
hamistanítókról, akiket megemésztett és 
megmérgezett a pénz szerelme. Azok a 
világ emberei voltak, de Timóteus Isten 
embere volt. Ezért kezdi így: De te, 
Istennek embere... 

Ki lehet az Isten embere? Kiket 
nevez a Biblia Isten emberének? 
Ilyen megnevezést használ a Biblia 
az Ószövetségben például: Mózesre, 
Sámuelre, Illésre, Dávidra. Amikor 
megtiszteli a Szentírás Timóteust is azzal, 
hogy ugyanúgy hívja, akkor tudhatjuk, 
hogy Timóteus jó társaságba került. Te 
hol vagy kedves olvasó? Timóteus az 
utolsó olyan személy a Bibliában, akire 
a Biblia ezt a megnevezést használja. 
Ez a megnevezés méltósággal övezi őt 
körül. Vajon tovább visszük-e mi ezt a 
vonalat ebben az évben, hogy minket 
is így nevezhessen Isten? Törekedjünk 
arra, hogy Isten emberei legyünk - lelki 
vezetők, és minden hívő ember!

KIHÍVÁSOK TIMÓTEUS 
SZÁMÁRA

Pál három kihívást állít Timóteus elé. 
Kerülni kell valamit, valakiket, követni 
kell valamit és küzdeni kell valamiért.

1. Kerüld! 
"De te, óh Istennek embere, ezeket ke-

rüld!" (11v) Menekülj ezektől, fuss el, 
kerüld el! A hamis tanítókat, tanításokat 
és különösen a pénz, a meggazdagodás 
utáni kívánságot! Van idő, amikor el-
futni valami elől a gyávaság jele! Mint 
ahogy Nehémiás is mondta egyszer, 
Neh 6:11 „Avagy ily férfiúnak, mint én 
vagyok, illik-é futni?” De van olyan idő 
is, amikor az elfutás, menekülés nem 
a gyávaság, hanem a bölcsesség és a 
győzelem jele! József Potifár házában 
elfutott a kísértés elől, és jól tette, hogy 
elfutott. Dávid is menekült, amikor Saul 
halálra kerestette és meg akarta ölni. A 
menekülés néha része annak a lelki 
harcnak, amire hív minket Isten! Pál 
azt írja később Timóteusnak: „Az ifjú-
kori kivánságokat pedig kerüld.” (2Tim 

2:22) Amikor itt Pál úgy mondja, hogy 
kerüld, fuss, nem egy fizikai futásról 
beszél, hanem arról, hogy Timóteus 
szakadjon el a hamis tanítók bűneitől. 
Ezektől tartsd távol magad! Nem min-
den egység jó, és nem minden szaka-
dás rossz. Sőt, jobb egy szent elszaka-
dás, mint egy szentségtelen egység! Van 
rá idő, amikor Isten emberének határo-
zottan ki kell állnia a hamis tanítások 
és romlott életvitelek ellen, és el kell 
ezektől szakadnia. Előttünk egy meg-
döbbentő igazság: azok, akik a pénzt 
szeretik, nem lehetnek Isten emberei. 
Azért megdöbbentő, mert olyan sokan 
szeretik a pénzt és mindazt, amit pénz-
zel meg lehet vásárolni. És mit is akart 
Pál, hogy mit tegyen Isten embere? Ke-
rüld, Timóteus ezeket! Menekülj! Pedig 
ez az utolsó dolog, amit elvárnánk egy 
Isten emberétől, hogy tegyen - mene-
küljön. Mi valószínű azt mondtuk vol-
na neki – küzdj, harcolj. Pál itt azt írja 
Timóteusnak, hogy meneküljön attól 
a kívánságtól, hogy meggazdagodjon, 
mint a tűztől, és azoktól is, akiket a 
pénz szerelme elcsábított. Itt megemlít-
jük azt is, hogy ebben benne van az is, 
hogy kerüljük azokat is, akik a jólét 
evangéliumát hirdetik! Azokat, akik 
az istentiszteletre úgy tekintenek, mint 
valami nyereségre.

A TARTALOMBÓL
English section - pages 8-9    
    Who is Jesus Christ?
Év végi, év eleji írások
Az aliansz és az ökumenikus 
    imahét programja
Gyülekezeti beszámoló: Venice
Menedék (8)  Kiürül a fészek
Kottás ének: Fogd kezem szüntelen

folytatás a 3. oldalon

GAZDAG ÉVET ! 
Szeretettel a szívemben,
Gazdag újévet kívánok.
S ha teljesíted kérésem,
Boldogságod megtalálod. 
Légy gazdag a szeretetben, 
Ne tűrd meg a gyűlöletet.
Békességet terem földed,
Ha magod szelíden veted. 
Légy gazdag a kedvességben,
Rossz szó ajkad ne hagyja el. 
Mosolyoddal más zsebébe,
Maradandó kincset teszel.
Légy gazdag a türelemben,
Ne zúgolódj, ne panaszkodj.
Csendes magatartásoddal,
A gyengéket bátorítod. 
Légy gazdag az örömökben,
Örülj mások örömének.
A próbákért áldjad Urad, 
S kivirágzik szegény lelked. 
Légy gazdag a jó tettekben, 
Ezrek várják segítséged.
S ha te leszel majd szükségben,
Ezerével terem testvéred.  
Légy gazdag a kitartásban,
Vágyad legyen több mint álom. 
Az újévi fogadalmad,
Váltsd valóra, minden áron. 
Légy gazdag olyan aranyban, 
Mit Krisztustól kölcsönöztél.
Üdvösségre váltja Urad,
Ha békében haza értél.
                 Gergely István

ISTENNEK  EMBERE  AZ  ÚJ  ÉVBEN
Timóteusnak, mint Isten szolgájának, 

pásztorolnia kellett az Efézusi 
gyülekezetet. Erre hívta el Isten. De 
eközben, gondot kellett viseljen saját 
magára is, ahogy Pál meghagyja neki: 
„viselj gondot magadról!” (4:16) Hogyan 
tegye ezt Timóteus? Erről ír Pál az 
1Tim 6,11-16-ban. Az előző versekben 
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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

tozott a fáraónak és szolgáinka indulata
a nép iránt, és ezt mondták: Mit tet-
tünk?! Elbocsátottuk Izráelt a szolgá-
latunkból!

Talán 24 óra sem telt el a fáraó két
mondata között. Mintha tudathasadásos
lenne a fáraó. Elõbb jóindulatáról bizto-
sítja a népet, aztán gyorsan meggon-
dolja magát. Egyszerûen nem adja fel!

Mint ahogy a gonosz sem adja fel,
még a golgotai veresége után sem.

Lehullottak a kötelékeid, szabad
vagy, tele van a szíved a szabadok örö-
mével, bizonyságot teszel a Szabadí-
tóról, és már-már azt gondolod, hogy
nincs is többé dolgod a kísértõvel. Aztán
hamarosan rá kell jönnöd, hogy a nyo-
modban van és fenyeget pusztulással
vagy ismét rabszolgasággal. Ne csodál-
kozz ezen, de ne is félj, mert a te Szaba-
dítód nagyobb, kegyelme erõsebb, mint
a legfenyegetõbb támadás.

Milyen volt rabszolgának lenni
Egyiptomban? Elõbb kellemes volt.
Menet közben derült ki, hogy Jákób utódai
nem egyenrangú polgárok Egyiptomban,
hanem kényszermunkások. Szinte
észrevétlenül történt az átmenet. Mózes
idejében már a fiúgyermekeiket megölik
és a vályogvetéshez nem kapnak szalmát.

folytatás a 3. oldalon

A TARTALOMBÓL

English Articles - pages 8-9.
Meghívó lelkipásztor beiktatásra

és ifjúsági találkozóra
Beszámoló a kolorádói családi

táborozásról
Távol és mégis közel: hírek

Berettyóújfaluról
Úti beszámoló - Kulcsár Sándor
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1Korintus 10:11. Mindez pedig pél-
daképpen történt velük, figyelmezteté-
sül íratott meg nekünk, akik az utolsó
idõkben élünk.

Pál apostol szerint biblikus dolog
párhuzamot vonni Izráel egyiptomi
kivonulása, pusztai vándorlása és hívõ
életünk különbözõ állomásai között. Ezt

ÜLDÖZÖTT SZABADOK 2Mózes 14:1-14

2 Móz 14.1 Azután így beszélt az ÚR
Mózeshez: 2 Szólj Izráel fiaihoz, hogy
forduljanak meg, és verjenek tábort Pí-
Hahírót elõtt, Migdól és a tenger között,
Baal-Cáfón elõtt. Vele szemben tábo-
rozzanak a tengernél. 3 Hátha azt gon-
dolja a fáraó, hogy eltévedtek Izráel fiai
ezen a földön, körülzárta õket a puszta! 4
Én pedig megkeményítem a fáraó szívét,
hogy üldözõbe vegye õket, és megmutatom
dicsõségemet a fáraón és egész haderején.
Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én
vagyok az ÚR. És így cselekedtek. 5
Amikor jelentették Egyiptom királyának,
hogy elmenekült a nép, megváltozott a
fáraónak és szolgáinak indulata a nép
iránt, és ezt mondták: Mit tettünk?! El-
bocsátottuk Izráelt a szolgálatunkból! 6
Befogatott a fáraó a harci kocsijába, és
maga mellé vette a hadseregét. 7 Maga
mellé vett hatszáz válogatott harci kocsit,
az összes egyiptomi harci kocsit. Három
ember volt mindegyiken. 8 Az ÚR megke-
ményítette a fáraónak, Egyiptom kirá-
lyának a szívét, és az üldözõbe vette Izráel
fiait, Izráel fiai pedig hatalmas kéz segít-
ségével vonultak ki. 9 Az egyiptomiak
tehát üldözték õket - a fáraó minden lova,
harci kocsija, lovasa és hadereje - és uto-
lérték õket, amikor a tenger mellett tábo-
roztak Pí-Hahírótnál, Baal-Cáfónnal
szemben. 10 A fáraó közeledett. Izráel fiai
pedig föltekintettek, és látták, hogy az
egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy
félelem fogta el õket, és segítségért kiál-
tottak Izráel fiai az ÚRhoz. 11 Mózesnek
pedig ezt mondták: Nincs talán elég sír
Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál

tesszük estérõl-estére kolorádói táboro-
zásunk istentiszteleti alkalmain. A hét
mottója: Együtt a cél felé!

Éppen úgy vándorlunk a cél felé,
mint Izráel népe Egyiptomból, a
pusztán át Kánaán felé.

A történetbõl kiderül, hogy bár Izráel
fiai elhagyták Egyiptomot, mégis E-
gyiptom sehogy sem akarja elhagyni
Isten népét. Amikor elindulnak, a teljes
egyiptomi haderõ üldözõbe veszi õket,
és bár végre szabadok, mégis üldözött
szabadok.

Két embercsoport lé tezik:
rabszolgák és üldözött szabadok.

Elõször a rabtartó természetérõl
kell valamit megjegyeznünk.

A tízedik csapás után a fáraó még
azon az éjszakán magához hívatta
Mózest és Áront, és ezt mondta nekik:
Induljatok, menjetek ki az én népem
közül Izráel fiaival együtt, menjetek és
tiszteljétek az Urat, ahogyan kívántátok.
Vigyétek juhaitokat és marháitokat is,
ahogyan kívántátok, csak menjetek!
Kérjetek áldást rám is! 2Móz 12:31, 32.

A 2Mózes 14:5-ben pedig ezt olvas-
suk: Amikor jelentették Egyiptom kirá-
lyának, hogy elmenekült a nép, megvál-

bennünket meghalni? Mit tettél velünk,
miért hoztál ki bennünket Egyiptomból?!
12 Nem megmondtuk neked még Egyip-
tomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd
szolgáljuk az egyiptomiakat?! Mert jobb
nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk,
mint ha a pusztában halunk meg! 13 De
Mózes így felelt a népnek: Ne féljetek!
Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan
szabadít meg ma az ÚR benneteket! Mert
ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat,
úgy soha többé nem fogjátok látni õket. 14
Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok
veszteg!
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Ím újat kezdhetünk megint!
Csodálatos az élet.
De szent Igéd szava szerint
Urunk a te beszéded
marad csak változatlanul.
Ég s föld elmúlik végleg.
S mi újat kezdhetünk megint.
Hálásak vagyunk az új esztendőért, 

s a benne előttünk álló lehetőségekért. 
mi ugyan még nem, Urunk azonban már 
tudja, mi minden ér majd bennünket az 
év során. Segítségét kérjük a nehéz és a 
könnyebb napokra, áldását munkáinkra, 
oltalmát gyermekeinkre, életünkre. 

Vajon ugyan olyan lesz az évünk, mint 
a tavalyi? Reméljük, hogy nem. Köny-
nyebbet szeretnénk. Nem azért, mert 
jobbat érdemelnénk, hanem csak úgy, 
kegyelemből. Mert már eléggé belefá-
radtunk ebbe a vírusos világba. Jó lenne 
megszabadulni ebből a szorításból.  

Adventi hetekben, adventi igékkel a 
szívemben-figyelmemben készítem ezt a 
januári lapot. Kicsit könnyebb így elfo-
gadnom a  hónap két váratlan eseményét. 
A járvány enyhülésére vártunk, s hirtelen 
egy újabb variáns jelent meg valahol, s 
napokon belül érzékeltük, hogy az egész 
világra el fog terjedni. Még a deltán sem 
vagyunk túl, s már az omikron ijeszt; az 
ómegáig is elérünk? – feszeng bennem 
a gondolat. Jézus Krisztus az alfa és az 
ómega – nincs, amiről ne tudna. Nélküle 
nehéz lenne, vele azonban elhordozzuk ezt 
a nyomorúságot is. Benne bízva megtesz-
szük mindazt, amit megtehetünk (oltás, 
maszk, távolságtartás), a többi rajta áll; 
könyörögve várjuk a szabadulást. Lehet, 
hogy az utolsó idők egyik jele a vírus, s a 
hatalmas viharok is, amelyek egyre gyak-
rabban érnek el bennünket? Decemberben 
talán még soha nem pusztított akkora vi-
har – tornádók sorozata – ami nyolc álla-
mot érintett itt az Egyesült Államokban. 
A hatalmas anyagi pusztulás mellett száz 
körüli halálos áldozata volt ennek az egy 
viharnak. 

Nem folytatom. Az adventünk két 
nagyon nehéz eseményét azért említet-
tem, mert ha ebben az összefüggésben 
látjuk, könnyebben át tudjuk élni eze-
ket, Urunkra figyelve. Egyúttal környe-
zetünknek is segíthetünk, amennyiben 
nem kétségbe esünk, hanem az Úr Jézus 
visszajövetelére és az azelőtti megtérés 
szükségességére hívjuk fel embertársa-
ink figyelmét.   

A 114-dik évfolyamunkat a Magyar 
Baptista Világszövetség elnöke - Pardi 
Félix testvér - írása nyitja meg. Ne feled-
jük el, hogy 

Megjelent az Áhítat 2022 és a Múlt, 
jelen, jövő baptista évkönyv 2022
A kiadványok megrendelhetőek a 

Baptista Könyvesboltban: 
1068 Budapest, Benczúr u. 31.
+36 20 886 0011
konyvesbolt@baptist.hu;
www.konyvesbolt.baptist.hu.
A decemberi számban az évszámot 

sajnos pontatlanul írtuk, természetesen 
az évkönyv is 2022-es kiadás.

American Hungarian Baptist 
Convention of North America, Inc. 

Circle of Friends Donations received  
July 2021. through December 2021.

BARÁTI KöRI ADAKOZÁSOK
Rudy Sinn, Lincoln Park, mI. $75; 

Helen P. Mezei, Oakland, KY. $100; Ti-
bor Miko, Clinton Twp. mI. $100; George 
Gancsos, Hawthorne, NJ. $100; Zsig-
mond Balla, Brea, CA. $200; Rev. Joseph 
Novak, Alhambra, CA. $250; Ilona Varosi, 
Coquitlam, BC. Canada $100; Anna Panta, 
Kelowna, BC. Canada $10; Paul Juras, 
Richmond Hill, Canada $100; Adelina 
Deak, New City, NJ. $50; Alexander Veres, 
Parma, OH. $100; Bela Fur, Southgate, mI. 
$100; Irenke Torma, Wheeling, IL. $100; 
Bela Koncz, Chicago, IL. $10; Teresa Ke-
rekes, Laguna Hills, CA. $100; Kathalin 
Biro, Palm Bay, fL $100. 

                Total:                 $1595.00 
Thank you for your faithful support

Jozsef Kovacs Treasurer

megjelent Cserepka János bolíviai 
misszionárius életéről egy új könyv:

ESZKÖZÜL A TEREMTŐ KE-
ZÉBEN - Cserepka János életéből 

összegyűjtötte Petrik Károly 
A következő számban bővebben is 

írunk róla. Megrendelhető itt:
Barney Cserepka
78 CUTTING DR.
ELORA, ONTARIO N0B 1S0
CANADA  tel: 1-519-835-8444

február első vasárnapja a Magyar 
Baptista Világszövetség napja. 
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És ezeket mocsoktalanul, feddhetetlenül 
kellett megtartani az Úr megjelenéséig.

4. Egy dicsőséges felszólítás. "Amit 
a maga idejében megmutat ama boldog 
és egyedül hatalmas, a királyoknak Kirá-
lya és az uraknak Ura. Kié egyedül a 
halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen vilá-
gosságban lakozik; akit az emberek közül 
senki nem látott, sem nem láthat, akinek 
tisztesség és örökké való hatalom. Ámen 
15-16) Itt Pál egészen elragadtatik abba 
a dicsőségbe, amit szinte előre lát az Úr 
második eljövetelekor. Abszolút és teljes 
erőt tulajdonít az Úr Jézusnak ezekben 
az igékben. Pedig abban az időben egy 
hatalmas és kegyetlen uralkodó ült a tró-
non, Néró, de Pál arra se méltatja, hogy 
megemlítse az ő hatalmával együtt. Mert 
a Királyok Királyának hatalma és ereje 
sokkal nagyobb. mindezzel Pál mintha 
azt mondaná Timóteusnak: ne csüggedj 
és ne félj Timóteus. Nézz csak újra és 
mindig Krisztusra! Ő kezében tartja a 
gyeplőt. Vissza fog jönni, nagy erővel és 
nagy hatalommal. Kié egyedül a halha-
tatlanság! Az Úr legyőzte a halált, feltá-
madt és él örökkön örökké. Ezt az örök 
életet nyerte meg az övéi számára is. Ha 
meg is kell halni, feltámadunk, ígérete 
szerint örök életre. Így is úgy is győz-
tesek vagyunk. Timóteus ne félj, az Úr 
Jézus teste olyan, amilyen a mienk is 
lesz. Az ő teste nem fárad, nem hal 
meg, nem öregszik többet. Ez vár rád 
és ránk is!  

minden hatalom neki adatott. Tökéle-
tes bölcsességgel vezérli a világot. Néha 
mi nem tudjuk és nem értjük, hogy mit 
miért tesz. De azt tudjuk, hogy senkinek 
sem lehet nagyobb ereje és hatalma Jé-
zus Krisztusnál. Isten akarata teljesedik 
be mennyen és földön is. A menny ural-
kodik! A mi problémánk a rövidlátás.

Ezért, bátorodj fel Timóteus! Biztosak 
lehetünk benne, hogy mikor Timóteus 
mindezeket elolvasta, Ámen-t mondott 
rá. Ezt mi is megtehetjük. Timóteus a 
győztes oldalon harcolt, mi is azon az 
oldalon harcolunk.

Úgy fussunk, hogy elnyerjük a koro-
nát! Tartsuk szemünket a célon, és ne 
nézzünk se jobbra se balra!

összefoglalva: tartsuk szemünket a 
célvonalon, és fussuk meg az előttünk 
álló pályát!

Kerüljük a meggazdagodás kísértését!
Kövessük a mennyei dolgokat!
Küzdjünk, harcoljuk meg a hitnek 

szép harcát!
Tartsuk meg az Úr parancsait!
Ha ezeket tesszük, ISTEN EmBEREI 

LESzÜNK. Legyünk ilyenek, ebben az 
évben!    

                              Pardi Félix  

Hogyan meneküljünk a meggazda-
godás kívánságától? A legjobb útja: 
odaszaladni az Úr Jézushoz, és menedé-
ket találni nála. Aki, habár gazdag volt, 
szegénnyé lett érettünk, hogy mi őbenne 
meggazdagodjunk! Ezek lelki gazdagsá-
gok, lelki kincsek! Akik nem látnak és 
nem találnak gazdagságot Krisztusban, 
azok fognak bele esni a világi kívánságok 
áradatába. Ha másvalaki kellene jelle-
mezzen téged, vajon mit mondana, miről 
vagy ismert? Arról, hogy lelkesedsz az 
Úr iránt, vagy inkább a pénz iránt? 

2. Kövessed! 
mit is kell követni? Hanem kövessed 

az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, 
a szeretetet, s békességes tűrést, a sze-
lídséget. Egy nagyon erőteljes szó van 
itt, azt jelenti, szorosan követni valakit, 
valamit; fuss utána, amíg el nem kapod! 
Az Úr Jézus mindezekben példa előt-
tünk. Ilyen kell legyen Isten embere! Ez 
a hat csodálatos Krisztusi jellemvonás 
jelen kellene legyen minden hívő em-
berben, de különösen Isten emberében, 
akiket szolgálatra választott! Imád-
kozzunk ezért! Ha követjük ezeket, azt 
fogjuk tapasztalni, hogy hatékonyan el 
tudunk fordulni a pénz szerelmétől, és 
a meggazdagodás kívánságától. mene-
külni kell a rossz elől, attól el kell futni, 
de a jó után, a hat krisztusi jellemvonás 
után futni kell, azt el kell érni! Ne csak 
meneküljünk a rossztól, hanem sza-
ladjunk a jó felé is!

3. Küzdj!
Harcold meg a hitnek szép harcát! 

(12v) Egy olyan szót használ itt Pál, amit 
a görög sportjátékoknál használtak. 
Annyira heves küzdelmeket rendeztek, 
hogy a vesztesnek minden esetben ki-
szúrták a szemét. Nagy volt tehát a tét. 
Így kellett megharcolja Timóteus, és 
így kell megharcolja Isten embere a hit 
harcát. Nagy a tét, a lelkünk üdve a tét! 
Örök élet a tét, ahogy olvassuk: Nyerd 
el az örök életet! Pontosabban – ragadd 
meg! És ne engedd el. mert egy dolog 
megtérni, az új életet megkezdeni, de 
egészen más dolog ezt az örök életet 
megtartani a mindennapi életben. Aki 
a keresztyén hitet magáévá tette, an-
nak harcolni kell, az nem lehet többet a 
nézőközönség között. Mindazok, akik 
a mennybe szeretnének jutni, meg kell 
küzdjenek érte. Küzdeni a romlottság 
ellen, kísértések ellen, és a sötétség erő-
ivel szemben.

Azt írja Pál, hogy ez egy SZÉP harc, 
amit, ha megharcolunk, szép vége is 
lesz! Harcold meg azt a harcot, amely-

re hívattattál, és szép vallástétellel val-
lást tettél sok bizonyság előtt. Timóteus 
egy mennyei hívásnak felelt, amikor el-
indult a hit útján. Ez a hívás egy hábo-
rúba, csatába való elhívás, minden hívő 
számára. mert ez a világ ellenséges terü-
let egy hívő ember számára. Nem lehe-
tünk semlegesek, ha győztesek akarunk 
maradni. Vallástétellel vallást tettél sok 
bizonyság előtt. Egyesek szerint itt Pál 
arra az eseményre utal, amikor Timótues 
alámerítkezett, hívők és hitetlenek előtt, 
bizonyságot tett a keresztség vizében is 
hitéről, megtéréséről. Abban az időben 
ez veszélyes volt, komoly üldöztetés-
sel is járt. Sokszor azonban megtérések 
is követték. Voltak, akik látva ezeket a 
bátor hívőket, megtértek, ők is átadták 
életüket. Ilyen kellene legyen minden 
keresztség.

Látjuk, hogy sok minden ellen kell a 
hívőnek harcolnia. De nem olvassuk, 
hogy bármikor is egy hívőnek harcolnia 
kellene egy másik hívővel szemben. Az 
Úr őrizzen ettől! A mi ellenségünk az 
ördög és nem a testvéreink.

KöTELESSÉG TIMÓTEUS 
SZÁMÁRA (13.v.)

„Meghagyom neked Isten előtt…” 
mit? „Hogy tartsd meg a parancsola-
tot!” melyeket? Azokat, amit itt ír a 
11-12.v.-ben. miért kell ezeket megtar-
tani?

1.  Isten ereje. Isten ereje és jelenléte 
motiválhat minket a szolgálatra. Komoly 
munka előtt állt Timóteus ott Efézusban. 
Pál nem lehetett vele, ezért meghagyta, 
hogy végezze ő el azt a feladatot, amit 
el kellett végezni. De nem lesz egyedül 
Timóteus, mert vele lesz Isten maga. Is-
ten előtt fog szolgálni. Nem kell félnie. 
Sőt, Isten az ő erejét is beveti majd Ti-
móteusért, mert Ő az, aki megelevenít 
mindeneket.

2.  Egy jó példa. És Krisztus Jézus 
előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilá-
tus alatt ama szép vallástétellel. Pál azt 
akarta, hogy Timóteus, miközben szol-
gál, emlékezzen az Úr Jézusra, és legyen 
az Úr Jézus bátorsága példa előtte. Mit is 
mondott az Úr akkor Pilátusnak? Semmi 
hatalmad sem volna rajtam, ha felülről 
nem adatott volna néked. Végül Pilátus 
volt az, aki gyáván és szégyennel meg-
hátrált, de nem az Úr Jézus. Vedd át ezt a 
bátorságot – írja mindezzel Pál Timóte-
usnak. Isten emberének bátornak kell 
lennie!

3. Egy jó cél. A 14. versben Pál a múlt-
ról áthelyezi tekintetét a jövőbe. Tartsd 
meg a parancsolatot mocsoktalanul, 
feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisz-
tus megjelenéséig. Gondol itt Pál arra a 
3 parancsra, amit korábban adott neki a 
11-12 versekben: kerüld, kövesd, küzdj! 

ISTENNEK EMBERE 
AZ ÚJ ÉVBEN
folytatás az 1. oldalról
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1. „Jöjjetek én hozzám mindnyájan, 
akik megfáradtatok és megvagytok 
terhelve, és én megnyugvást adok 
néktek!” máté 11:28.

Indulj el, mondja az Úr igéje. 
Gondviselő Istenünk segítségével új 
esztendőt kaptunk. Alighogy elkezdtük 
az évet, áldott Immánuelünk hívását 
halljuk az igénkben: Jöjjetek én hozzám! 
Azt akarja, hogy jól induljunk, mert 
sokan vannak, akik rosszul indulnak. 
Kegyelmi hívása jó irányba tereli 
figyelmünket, mikor azt mondja, hogy én 
hozzám jöjjetek. Az egyetlen helyes irány 
és biztos hely, amely földi életünket és 
az örökkévalóságunkat meghatározza. 
Mentő szeretete minden megfáradt és 
megterhelt léleknek szól. Nyugalmat 
ad mindazoknak, akik hozzá jönnek. Ő 
eljött hozzánk az átokkal sújtott és vérrel 
öntözött földre, az egész emberiség bűnét 
magára vette, engesztelő áldozatával 
megszerezte a bűnbocsánatot és lelkünk 
örök nyugal-mát. Ezt csak Nála kaphatjuk 
meg, ha hívására hozzá jövünk. Ezt 
már sokan megtapasztaltuk, és azért 
hirdetjük mindenkinek ezt az örömhírt. 
Igen, békességünk és nyugalmunk árát 
lefizette értünk a Golgotán, kegyelemből 
a hozzá jövő embernek megnyugvást 
ad. mindenkit bátorít, és aki hívó szavát 
hittel elfogadja, megszabadul bűneinek 
terhétől. Türelmesen vár, indulj el hozzá 
ma!

2. „Amikor Jézus továbbment onnan, 
meglátott egy embert ülni  a vámnál, 
akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: 
„Kövess engem!” Az felkelt és követte 
őt.”  máté 9:9.          

Ha elindultál Jézushoz, találkoztál 
vele, megtaláltad lelked nyugalmát. 
Bűnbocsánatot, üdvbizonyosságot és 
új életet kaptál. Meghallod felszólító 
szavát is, „Kövess engem”! most már 
indulj el és járj Jézussal. Az Úr Jézus 
felkeresi Mátét, és követésére hívja. 
A történet így folytatódik: „Az felkelt 
és követte őt!” Ez az egyetlen helyes 
válasz az Úr  hívására. Jézust követni 
tanítványságot jelent. Hasonlóvá lenni 
a mesterhez. mekkora kegyelem, hogy 
engem és téged is megkeres, és felkér 
követésére. Nincsen ennél magasztosabb 
hivatás! Megáld, hogy áldás legyél 
mások számára. máté által egy áldott 
Evangéliumot kaptunk. Emberek ezreit 
vezeti az élet áldott Urához. Te is 
indulj el bizalommal, és járj Ővele, az 
isteni mesterrel vidám és hálás szívvel, 
mindhalálig.  

VÁRJ MÉG!
                   Józsué 3:16
Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyűlt,
feszült,
hullám hullámra hőkölt.
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó partra
át nem értünk.
Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,    
még mindig itt vagyunk sokan.

TOVÁBB
köszönöm
hogy vártál rám
eddig Uram
indulhatunk
terveim
családom
kezedbe letettem
utam a Te utad
Te harcolsz helyettem
            Herjeczki Géza versei

vele való kapcsolatod szerint mondja 
ki a döntő szót. A mindvégig hűséges 
követőinek ezt mondja : „ Jöjjetek Atyám 
áldottai!”. A bal keze felől levőknek, 
akik nem fogadták el, és nem is követték 
Őt, azt mondja: „Távozzatok tőlem, ti 
átkozottak, az örök tűzre!” mt.25:41a 
(Károli)  Jézus  azért jött emberként 
a földre, hogy váltsághalálával 
megmentsen a  kárhozattól. Azért kér, 
hogy jöjj hozzá és járj vele, szolgálj 
neki. Ha még nem tetted ezt meg, 
siess hozzá, és új életedben kövesd és 
szolgáld Őt. Ha már követed, akkor légy 
hű mindhalálig, és néked adja az életnek 
koronáját! Jegyezd meg jól:  Érdemes Őt 
szolgálni! Indulj hát el, és már a földön, 
majd pedig dicső országában örökké 
Véle és megváltottaival örvendezel!

„Ó mily dicső lesz az a nap, Ha 
elközelg ama idő, / Megfogja majd a 
karomat, S aranykapun bevezet Ő. Kar: 
Majd mikor ott, a trón előtt, szemlélem 
az Üdvözítőt: / Akkoron ez lesz énekem, 
„Ó drága mentő kegyelem!”  (K.É. 266)

Kulcsár
    Sándor

3. „és éljetek szeretetben, ahogyan a 
Krisztus is szeretett minket, és önmagát 
adta értünk „áldozati ajándékul, az 
Istennek kedves illatul!”  Efézus 5:2

Az ige következő tanácsa, indulj el, 
kezdj el szeretetben élni! Jézussal járva 
a szeretet szolgálatában állunk. Isten 
maga a szeretet. Hit által bennünk él, 
szeretetével gazdagít naponként, és 
mesterünk példája szerint szeretetben 
élve szolgálhatjuk őt. Önzetlen krisztusi 
lelkületet sugárzó mentő szeretetről van 
szó. Áldozatos szeretet, amely Isten előtt 
kedves, jó illatú áldozat. Krisztus is így 
szeretett minket. mesterünk parancsa az 
ő követői felé, így szól: „Új parancsolatot 
adok néktek, hogy szeressétek egymást, 
ahogyan én szerettelek titeket!” (Jn 
13:34)  Ez a tanítványságunk ismertető 
jele. Krisztusi élet az, amit vár tőlünk 
a világ. Isten Lelke Pál apostol által 
hasonlóan kér és buzdít minket: „éljetek 
Istenhez méltó módon!” (1Thess 2:12) Az 
áldott mestert boldogan kövessük, isteni 
szeretetben élve. Ez méltó Istenhez!

4. „Jézus pedig így felelt: Aki az eke 
szarvára teszi a kezét és hátratekint, 
nem alkalmas az Isten országára!” 
Lukács 9:62.

Jézus elhívása egy teljes életre szól. 
A követésére senkit rá nem beszél, és 
nem is kényszerít soha. Azonban mindig 
komoly megfontolásra figyelmeztet, 
mint most is. Nem elég ehhez 
pillanatnyi fellángolás, hanem alapos 
elhatározás szűkséges a  kezdéshez, és 
a folytatáshoz is. Szép, de kemény út 
ez, nehézségekkel. Tekintetünk csak a 
mesterre kell irányuljon szüntelen, és az 
Ő kegyelme nékünk is elég lesz minden 
kísértés és akadály legyőzésére. Legyen 
minden elhagyott dolog számunkra 
kár és szemét Krisztus gazdagságához 
képest, akkor nem tekintünk hátra. 
Amiről lemondtál, ne kívánd vissza! 
Alázattal és szent önmegtagadással 
ragaszkodj Áldott mesteredhez, 
az Ő szent parancsához. Urunk a 
megosztott szív veszélyére int minket 
Lót feleségének példájával is (Lk 17:32). 
Emlékezzél folyton arra is, hogy az Övé 
minden hatalom mennyen és földön! (mt 
28:18) Ő megtud védeni, és meg is fogja 
védeni gyermekeit.  Indulj hát bátran 
követni Őt. Őrajta függjenek szemeid, 
amíg győztesen célba nem érsz! 

5.  „Akkor így szól a Király a jobbkeze 
felől állókhoz: „Jöjjetek Atyám áldottai, 
örököljétek a világ kezdete óta számotokra 
elkészített országot!” mt 25:34.

Igen, lesz egy Nagy Nap, amikor 
Krisztus, mint Bíró, maga elé parancsol 
minden embert! Mindenkit megítél 
cselekedetei szerint. Akkor már vége 
a kegyelem időnek, vége a vándor 
utunknak. Az Isten fia, a Király a 

INDULJ EL!
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(Csak itt fordul elő Bibliánkban ez a kü-
lönös kifejezés a rajtakapottságunkról.) 
Nem kellemes, de üdvös szégyenbe jutni 
úgy, hogy tudjuk, rajtunk a szeme. „Sze-
líd szemed, Úr Jézus, Jól látja minden 
vétkemet; Személyemet ne vesse meg 
Szelíd szemed, Úr Jézus!”

Majd… Készülünk a számadásra? 
Arról, hogy hittünk-e az Igének? Vál-
laltuk, mert terhes volt és fájdalmat 
okozott? Vigyáztuk a jó ízét? Akartuk, 
amit ígért? Vártunk rá, figyeltük, befo-
gadtuk? Igyekeztünk engedelmeskedni? 
Vezetett, vagy idétlenkedtünk? Bejutot-
tunk „Isten nyugalmába?”

Semmi baj, ha az Isten igéjéről gon-
dolkozva Jézus Krisztushoz jutsz! Sőt! 
Így jó az isteni szóról, az Ő gondolatá-
ról, veled kapcsolatos tervéről és tettei-
ről elmélkedni. Benne testté lett az Ige, 
és csak Jézussal lehet „bemennünk az 
Isten nyugalmába.” Az Ige tehát nem a 
Biblia, még ha Istent idézi is, hanem az 
Úr Krisztus maga. Az igehirdető sem 
igét mond, legfeljebb és remélhetőleg, a 
Megváltóról tesz bizonyságot ő is, mint 
a Könyv. A hiteddel az Úrba kapaszkodj, 
és csak úgy tanulmányozd a Bibliát, 
gyakorold a vallásodat! Ő az, Aki él és 
munkálkodik ma is.   

Adjunk hálát Isten élő és ható igé-
jéért!
                                   Novák József

Isten igéje élő és ható, élesebb minden 
kétélű kardnál, és áthatol az elme és a 
lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, 
és megítéli a szív gondolatait és szándé-
kait. Nincsen olyan teremtmény, amely 
rejtve volna előtte, sőt mindenki mezíte-
len és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell 
majd számot adnunk. – zsid 4, 12-13

Tanuljunk a pusztában vándorlók 
esetéből – figyelmeztet a Zsidókhoz írt 
levél írója – „senkinek ne legyen kö-
zületek hitetlen és gonosz szíve,” ne 
keményedjék meg senki a bűn csábítá-
sától (3,12-13)! A tét az „ő nyugalmába 
való bemenetel” – folytatja (3,15-4,11). 
A régiek hitetlen engedetlenségükkel 
visszautasították Isten ígéretét: „Nem 
használt nekik a hirdetett ige, mivel nem 
párosult hittel azokban, akik hallgatták” 
(4,2). Igen, „evangéliumot” hallottak ők 
is, csakúgy, mint mi, tehát Isten kínálta 
jót utasítottak vissza. A történelmi példa 
tanulsága tehát az, hogy Isten ígéretei 
azoknak az életében válnak valósággá, 
akik hittel fogadják az ő beszédét. A 
fent idézett három mondat üzenete ezen 
alapszik: Az Ige isteni akkor is, ha mi – 
a kárunkra - nem vesszük azt komolyan.

Pedig... Isten igéjének a hatékonysá-
gáról („élő és ható”) bárki személyesen 
meggyőződhet. Éle van. Embervoltunk 
nekünk is titokzatos részeit érinti. Pre-
cíz hatást fejt ki. Disztingvál. Ott is „tár-
gyilagos,” ahol mi önmagunk felől is 
csak tapogatódzunk, találgatunk (tudat, 
lélek, gondolat, szándék).

És... A Teremtettség egészét „szem-
mel tartja” az Ige. Ő a mindig Teremtő 
módon Gondoskodó. Erről a megtapasz-
talhatóságon túli, mindennek tartást adó 
személyes(!) jelenlétről „énekel” Pál 
apostol, így: „Benne teremtetett minden 
a mennyen és a földön, a láthatók és lát-
hatatlanok... minden általa és reá nézve 
teremtetett” (Kol 1,16-17). „Ő előbb volt 
mindennél, és minden őbenne áll fenn” 
– mai szóval, a kanti kategóriák legkü-
lönbje, akit keresünk, mert tudjuk, hogy 
van a tapasztalattól függetlenül is. 

De... Mezítelenek és fedetlenek va-
gyunk előtte. Ez már nem az Igéről, 
hanem rólunk szóló igazság. Jelenti 
egyszer azt, hogy csupaszon (gümnosz 
– innen a gimnázium szavunk), azaz 
embervoltunkban állunk előtte; tudott 
rólunk, hogy kik vagyunk, miből és 
mire, hogyan vagyunk képesek. Velünk 
szembeni elvárásai mind jogosak. mél-
tányos irántunk, de dolga van az Igével 
mindenkinek “nyakon csípett”-ként is. 

zetett alkotói szabadságot a „sabbatical” 
kifejezéssel nevezik meg, amely mé-
lyen gyökerezik a zsidó és keresztyén 
hagyományban. A „sabbat” azt jelenti, 
hogy megállunk, szünetet tartunk, időt 
szánunk magunkra. Amikor Isten arra 
hív, hogy hetente egyszer tegyünk félre 
mindent, meg akarja őrizni a szabadsá-
gunkat. Nem szabad hagynunk, hogy 
aggodalmaink, szükségleteink vagy 
környezetünk határozzon meg minket, 
hanem a Teremtőnkkel való bensőséges 
kapcsolatból kell élnünk. A sabbat a leg-
jobb orvosság az elidegenedés ellen, és a 
legjobb módja annak, hogy sikeres életet 
éljünk. 

A 2022-es imahét célja nem az, hogy 
tiltakozzon a vasárnapi munka ellen. Az 
imahét lehetőség arra, hogy újra felfe-
dezzük a szabadságot egy olyan világ-
ban, ahol könyörtelen követelések és 
nyomás vesz körül minket. 

minden nap a sabbat egy-egy aspek-
tusára fogunk összpontosítani : az iden-
titásra, a gondviselésre, a pihenésre, az 
együttérzésre, az emlékezésre, az öröm-
re, a nagylelkűségre és a reményre..

1. nap: A sabbat és az identitás 
2Mózes 6,6
Többek vagyunk annál, mint amit csi-

nálunk és amit elérünk. Identitásunk és 
méltóságunk végső soron abban rejlik, 
hogy elismerjük: Isten szeretett gyerme-
kei vagyunk – még ha ezt nem is érde-
meljük.

2. nap: A sabbat és Isten gondvise-
lése

2Mózes 20,8–11
Urunk, te gondoskodtál népedről a 

pusztában. Tápláltad, védted és báto-
rítottad őket. Köszönöm a kegyelmet, 
melyet azoknak kínáltál, akiket megsza-
badítottál az egyiptomi rabszolgaságból.

Köszönjük neked azt is, hogy minket 
is megszabadítottál a bűn rabságából és 
befoglaltál országodba. Táplálsz minket 
Igéddel, óvsz és bátorítasz minket min-
den nap.

Nem kívánkozunk többé vissza múl-
tunk „Egyiptomába”, hanem feléd for-
dulunk, Jézus. Segíts megpihennünk a 
te jelenlétedben, ahol erőt és bátorságot 
adsz ahhoz, hogy akaratodat teljesíthes-
sük. Ámen.

3. nap: A sabbat és a pihenés
1Mózes 2,2–3a
Isten egy pihenőnapot adott nekünk – 

a vasárnapot –, hogy segítsen megszakí-
tani a munka körforgását és a fogyasz-
tói életmódot, amelyben élünk... Albert 
Schweitzer orvos és teológus mondta:  

ÁHÍTAT

ALIANSZ IMAHÉT
2022. január 2 – 9.

Sabbat Salom!

Sabbat – Isten 
ritmusában élni

manapság több 
szabadidőnk van, 
mint bármely 
más előző 
ge ne r á c ión a k . 
Azonban az, hogy több olyan időnk 
van, amikor nem kell dolgoznunk, nem 
jelenti automatikusan azt, hogy lelki 
nyugalmunk is van. A növekvő sebesség 
és nyomás, amit a munkahelyünkön 
tapasztalunk, már megtalálta az utat 
a szabadidőnkbe, sőt a hitéletünkbe 
is. Ami azt illeti, sokaknak az is 
küzdelembe kerül, hogy imádság 
közben akár csak tíz percig nyugton 
maradjanak. A folyamatos szórakozás 
és önreklámozás korában élünk. 

A modern menedzserek a több hóna-
pos vagy akár egy éves fizetetlen vagy fi-
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IMAHÉT A KRISZTUS-
híVŐK EGySÉGÉÉRT

január 16–23.
„Láttuk az ő csillagát napkeleten, és 

eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (mt 2,2)

A napkeleti 
bölcsek tör-
ténetének egy-
egy mozzanata 
jelenik meg 
ezen a nyolc 
napon az ige-
h a l l g a t ó k 
előtt. Ezek 

olyan ajándékokat hordoznak hitben, 
gondolatokban és lelkiekben, amelyek 
gazdaggá teszik ennek az imahétnek 
minden esti alkalmát.

Az üzenet az, hogy Isten Jézusban közölt 
megváltó szeretete egyetemes. A messze 
napkeletről is jönnek őt imádni, hiszen az 
egész világ Megváltója ő. Jöjjünk őhozzá, 
higgyünk őbenne mi is, akik nyugaton 
élünk; vigyük oda hálaadásunk ajándékait, 
hitben, reménységben, szeretetben. Erre 
vár a világ.

Isten nemcsak hív, nem is csak 
elindít, hanem eljuttat a célig, Jézus 
Krisztushoz. Egy sosem járt úton a 
csillag jelentette a bölcseknek, hogy 
jó felé mennek. A bölcsek ismerete 
így érett tudománnyá, mert ebben az 
esetben a tudományuk és Isten igéje 
egybehangzó volt! De azt se hagyjuk 
szó nélkül, hogy Isten gondoskodott a 
hazavezető útról is! Az álomban kapott 
intés és az engedelmesség jelentette azt 
a más utat, amely hazafelé vezetett.

A ma élő keresztények számára ez 
az égi csillag az Isten szent igéje. Ez 
hív mindenkit Jézushoz. Péter apostol 
ezért szólt így Isten igéjéről, hogy arra, 
„mint sötét helyen világító lámpásra 
figyeljetek, amíg felkel a nap… a 
szívetekben” (2Pét 1,19).

Ezért imádkozva – reménységgel 
kérjük Isten Szentlelkének munkáját, 
hogy áldott és békés istentiszteleteken 
lehessen együtt Isten népe az 
ökumenikus imahéten.

Láttuk az ő csillagát napkeleten, és 
eljöttünk, hogy imádjuk őt. (mt 2,2)

E csillag ajándék, Isten szerető 
jelenlétének jele az egész emberiség 
számára. A napkeleti bölcseknek 
azt jelezte, hogy király született. A 
csillag világossága Jézus felé irányítja 
az emberiség figyelmét. Ő egészen 
belépett a világ sötétségébe, amikor 
megüresítette magát értünk, és 
mindhalálig engedelmes volt Istennek. 
Ezt azért tette urunk, hogy megvilágítsa 
az Atyához vezető utat. Mi pedig 

megismerhessük a mennyei Atyát, az ő 
irántunk való szeretetét. Azt a szeretetet, 
hogy egyszülött fiát adta értünk, hogy 
ha hiszünk a fiúban, el ne vesszünk, 
hanem örök életünk legyen (Jn 3,16)

1. NAP „…láttuk az ő csillagát 
napkeleten…” (Mt 2,2)

Kelts fel, és vonj minket tökéletes 
világosságodba!

zak 4,1–4 / zsolt 139,1–10 / 2Tim 1,7–
10 / Jn 16,7–14 

2. NAP „Hol van a zsidók királya, aki 
most született?” (Mt 2,2)

Az alázatos vezető falakat dönt,  
és szeretettel épít

Jer 23,1–6 / zsolt 46 / fil 2,5–11 / mt 
20,20–28

3. NAP „Amikor ezt Heródes 
király meghallotta, nyugtalanság 
fogta el, és vele együtt az egész 

Jeruzsálemet.” (Mt 2,3)
Krisztus jelenléte megfordítja a világ 

szokásos rendjét
Neh 4,18–21 / zsolt 2,1–10 / 2Thess 

2,13–3,5 / mt 2,1–5 

4. NAP „Te pedig Betlehem, semmi-
képpen sem vagy a legkisebb” (Mt 2,6)

Bár kicsinyek vagyunk és 
szenvedünk, nincs hiányunk 

semmiben
mik 5,2–5a.7–8 / zsolt 23 / 1Pt 2,21–

25 / Lk 12,32–40 

5. NAP „A csillag, amelyet láttak 
napkeleten, előttük ment” (Mt 2,9)

Az egyetlen Úr vezetésével
2móz 13,17–14,4 / zsolt 121 / Jel 22,5–

9 / mt 2,7–10 

6. NAP „Meglátták a gyermeket 
anyjával, Máriával, és leborulva 

imádták őt” (Mt 2,11)
Az egyetlen Úr imádására összegyűlve

2móz 3,1–6 / zsolt 84 / Jel 4,8–11 / mt 
28,16–20 

7. NAP „Kinyitották kincsesládáikat, 
és ajándékokat adtak neki: aranyat, 

tömjént és mirhát” (Mt 2,11)
A közösség ajándékai

Hós 6,1–6 / zsolt 100 / Apcsel 3,1–10 
/ mt 6,19–21 

8. NAP „Más úton tértek vissza 
hazájukba” (Mt 2,12)

Isten új útjai a szétválás megszokott 
útjai helyett

Jer 31,31–34 / Zsolt 16 / Ef 4,20–23 / 
mt 11,25–30 

Az idei hét anyagát és istentiszteleti 
rendjét a Közel-Keleti egyházak Tanácsa 
állította össze. A teljes imaheti anyag a 
www.meot.hu oldalon található.

„Elsorvad a lelked, ha hiányzik belőle a 
vasárnap.”

4. nap: A sabbat és az együttérzés
Máté 12,11–12
Az irgalmasság ajándéka által Isten 

felkészít minket arra, hogy mi is 
irgalmasan éljünk és cselekedjünk, hogy 
jót tegyünk egymással. A mai ige arra 
buzdít minket, hogy Jézus-orientáltak 
legyünk ebben a világban.

5. nap: A sabbat és az emlékezés
5Mózes 5,12–15
Ez a bibliai rész a negyedik parancsolat 

kihirdetése. Az Úr arra utasít minket, 
hogy tartsuk meg a sabbatot, a hatnapi 
munka utáni nyugalomnapot – a 
feltöltődés, felfrissülés napját. A pihenés 
középpontjában az emlékezésre való 
felhívás áll: „Emlékezz arra…” (5móz 
5,15). A sabbat és az emlékezés szorosan 
összefügg, de hogyan és miért? 

6. nap: A sabbat és az öröm
Zsoltárok 73,28
Ha Isten maga is örvendezett a 

teremtett világ felett a hetedik napon, 
mennyivel több okunk van nekünk az 
örvendezésre, akik országának részesei 
vagyunk. Amikor rájövünk, hogy az 
életünk egy teljesen szuverén Isten 
kezében van, és hogy minden, amink 
van és amire szükségünk van, benne 
megtalálható, akkor a szívünk nem is 
tud mást, csak örülni. Ezt jelenti az igazi 
sabbat. 

A vasárnapnak nem kell az aszkézis 
napjának lennie. Élvezhetjük, mint a 
közösség és az ünneplés napját. 

7. nap: A sabbat és a nagylelkűség
3Mózes 25,10
Imádkozzunk azokért az emberekért, 

akikkel nagy igazságtalanság történt.
Imádkozzunk a társadalom peremére 

szorultakért, akik olyan életre vágynak, 
melyben emberi méltóságukat megő-
rizhetik.

8. nap: A sabbat és a remény
Zsidók 4,9–12
Atyám, annak ellenére, hogy most 

talán a pusztában vagyok, bízom 
benned, mert tudom, hogy elvezetsz 
engem a te nyugalmadba, a te 
biztonságos és dicsőséges jelenlétedbe. 
A te jelenlétedben akarok élni, hogy 
minden nap megkapjam ezt a reményt 
és a „szombati nyugalmat”. Ámen.

Az idei imahét programját a Svájci 
Evangéliumi Szövetség munkatársai 
írták. Az imahéttel teljes anyaga itt 
olvasható: www.aliansz.hu 
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Repül az idő! Nehéz elhinni, hogy már 
8 éve hirdetjük Isten Igéjét itt Venice, 
Floridában, Sarasota megyében. Isten 
nagyon jó volt hozzánk, és hálás szívvel 
adunk hálát azért a kiváltságért, hogy 
családommal együtt itt szolgálhatunk, 
florida nyugati partján. Kiváltságnak 
tekintem azt, hogy családunk minden 
tagja aktívan kiveszi részét a szolgálatból. 
A feleségem, Ibolya, valamint a lányaim, 
Laura és Nikki énekelnek a dicsőítő 
csapatban és a vasárnapi iskolásokat is 
tanítják. Dávid a háttérben dolgozik, az 
énekek kivetítését és az élő közvetítés 
munkáját kezeli hűségesen, vasárnapról 
vasárnapra. Isten hűséges volt hozzánk 
és lepésről-lépésre, évről-évre megta-
pasztaltuk, hogy gondot viselt rólunk és 
szolgálatunk nem hiábavaló az Úrban! 

Az idén, az október 23-24-i hétvégén 
is részt vettünk a Sarasota-i Magyar 
Fesztiválon. mint a korábbi években is, a 
Nyitott Biblia Gyülekezet szponzorként 
vett részt a fesztiválon (Köszönjük 
a New York-i gyülekezetnek az erre 
küldött anyagi támogatást), és mindkét 
nap mi kezdtük meg a fesztivál 
programját, istentisztelettel. Énekekkel, 
majd Isten Igéjének a hirdetésével vittük 
az Evangéliumot az itt élő magyarok 
számára. Az istentiszteletek után 
alkalmunk volt sokakkal elbeszélgetni és 
imádkozni is. A magyar fesztivál az itt 
élő magyarok számára minden évben egy 
különleges alkalom, és aki csak teheti, 
meglátogatja. Gyülekezetünk számára 
is jó lehetőséget ad a barátkozásra, 
beszélgetésre. Jelenlétünkkel tudtára 
adjuk az itt élő magyaroknak (felmérések 
szerint, több mint 15,000 magyar él itt 
Sarasota megyében), hogy itt vagyunk, 
szolgálunk, és mint Isten megváltott 
gyermekei, a Jézusról szóló örömhír 
képviselői vagyunk. 

Bár a Covid-19 betegség a mi 
gyülekezetünk látogatottságát is 
negatívan befolyásolta, örömmel 
újságoljuk, hogy pozitív eredményt 
is hozott. A betegség kezdetén, 
elindítottunk egy élő közvetítést 
(facebook Live) az istentiszteleti 
alkalmainkról, hogy azok, akik nem 

tudtak eljönni, megnézhessék az 
alkalmainkat. Ez egyben válasz volt a 
“Téli madarak” (akik északról floridába 
jönnek a téli hónapok alatt) kérésére is, 
hogy amikor hazatérnek, ott is nézhessék 
az istentiszteleti alkalmainkat. Ezen 
felül, sok olyan itt élő magyar is 
megnézi istentiszteleteinket, akikkel 
megbarátkoztunk, és kapcsolatba 
kerültünk, de amúgy nem jönnének el a 
gyülekezetbe. mindig örömmel halljuk 
az ilyen jellegű visszajelzéseket! Az 
utóbbi időben többen személyesen is 
eljöttek az istentiszteleti alkalmainkra, 
azok közül, akik eleinte csak a facebook-
on követtek bennünket.

Gyülekezetünk aktívan kiveszi a ré-
szét a Venice-i Magyar Ház (Hungarian 
Christian Society) életében is, és gya-
korlati módon is segítünk, amivel csak 
tudunk. Sokszor meglátogatjuk a bete-
geket, és kézzelfogható módon is segít-

séget nyújtunk azok számára, akik hoz-
zánk fordulnak segítségért. Az idősek 
jelentős számban vannak jelen itt Flo-
ridában, és ezért gyakran kell temetést 
is tartsak, de egyre több a fiatal is, és 
menyegzői alkalmakra is gyakran elhív-
nak. Ezek az alkalmak is mind lehetősé-
get adnak arra, hogy Isten szeretetéről, 
és a Jézusról szóló jó hírt megoszthas-
sam mindazokkal, akikkel találkozom. 
Gyakran hallok visszajelzéseket, hogy 
bár nem jönnek el személyesen, de 
ők is követik az istentiszteleteinket a 
facebook-on.

November 20-án a gyülekezetünk 
újból szponzorként szervezte meg a 
Magyar Gulyás Tenisz Kupát, amit itt 
Venice-ben, Kulcsár Attiláék lakótelepén 
tartottunk meg. Ez a negyedik Tenisz 
Kupa volt, és mint az előbbi alkalmak, 
nagyon jó lehetőséget adott nem csak 
a teniszezésre, de a beszélgetésre és a 
kapcsolat építésre is. Isten kegyelméből, 
több új kapcsolat is összejött ezekből az 
alkalmakból, amelyeket később tovább 
is tudtunk folytatni. A korábbi Magyar 
Tenisz Kupák azt is eredményezték, 
hogy Sarasota egyik Tenisz Klubja 
(Payne Park) megkért, hogy  
csapatkapitányaként vezessem az 50+ 
évesek csapatját. Ezek közé sikerült 7 
magyar férfi teniszezőt is beszerveznem, 
akikkel hetente találkozunk és játszunk. 

Nagy öröm számunkra az is, hogy az 
utóbbi időben bővült a gyülekezetünk 
dicsőítő csapata is. Csatlakozott az 
énekesek csapatába Kulcsár Rebeka, 
aki itt végzi egyetemi tanulmányait 
Venice-ben, valamint Pál Anna 
is, akinek a családja mertért, és 
néhány éve bemerítés által tagja lett 
a gyülekezetünknek. Ugyanakkor a 
zenészek száma is megnőtt. Kuti Ruben 
testvér a basszusgitáron játszva teszi 
színesebbé a szolgálatainkat. Örömmel 
tapasztaljuk, hogy egyre bátrabban 
énekelnek a tagok és a látogatók is. A 
prédikációk alatt interaktívan be vannak 
vonva a hallgatók is, és nyitott Bibliákkal 
követik az alapigét és a magyarázatot. 
Mint a gyülekezetünk neve is kifejezi, 
célunk az, hogy nyissuk ki a Bibliát, 
és azt olvasva engedjük, hogy Isten 
munkálkodjon bennünk és formáljon, 
hogy egyre inkább hasonlítsunk Jézusra!

Gyülekezetünk újévi tervei között 
van, hogy kiscsoportos foglalkozást 
indítsunk el Sarasotában, hogy szol-
gáljunk a fiatal családok felé. Ennek 
érdekében, “A Házasság Művészete” va-
lamint “A Gyermeknevelés Művészete” 
kis csoportos foglalkozásokat tervezzük 
elindítani. Ezt még a Covid-19 kezdete-
kor szerettük volna elkezdeni, de a be-
tegség miatt nem sikerült. Szeretnénk 
elindítani a “Kérdezz bármit Jézusról 
vagy a Bibliáról” című kiscsoportos 
sorozatot, melyeket a Sarasotában ta-
lálható Magyar Vendéglő és Teaházban 
szeretnénk megtartani. Ezáltal is el sze-
retnénk menni az itt élő magyarok közé, 
és lehetőséget adni nekik, hogy az ilyen 
fajta kérdéseikről kötetlen formában és 
körülmények között elbeszélgethesse-
nek. 

Itt szeretném megköszönni az Észak 
Amerikai Magyar Baptista Szövetség 
minden gyülekezetének a pünkösdi 
céladományt, amelyet a Nyitott Biblia 
Gyülekezet számára küldtetek. Nagyon 
hálásak vagyunk érte! 

Kérünk, imádkozzatok gyülekeze-
tünkért, hogy szolgálatunkat és kül-
detésünket hűségesen tudjuk végezni, és 
ezáltal még sokan megtalálják Istent és 
elfogadjál az Úr Jézust, mint személyes 
Megváltójukat!

                             Kulcsár Attila
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WHO  IS  JESUS  CHRIST?
Last week I asked an 11 years old girl: 

“Who do you think Jesus Christ is?”  
She became a little embarrassed and 
looked at her mother as if she was asking 
for her help.  But in a few seconds, she 
came up with her own answer anyway 
saying:  “He is GOD.”  Immediately, 
-her mother and I- complimented her, 
because she was correct.  Yet, I believe 
that if we would stop on any of our busy 
streets in town, and would ask 5 or 6 
people the same question, we would 
receive 5 or 6 different answers.  Why? 
Because most of the people don't know 
the right answer.  But what would 
they say?  Depending on whether or 
not they know the Bible, they would 
have different answers like:  “who was 
the Lord Jesus?” -You asked?  I believe 
he was an excellent philosopher.” Or, 
someone else may say: “He must have 
been a famous orator, because he was 
able to keep the attention of thousands of 
people.”  Or, “He was a normal human 
being, like us, who claimed to be the Son 
of God.”  Again others would say:  “He 
was and still is God, equal to the father.”  
Or, “No doubt, he was, and still is the 
Son of God.”  Or “He was and is one of 
the persons of the Three-in-one God.” 
Or, “the Savior of the World.” etc., etc.

But why is it important for us to know 
who Jesus Christ is?  Because, based 
on our knowledge, we will relate to him;  
furthermore, based on our relationship 
with him, we may or may not already 
have an eternal life in Heaven.  In other 
words, if we think that he was a simple 
human being; we would not expect 
him to have anything extraordinary 
done.  If however, we believe that he 
was a prophet, we may pay attention to 
his ideas and/or even follow them.   In 
addition, if we believe that he was, and 
is the Son of God and God, we may pray 
to him believing that he has the power to 
grant our desires.  furthermore, we may 
also believe that based on John 3:36 from 
the Bible we are saved already because 
there we read: “He that believeth on the 
Son hath everlasting life...”  Knowing 
all this, let us ask the question once 
more, and find the right answer from the 
Bible, which being the Word of God is 
a highly credible source:  WHO  THEN  
IS  JESUS CHRIST? 

According to the Bible -as mentioned 
several times before- the LORD 
JESUS IS ThE SON OF GOD, and 
GOD.  Humanly speaking; this is hard 
to understand but it is still important to 
know in order to remember that he is not 
a created being for, he already existed 
before the time of creation.  He even 

participated in the creation process.  
In other words, according John 1:3:  
“All things were made by him...” That 
is why we call him CREATOR too.  
Also, why he himself proclaimed:  “...
Before Abraham was, I am.” (John 8:58.)  
And prayed to the father saying: “...O 
Father, glorify thou me with thine own 
self with the glory  which I had with thee 
before  the world was.” (John 17:5.)  In 
addition why the father-God  -who is 
our most credible source of information- 
made it known as well, that Jesus is the 
Son of God.  For, in Matthew 3:13-17, 
at the baptism of Jesus we read:  “And 
Jesus, when he was baptized, went up 
straightway out of water:  and, lo, the 
heavens were opened unto him, and he 
saw the Spirit of God descending like a 
dove, and lighting upon him: And lo a 
voice from heaven, saying, This is my 
beloved Son, in whom I am well pleased.”  
furthermore, according to matthew 17:5, 
when Jesus was transfigured in front of 
Peter, James and John we read: “behold 
a voice out of the cloud, … said, This is 
my beloved Son...”  Which means that 
if someone asks you, or me, WHO IS 
JESUS?  We may safely say that Jesus 
Christ is the Son of the Almighty God!  
Then, if that person would further ask us: 
how can you be so sure?  We may calmly 
say:  “Because God himself told us so, in 
the Bible,” and may even proceed to show 
him the verses we just quoted.

furthermore, we also mentioned 
already that Jesus is an all powerful 
GOD, as well.  In John 1:1 we read: “In 
the beginning was the Word, and the 
Word was with God, and the Word was 
God." Or, by another name, he was/is an 
Almighty God.  That is why according 
to matthew 28:18 he stated:  “All power 
is given unto me in heaven and in earth.” 

moreover, according to the Bible, 
Jesus Christ is our ONLy MEDIATOR 
too. In 1 Timothy 2:5 we read: “For there 
is one God, and one mediator  between 
God and men, the man Christ Jesus.”

Next, Jesus Christ is our HIGH 
PRIEST ALSO.  According to Hebrews 
4:14 “...we have a great HIGH PRIEST, 
that is passed into the heavens, JESUS 
THE SON OF GOD...” Besides, he 
is not only a “great” priest, but an 
UNDERSTANDING ONE as well.  
for, according to Hebrews 4:15-16:  “... 
we have not an HIGH PRIEST which 
cannot be touched with the feeling of our 
infirmities; but was in all points tempted 
like as we are, yet without sin.  Let us 
therefore come boldly unto the throne of 
grace...”  for, the assurance that Jesus 
totally understands us provides us with 
great peace and assurance!

Then, JESUS IS OUR ONLy 
SAVIOR as well.  According to Acts 
4:12: “here is none other name …
whereby we must be saved.” then the 
name of Jesus.  Which fact was already 
proclaimed about him at his birth to the 
shepherds, by the angel of the Lord when 
he said: “...behold, I bring you great 
tidings of great joy...for unto you is born 
this day... A SAVIOR, which is CHRIST 
THE LORD.”  (Luke 2:10-11, KJV.)

In addition, he is a SAVIOR, who 
at the same time, has the POWER TO 
FORGIVE SINS AS WELL for, he 
himself suffered for the punishment 
of our sins on the cross.  According to 
mark 2:10 he even proclaimed that “...
THE SON OF MAN HATH POWER 
ON EARTH TO FORGIVE SINS...”  
Therefore,  anyone who never asked 
him to forgive his/her sins, may do 
so any time, and he will be forgiven 
immediately.  While anyone who already 
asked and received forgiveness of sins 
and invited the Savior into his heart 
too; received an eternal life from him 
already also.  Yet, if afterward, he still 
stumbles, he may run back to the Savior, 
and confessing his sin, he may ask for 
his forgiveness again.  Then, Jesus -due 
to his sincere sorrow and confession- 
will forgive him again.  (1 John 1:9.)

In addition to the before mentioned 
offices and titles of Jesus, we may find 
many more of these in the Bible.  Like 
they used to, and still call him the LAmB 
Of GOD (John 1:29), mASTER, KING 
Of ISRAEL (John 1:49)  or, KING Of 
KINGS, etc.  Therefore -with a notebook 
in our hands- let us read the whole New 
Testament during with the purpose of 
writing down every passage where Jesus 
is mentioned to participate in another 
office, or given a different title.  Then, we 
will look up to him and pray to him with 
a much greater spirit of honor, worship, 
and faith.  For, we will be convinced that 
we have a wonderfully great Lord, who 
is the Almighty Lord of Lords, and King 
of Kings. Yet, who -at the same time- is 
that humble Lamb of God, Son of God, 
Almighty God,  Intercessor and High 
Priest; who totally understands us and 
is capable of doing anything for us and 
loves each and everyone of us, very-very 
much!
                 Irma, Fulop Matrai (2013)
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“My Rainbow in the Cloud”
I set My rainbow in the cloud, and 

it shall be for the sign of the covenant 
between Me and the earth. GEN 9:13

It is the will of God that human 
beings should get into a right-standing 
relationship with Him, and His covenants 
are designed for this purpose. Why doesn’t 
God save me? He has accomplished and 
provided for my salvation, but I have not 
yet entered into a relationship with Him. 
Why doesn’t God do everything we ask? 
He has done it. The point is— will I step 
into that covenant relationship? All the 
great blessings of God are finished and 
complete, but they are not mine until I 
enter into a relationship with Him on the 
basis of His covenant.

Waiting for God to act is fleshly 
unbelief. It means that I have no faith in 
Him. I wait for Him to do something in 
me so I may trust in that. But God won’t 
do it, because that is not the basis of the 
God-and-man relationship. man must go 
beyond the physical body and feelings in 
his covenant with God, just as God goes 
beyond Himself in reaching out with His 
covenant to man. It is a question of faith 
in God— a very rare thing. We only 
have faith in our feelings. I don’t believe 
God until He puts something tangible in 
my hand, so that I know I have it. Then 
I say, “Now I believe.” There is no faith 
exhibited in that. God says, “Look to 
Me, and be saved…” (Isaiah 45:22).

SERBIA / DÉLVIDÉK
IT’S TIME TO CHANGE 

OUR BATTERIES
When a flashlight grows dim or quits 

working, do you just throw it away? Of 
course not. You change the batteries. 
When a person messes up or finds 
themselves in a dark place, do you 
cast them aside? Of course not! You 
help them change their batteries. Some 
need AA… “attention & affection;” 
some need AAA… “attention, 
affection & acceptance;” some need 
C… “compassion;” some need D… 
“direction." And if they still don’t seem 
to shine… simply sit with them quietly 
and share with them your light.

The Bible talks about this quite 
eloquently in Galatians 6:1-2 (NLT) as 
follows: “Dear brothers and sisters, if 
another believer is overcome by some 
sin, you who are godly should gently 
and humbly help that person back onto 
the right path. And be careful not to fall 
into the same temptation yourself. Share 
each other’s burdens, and in this way 
obey the law of Christ.”

                          Barnabas J. Halo

When I have really transacted business 
with God on the basis of His covenant, 
letting everything else go, there is no 
sense of personal achievement— no 
human ingredient in it at all. Instead, 
there is a complete overwhelming sense 
of being brought into union with God, 
and my life is transformed and radiates 
peace and joy.

         Oswald. Chambers, 
My Utmost for His Highest

íV A FELhŐKBEN 
"Az én ívemet helyezem a felhőkbe s ez 

lesz a jele a szövetségnek közöttem és a 
föld között" (1móz 9,13).

Isten azt akarja, hogy az emberek 
erkölcsi kapcsolatba jussanak vele: ezzel 
a céllal kötött velük szövetséget. 

"miért nem szabadít meg engem 
Isten?" már megszabadított, de én nem 
léptem vele kapcsolatba. "miért nem 
teszi Isten ezt vagy azt?" 

már megtette, de az a kérdés, 
szövetséget kötök-e én vele? Isten nagy 
áldásai befejezettek és készek, de nem 
az enyémek addig, amíg nem lépek vele 
kapcsolatba az Ő szövetsége alapján. 
megtestesült hitetlenség Isten jeleire 
várni. Azt jelenti, hogy nincs benne 
hitem, arra várok, tegyen valamit azért, 
hogy hihessek. Nem fogja megtenni, 
mert nem ez az alapja az Isten és ember 
közti kapcsolatnak. 

Az embernek önmagából kell kilépnie 
Istennel kötött szövetségéért, mint 
ahogyan Isten is kilépett magából az 
emberrel kötött szövetségében. Ez az 
Istenben való hit kérdése - a legritkább 
dolog, mert mi csak saját érzéseinkben 
hiszünk. Nem hiszek Istennek, ha csak a 
kezembe nem ad valamit, amiről tudom, 
hogy az enyém, akkor aztán kimondom: 
"Most hiszek!" Ez nem hit.

"Térjetek énhozzám, hogy megtar-
tassatok" (Ézs 45,22). Amikor valóban 
szövetséget kötök Istennel, teljesen 
rábízom magam és végleg elengedek 
mindent. 

Akkor már nem gondolok érdemre 
vagy emberi hozzáadásra, hanem 
teljesen eláraszt annak a tudata, hogy 
egységre jutottam Istennel, és ezt az 
egységet öröm és békesség ragyogja be.

Last October, IM Global Servant Larry 
Stanton brought his oldest daughter, 
Ruth, on a trip to northern Serbia to 
visit partner churches and distribute 
firewood to the poor--here are some of 
the pictures Ruth took on the trip with 
her dad as well as her reflections:

"As you know my dad has been going 
to Serbia and bringing firewood for 
people in need. This time my dad wanted 
me to go with him. I got to meet so many 
nice people on this trip and I hope I get 
to go again. I was so lucky to tag along 
and be the official photographer. This 
trip was planned to bring firewood to 
people, that’s all, but it was so much 
more than that. It was about the people. 
meeting them and seeing how they 
live made me realize how incredibly 
fortunate we are. Some of these people 
were living in messes, some of their 
houses were cold and falling apart. But 
that’s why my parents and so may other 
people are missionaries, to help people 
with their houses and their children, 
but most importantly help them love 
and get to know God."

Stanton Global Servants
International ministries – American 

Baptists
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JÓL LÁTUNK-E?
Más időket élünk - hallani lehet 

szinte naponta ezt a fájdalomból fakadó 
kijelentést, szívünk mélyéből való 
sóhajt. 

megváltoztak a körülményeink, a 
bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság 
beépült a mindennapjainkba, félelmet 
és szorongást okozva. Betegségek, 
ismerőseink halálhíre hallatán 
próbára tétetik a hitünk, Istenbe vetett 
bizalmunk olykor meginog, elfog a 
kétkedés. Vajon tudja-e Isten életünk 
jelenlegi szakaszának a harcait, ismeri-e 
mennyire kísérthetőek, gyengék 
vagyunk?! 

Nem a szokásos felhőtlen, örömteli 
hálaadó napra, akár hónapra készültünk 
az idén. Olykor talán kellett a saját 
szívünket bátorítsuk, hogy egy 
képzeletbeli hálakosárban azért vegyünk 
már észre valamit, ami hálára hangolja a 
lelkünk. 

A közelmúltban egy olyan egyszerű 
tapasztalatom volt, ami hirtelen 
megvilágosította a probléma gyökerét 
a saját életemben. Ennek kapcsán jött 
elém a jerikói vak meggyógyításának 
története. Jézus "Mit akarsz, mit tegyek 
veled"? egyszerű kérdésére jött a válasz, 
"Mester, hogy újra lássak". (márk 10:51)

A máté evangéliumában két vak 
részéről hangzik lényegében ugyanaz a 
válasz Jézus felé. "Uram, nyisd meg a 
szemünket"! (máté 20:33)

Vajon nem épp erre van nekünk is 
szükségünk, hogy az Úr megnyissa 
a szemünket?! Talán épp a hálaadás 
kapcsán kell megnyíljon a szemünk, 
újra és újra látnunk kell tisztán, hogy mi 
mindennel áldott meg az Úr. Azért, hogy 
ki ne haljon lassan a hála a szívünkből, el 
ne halkuljon a szánkból a hangja. Sokszor 
úgy tengetjük a mindennapjainkat, 
mintha Isten kegyelme, szeretete és 
gondoskodása nem volna körülöttünk. 
Legalábbis, nem vesszük észre, hisz 
lelki vakságban élünk. Nem látunk 
sokat, olykor azt a keveset is nagyon 
homályosan. Tudatában vagyunk lelki 
rossz látásunknak, mégsem kiáltunk 
fel, hogy az Úr könyörüljön rajtunk. 
Ne tétovázzunk, amikor a mester 
itt van, köztünk jár, akkor szólítsuk 
meg Őt! Ne engedjük, hogy a Sátán 
becsapjon fondorlataival és megfosszon 
a mindennapi örömöktől és hálánk 
kifejezését elhalkítsa!

Az Isten iránti hála kifejezésének 
legmélyebb megnyilvánulása az, amikor 
a Siralom völgyében is elismerjük, 
hogy még akkor is, ott is Őt illeti 
szívünk hódolata, hálája. Különböző 
élethelyzetekben ébreszt rá erre az 

ÁM
Eklézsiánk kétezer éve
kezdett a bárka-építésbe.
Mosolyog rajtunk a hű aszály:
műemlék lesz így a szűk uszály.
Ám Illés próféta leborulva
látja már az eget beborulva.
                         Szilágyi József

igazságra Isten, újból és újból. Kérjük 
Tőle, hogy már ott a megpróbáltatás 
közepette is hadd lássunk jól, nyíljanak 
meg szemeink arra a láthatatlan de 
reményt szülő valóságra, hogy források 
völgyévé válhat egy adott betegség, 
harc vagy emberi erőt meghaladó 
nyomorúság.

Imádkozzunk, hogy nyissa meg 
az Úr a lelki szemeinket, amellyel 
megláthatjuk az Ő csodatetteit a 
személyes életünkben, a mostani 
háborgó-szenvedő környezetünkben, 
sőt az egész világban is. Krisztusban 
minden a miénk, Benne és Általa 
jutottunk hitre, bűnbocsánatra, miénk a 
megtartás és az örök élet ígérete.

E földi élet kézzelfogható, tapasztal-
ható áldásai is csakis kegyelemből 
vannak. Dicsőítsük mindenért Őt! 
                                      Deák Evodia

Piros-fehér-zöld... sárga, 
narancssárga...

mire utalok ezekkel a színekkel? 
Ezúttal a paprikára! Ott találunk ilyen 
színeket.

De mi köze van ennek a mi életünkhöz?
Emlékszem, pár éves házasok voltunk, 

és lecsót akartam főzni... a paprika olyan 
drága volt, hogy csak egyet vettünk, 
izráeli fajtát, zöldet, és nem hegyeset. 
És még a csumáját is belefőztem... Azon 
spekuláltam, hogy egy egész hagymát 
tegyek-e bele, vagy csak felet... Már nem 
tudom, mennyit tettem. Rég volt...

De tán még aznap volt férjemnek 
egy defektje, a kocsival. A javíttatás 
25 fontba került! Ami nagyjából 
annyi pénz, ami egy egész hétre szóló 
élelmiszer árát fedezi. Nahát ez a £ 25  
jól meghaladta sok hagyma árát...!

mintha csak az az égi üzenet érkezett 
volna, hogy ne azon morfondírozzak 
én, hogy fél hagymát tegyek-e az 
ételbe, vagy egészet... Ha az ég ki tudja 
rendelni az új gumiabroncs árát, Ő tud 
gondoskodni egy fél hagyma áráról is... 
És úgy is lett... azóta már sok lecsót 
ettünk. Akkor 1 paprika ára kb. fél £ volt 
(ami most nagyjából 200 Forintnak felel 
meg... most már hármat vesztegetnek 
1 Fontért... sőt leárazva is lehet kapni, 
szép frisset, akármilyen színűt... zöld, 
piros, sárga, narancssárga... Épp tegnap 
vettem kettőt, hegyes pirosat, ami 
akkoriban itt nem is létezett... És még 
soha nem kellett nélkülöznünk...

Visszatekintve elmondhatom, hogy 
"mindeddig megsegített bennünket az 
Úr!  Eben-há-ézer...!"

                               Anikó Williams

MIT hOZ A JÖVŐ?
"...testvéreim, legyetek szilárdak..., 

hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok 
nem hiábavaló az Úrban. " (1Kor 15,58)

A futurológia tudománya mód-
szeresen kutatja, hogy ha a világban 
ma zajló folyamatok így folytatódnak, 
hova fog az vezetni 10, 20, 50, 100 
év múlva. Elég ijesztő adatokat 
közölnek. A „föld haláláról", a 
„kétségbeesés társadalmáról" írnak, és 
egyre kevésbé remélik, hogy sikerül 
gyökeresen megváltoztatni az emberek 
gondolkozását, szokásait, igényeit, így 
viszont hamarosan a beszívható levegő, 
az elegendő víz és élelem biztosítása 
lesz probléma.

A hívő ember is komolyan veszi 
ezeket az előrejelzéseket, s törekszik 
minden módon védeni, megmenteni, 
ami az Isten által teremtett világból még 
ép maradt, és az életfeltételeinket jelenti.

Ugyanakkor a keresztény ember 
nemcsak a jövőt várja, hanem a jövő 
Urát is. A hívő nép kulcsszava nem a 
futurum (jövő), hanem az advent. Mi a 
világmindenség Urát várjuk, akinek a 
megjelenése egyben minden nélkülözés, 
nyomorúság, hazugság, szenvedés végét 
is jelenti, aki magához veszi majd a benne 
hívőket, és megítél minden gonoszságot, 
embertelenséget és istentelenséget.

mi nem a világ végét várjuk, 
hanem azt a dicsőséges Krisztust, aki 
első ittlétekor kiváltott bennünket a 
pusztulás, az értelmetlen lét rabságából. 
Ezért is fontos, hogy ismerjük őt. Mert 
nem is azt kérdezzük, hogy mit hoz 
a jövő, hanem hogy kit hoz a jövő, 
pontosabban hogy ki készíti nekünk a 
jövendőt. Az, aki szeretett minket, és 
önmagát áldozta fel értünk.

A világ sok nyomorúságát nem tudjuk 
megoldani. Abban azonban bizonyosak 
vagyunk, hogy a mi munkánk nem 
hiábavaló az Úrban. Hogy jó kezekben 
van a világ, a jövője is, van gazdája az 
életünknek, ezért tudunk reménységgel 
előrenézni a csüggesztő adatok ellenére 
is.

                             Cseri Kálmán
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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 élő test-
véreiért, annak azt ajánljuk, hogy a 
következő sorrend szerint tegye azt. 

hétfőn a magyarországi baptista 
testvérekért és az egyház vezetőiért, 
Papp János elnökért és munkatársaiért.   

Kedden a Romániában élő magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, Pardi Félix elnökért és 
munkatársaiért.

Szerdán az Észak-Amerikában 
és Ausztráliában élő magyar baptista 
testvérekért  és a szövetség  vezetőiért, 
dr. Gergely István elnökért és munka-
társaiért. 

Csütörtökön a délvidéki magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, Nyúl Zoltán és Nagy Tibor 
lelkipásztor testvérekért.  

Pénteken a felvidéki magyar baptista 
testvérekért és a szövetség vezetőiért, 
Dóczé Bálint lelkipásztorért és munka- 
társaiért.  

Szombaton a kárpátaljai magyar 
baptista testvérekért és a szövetség 
vezetőiért, Nagy Csaba lelkipásztorért 
és munkatársaiért.

A MABAVISZ elnöksége:
Elnök: Pardi Félix (Erdély)

Alelnökök: Papp János (magyarország)
dr. Gergely István (Amerika)

Főtitkár: Durkó István (magyarország)

szégyellte magát előtte. Kirepült, mint 
egy fióka a fészekből, aki azt hiszi, hogy 
már elég erős ahhoz, hogy repüljön. De 
vajon tényleg annyira erős, tényleg tud 
már repülni?

Egész évben nem találkoztunk csak 
hallottuk a lesújtó híreket. mindannyian 
szomorúak voltunk, de legjobban a 
barátja. 

Novemberben üzenetet kaptam az 
egyik testvérnőtől, aki a kórházban 
volt ápoló. Ott fekszik a kardiológián 

– Imádkozzunk, hogy hasznos 
legyen ez a találkozó, és jól érezzük 
magunkat! – hangzott valahonnan 
elölről, és önkéntelenül a többiekkel 
együtt én is lehajtottam a fejem. Egy 
ideig figyeltem az imádságokat, de 
azok egyre távolodtak, míg végül nagy 
csend vett körül... A hangos „Ámen!”-re 
összerezzentem.

– Elaludtam! – állapítottam meg 
röstelkedve. Úgy éreztem, ez a 
szégyenkezés mintha elindult volna 
a gondolatvilágomból a szívem felé. 
Megtérésem óta még sosem fordult elő, 
hogy imádság közben, vagy imaórán 
elaludtam volna.

– Ó, Uram, borzasztó, hogy ilyen 
állapotban kellett idejönnöm! – 
sóhajtottam fel – segíts, hogy újra 
megtaláljalak!

– Énekeljünk! – szólalt meg ekkor 
valaki az első sorban. Tud valaki ajánlani 
egy éneket?

–  Igen, van egy ének, úgy kezdődik, 
hogy Jézus, Jézus – állt fel egy 
fiatalasszony, Ildikó, és arca sugárzott 
az örömtől.

Jézus! A szívembe markolt, ahogy ez 
a fiatalasszony kimondta ezt a nevet. 
Szemem megtelt könnyel, és amíg a 
többiek énekeltek, keservesen sírni 
kezdtem.

Az ének már a vége felé közeledett, 
amikor lassan felemeltem a fejem, és 
alig hallhatóan, de örömmel suttogtam 
magam elé: Jézus, Jézus.            

Részlet Dobos Péter: 
Illatos forgácsok Isten műhelyéből 
című könyvéből. Megrendelhető a 

szerzőnél – FB, Messenger vagy 
dobpet@gmail.com e-mail címen.

JÉZUS NEVE
Egy alkalommal kétnapos ifjúsági 

találkozóra készült a gyülekezet. 
A találkozó reggelén azonban nehe-

zen ébredtem. A felkelés sem akart 
menni. Hiába gondoltam újra és újra a 
találkozóra, semmi vágyat nem éreztem, 
hogy ott legyek. Különös volt ez, hiszen 
már napok óta készültem erre a hétvégére. 
Attól kezdve, hogy kihirdették, sokszor 
próbáltam elképzelni, milyen is lesz 
az: a padok végig fiatalokkal telnek 
meg, vidám énekléssel, személyes 
élménybeszámolókkal, komoly lelki 
tartalmú tanításokkal, kirándulással fog 
eltelni két nap. Nem kell a vizsgákra 
gondolni, és hátat lehet fordítani a 
kollégium múló örömöket hajszoló 
világának.

Eszembe jutott, hogy nem is olyan 
régen még örültem ennek a nagy 
kollégiumi szabadságnak, teljes erővel 
vetettem magam bele, de azután történt 
valami: amikor a siker és sikertelenség 
hullámzásában a legmélyebb pontra 
jutottam, Valaki megszólított, útba 
igazított, és ettől kezdve megváltozott 
az életem, a régiek elmúltak, újjá lett 
minden.

most pedig húzott, vont vissza valami, 
mintha éjszaka minden örömöt kiloptak 
volna a szívemből. 

most valahogy nem volt kedvem az 
egész találkozóhoz.

Aztán mégis felkeltem. 
– Micsoda unalmas lesz ez a két nap 

– gondoltam magamban borotválkozás 
közben. Jobban is el tudnám tölteni 
ezt az időt. Sehogy sem értettem, hogy 
tudtam előre annyira örülni ennek. 
mivel azonban megígértem, hogy ott 
leszek, elindultam.

A villamoson nem voltak sokan. 
Leültem az ablak mellé, és egykedvűen 
néztem, hogyan suhannak el az 
autók mellettem. Lassan elmosódtak 
a körvonalak, és a fejem lebillent – 
elaludtam. A hirtelen mozdulattól 
azonban összerezzentem, és újra 
kinéztem az ablakon. Aztán kezdődött 
minden elölről.

A villamos jó hosszú utat tett meg, 
mire le kellett szállni, még is rövidnek 
tűnt. Jólesett volna még egy ideig ott 
bóbiskolni, ülni, zötyögni, amíg el nem 
múlik ez a kábaság. 

A megállótól jó néhány lépcső vezetett 
még fel a hegyoldalon, az imaház fent 
volt egészen a tetőn. Mire felértem, 
elmúlt kilenc óra, elkéstem. Lassan 
lenyomtam a kilincset, és beültem az 
utolsó padba.

Kíváncsi vagyok, mit fogunk itt csinálni 
két napig – gondoltam kiábrándultan –, 
igazán kár volt eljönni.

KIÜRÜL A FÉSZEK
„Mindennek megszabott ideje van, 

megvan az ideje minden dolognak az ég 
alatt.” Prédikátor 3:1

Igen. februárban (2018) már többször 
előfordult, hogy a városban maradt, 
nem jött haza aludni. Aztán egyszer 
csak... csak többet nem jött haza. Sok 
cucca itt is maradt! A magnó, cipők, 
ruhák és családi fotók! Találkozgatott 
a régi cimboráival és azok eltérítették 
Istentől, visszament az élettársához is. 
Tanítottuk, védtük ameddig lehetett, de 
helyette nem dönthettünk. A barátja sem 
tudott rá hatni, misi nem is kereste, mert 
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Misi! Azt mondja ismer bennünket, 
és hozzánk jár, de nem akarta, hogy 
szóljon nekünk. Ő mégis úgy látta 
jónak, hogy ír nekem. misi nagyon le 
volt gyengülve, hányt, sokat aludt, és 
nem látogatta senki, a gyógyszereit sem 
tudta beváltani. Csak volt. Dani másnap 
bement hozzá. Szégyellte magát, de 
örült a látogatásnak. Elmondta, hogy 
meg fogják műteni, ha felerősödik. 
Gyülekezetbe nem jött el utána sem. 

Decemberben írt egy üzenetet, hogy 
megkérdezze, hogy vagyunk. megírta, 
hogy befekszik megint egy hétre a 
kórházba, mert aztán megy Debrecenbe, 
hogy megműtsék. Egy alapítványon 
keresztül, amelyiket nem ismertem, 
de utána néztem a neten. A nagybátyja 
igazgatta a sorsát. 

2018. december 13-ára volt kitűzve a 
dátum. Írtam neki utána, amikor már 
gondoltam, hogy túl van a nehezén. A 
műtétet elhalasztották, mert sok volt 
még a papírmunka; ezt írta. 

2019 januárjában, majd egy évvel 
azután, hogy utoljára láttam, ismét írtam 
neki. Budapesten volt egy szálláson, 
de még mindig nem műtötték meg. 
fogalmam sincs milyen szálláson, kik 
vették körül, de még mindig a műtéttel 
biztatták. 

Nem értettük, miért ment el, hisz a 
barátja talált olyan jólelkű embereket, 
akik kifizették volna a műtétjét, és ezt 
ő tudta. Akik közé keveredett, sajnos 
becsapták és elvették mindenét. Így 
történt. Többet nem találkoztunk.

Laci bácsi is bejelentette, hogy Húsvét 
után elmegy! Amikor kitavaszodott és 
vége lett az ünnepnek, valaki érte jött, és 
elvitte magával a földjére, őrnek. Valami 
haver. Pár doboz ruha ott marad nálunk, 
és azt mondta, nyár végén visszajön 
értük.

Nem voltam biztos benne. Előbb tehát 
misi, aztán Laci bácsi. A gyerektermet 
kitakarítottam, és minden visszaállt 
a régi kerékvágásba. A tél folyamán 
nem sokszor mentem le a pincébe, 
de amikor elment, levittem az üresen 
hagyott befőttes üvegeket, s gondoltam 
felhozok valamit csemegézni. Akkor 
szembesültem a valósággal. A pince 
teljesen kiürült. Alig maradt csak néhány 
ősrégi befőtt. A polcokra rá voltak rakva 
szép sorban az üres üvegek. Száz darab 
is lehetett, de lehet több. Laci bácsi 
komolyan vette a felajánlásomat. Hosszú 
volt a tél, na! Nem haragudtam rá emiatt, 
ma is csak mosolygok rajta. mindig is 
tudtam, hogy szeretett enni! Legalább 
meggyőződtem róla, hogy kelendőek a 
befőttjeim és a savanyúságaim. 

Eltelt a nyár és egy nap egy autó 
állt meg előttünk. Laci bácsi volt 
a haverjával. Eljöttek a maradék 
cuccokért. Kérdeztem tőle, hogy hova 

Aztán még egyszer meglepett. A 
kezembe akarta tenni a tizedét. Ezt 
azért, mert befogadtuk. Nem akartam 
elfogadni, de ragaszkodott hozzá, mert 
ezt odaszánta. mondtam neki, hogy 
akkor tegye bele a perselybe! Néztem, 
ahogy lassan odabiceg (mert említettem, 
hogy fájt a lába) és beteszi a pénzt. 
Boldog mosoly volt az arcán, egyfajta 
elégedettség, hogy valamilyen szinten 
visszafizetett valamit abból, amit kapott. 
A szívemet ma is megmelengeti ez az 
emlék! Áldást kívántunk egymásra és 
többet nem találkoztunk!   (folytatjuk)

                        Nagy-Kasza Lona

fog menni, lesz hol laknia? Nem adott 
egyenes választ, azt mondta az Úr majd 
kirendeli. Láttam rajta, hogy maga 
sem tudja, de nem akarta elárulni. 
Valószínűleg valahol meghúzta magát 
egy időre, de aztán? Ki tudja? Tényleg 
csak az Úr! Igazából voltak gyerekei, 
de őket sosem akarta zavarni. Nem 
firtattuk, hogy milyen a kapcsolata 
velük. most nem kért meg, hogy 
maradhasson nálunk! Így hát ő is végleg 
elhagyta a fészket, csak ő már nem egy 
a szárnyait próbálgató fióka volt, hanem 
olyan, aki már nagyon megfáradt. Vajon 
tud még repülni?


