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WHAT A SAVIOR!
The 53 chapter of Isaiah is the fulfill-

ment of God’s declaration that He made
concerning the punishment of the serpent
because he deceived Adam and Eve. In
Genesis 3:15, God states “And I will put
enmity between thee and the women, and
between thy seed and her seed: it shall
bruise thy head, and thou shalt bruise his
heel.”

The 53rd chapter of Isaiah has meant
so much to me. (I use this Bible verse
many times when I speak or correspond
with Jewish friends, several of them still
correspond by letter or phone and they are
also getting older as I am.) This chapter
talks about the Messiah, the sacrificial
lamb. He died for me and you. He came as
the lamb described in Isaiah 53:7 “...he is
brought as a lamb to the slaughter, and as
a sheep before her shearers is dumb, so
he openeth not his mouth.” In the Gospel
of John 19:9-10, Jesus did not answer Pi-
late. Even John the Baptist recognized Je-
sus as the lamb of God as described in
John 1:29: “...John seeth Jesus coming
unto him, and saith, Behold the Lamb of
God, which taketh away the sin of the
world.”

He died to take away our sin but it is
only half the message to mention His
death. He is alive! We have an empty
tomb and a living Savior. For this rea-
son we are happy at Easter time and all
the time. Hallelujah, what a Savior!

Terezia Faulkner

This crafty enemy of the church turns
personalities against one another. Our
God-given uniqueness should be a source
of blessing. Every local church needs her
“sons of thunder”, and how much we
need Barnabas’, sons of consolation! Sa-
tan desires to split the working unity of
the Body over issues of prominence, or
performance. He plants seeds of discord
as we discuss the issues of the day, and
how much he likes when believers collide
over questions of Bible-interpretation!

The apostle exhorted the Corinthians
to agree with one another, to have the
same mind, and to pursue a united witness
for Christ. Someone pointed out to me
that the word “united” becomes “untied”
when the pronoun “I” is displaced. May
we all put the “I” to its rightful place, so
that more of Him will be seen in our
churches.

Pastor Novak

“I appeal to you, brothers, in the name
of our Lord Jesus Christ, that all of you
agree with one another so that there may
be no divisions among you and that you
may be perfectly united in mind and
thought” (1Cor 1,10).

The unity of believers is a reachable
goal. The psalmist sang about it (Psalms
133), and the Ephesians are told to pro-
tect it (Eph 4,3). Unity is indeed an attain-
able goal for the local church because at
the end, it is the gift of the Spirit.

I do not want to minimize individual,
human efforts, the humble and faithful
service of my brothers and sisters, who by
their concrete actions honor the desire of
the Spirit for the Body of Christ. Rather, I
wish to emphasize the real presence and
effect of another force causing destruc-
tion and disunity amongst the believers.
The enemy of the believer’s essential
unity is none other than Satan himself. He
is the force behind every discord, as he re-
joices in divisions and disunity.

Pillanatképek a Nursing
Home életébõl (7)

ELMEGYEK HALÁSZNI!
János 21:3

Hogy kerül ide a Nursing Home udva-
rára ez a szerencsétlen madárijesztõ? -
kérdeztem magamban. Hogy néz ez ki?!
Nagy szakállal, fehér turbánnal, földig
érõ sárga, hosszú ruhában – vajon honnan
jött ez ide? Nézem, nézem, azután látom,
hogy beül az autóba, ami most gördült be,
és kezét kinyújtva hivogat. Mit csinál ez
itt, tûnõdtem magamban.

Az emberek, akik bottal járnak, sán-
tikálnak kifelé és a kis buszhoz igyek-
szenek és szépen beülnek a sárga ember
mellé. Vajon ki küldte ezt ide? Aztán
rájövök, hogy az autóbusz társaság, aki
egy hindu embert alkalmaz sofõrnek.

Azután beérkezik egy nagy busz és
mindket, akik tolókocsiban ülünk, tes-
sékelnek kifelé. Jajj de jó, hogy nem a
sárgaruhás mellé kerültem – nem bízok
eléggé a vezetésében. A mi sofõrünk egy
kedves, mosolygós fiatalember – ebben
jobban meg lehet bízni.

Elindulunk célunk felé, a megígért
földre, a halas tóra, hogy ott bûvész
mutatványokat csináljunk, halásszunk.
Na, milyen halfogas is lesz ez, amit mi,
szegény öregek fogunk elkövetni? ...
Gondolkodom, aztán eszembe jut Túrme-
zei Erzsébet egyik szép verse: „Szabad
mezõk ujjongva várnak, ahol az élet szent
magvát veti.”

Csodálatosan szép uton megyünk,
igazi farm vidék, szép kis házacskákkal.
Lovak legelésznek az út közelében,
áldottan süt a nap. Megyünk, haladunk a
kéklõ tenger, illetve a halastó felé.

Kiszállás, megérkeztünk, ott ragyog a
tó, hivogatólag – gyertek, nézzetek, mit
tudok produkálni, halaknak nagy soka-
ságát.

Megkapjuk a pecabotot és elkezdõdik
a „munka”. Alighogy bedobjuk a botot,
mindjárt remegni kezd a zsineg, ami azt
jelenti, hogy hal akadt a horogra. Nagy
örömrivalgás, már van egy hal. Szor-
galmasan megy a munka tovább, su-
hognak a pálcák a vizen és elõjön 17 szép,
nagyobbacska hal. Boldogan gyûjtjük az
edényünkbe.

Közben megebédelünk, forró kakaót
kapunk, hogy legyen erõnk a munka
folytatásához. Nagy öröm van a szívem-
ben, mert nekem is sikerült két szép halat
a horogra akasztani. Közben egy kedves
kis öreg összeesik, úgy zuhan el, mint egy
zsák. A felügyelõk felemelik szeretettel.
Nem baj, a fõ az, hogy sikerült 17 szép
halat fogni ebbõl a ragyogó tiszta tóból,
amit haza is vihetünk, mert benne volt a
jegy árában, amit elõre megvettünk.

Nagy az öröm, a megelégedés, mert
munkánk nem volt hiábavaló!

Vallásos összevisszaság
Bírák 17,1-18,10

A függetlenség kívánatos dolog, a de-
mokráciában pedig élni is lehet ennek
minden elõnyével. Ha nem tetszik az,
hogy alkalmazott vagyok, alapíthatok
vállalkozást. Ha nem tetszik a feleségem,
akkor otthagyom, keresek magamnak
egy élettársat. Ha nem tetszik a gyüle-
kezet, elmegyek egy másikba, de még
jobb, ha alapítok egy újat, ahol nevez-
tethetem magam akár lelkipásztornak is,
ha legalább egyvalakit rá tudok venni,
hogy csatlakozzon hozzám... Össze-
válogatok nekem tetszõ tanokat is, vi-
gyázva arra, hogy legyen benne legalább
egy meghökkentõ tétel vagy vonzó
vallásgyakorlati elem, ami hivatkozási
alap lehet az Úrra a küldetés tõle eredõ-
ségének igazolására.

Folytathatnánk ezt a cinikusnak tûnõ
felsorolást, pedig nincs ebben semmi
túlzás: a mai kor adta lehetõségek - és
sajnos megtörtént esetek is - mindezek.
Igénk azt tanúsítja, így volt ez a bírák
korában is. Akkor is, ma is elõfordulhat,
hogy az értéktelen lesz értékesnek ki-
nevezve, vagy lelkünk ellensége, a nagy
Szétdobáló által minden mindennel ösz-
szekeveredik. Keserûen fájdalmas az
egészben az Úrra való minduntalan
hivatkozás, pedig neki ehhez köze nincs.

Másokon, a korszellemen nem tudunk
változtatni. Az viszont a mi felelõs-
ségünk, hogy “csak tiszta forrásból”
táplálkozzunk. Legyen imádságunk:
“Szent igéd szerint vágyom élni...”!
(BGyÉ 176)

Ádány Mihály, Áhítat, 2008.

VALÓBAN ?

ÁHÍTATOS PERCEK

folytatás a 11. oldalon
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HADI TUDÓSÍTÁS
Egyik kedd reggelen a Béke Fejede-

lem Gyülekezet udvara harctérré vált. A
munkások be akarták rakni az ajtókat és
ablakokat a két kis szobába, amely már
felépült. Ezek a szobák az amerikai ma-
gyar baptista gyülekezetek és testvérek
segítségével készültek el. Szerettem
volna fényképet készíteni errõl a történel-
mi eseményrõl, mert nem tudok arról,
hogy korábban a magyar baptisták valaha
is építettek volna imaházat Afrikában.

A telek határon más munkások csa-
tornát ástak, hogy amikor esik az esõ, a
viz ne öntse el az építkezést. Egyszer csak
láttam, hogy kb. 30 egyenruhás iskolás
közeledett felénk. Halvány gõzöm se
volt, hogy mit akartak. Kiderült, hogy
tiltakoztak a csatorna ásás ellen, mert az
iskola igazgató szerint az õ területükön
ástunk. Nem is tudtam, hogy milyen ve-
szélyes helyzetbe kerültem. Az egyik
tanuló hirtelen egy követ dobott a mel-
lettem álló munkás fejére. Az erõs férfi
elvágódott, kezét a bal szemére szorí-
totta, a vére a földre folyt. Valami az én
lábomat is megütötte, de nem nagyon fájt.
Megkerestem a szatyromban a mobil
telefont és kihívtam a rendõröket. Ami-
kor megérkeztek, megjelent az iskola
igazgató is és a hatósági személyek jelen-
létében úgy pofon vágta a lelkipászto-
runkat, hogy a kórházba kellett mennie
kezelésre. Azt a személyt is elvitték a
kórházba, akinek a fejét eltalálta a kõ. Az
esetbõl rendõrségi ügy lett, folytatás
következik.

Egy néhány héttel késõbb Tambakába
utaztam, abba a megyébe, ahol nincs
egyetlen templom, vagy imaház sem.
Velem jött két testvér a Béke Fejedelem
Gyülekezetbõl, a lelkipásztor, és az a test-
vér, aki a Baptista középiskola igazgató-
ja. Ismét Sam Sesay lelkipásztor testvér
vitt minket el Tambakába, de másnap
vissza kellett térnie, mert a Húsvét elõtti
héten utaztunk. Sok szolgálata volt a
Freetown-i és a Lungi-i gyülekezetében.
Ottmaradtunk Fintoniában, a megye
székhelyen, autó és telefonálási lehetõség
nélkül. Természetesen Internet sem volt,
ezért nem tudtam válaszolni a Húsvéti
üdvözleteitekre.

Mohamed, a muzulmán próféta szüle-
tésnapja is erre az idõre esett, és sok
látogató volt a városban. Emiatt a megye
fintoniai körzetének a vezetõje nem tu-
dott minket elszállásolni a vendégszo-
bájában. Olyan házban kaptunk otthont,
ahol nemcsak hogy fürdõszoba, de még
egy rendesebb latrina sem volt. Ha na-

gyon muszáj volt “kimennem” legalább
tíz pár szem leste, hogy mit csináltam a
száraz pálmalevelekkel és rozsdás, lyu-
kas horgonylemezekkel körülkerített
helyen. A mosakodás még nagyobb
probléma volt. Bár voltak utcai csapok a
városban, de csak nagyon néha kaptunk
vizet. A 12 palack ivóvíz amit Makenibõl
magammal vittem, hamar elfogyott, mert
mindenki tõlem kért vizet. Utána egy
közeli patak vizét ittuk, kész csoda, hogy
egyikünk sem lett beteg.

A nehézségek ellenére nagyon áldá-
sosan töltöttük az idõt Fintoniában és el
tudtuk ott is kezdeni a Biblia Iskolát.
Áttekintettük az egész Bibliát, Ószövet-
séget, Újszövetséget, belepillantottunk a
rendszeres teológia fejezeteibe, foglal-
koztunk azzal, hogyan kell ápolnunk a
személyes lelki életünket, de gyakorlati
ismereteket is tanítottuk, például hogyan
kell a gyülekezeti pénztárkönyvet vezet-
ni, vagy pedig a gyülekezet eseményeirõl
feljegyzést készíteni. Mindez nagyon
hasznos volt a most alakult gyülekezet
számára, amelynek a tagjai mind a mu-
zulmán hitbõl tértek meg. A legnépsze-
rûbb tanár mégis a középiskola igazgató
volt, aki megmutatta a hallgatóknak,
hogyan kell hozzákezdeni egy közé-
piskola alapításához. Az egész Tambaka
megyében egyetlen középiskola sincs.

Hamarosan itt is a harcmezõn találtuk
magunkat, a lelki harcmezõn. Nagypén-
teken egy úgynevezett boszorkány “dok-
tor” (ördögûzõ?) jött a városba és beje-
lentette, hogy megtisztítja a várost az
ártalmas boszorkányoktól, ha a lakók
közremûködnek és adnak neki ajándéko-
kat. Néhányan ezt meg is tették, így a
boszorkány vadászat zajos ceremóniái
megkezdõdtek és éjszaka is folytatódtak.
Napokig alig tudtunk aludni, néhány hall-
gató is kísértésbe esett és megnézte, hogy
mit is csinált a boszorkány “doktor”.

A BBI utolsó tanítási napján egy
asszony berohant az elõadásra és félbe-
szakítva a tanítást kétségbe esetten ki-
abálta, hogy a boszorkány “doktor” azt
mondta, ha a gyülekezet nem áldozik egy
juhot, akkor a vezetõjük megbénul.

Én pedig mondtam, hogy mi viszont
nem fogunk semmiféle állatot áldozni,
mert Jézus Krisztus a mi végleges áldo-
zatunk. Bátorítottam a hallgatókat, hogy
ne féljenek, Jézus megvéd minket és a
törvény is. Sierra Leone olyan ország,
ahol vallás szabadság van, és senkinek
sincs joga arra, hogy fenyegetéssel
kényszerítse az embereket akármilyen
vallásos gyakorlatra. Ha a boszorkány
“doktor” tovább folytatja a zsarolást,
akkor kénytelenek leszünk törvényes

módon fellépni ellene. Egyéb-
ként is a Biblia szerint állatok
feláldozása a jeruzsálemi
templomon kivül már az Ó-
szövetség idején is tilos volt
és pogány gyakolatnak mi-
nõsült.

Egy néhány perc múlva
láttam, hogy azok az emberek,
akik korábban a boszorkány
“doktor” körül ugráltak, meg-
közelítették az ideiglenes is-
tentiszteleti helyet, ahol az
elõadásokat tartottuk. Vol-
tak, akik fel s alá futkostak a
nyitott ajtó elõtt, mások kör-
bejárták a gyékény szõnyeg-

gel elkerített helyet. Tudtam, hogy le-
selkedtek, és nyugodtan folytattam az
elõadást arról, hogy milyen csodálatos
szabadító Istenünk van. Nem akartam
annyi örömet se szerezni a boszorkány
“doktor”-nak, hogy foglalkozzunk vele,
és hamarosan min- den megint normális
lett.

A boszorkány “doktor” nem tudott
minket megfélemlíteni. Amikor Sam
lelkipásztor megérkezett, nyolc új test-
vérünk merítkezett be a folyóban, amely
egy órai autó útra volt Fintoniától. Ahogy
a zsúfolt autóban ülve hallgattam a
testvérek örömteli éneklését hálát adtam
Istennek a szabadságért, amelyet védel-
mezõ szárnyai alatt élvezhettünk. Hála
legyen az Úrnak, épségben értünk vissza
Fintoniába és másnap pedig Makenibe.

Kérlek imádkozzatok
- a Béke Fejedelem Gyülekezet épít-

kezéséért / - a telek-határ kérdés békés
rendezéséért / - mennyei védelemért
mindenféle gonosz ellen / - a Fintonia-i
testvérekért / - a tanulókért, hogy szor-
galmasak legyenek / - jó egészségért és
erõért a munka folytatásához / - megfe-
lelõ autóért, amellyel más egyházkerü-
leteket is elérhetek.

“Áldjon meg az Úr Téged, és tartson
meg Téged. Világosítsa meg az Úr az Õ
orcáját Te rajtatad és könyörüljön Te
rajtad. Fordítsa az Úr az Õ orcáját Te
feléd és adjon Neked békességet.”

Testvéri üdvözlettel,
Füredi Gabriella Kamilla

Sam lelkipásztor 8 fiatalt merit be egy közeli folyóban.
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MABAVISZ TANÁCSÜLÉS

A világszövetség következõ tanácsü-
lését Nagyváradon tartjuk az erdélyi
testvérek meghívását elfogadva, május
23-án, pénteken délután 2 órai kezdettel.

Missziós Konferenciát rendez május
24-én a Romániai Magyar Baptista Gyü-
lekezetek Szövetsége, ugyancsak Nagy-
váradon. A konferencia témája: Hogyan
tovább az erdélyi magyar baptista misz-
szióban? Id. Veress Ernõ és Borzási Ist-
ván lesznek a konferencia elõadói.

A MABAVISZ tanácsülésre érkezõ
szövetségi képviselõk is bizonyára részt
vesznek ezen a találkozón, amire Urunk
áldását kívánjuk az óceán innensõ olda-
láról is. HG

Nagyvárad ünnepel

2007. december 16-án ünnepélyesen
megnyitották a teljesen felújított nagy-
váradi baptista imaházat. A jeles ese-
ményrõl Antal Ferenc testvér többek
között ezt írta:

„Ünnep volt ott, nem akármilyen ün-
nep. A közel egy és fél éves felújítási,
belsõ átalakítási munkálatok végéhez
érkezve mintegy 600-700 testvér és barát
várta a bevonulás kezdetét jelentõ fehér
szallag elvágását. És megtörtént.

A gyülekezet tagjai a fúvós zenekar
vezetésével énekelték az udvaron az
„Óh, míly szép Istennek hajléka” c.
éneket. A hálaima után gyülekezetünk
lelkipásztorai, Dr. Simon József és Dr.
Giorgiov Adrián testvérek elvágják a
fehér szalagot, majd a vendégek és
helybeliek zsufolásig megtöltötték a
templom padsorait.

A stílusosan felújított, modern bútor-
zattal ellátott imaterem fõbejárata a zárt
elõcsarnokból nyílik. A belépõ elsõ te-
kintete a szószék s mellette a bemerítõ
medence felé irányul. A terem színhar-
móniájába beilleszkednek a padok és
karzatok faburkolatainak árnyalatai, az
egész termet átölelõ hangulatvilágítás
megerõsíti a karzatok alatti aranyló
bibliai idézeteket és jelképeket...”

”Áldott legyen Isten, mert nem uta-
sította el imádságomat, szeretetét nem
vonta meg tõlem. (Zsolt 66,20)

Beszéljünk elõször általánosságban az
imáról!

Elmondhatjuk, hogy az ima nem egy
különös, vallásos cselekedet, hiszen
szinte minden ember imádkozik – így
vagy úgy. Az ”emberi lélek lélegzet-
vételének” mondjuk, mert aki nem
imádkozik, az lelkileg halott. Az ”igazi”
ima nem abban több, hogy jobb, vallá-
sosabb ember mondja, hanem azért, mert
az Élõ Istenhez száll. A legelvetemültebb
bûnös imája is meghallgatást nyer, mert a
”szeretet Istene” nem utasítja el az ember
imáját. A Jézus Krisztus mellett haldokló
lator még Ámen-t sem mondott, és már
meggyõzõdhetett errõl.

A bibliai példák mellett tapasztalatból
is tudjuk, hogy az imádságainkra, melyek
gyakran segélykiáltások, nem mindig a
kérésünknek megfelelõ Isten válasza.

IDEJE VAN
Ø 1. Vajha így maradna az õ szívök, hogy

félnének engem, és megtartanák minden
parancsolatomat minden idõben, hogy
jól legyen dolguk nékik és az õ gyerme-
keiknek mindörökké!

Ø 2. Most az ideje, hogy szerezz ezüstöt, és
hogy végy ruhákat, olajfákat, szõlõket,
juhokat, barmokat, szolgákat és szolgá-
lóleányokat?!

Ø 3. Mert õ a mi Istenünk, mi pedig az õ
legelõjének népei és az õ kezének juhai
vagyunk; vajha ma hallanátok az õ
szavát.

Ø 4. Te kelj fel, könyörülj a Sionon! Mert
ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a
megszabott idõ.

Ø Minden idõben szeret, aki igaz barát, és
testvérül születik a nyomorúság idejére.

Ø 6. Mindennek rendelt ideje van, és ideje
van az ég alatt minden akaratnak.

Ø 7. ... Szántsatok magatoknak új szántást;
mert ideje keresnetek az Urat…

Ø 8. Nem jött még el az Úr háza építésének
ideje… Ideje-é néktek, hogy ti mennye-
zetes házakban lakozzatok... ?

Mennyei Atyánk jobban tudja, hogy mire
van szükségünk, mint mi magunk. Mivel
”szeretetét nem vonta meg tõlünk”, hittel
rábízhatjuk a megoldást, sõt, Urunk
példáját követve, jól tesszük, ha az Õ
akaratának a megvalósulására várunk
inkább, mint arra, hogy a mi elképze-
léseinket teljesítse.

A 66. zsoltár egy ú.n. ”dicsõítõ imád-
ság”. Egyetlen kérést sem találunk benne.
Isten jelenlétébe, az Õ magasztalására
hívja az egész földet (”Örvendj, egész
föld, az Istennek!” - 1.v.), mert ”hatal-
masan uralkodik mindenkor, szemmel
tartja a népeket”. Azért is szeretne Isten
elõtt találkozni az embertársaival, hogy
Rá mutatva elmondhassa azt is, amit
személyesen vele tett az Úr (16.v.).
Mintha imádságában gyakorolná a val-
lástételt - már mondja is! Elmondja
Istennek, amit tulajdonképpen az ember-
társaival szeretne megosztani Istenrõl. A
zsoltár utolsó mondatában is ezt teszi.
Nagyon fontosat tanulunk itt az imáról;
azt, hogy Isten imádata vallástétel is.

Amikor hálát mondok az imameg-
hallgatásért, akkor Isten szeretetérõl
tanúskodom. Amikor az imámra vála-
szolt, azt nem azért tette, mert én megér-
demeltem, hanem azért, mert Õ az én
szeretõ Istenem. Minden meghallgatott
ima egy újabb bizonyíték az Õ szereteté-
rõl, amit Jézus Krisztus érdemében
élvezünk.

Adjunk hálát az imameghallgatásért!

Novák József

Indulunk vissza és ismét gyönyör-
ködünk a szép tájban. Míly jó vagy Uram,
de sok szépet teremtettél az emberek
örömére. Milyen jó volt egy kicsit ki-
mozdulni. A Nursing Home mindig
gondoskodik egy szép kis programról,
van móka, vidámság, éneklés, zene,
bohózat, még aki nem is tud járni, az is
részt vehet sok közös foglalkozásban.
Dicsértessék az Úr szent neve, hogy itt
élhetünk Kanadában. „Oh Canada,
glorios and free...”

„Nagy vagy, Te Isten, nagy a Te hatal-
mad, világteremtõ a Te szózatod. Mon-
dád: legyen! S a puszta semmiségbõl
világosság, mindenség támadott. A csillag
ezrek, a nap fényessége, ég, föld követte
szent parancs szavad. Remeg szívem, s
megdöbbenvén csodálja mindenható,
dicsõ hatalmadat.”

Somogyi Gáborné

IMÁDKOZZUNK
EGYMÁSÉRT

A Magyar Baptisták Világszövet-
ségébe hat magyar baptista szövetség
tartozik. Aki szeret messzebbre látni a
közvetlen környezeténél -az Evangé-
liumi Hírnök olvasói bizonyára ilyenek-
és imádkozni is kész távolban élõ test-
véreiért, annak azt ajánljuk, hogy az itt
következõ sorrend szerint tegye azt.

Hétfõn a Magyarországon,
kedden a Romániában,
szerdán az Észak-Amerikában és

Ausztráliában,
csütörtökön a Délvidéken,
pénteken a Felvidéken és
szombaton a Kárpátalján élõ ma-

gyar baptista testvérekért, a szövetségek
vezetõiért és missziómunkájukért imád-
kozzunk!

ÁHÍTATOS PERCEK

ELMEGYEK HALÁSZNI
folytatás a 9. oldalról
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VÍZSZINTES:
1. Üzembe helyeztetés. 13. Háztól el-

kerget. 14. Ady ...; a Ki látott engem?
Címû verseskötet szerzõje. 15. ... de Ja-
neiro; brazil város. 16. Megijed tõle. 18.
Milliliter, röviden. 19. Gondolkodó lény.
21. Errefele! 22. Merészen emelkedik.
24. Kicsinyítõ képzõ. 25. Gyógypeda-
gógia, röviden. 27. Apátlan-anyátlan. 29.
Elemér, becézve. 32. Nyers, kíméletlen.

FÜGGÕLEGES:
1. Fátyolos hangúvá válik. 2. Naomi

férje (Ruth 1:2). 3. Pest megyei város. 4.
Hazafele! 5. Az igevers elsõ része. 6. ...
Donner; amerikai énekes (1943-1984).
7. Ebbe az irányba. 8. Növényi fõzet. 9.
Salátakatáng. 10. Néma Tádé! 11. Tan-
tusz. 12. Mesebeli lény, vízi tündér. 17.
Vezet. 20. Egybõl kettõ! 23. Ahasvérós
király felesége (Eszt. 1:9). 26. The ... of
the Opera; Andrew Lloyd Webber
1986-os musicalje. 28. Némán rágó! 30.
Nõszirom. 31. Elõ-India bennszülött
lakosa. 33. ... Airways; angol légitár-
saság. 36. Idegen Mátyás! 38. Keresztül.
39. Lhászában lakik. 41. Az igevers
második része. 44. Pályaudvar, röviden.
47. O, ... mio; olasz sláger. 49. Gabona-
köteg. 51. Plánum. 54. Állatkert. 55. A
Nílus német neve. 58. Continuous wave,
röviden. 60. Távirati õ.

Készítette: Meleg Dávid

Ø 9. Mikor azért azok egybegyûltek, meg-
kérdék õt, mondván: Uram, avagy nem ez
idõben állítod-é helyre az országot Iz-
ráelnek?

Ø 10. Bánjátok meg azért és térjetek meg,
hogy eltöröltessenek a ti bûneitek, hogy
így eljõjjenek a felüdülés idei az Úrnak
színétõl.

Ø 11. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az
idõt, hogy ideje már, hogy az álomból fel-
serkenjünk; mert most közelebb van hoz-
zánk az idvesség, mint a mikor hívõkké
lettünk.

Ø 12. Mert õ mondja: Kellemetes idõben
meghallgattalak, és az üdvösség napján
megsegítettelek. Ímé itt a kellemetes idõ,
ímé itt az üdvösség napja.

Ø 13. Hirdesd az ígét, állj elõ vele alkalma-
tos, alkalmatlan idõben, ints, feddj,
buzdíts teljes béketûréssel és tanítással.

Ø 14. Mert én immár megáldoztatom, és az
én elköltözésem ideje beállott.

Ø 15. E mondás szerint: Ma, ha az õ szavát
halljátok, meg ne keményítsétek a ti
szíveiteket…
A megfejtéseket május végéig

várjuk

34. Bárki, bármi, angolul. 35. Elemi pa-
rány. 37. Végtagot kificamít. 40. Bizony,
õsi szóval. 42. Építési törmelék. 43. ... és
lámpája; Helena Sehauf ifjúsági regé-
nye. 45. Saint, röviden. 46. Matematikai
mûveletet végez. 48. Indíték. 50. Tom-
pítja az értelmet. 52. Románia gépko-
csijele. 53. Görög eredetû nõi név. 56. Ál-
hal! 57. Potom árú. 59. Szélmalom forgó
szárnya.

NINCS  LEHETETLEN
A rejtvény függ. 5. és 41. sorában egy angol bibliavers válik olvashatóvá. Ezt

kérjük beküldeni a pontos igehellyel együtt legkésõbb 2008. május végéig!


