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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

A karácsonyi üzenetnek ez a lényege:
„Mert úgy szerette lsten e világot, hogy
az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki
hiszen õbenne, el ne veszen, hanem örök
élete legyen" (Jn 3:16). Bár jól ismerjük
e szavakat és gyakran ismételgetjük
annak jelentõségét, nem foghatjuk fel az
lsten hatalmát és dicsõségét éppen úgy,
mint ahogy nincsen fogalmunk arról
sem, hogy az ember milyen mélyre
süllyedt a bûnben, amikor eltávozott
Istentõl.

Isten már régen is kegyelmet ígért a
tõle eltávolodott Izráelnek, ezzel a
feltétellel: “Csakhogy ismerd el a te ha-
misságodat, hogy hûtelenné lettél az
Úrhoz, a te Istenedhez, és szertefutottál
utaidon az idegenekhez mindenféle zöl-
delõ fa alá, ezt mondja az Úr” (Jer 3:13).

Krisztus az egész világért jött, de a ta-
nítványaira vonatkoztatva, így imád-
kozott az Atyához: “Igazságos Atyám!
És e világ nem ismert téged, de én
ismertelek téged; és ezek megismerik,
hogy te küldtél engem: És megismer-
tettem õvelök a te nevedet; hogy az a
szeretet legyen õbennök, amellyel
engem szerettél, és én is õbennök le-
gyek" (Jn 17:25-26).

Hogy lsten szereti az embert, ezt
tapasztalatból is tudjuk. De amíg nem
vagyunk hajlandók mi is szeretni Õt,
nem lehetünk az Úr Jézus tanítványa
sem. Õ küldetésének eleget tett azáltal,
hogy megismertette velünk a mennyei
Atya szeretetét.

Valaki így próbálta szóval kifejezni,
hogy milyen az lsten szeretete: Olyan
az, mint egy hatalmas folyó, aminek a
felülete sohasem fagyhat be; olyan, mint
az a forrás, aminek a vize sohasem
apadhat ki; olyan, mint a napsugár,
aminek a fénye sohasem halványul el!
Ám ezek csak üresen hangzó szavak a
valóság érzékeltetésére.

Egy fiatalember öngyilkos lett, és
egy kis papírra írva, így okolta meg
tettét: “Szeretet nélkül nem élhetek
tovább.” Az utóbbi idõben sok az ön-
gyilkosság a fiatalok között. A testi
élvezetek és a hitetlenek barátsága,
szórakoztatása és céltalansága nem
pótolja részükre az lsten bûnt megbo-
csátó és kiapadhatatlan szeretetét.

Egy fiatal leányt szülei kitagadták,
mert nem ahhoz ment férjhez, akit õk
kiválasztottak. A leány minden héten
levelet írt szüleinek, amiben tudatta
velük, hogy õ nem szûnt meg szeretni
õket és vágyódott arra, hogy a békesség
közöttük helyre álljon, de választ nem
kapott. Tíz év eltelte után egy nagy cso-
magot kapott. A szüleinek írott levelei
voltak benne, amit azok felbontatlanul
küldtek vissza. Ha legalább egyet elol-
vastak volna, tudnák, hogy mennyire
szereti õket. így nemcsak a leány, ha-
nem szülei is boldogtalanok maradtak.

Sokan így tesznek az lsten által íratott
“szerelmes levelekkel” is, a Szentí-
rással. Isten tudatja velünk, hogy Õ
változatlanul szeret és azt akarja, hogy
béküljünk meg Vele. De a legtöbb em-
ber el sem olvassa, mégcsak nem is

A 100 éves jubileumra készült e
verssel Jurás Anna torontói testvérnõ,
de ott nem volt alkalma elmondani.
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ÉBEN – HÁÉZER
És võn Sámuel egy követ, és felállítá

Mispa és Sém között, és ÉBEN HÁÉ-
ZERnek nevezte el, mert mondá: ’Mind-
eddig megsegített minket az Úr!’

(1Sámuel 7:12)

A történések felett észrevétlenül,
Kitartóan kúszik az IDÕ...
Észre sem venném tovasuhanását,
Mert zaja nincs, csak a fû kinõ,
Zöldül – elsárgul, aztán – újra lesz!
Elhervad minden, aztán – újra lesz!

A föld megkerüli a napot,
S ha vet az ember, új élet-magot,
Új fordulóra a csíra kinõ.
S a fordulóknál tûnik az IDÕ...
A fordulókat megjelöltem én,
Évet év után az élet-tekén,
Követ kerestem, emlékoszlopul,
S mint az áldozó, ki oltárt emel:
ÉBEN-HÁÉZERnek neveztem el...

Mindig velem volt... nagyon szeretett...
Mindig vigyázott, óvott, vezetett,
Gyakorta fényes hegytetõkre vitt,
Máskor a mélység vonta utait...
De szememnek szép, új látást adott:
Csodálni azt, amit Õ alkotott:
A fájdalmakban a szépet megtalálni!
Tengerek mélyén kincseket halászni,
Aztán, ha Õ a legszebbet kéri,
Hálatelt szívvel odaadni Néki,
Hiszen Õnála még szebb lesz a fénye,
S akkor az enyém, ha az Õ kezébe,
- Áldozó hittel – oda van letéve...

Halad az év. Hátra nem nézek,
Az elmúltakról Istennek beszélek.
Azt, ami még lesz, Õ adja nekem...
De ÉBEN-HÁÉZERnek nevezek el
Minden fordulót, minden év-követ,
S áldom az Istent, Aki vezeett.
És azt írom fel emlékoszlopul
Hogy: „Megsegített mindeddig az ÚR!”

R. Lukátsi Vilma

A  LEGNAGYOBB  SZERETET
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Alapítva 1981-ben

Áldott karácsonyi
ünnepeket, békességben

telõ újesztendõl kívánunk
kedves  olvasóinknak !

Kerek évfordulók éve volt ez a
2008-as. Szövetségünk Centenáriuma
volt ezek között a legjelentõsebb. Az
emlékezetes jubileumi ünnepségekrõl
beszámoltunk lapunk hasábjain, s most
arról is hírt adunk, hogy elkészült az a 8
DVD-bõl álló sorozat mely bemutatja a
jubileumi alkallmakat, elejétõl végéig. A
megrendelési lehetõségrõl részleteseb-
ben is olvashatunk ezen az oldalon.
Egyébként a jubileumon elhangzott
történelmi visszatekintések közlését
folytatjuk, ezúttal Vadász testvérét.

Az Evangéliumi Hírnök száz éves
jubileumáról is megemlékeztünk, sõt, a
száz év felidézését még az új esztendõben
is folytatjuk.

A Detroiti Gyülekezet is ebben az
esztendõben volt száz éves. A három
jubileumi alkalomból ezúttal a máso-
dikról számolunk be.

De nem csak a szövetség, a lap és az
egyik gyülekezetünk, hanem az amerikai
magyar baptista misszió, a magyar
baptista ének-zene kultúra jeles szemé-
lyisége: dr. Héthalmi Páth Károly is száz
éve született. A nagyváradi származású
Héthalmi testvért zenei munkássága
legnagyobb része Magyarországhoz,
Budapesthez köti ugyan, õ mégis a
miénk, hiszen életének utolsó évtizedeit
közöttünk, pontosabban az Alhambrai
Gyülekezetben töltötte. Szeretettel emlé-
kezünk rá egy, az életmûvét bemutató
írással, ami az egyik tiszteletére rendezett
budapesti zenei ünnepélyen hangzott el.

Vajda Pálné (Kecskés Terézia) pedig
10 évvel ezelõtt ment el Megváltójához.
Vezércikkünket az õ írásai körül válasz-
tottuk, tiszteletünk jeléül is.

Misszionáriusunk, Füredi Kamilla
írását most angolul közöljük (a testvérnõ
két nyelven írja beszámolóit). Kará-
csonykor különösen is gondoljunk rá
imádságainkban és támogassuk anya-
gilag is a távoli Sierra Leonéban végzett
szolgálatát. Kamilla az általa vezetett
Bibliaiskolán kívül aktívan részt vesz a
helyi baptista gyülekezet építkezésében
is, azt a tõlünk erre a célra érkezett anyagi
segítséggel is támogatva.

Ne feledjék el megrendelni a jövõ évi
Áhítatot és a Múlt, Jelen, Jövõ baptista
naptárt. A két kiadványról ismertetést
olvashatunk a MABAVISZ oldalon.

CENTENNÁRIUMI
ÜNNEPÉLY

8 DVD-bõ álló sorozat

Ára $30 + postaköltség ($2.87 USA,
$3.81 Kanada, $8.65 tengeren túlra)

Megrendelhetõ a chicagói
gyülekezet internetes oldalain

vagy postai úton:
Tihamer Kulcsar

1312 N. Arlington Heights Rd.
Arlington Heights, IL 60004

Csekket Hungarian Baptist Church
of Chicago névre kell kiállítani.

Ott volt az ünneplõkkel a
jubileumon?

Nem tudott rész venni rajta?
Rendelje meg a DVD sorozatot!

ÉVKÖZI GYÛLÉS
2009. március 20-22.

Palm Bay, Florida

Szövetségünk Végrehajtó Bizottsága
péntek délelõtt, a Missziós és
Jótékonysági Bizottság péntek

délután és szombaton tanácskozik.
Szeretettel várjuk a bizottságok

tagjait.
A vasárnap délelõtti istentiszteletet a

helyi gyülekezetben töltjük.

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
2009 Week of Prayer for

Christian Unity
Ezékiel 37:15-19, 22-24

Téma: Hogy eggyé legyenek a
kezedben! Ez 37:17

Részletes program: www.geii.org
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kíváncsi annak tartalmára. Ezért nem
találja meg az Istenhez vezetõ utat -
lelkének békességét.

Egy kisfiúnak volt egy éneklõ ma-
dara, amit mindennél jobban szeretett.
Édesanyja egyszer súlyosan megbete-
gedett és terhére volt a madár éneke. A
kisfiú ezt látva, a madarat egy barátjá-
nak ajándékozta. Amikor anyja ezt
megtudta, megkérdezte fiát, hogy miért
tette azt? A fiú így válaszolt: “Szerettem
a madarat, de most tudtam meg, hogy
Téged mindennél jobban szeretlek.”

Évekkel ezelõtt egy társaságban a
férfiak arról beszélgettek, hogy ha
mindenki betartaná a tízparancsolatot,
békességben élhetnénk. Ismerve az em-
bereket, a férjem megkérdezte tõlük,
hogy melyík az elsõ parancsolat? Kó-
rusban mondták: “Szeresd felebaráto-
dat!” Az a második - mondta a férjem.
Az Úr Jézus ezt válaszolta egy törvény-
tudó kérdésére: “Szeresd az Urat, a te
Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelked-
bõl és teljes elmédbõl” (Mt 22:37).

Isten elõbb szeretett minket, érdem-
teleneket, egyszülött Fiát is értünk
küldõ szeretettel.

Vajda Pálné, Örömhír,
Torontó, 1993. 62k o.

Akkor olvastam ezt a kis írást is.

Egy lelkész karácsony estéjén fáradt-
ságtól kimerülten elaludt az íróasztalánál.
Azt álmondta, hogy olyan földre került,
ahova Jézus soha nem jutott el. Ahogy
szaladt, benézett kis lakásának ablakán,
kereste a karácsonyi ünneplésre való
készülõdés jeleit. Helyette szomorú
arcokat látott. Kiment a fõútra és kereste
a templomokat, de egy tornyos templo-
mot sem látott. Bement a könyvtárba és
kereste a könyvekben a Megváltó nevét.
Minden könyvbõl eltünt az a szó. Amint
szomorúan hazaindult, találkozott egy
kisírt szemû kislánnyal. Ez a kislány kö-
nyörgött neki, hogy menjen el hozzájuk,
látogassa meg haldokló édesanyját, aki
kibírhatatlan fájdalmakban szenved.
Mikor leült a beteg ágya mellé, azt
mondta a betegnek, hogy vigasztalást
hozott neki. Zsebébõl elõvette a Bibliáját,
de nem találta benne az Evangéliumot.
Két nap múlva az asszony koporsója
mellett állt, hogy a gyászolóknak bú-
csúbeszédet mondjon. A Bibliában nem
találta a vigasztaló szavakat a mennyor-
szágról, sem a feltámadásról. A remény-
ség örömüzenete helyett csak annyit
tudott mondani, hogy - porból lettünk,
porrá válunk. Kétségbe esve nézett körül
a gyászoló sereg és elkeseredetten sírtak
tehetetlenségükben. Szomorúság, gyász,
elválás, vigasztalanság - sírtak és sírtak
keservesen ...

Ekkor hirtelen felébredt és a szomszéd
szobából egy csodálatos szép ének
melódiája szûrõdött be hozzá: “Csendes
éj, Szentséges éj. Mindenek nyugta mély.
Nincs fenn más, csak a Szent Szüle pár.
Drága kisdedõk álmainál; Szent Fiú
aludjál, Szent Fiú aludjál! ... Krisztus
megszületett! Krisztus megszületett!”

Milyen megkönnyebbüléssel élhetjük
át mi is, amit a lelkész, az álmából
felébredve. De jó, hogy ez csak álom volt
- mondhatjuk mi is. Még elképzelni is
rossz, hogy mi történne, ha az álom
valóság volna?

A hitetlen emberiségnek sajnos nem
álom, hanem valóság.

Hálásak lehetünk az Úrnak, hogy mi
elmondhatjuk: Velünk az Isten, IM-
MÁNUEL! Még ma dicsérhetjük Õt,
énekelhetünk, olvashatjuk a Bibliát. De
meddig?

Ha nem jöt volna el ... De eljött; és azt
akarja, hogy hirdessük, hogy van
Megváltó és, hogy éljünk is úgy, hogy
láthassák rajtunk, hogy él bennünk a
MegváItó! A karácsony igazi értelmét
így tudjuk bemutatni a körülöttünk élõ
embereknek.

Faulkner Terézia
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Recept az új esztendõhöz

- Végy 12 hónapot, tisztítsd meg
alaposan a keserûségtõl, zsugoriságtól és
mindenféle aggodalmaktól!

- Oszd mindegyiket 30, illetve 31
részre úgy, hogy a készlet pontosan fussa
egy évre!

- Minden egyes napot külön kell el-
készíteni.

- A hozzávalók pedig: egyharmad
munka, kétharmad derû és humor.

- Aztán tégy hozzá három evõkanál
optimizmust, egy kiskanál béketûrést,
egy pici iróniát és egy csipetnyi tapin-
tatot!

- Az egészet pedig bõségesen öntsd le
szeretettel!

- Az így elkészített fogást díszítsd fel
apró figyelmességgel, és tálald fel
mindennap, vidáman!

Múlt, Jelen, Jövõ 2008

A legnagyobb szeretet
folytatás az 1. oldalról

Krisztus megjelenése
Jelenések 19,11-16

Amikor az Úr Jézus megjelenik, hatal-
mas pompa veszi majd körül. Ez arra
szolgál, hogy hangsúlyozza az õ nagy-
ságát, hatalmát, dicsõségét. De semmi-
képpen sem vonhatja el a figyelmet róla,
hisz õ a lényeg! János leírja, hogy látta a
megnyílt eget, de nem az ég nyûgözi le,
nem azzal foglalkozik, hanem azzal, aki
onnan érkezik.

Mi hívõk ha az égre, mennyországra
gondolunk, mindjárt az jut az eszünkbe,
hogy ott már nem lesz fájdalom, sírás,
hogy ott aranyutcákon fogunk járni, hogy
találkozunk majd elõrement szeret-
teinkkel... Most ebben az adventi idõ-
szakban, mikor az Úr Jézus várását
hangsúlyozzuk, tegyük fel a kérdést
magunknak: mi az, amit úgy igazán
várunk? Megnyugvást? Szabadulást?
Gyógyulást? Talán a bûnösök meg-
büntetését? Vagy csak egyszerûen az Úr
Jézust? Bizony, õt, mert nekünk csak õ a
fontos.

Én boldog vagyok, hogy az Úr Jézus
Krisztusban nem csupán a királyok
Királyát és uraknak Urát, hanem az én
Megváltómat, az én Uramat és Istenemet
várom.

“Jézus arcát ha nézem, A dicsben
tündöklõt, Fénye átjár egészen, Amint
szemlélem õt. Mást nem tudok kívánni,
Bármily csodás legyen, Csak Jézus arcát
látni óhajtom szüntelen.” (BGyÉ 157)

Dóczé Bálint, Áhítat 2008

HA NEM JÖTTEM
VOLNA ...

Pár évvel ezelõtt, egy karácsonyi
üdvözlõ lapon ez a kérdés volt olvas-
ható: “Ha karácsony soha nem lett volna,
mi lenne most?” Ez a kérdés a János
15:22 versen alapul, mikor az Úr Jézus
ezt a kijelentést tette: “Ha nem jöttem
volna és nem beszéltem volna nékik, nem
volna bûnük; de most nincs mivel men-
teniük az õ bûnüket.”

10 évvel ezelött halt meg Vajda Pálné
(Kecskés Terézia). Férjével együtt 1933-
tól Kanadában élt. Montreálból, majd
Torontóból végezték szolgálatukat,
melynek legismertebb része az általuk
kiadott, saját kezûleg készített, sokszo-
rosított és postázott kiadványuk, az
Örömhír, mely a világ minden részére
eljutott. Az észak-amerikai magyar
baptista misszió sajátos színe volt az õ
szolgálatuk. Bizonyságtételeikkel, hit-
buzgalmi verseikkel számtalan magyart
ébresztgettek, bátorítottak - lelkileg. Két
megjelent könyvüket és emléküket
megõrizzük.

ÁHÍTATOS PERCEK


