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ÕK NÉGYEN ( AZ ISTENFÉLÕ
ZAKARIÁS ÉS HÁROM
BARÁTJA (Mk 2:1-12.)

„IMHOL VAGYOK!”
Ez volt a válaszuk a megszólításra.
– De vajon hol van megírva?
1. Ábrahám
2. Izsák
3. Ézsau
4. Jákób
5. József
6. Mózes
7. Sámuel
8. Akhimélek
9. Méfibóset 10. Dávid
11. Ézsaiás
12. Anániás
Ráadás:
Az Úr is így szólt népéhez: „Imhol
vagyok!” – Hol van megírva?
Gerzsenyi Sándor, Bibliai Fejtörõ
címû könyvébõl

A megfejtéseket február végéig várjuk.

Miért szeretem
lapozgatni a Bibliát?
Kedves Herjeczki testvér!
Feleségemmel nagyon szeretjük a
“Lapozgassuk a Bibliát” címû igéket
keresni, lapozgatni a Bibliát. Nagy
örömöt találunk benne. Van amit nehezen
találunk meg, de a novemberi 13 igehelybõl 6 ige az én drága igéim közt van,
amit eddig megtanultam (ami 850
igevers). Amit nagyon köszönök az
Úrnak. Mindenért Istené legyen a dicsõség. Ez is az Õ kegyelmi ajándéka a
számomra. Ennek a sok, drága igének kb.
80 %-a mind valamilyen átélés, felelet
Istentõl, sokszor nehéz helyzetekben.
Köszönöm az Úrnak, hogy Õ fogja jobb
kezemet. Nagy szük- ségem van rá. Nagy
szeretettel köszöntöm a Herjeczki testvért és a szerkesztõség minden tagját.
Testvéri üdvözlettel:
id. Guti Miklós, Budapest

1. Itt van újra Jézus a városban!
2. Mindenki hozzá siet!
3. Ismeritek Nátánt, a bénát?
4. Gyertek, menjünk mi is, de vigyük
Nátánt is!
5. Könnyebb lesz, ha az ágyával együtt
visszük.
6. Idáig már eljutottunk, de hogy
fogjuk bevinni? Képtelenség!
7. De jó ötlet Fülöp! – Siessünk vele a
ház tetejére!
8. Bontsuk ki gyorsan a ház fedelét!
9.Sodorjunk kötelet a felsõ ruhánkból!
10. Így már le is tudjuk engedni.
11. NEKI MA JÉZUS ELÉ KELL JUTNIA! Találkozni kell vele! Látnia kell ÕT!
12. Itt fönn semmit se hallunk! Most
mirõl beszélnek?! Még mindig beszélgetnek…Mások is beszélnek…
13. NÉZZÉTEK!! NÁTÁN MEGMOZDUL! Fölállt! Mit csinál az ágyával?
Összeszedi…fölveszi a hátára… és… már
kis is ment a házból!
14. Pont így képzeltem el! Hittem,
tudtam, hogy ez megtörténhet!
15. GYERTEK! BESZÉLGETNÜNK
KELL VELE AZONNAL!
Szlovák Tibor

PROTOEVANGÉLIUM
… õ a fejedet tapossa… (1Móz 3,15)
Ígéret. Egyike az elsõknek, amit világunk kezdetén kapott az ember. Azt
mondjuk róla: protoevangélium. Az elsõ
jó hír. Már nem várjuk a beteljesedését,
mert már réges-régen beteljesedett. Az
Úr Jézus alaposan a fejére taposott az õsi
kígyónak. Legyõzte õt néhány ezer éve.
Véglegesen legyõzte. Nem lett felfüggesztve a harc, nincs több menet, hanem
kész, véget ért, elúszott a gyõzelem reménye a sátán számára.
SzH (Áhítat 2006)

12. oldal

2007. január

ÚJESZTENDÕ
Eltûnt egy esztendõ az élet ködében,
Haladnak az évek, mint vándor az éjben.
Haladnak, szaladnak, velük együtt én is,
De a határkõnél most megállok mégis!
Megállok csendesen, s fölnézek az égre.
Felhõk szép fodrára, esthajnali fényre,
S úgy nyitok utat a rohanó idõnek,
Úgy mondok búcsút az öreg esztendõnek!

Eredj, vén Szilveszter... Új év,
jöttöd várom,
Jövõmet, utamat immár veled járom.
De ahogy te elmúlsz, elmúlik majd minden.
Állandó és örök itt a földön nincsen.
Mert elszáll az illat és lehull a virág.
Napok múlásával változik a világ,
Lehull a falevél, elhordják a szelek,
S én, ki porból lettem, ismét porrá leszek!
Csak egy az állandó, csak egy,
az Úr, Isten,
Aki van odafenn és aki itt van lenn,
Akinek kegyelme letörli a könnyet,
S elhaló kebelbe életerõt önthet.
Vándor vagyok én is, te is jó barátom,
A célt itt a földön sohasem találom.
De te sem találod, hiába keresed.
Ha csak a Megváltód: Jézust meg
nem leled!
Jézus Krisztus az Út, Igazság és Élet,
Benne a halál is új erõre éled,
Ha hisszük, a sátán tõlünk visszaretten,
S feltámadunk egykor új, szellemi testben
Jöjj hát újesztendõ! Szívemet kitárom,
Ünnepi imával Megváltómat várom…
S földi vándorpályám bármikor ér véget,
„Názáreti Jézus! Én követlek Téged!”

Emericus

JÖJJ ÉLÕ VÍZ
Jöjj, élõ víz, Te égi íz,
Csak téged óhajt szívem!
Más forrás nincs, Csupán e kincs,
Ez megelégít ingyen.
Hû Megváltóm, Szabadítóm!
Életre buzgó kútfõ!
Öt sebedbõl, Szent véredbõl
Megváltás, élet, üdv jõ.
Jöjj, szomjazó! Az Üdvadó
Itt élõ vizet kínál.
Kérd hittel õt! Ad új erõt,
A szomjazókra még vár.
Jézus az út, Ki rajta fut,
Bõ legelõkre lelhet.
Nézd lábnyomát, halld meg szavát,
Jó vizekre terelget!
Törj össze gát! E nagy világ
Szomjazza rég a békét.
Áradj folyó, Bûnt tisztító,
Add vissza ékességét!
Gerzsenyi Sándor

