogy
nem tudáltal
eljuttatott
juk számunkra
hogy mi jön,
teljesen összeget:
másra kon$5,000,
azaz
ötezer
dollárt.
centrálunk. Ez a videó jól szemlélteti az
eddig
leírtakat.
Könnyedéntestvéreink
számoltuk a
Ezúton
is megköszönve
passzokatkérjük
ahogytovábbra
kérték (mentális
segítségét,
is a minketmaniés
azpuláció
Úrra figyelõ
imádságaikat!
Minden
egyik esete),
de ez azt
jelentetszolgálatukra
Istenünk
áldását
te, hogy semmi
másra
nemkívánjuk.
figyeltünk.
Aki nem nézné meg a videót, annak itt
Testvéri -utolsó
szeretettel
a Berettyóújfalui
eláruljuk
lehetőség,
hogy itt leBaptista
Gyülekezet
álljon az
olvasó ésnevében:
megnézze a videót-,
hogy egy nagy
majom
át a hátPapp
Dánielmegy
lelkipásztor
térben, amit Szatmári
a videót István
előszörgondnok
megnézők
túlnyomó többsége
egyáltalán
nem vesz
Lisztes
Tibor presbiter
észre miközben a fehér csapat passzait
===========================
számolja.
Tehát ebben az információ-özönben
VÁRJ
MÉG! ami válokell lennie
egy rendszernek,
3:16
(2Móz
14,21-22)
gatJózsué
a minket
elöntő
információ-özönből.
Hasonlóan ahogy az ER bejáratánál van
valaki, aki jelez, ha sürgősen
Megálltorvos
a víz.kell
hogy lássa a beteget
(triage nővér),
agyMinthogyha
óriásiaz
kéz
nál is van egy rendszer,
amit
“salience”
tartotta
volna
föl,
hálózatnak hívnak, ami jelez,megállt,
ha valami
“figyelemre méltó” történik.
s rakásra gyûlt,
feszült,
A saliance hálózatnak -fordítsuk
most
hullámra
hõkölt.egy
meglepődéshullám
hálózatnakazonban
Megállt
nagyon kényes egyensúlyt kell
tartania:
nem jelezhet túl gyakran,
akkor
egymert
percre,
semmire nem tudunk
a gyakori
amígfigyelni;
a túlsó partra
megszakítások miatt át
figyelem-zavaronem értünk.
sak leszünk. De az se jó, ha kihagy valami fontos információt.
hogyan
Várj Vajon
még Uram!
működik ez a hálózat?
Kezed ne vedd el!
Még mindigazittlenne,
vagyok,
Az első gondolatunk
hogy
itt vagyunk
sokan.
akkormég
jelezmindig
a hálózat,
ha valami
kiugróan különleges történik körülöttünk. VaHerjeczki
Géza
(1977)
lami különlegesen
hangos
vagy
színes,

2010.
10.
oldalszeptember

vagy
valami ami a figyelmünket
felkelti.
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
Ha egy csendes utcán gyalogolunk, egy
folytatás azhangos
1. oldalról
mentőautó
hangjára azonnal
odafigyelünk;
ám
ha
irodánk
a menAz élet gyötrelem, deazazért
van mit
enni,
tőállomás
mellett
van,
akkor
valószínű,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
hogy
egy idő után
egyáltalán
kap-is
a tisztességes
temetéshez
való nem
jogukat
juk fel a fejünket a mentőautó hangjára.
Az élettehát
egy merõ
Amegtarthatták.
salience hálózat
csakkinlódás,
akkor
reménytelenség
és
halál.
De
hát ezis
jobb,
jelez, ha valami eltér az addigi
sémámint
a
semmi,
és
úgy
sincs
kilátás
ennél
tól, ami eltér attól, ahogy a világot a
többre. Fogadjuk
el a helyzetet,
és az
adott
fejünkben
elképzeljük.
Ez tehát
a megkeretekben
próbáljuk elviselhetõvé tenni.
lepődés
kulcsa.
Hányan
tengetik
életüketkisgyema is
Vegyük
például
a 6-7azhónapos
ezzel
a
rabszolga-gondolkodással?
reket akivel a szülő “kukucs”-ot (peekÍgy játszik.
tengetteAazgyermek
életét Izráel
míg el
a-boo)
aranyosan
nem jött hozzá
ki nem
mosolyog,
ekkor aaSzabadító
szülő a és
tenyerébe
hozta az
õket
a szolgaság
temeti
arcát,
és ekkorházából.
hirtelen a gyerek arcára kiül a zavar, hova tűnt anya?
Milyen
a mi
Szabadítónk?
Ekkor
a szülő
előbújik
a tenyere 2Mózes
mögül,
és12:42-ben
a kisgyerek
arcára
a meglepőtalálunk
egykiül
különös
mondadés.
A gyermeknek ugyanis még nem
tot Istenrõl.
volt Virrasztott
meg a helyes
Mi
az sémája
Úr azona világról.
az éjszakán,
tudjuk,
ha õket
valamit
eltakarunk,
amikorhogy
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Egyiptomból.
Ez az
az
attól
mégaznem
éjszaka
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azmondatban?
egyszerű, számunkra
érteVirrasztott magától
az Úr. Pedig
tődő
séma
még
nem
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ki
a
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meglepődés
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figyelt
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az éjszakán.
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Hát
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garantált,
hogy
a meglepődés
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rongyos
hogyérdekes
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egy
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1500 évvel késõbb
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a Gecsemáné
azon a
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éjszakán,
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a
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zés
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dolgok,
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a
szabadításunk
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Sõt,elkülönítünk.
személyes bizonyságom
aramiket
Enélkül a van
képesról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
ség nélkül lehetetlen gondolkodni. Ami28 hiba
évveltörténik
ezelõtt az
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téli estén, amikor
kor
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a rabtartó
akkor
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szabadok,
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úgy
gondoltuk
addig,
hogyNem
nincsvolt
semmi
dok.
Elindultak
tehát.
teköze
egymáshoz azokról
kiderül,mobilhogy
lekommunikáció.
Nem lehetett
mégis
van. rákérdezni a sor elején, hogy
telefonon
hátul
minden bele
rendben
van-e.
Közelhirkét
Gondoljunk
a kezdő
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milliós
asszonyok,
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azonnép,
lepődünk
meg, ésgyermekek,
nevetünk,
öregek,
juhok,
barmok,
szekerek,
végehogy
valaki
milyen
bugyuta
módon
ráláthatatlan
tenger
világít,
hogykonvoj.
a Tony A
az Veres
igazából
TO partNY.
jáneddig
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megpihennek.
EgyEzt
ígyvernek,
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Ésszer
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jön afelröppen
gondolat, aamit
szeretnék
ha
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egyiptomi
magunkkal
vinnénk.
Ha igaz,
hogy
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Kitör
a pánik
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tott
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vagysegítségért
éppen hiányos
prekonA nép
kiált Istenhez,
cepcióink
miattneki
szoktunk,
akkor ez egy
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esik Mózesnek:
Mit
hatalmas
lehetőség
arra,
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ki minket

2020.
3. október
oldal

Ne
vesztegesd
el10,
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Egyiptomból?
2Mózes 14:
lett volna szolgaként meghalni Egyipmeglepődést

hogy
van, mert egy
nehéz helyzet,
Magyarországi
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nagy
bukás
nem
fér
az
Istenről
alkotott
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
sémánkba.
Ilyenkor
nincs
Isten-állandótomban. Kiderül, hogy van a népnek
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
Amint írtam, a meglepődés egy na- ságunk,
nem látjuk a láthatatlant, vagy
hite, dekényes
még nagyon
gyenge az
a hit. Ha
www.baptista.hu/berettyoujfalu
gyon
egyensúly
eredménye.
még
egyszerűbben:
nincs hitünk.
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ha minden
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leállunk
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keresnek.
Ki volt
a tusban!
gyunk
feladatban
vagy
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problémának,
amihibás,
hogy ide jutottunk?
Kedves
Baptista
egy
gondolatban;
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elmegyünk
dolgok
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Mellesleg,
keresztyén
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amikor
valakisok
-amint
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bekeznem lepődünk meg dolgokon.
szinten aírtam-,
hitéletében.
désben
már nem képes megle„Nem
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Szent-Györgyi
Albertről
szól hogy
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pődni.
a
ti
cselekedeteitekrõl
a
net, hogy amikor még Szegedenéslakott
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tanúsítottatok
az
Õ
és
dolgozott,
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többek
között
gondolTúl
meglepődés
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megszabadítja
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Igazából
éhesek
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a
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afelõl, hogy Isten megsegít bena meglepődést és az izgalmat is hajszol- gyunk
ta máregy
ezt.új Mégis
állt meg
szavára.
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Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
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meg
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az
Úr
bennenek. Azonban mivel a salience rendszer ta, hogy a barnulás az oxidálódás miatt
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mondjaa foglalkozunk.
volt,
hogy és
miért
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is a minket
és
többi
már
történelem.
Ahhoz,
hogy ilyen
Erre
Mózes
csak
azt
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hogy valamit rosszul tudtunk valakiről
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és végül
Józsué
(2Móz
14,21-22)
hogy
nem 3:16
lep meg
bennünket
Isten szaNemteljesen
tudom,üres
hogyan
szabadít
meg,magát
csak
egy
szobában
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óriási
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amíg a túlsó partra
miért nem veszett el a másik?
érted.
át
nem
értünk.
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állandóság.
Sajnos
mi
is
olyanok
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Imádkozz hangosan
ÜLDÖZÖTT
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Csak
abból
ki mások számára,
folytatás
azderül
1. oldalról
hogy valójában mit gondolsz kettőtök
kapcsolatáról:
Istenről
és magadról.
Az élet gyötrelem,
de azért
van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
Az idős ember imája
a tisztességes temetéshez való jogukat is
Olvasmány: 71. Zsoltár
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
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De hát ezis
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való
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az ő
Milyen
mi Szabadítónk?
2Mózes
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meg
a
Minden12:42-ben találunk egy különös mondahatót,
nem hagysz rájuk jó példát arra,
tot Istenrõl.
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bajba
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Õ
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épp a te
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kérésedre.
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
Ne foszd
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nép, hogy azennek
Isten
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mindent félretéve figyel rájuk?
Öröm
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el Istennek!
1500ért?
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késõbb
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BajIsten
van?aKérd
a segítségét!
az
Gecsemáné
kertben, azon a
Félsz valamitől?
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tagadd
mások
csütörtök
éjszakán,
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magad!
azon a húsvét hajnalon, amikor a mi
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szabadításunk
történt. őt.
Sõt,
személyes
bizonyságom
arSzommer Hajnalka
(Áhítat, van
2020)
ról, hogy velem együtt virrasztott az Úr
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
Összeesküvés?
rólam
is lehulltak a rabtartó bilincsei.
"Mit
üzenszszabadok,
azoknak, akik
összeesküÜldözött
gyõztes
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Elindultak
tehát.
Nem
volt
tekusak a fertőzéssel kapcsolatban?
lekommunikáció. Nem lehetett mobilMindig vannak
olyanok,
úgy hogy
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rákérdezni
a sorakik
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dolják,
hogy
ők
másnál
jobban
tudják,
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Megállt
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Ez a rohanó világ, át nem értünk.
Mert már halottak voltunk,
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Herjeczki

Evangéliumi Hírnök

Most ilyen időket élünk...
De hisszük,
Hogy nincs mitől félnünk,
Mert az Isten velünk marad,
A templomon kívül is.
Virágzik bennünk a hit, a remény,
s az akarat;
A szeretet kitárja a kapukat
És megszólalnak a szívharangok Lehet testvér,
Hogy te már hallod.
Mezzei Sándor, Dunaszerdahely
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HÓSEÁS KÖNYVÉBŐL
Elhagyott a saját népem,
akit szerettem, nem szeret!
Nem vagyok fontos, nem kellek
nekik; kidobva Kincsük az útfélen.
Kit illet barátság, tisztelet?
Bizodalmát od'adta másnak.
Elfeledkeztek rólam, már csak
Én hordom szívemben népemet:
mint férj búsul hűtlen társa után,
úgy szánom őt, aki csalfán s bután
nélkülem próbál ma boldogulni...
Egyszer, ha szíve fog megfordulni,
s meglátja, mennyire szeretem őt:
térdre hull hűséges Ura előtt.
Szilágyi József

KI MONDTA?
KINEK?

(És hol van megírva?)
Kérdések Gerzsenyi Sándor: Bibliai
fejtörő című könyvéből (Pécs, 2004.)
1. "Rajtad a filiszteusok!"
2. ..Imé én halni járok, mire való hát
nékem az én elsőszülöttségem?"
3. "Eb vagyok-e én, hogy te bottal
jössz reám?"
4. "Avagy őrizője vagyok-e én az én
atyámfiának?"
5. "Csakugyan azt mondta az Isten, hogy
a kertnek egy fájáról se egyetek?"
6. "Hogy követhetném hát el ezt a
nagy gonoszságot, és hogyan vétkezném az Isten ellen?"
7. "Ha az én atyám ostorral fékezett
titeket, én skorpiókkal ostorozlak
benneteket!"
8. "Eredj fel, egyél és igyál, mert nagy
esőnek zúgása hallszik!"
9. "Te vagy, fiam, Ézsaú?"

"Íme, újjáteremtek mindent...
Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég.
Én adok majd a szomjazónak
az élet vizének forrásából ingyen.
Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene
leszek annak, az pedig fiam lesz." (Jel 21,5-7)
10. "Erősen állasz-e még mindig a te
feddhetetlenségedben?"
11. " Uram, nincs-é arra gondod, hogy
az én testvérem magamra hagyott
engem, hogy szolgáljak?"
12. " Mit cselekedjem hát Jézussal, akit
Krisztusnak hívnak?"
13. "Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek?"
14. "Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől!"
15. "Názáretből támadhat-é valami jó?"
16. "Kicsoda vagy, uram?!"

17. "Vajon érted-é amit olvasol?"
18. "Mimódon születhetik az ember,
ha vén?"
19. "Közületek egy elárul engem. Uram, ki az?"
20. "Vajon ki nagyobb a mennyeknek
országában?"
Szövetségünk tervbe vette Gerzsenyi
Sándor: Bibliai fejtörő című könyvének
újranyomtatását. Megjelenéséről értesíteni fogjuk olvasóinkat.

