
2009. de cem ber  9. oldal

A régi világban, amikor egy nagy
vezér, vagy király bejelentette, hogy egy
hosszabb útra készül, akkor emberei
azonnal hozzáfogtak az út elegyenge-
téséhez; hogy ne kelljen neki hepe-hupás
úton bukdácsolni. Hasonlóan, mielőtt
Jézus – a királyok-királya – elindult 
missziói útjára, Isten elküldte Ke-
resztelő Jánost, hogy lelkileg elkészítse
az utat számára.  A Máté 3:1-15-ben így
olvasunk erről: 

“Azokban a napo kban megjelen t
Keresztelő János, és azt hirdette Júdea
pusztájában:  „Térjetek meg, mert elköze-
lített a mennyek országa!” Mert ő volt az,
akiről Ésaiás így prófétált:  „Kiáltó hangja
szól a pusztában:  Készítsétek az Úr útját,
tegyétek egyenessé ösvényeit!”...  Akkor
kiment hozzá Jeruzsálem; egész Júdea és a
Jordán egész környéke;  és amikor megval-
lották bűneiket, megkeresztelte őket a
Jordán folyóban.  Amikor pedig látta, hogy a
farizeusok és szadduceusok közül sokan
jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzá-
juk: „Viperák fajzatai!  Ki figyelmeztetett
titeket, hogy meneküljetek az eljövendő ha-
rag elől?  Teremjetek hát megtéréshez illő
gyümölcsöt...”   (Folytassuk az olvasást
egészen a 15. versig.)

Jézus Krisztus útkészítője tehát
Keresztelő János volt.  Megtérésre és
annak jelképéűl: megkeresztelkedésre
szólította fel az embereket.  Nem csupán
vízkeresztségre! 

De mit jelent a megtérés? – kérdez-
hetné valaki. Ez az egy szó többmindent
foglal magába. Mégpedig a követke-
zőket: 1 - önvizsgálatot;  2 - bűnös
voltunk felismerését és elismerését;  3 -
szívből fakadó bűnbánatot;  4 - Isten
előtti őszinte, töredelmes bűnvallást; 5
- bocsánatkérést; 6 - Isten bocsánatá-
nak elfogadását (mert ő az 1 János 1:9-
ben megigérte, hogy őszinte vallo-
másunkra megbocsájt); 7 - a felismert és
megvallott bűnökkel való szakítást,
illetve a régi életnek való hátat for-
dítást és egy új élet kezdését.  Ha ebből a 
hét lépésből csak egy is hiányzik, akkor
nem teljes a megtérésünk.  

Ilyen megtérésre szólította fel
Keresztelő János az embereket, Jézus
munkába állása előtt.  Ezzel lehetővé
tette, hogy előkészített szívek is legye-
nek majd az Úr hallgatói között. Olyanok, 
akik már felszámoltak bűneikkel és
szívük mélyéből követni akarták Istent.
Ennélfogva készek voltak az Evangélium 
és a Megváltó meghallgatására és befo-
gadására. Csakhogy – a János által meg-
keresztelkedők között – voltak képmu-
tatók is.  Ezek bizonyára meghallották,
hogy ő Isten országának hamaros eljöve-
teléről szól, s óriási tömeg veszi komo-
lyan szavait és meg is keresztelkedik. 
Erre ők is -tetszeni akarván az emberek-

Jézus Krisztus azonban ennél több
feladatot is kapott. A Bibliából tudjuk,
hogy nem csak tanítani, téríteni és az
Isten országát lehozni jött, hanem ke-
reszhalála által megfizetett bűneinkért,
azaz Megáltónkká lett, hogy „aki hisz
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.” (János 3:16)  Feltámadása által
pedig megigazítónkká vált.  Majd a
mennybe visszamenve közbenjárói
feladatot vállalt. Továbbá az ezer éves
békebirodalomban meg uralkodónk
lesz. A második visszajövetele után meg
itélő bírói feladatot kap, amikoris az élet
könyvének bejegyzései alapján, ő fogja
eldönteni, hogy ki megy a mennybe és ki
a pokolba. S a mennybemenők milyen
jutalmat kapnak; ha kapnak. Ez utóbbi
okból mondhatta János igénkben azt is,
hogy „Kezében szórólapát van, és meg-
tisztítja szérűjét;  a gabonáját csűrbe
takarítja, a pelyvát pedig megégeti
olthatatlan tűzzel.”

****

MEGINT ELÉRKEZETT EGY
ÁDVENTI IDŐSZAK.  Ilyenkor fel
szoktunk készülni Jézus megszüle-
tésének emlékünnepére, azaz kará-
csonyra; de egyben újbóli megjelené-
sének lehetőségére is.  Igénk meg-
mutatta, hogy miként kell felkészülnünk
mindkettőre.  Mégpedig ha már Isten
gyermekei vagyunk, mert Jézust már
régebben a szívünkbe hívtuk, akkor az
említett lépések ismételt megtételével.
Azaz: 1 – komoly önvizsgálattal; 2 – az
eddig eltűrt, vagy fel sem fedezett
bűneink felismerésével és elisme-
résével; 3 –  felettük való őszinte
bűnbánattal;  4 – Isten előtti őszinte,
töredelmes bűnvallással;  5 – bocsána-
táért való esedezéssel;  6 – az Úr
bocsánatának hálás elfogadásával;  7 –  
s a felismert bűnökkel való szakítással,
illetve a régi bűnöknek való hátat
fordítás s egy új, tisztább élet megkez-
dése által.

Aki pedig még nem Isten gyermeke,
mert még sohasem tette meg ezen lé-
péseket, és sohasem hívta Jézus Krisztust
a szívébe, annak ugyanezen lépések
betartása mellett még Jézust be is kell
hívnia a szívébe.  Akkor  ő Szent Lelke
által beköltözik hozzá, s bűnbocsánatot s
ajándékba még egy mennyei helyet is ad
neki, egyúttal a szívébe költözött Szent
Lélek belűlről fogja segíteni az Istennek
szentelt életre;  illetve gyümölcstermésre.

Ha pedig ezek alapján mindannyian 
kellőképpen felkészülünk akár kará-
csonyra, akár Jézus megjelenésére,
vagy mindkettőre,  akkor lesz igazán
boldog karácsonyunk, valamint bol-
dog találkozásunk a Megváltóval is;
bármikor jön.  Bárcsak így lenne!

                             Mátrainé, F.I.

nek-, eldöntötték, hogy megkeresztel-
kednek. Azaz megtérés, illetve önvizs-
gálat, bűnfelismerés,  bűnvallás, bűn-
bánat, bocsánat kérés, bocsánat elfoga-
dása, és egy új élet kezdése nélkül
akartak megkeresztelkedni.  Csupán a
látszatnak akartak eleget tenni. Pedig a
ceremóniák betartása, megtérés nélkül 
nem üdvözít!  Ezek a farizeusok és
szadduceusok csoportjából származ-
tak.  De János leleplezte őket mondván: 
„Viperák fajzatai!  Ki figyelmeztetett
titeket, hogy meneküljetek az eljövendő
harag elől?  Teremjetek hát megté-
réshez méltó gyümölcsöt...”  Ezzel
megmagyarázva nekik, hogy Isten ha-
ragját, illetve a pokol bűntetését csak az
kerülheti el, aki elsősorban megtér, azaz
új életet kezd; azután megkeresztelkedik
majd egy új, bűnfelhagyó élettel követi az 
Urat.

S mik lehetnek a megtéréshez méltó
gyümölcsök?  Elsősorban meg kell álla-
pítanunk, hogy itt nem arról van szó,
hogy bármilyen jótettel, illetve „gyü-
mölccsel” ki lehet érdemelni az üdvös-
séget!  Mert az üdvösség csak „kegye-
lemből” a Jézusba – mint Isten Fiába –
vetett hit által nyerhető el. (Efézus 2:5) 
Cselekedetek nem üdvözítenek!  Viszont, 
amikor megtérünk s szívünkbe hívjuk a
Megváltót, meg teljesen át is adjuk az
életünk feletti uralmat a belénk költözött
Szent Léleknek, akkor ő terem bennünk
és általunk jócselekedeteket.  Ezek
lesznek a megtérés gyümölcsei.  Ezek
közé tartozik a szeretet, öröm, békesség,
hűség, jóság, türelem, megbocsájtás,
segítőkészség, özvegyek, árvák, szegé-
nyek támogatása, lélekmentés, és még
sok más. Vagyis a sorrend a következő:
Megtérés, Jézus befogadása, kereszt-
ség, odaszánás, és gyümölcstermés. 
Nem fordítva!  Ezt kellett volna megta-
nulni a farizeusoknak és szadduce-
usoknak; s kellene ma is azoknak, akik
„jócselekedetek” által szeretnének be-
menni a mennybe.

De mire gondolhatott János, amikor
azt hirdette, hogy „elközelített a meny-
nyek országa?” Bizonyára arra, hogy
Jézus földrejövetelével, illetve emberré
válásával lejött a mennyország a földre.
Ő képviselte a mennyek országát.
Tehát egész közel van, itt van már a
földön és hamarosan munkába áll. Bi-
zonyítja ezt a feltevést az is, hogy később
maga Jézus is kijelentette, hogy – mivel ő
Isten erejével űzte ki az ördögöket –
„...bizony elérkezett hozzátok az Isten
országa.” (Máté 12:28)  Meg az is, hogy
megtért gyermekeinek, akik őt már
szívükbe hívták, ki is jelentette, hogy
„Isten országa (vagyis a Krisztus
Lelke) tibennetek van.”  (Lukács 17:21)

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK FEL KARÁCSONYRA?
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ÁHÍTAT 2010

Hamarosan elhagyja a nyomdát az
Áhítat 2010. A világszövetség kiad-
ványára az elõszóval hívjuk fel olvasóink
figyelmét. Megrendelni a budapesti
Baptista Könyvesboltban lehet. A szór-
ványba élõk kérjék a szerkesztõ, vagy
valamelyik lelkipásztor segítségét a meg-
rendelésben.

 

ELŐSZÓ

Az elmúlt jubileumi év alatt többször
halhattunk arról, hogy elődeink ‘bibliás’
emberek voltak, akik előszeretettel olvas- 
ták és tanulmányozták a Szent Írást.
Bízunk abban, hogy ezt a jó hagyományt
mi is folytatjuk, hogy az előttünk álló
évben sok mag yar baptista családban újra 
és újra megnyitjuk a Bibliát és merítünk

üdvözölni. Nem akartunk hanyagok
lenni, hogy később érkezzünk, mint más
nemzetek képviselői, akik szintén az új
Király előtt akarják a tiszteletüket leróni.
Keleten a pártusok a nyugaton elterülő
Róma vetélytársai voltak.  Gyakran
egymás ellen harcoltunk. Jeruzsálemet
úgy tekintették, mint Róma szélén egy
ütköző államot, amit mi, keletiek is az
ellenőrizésünk alatt akartunk tartani.
Nem tudtuk, hogy az új Király előtt való
tiszteletünk lerovásakor Jeruzsálemben
milyen fogadtatásban lesz részünk.
Mindenre felkészülve, a jó keleti szokás
szerint drága ajándékokat vittünk az új
Királynak. A sokezer kilóméteres út
nagyon nehéz volt. Habár az úton sok
rabló banda meg akart támadni, az őreink
segítségével biztonságosan haladtunk és
semmi bajunk sem történt. 

Néhány hónapos utazás után megér-
keztünk Jeruzsálembe, Izráel fővárosába.  
Nyilvánvalóan  ez volt a hely, ahová
mennünk kellett. Az ott élők biztosan
hallottak a jó hírről és ezért majd elve-
zetnek az új Királyukhoz, akinek leróhat-
juk a tiszteletünket. Ahogy megérkez-
tünk, Heródes király elé vezettek, akitől
azt kérdeztük: “Hol van a zsidók királya,
aki most született? Mert láttuk az ő
csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk,
hogy imádjuk őt.” Nem azt mondtuk,
hogy akinek meg kell születnie, hanem,
aki most született. Ő ugyanis Király volt
születésétől fogva. Szerintünk Neki
valahol a palotában kellett volna lennie.
Viszont  olyan választ kaptunk, amire
nem számítottunk. Heródes király a
kérdésünkre felháborodott és mérges lett. 
Az arca a méregtől elvörösödött, amit
igyekezett visszatartani. Később megér-
tettem a mérge okát. Heródes edomita
volt, és bár külföldi volt, ő uralkodott
Izráelben. A római szenátus kb. 30 évvel
ezelőtt nevezte ki Izráel uralkodójául.
Néhány éven át a római csapatok se-
gítségével az ellenségei ellen végül
győzelmet aratott. Habár építész volt és a
jeruzsálemi Templomot nemcsak újjá-
építette, hanem meg is nagyobbította, a
zsidók mégsem szerették.

Miután Heródes a zsidó írástudóktól
nyert információról tájékoztatott, a csil-
lagot követve nagy örömmel Betlehembe 
mentünk. Amikor odaértünk, bementünk
a házba, ahol megláttuk a gyermeket,
anyjával Máriával, és leborulva imádtuk
őt. Kinyitottuk kincsesládáinkat és aján-
dékokat adtunk neki: aranyat, tömjént és
mirhát. Mivel azonban kijelentést kap-
tunk álomban, hogy ne menjünk vissza
Heródeshez, más úton tértünk vissza
hazánkba.

                                            S. J.

Arra vártunk, hogy hamarosan valami
különleges esemény történik. Ennek
ellenére mégis csodálkoztunk, amikor
megtörtént.  Én voltam az első, aki észre-
vettem a csodát. A bölcs társaim a régi
feljegyzéseket tanulmányozták, én pedig
a csillagokat figyeltem. Ez a különleges
csillag úgy nézett ki, mint egy üstökös,
vagy mint a két bolygó együtt, a Ju pi ter és 
a Saturnus. De bármi is volt, a megjele-
nése és az ideje is természetfelettinek
tűnt. Amikor a társaimmal tanácskoztam, 
mind megegyeztünk abban, hogy a várva
várt esemény megtörtént.

Mi az emberek egy nagy tiszteletben
álló csoportját képviseltük, mert a tanul-
mányaink Perzsiában, Babilonban és az
egész keleten elterjedtek. Tudósoknak is
nevezhettek, mert széleskörű tudással
rendelkeztünk az álmokat, az orvosi
tudományt és a csillagászatot illetőleg.
Ennek a tudásnak a birtoklásával papi
hivatást is betöltöttünk és a királyok
tanácsadói is voltunk. Ennek a képes-
ségnek a birtokában széleskörű politikai
ismerettel is rendelkeztünk és nagy be-
folyásunk volt a jövendőbeli uralkodók
kiválasztásában.

A csillagot illetőleg a következőt
mondhatom. Közűlünk egyesekre nagy
befolyása volt Dánielnek, az ősi zsidó
bölcsnek, akit Nabukadonozor 600 évvel
ezelőtt nevezett ki a királyságban levő
bölcsek vezetőjévé. A Magasságos Isten
kinyilatkoztatása által megjövendölte a
Messiás Király jövetelét. Továbbá a ke-
leti országokban elszéledt zsidók, akik  a
környezetünkben telepedtek le, állha-
tatosan kitartottak abban  a reményükben, 
hogy a Királyuk biztosan eljön. Azt
áhították, hogy a Király a Dávid fia
legyen és teljesítse be a próféciáikban
megírt vágyukat. Mi pedig másokkal
együtt azt hittük, hogy a csillagok ter-
mészetes jeleknek számítottak, amik az
emberek figyelmét a fontos eseményekre
felhívták. Szerintünk a nagy királyok
születését és trónfoglalásukat a csillagok
feltűnései jelezték.  Évszázadokkal a
Dániel könyve megírása előtt  Bálám,
mezopotámiai próféta a következőt jö-
vendölte:  “Látom őt, de nem most, szem-
lélem, de nem közel. Csillag jön fel
Jákóbból, királyi pálca támad Izráelből. 
Bezúzza Móáb halántékát és Set összes
fiainak a koponyáját.” (IV. Mózes 24,17)  
Ezt szó szerint úgy értettem, hogy az
eljövendő Király majd megszabadítja
Izráelt az ellenségeitől. Tehát a csillag
hirtelen való megjelenése a Király
megérkezését hirdette.

Gyorsan elkészítettük a karavánunkat, 
hogy Jeruzsálembe menjünk az új Királyt 

Con tinued on page 12.

EGY KELETI BÖLCS ELBESZÉLÉSE JÉZUS
SZÜLETÉSÉRŐL

IMÁDKOZZUNK
EGYMÁSÉRT

A Mag yar Baptisták Világszövet-
ségébe hat mag yar 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, Dr.
Mészáros Kálmán elnökért és munka-
társaiért.   

Kedden a Romániában élő mag yar
baptista testvérekért és a szövetség
vezetőiért, Gergely István elnökért és
munkatársaiért.

Szerdán az Észak-Amerikában és
Ausztráliában élő mag yar baptista
testvérekért  és a szövetség  vezetőiért,
Dr. Herjeczki Géza elnökért és munka-
társaiért. 

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

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

Szombaton a kárpátaljai mag yar
baptista testvérekért és a szövetség ve-
zetőiért, Nehra Bálint lelkipásztorért és
munkatársaiért.   
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bensőséges közösség keresésére, a Biblia  
személyes, családi illetve közösségi olva- 
sására és tanulmányozására. Az a re-
ménységünk, hogy az Áhítat segíteni
fogja olvasóit, a fentiek értelmében is
elmélyülni a Biblia világába. Az előttünk
álló esztendőben nekünk sem lehet fon-
tosabb semmi annál, minthogy lelkünk
boldog legyen az Úrban. Olvassuk hűség- 
gel és rendszeresen a kijelölt Igét és meg
fogjuk tapasztalni, Isten áldása nem
marad el.  

   Gergely István, MaBaVisz  elnök

ÉLETEM (3)
Mama megtérése

Apánk megtérése szinte „egycsa-
pásra” történt. Hamarosan megbízták
imaóra vezetéssel, majd igeszolgálattal
is. Mama viszont rögtön lázadt, hogy ő
nem marad valamiféle „újhitű” felesége.
Zárdában járt iskolába és igen bele-
vésődött a nagyegyház tanítása. Azt
mondták nekik, hogy „a Bibliára rá se
nézzenek, mert megfájdul a fejük.” Így az 
asztalon levő Bibliára valóban rá sem
mert nézni. Viszont a kiváncsiság nem
hagyott néki nyugtot, és egy nap csak
úgy, egy ujjal, felcsapta a Biblia fedelét.
Ahogy az megnyílt, tekintete arra az igére 
esett, hogy „ne csinálj magadnak faragott
képet.” Ez az ige érintette, és nyugtalan
lett.  Minden reggel el szokott menni a
templomba. Ekkor elhatározta, hogy
másnap reggel megnézi, hogy a Mária-
szobor tényleg kőből van-e? Nagyon
meglepődött, hogy tényleg kőből van.
Elhatározta, hogy  megnézi a másikat is,
mert a templomban kettő is volt. Annál
még érthetőbb lett számára a  „kő szent.” 

Lassan visszament a padhoz, ahol ülni
szokott, de ott már ült  egy asszony.
Mama szólt neki, hogy ez az ő helye.

- Kérem, engedjen leülni. 
- Dehogy a maga helye ez. Itt most én ülök.
Ez üzenet erejű mondat volt mama

számára. Úgy érezte, hogy tényleg, neki
nem itt van a helye. Nem ide tartozik.

Pedig előzőleg közölte apával, hogy a
két fiúcskával elhagyja, vissza megy
rokonaihoz.  Apa azt  mondta neki, hogy
ne menjen este, várja meg a holnapi
napot. A kis gyülekezet és apa is imád-
kozott, az Úr pedig munkálkodott, szá-
munkra meglepő módon. Nem is ment
mama többé a templomba. 

Amikor kétségek közt vergődött, Isten 
álom  által szólt hozzá. Megtérése ko-
moly volt és így újjászületése is. Nagy
öröm volt a bemerítése.  Feljöttek Bács-
kába, Szilágyra, az akkor népes mag yar
gyülekezetbe. Nagyon istenfélő életet élt. 
Különösen tisztelte az Úr Jézust. Kilen-
cünket nevelt fel. Öten lettünk hívők.
Kilencven három évet élt. Emléke áldott
és ezért erőt adó ma is.

                             Nagyajtai Eszter

Baptista Kalendárium

Nagymúltú kiadványunk a Múlt ,
Jelen, Jövő baptista kalendárium 2010-
ben is bőséges olvasnivalóval jelent-
kezik. Munkatársai az idén is arra töre-
kedtek, hogy a kiadvány mind tartalmá-

ban, mind pedig megjelenésében méltó-
képpen képviselje a baptista sajtómunka
egy szeletét. 

Kalendáriumunk az idén kétszeresen
is baptista jellegű, mert a vezércikk az
újszövetségi keresztséggel, a bemerítés-
sel foglalkozik. A bevezető részében igei
alapon mutatjuk be a bemerítést, mint
közösségünk egyik fontos jellemzőjét.
Olvashatunk tudományos és igei megala- 
pozottsággal Bemerítő Jánosról, az útké-
szítőről, aki maga is a bűnök bocsánatát
hirdette meg a keresztségben. 

Nagyszerű biblikus útibeszámolót ol-
vashatunk dr. Herjeczki Géza tollából,
aki Bibliával a kézben járta be a „másik
szentföldet”, Egyiptomot, és Mózes
nyomdokán feljutott a Sínai hegyre is.
Beszámolóját színes képekkel illuszt-
rálta.  

Nem maradt el az idén sem a krónika,
az „Éveink, napjaink, híreink” rovata,
amely színes képekkel illusztálva mutatja 
be egyházunk ünnepeit és mindennapjait, 
belső életét és külkapcsolatait. Évköny-
vünk lapjain két tehetséges, írói vénával
is megáldott lelkipásztorunkat mutatjuk
be olvasóinknak színes írásainkon ke-
resztül. A könyv lapjairól nem hiányoz-
nak az átélt bizonyságtételek és az ihletett 
versek sem, sőt baptista történelmünkből
is felvillantunk néhány oldalnyi emléket.

Örömmel és jószívvel ajánlom tehát
minden kedves olvasónknak a Múlt,
Jelen, Jövő 2010. évi kötetét, amely az
idén először 56 színes és 120 fekete-fehér 
oldallal kínálja fel magát minden baptista
család számára. 

   

                                            Marosi Nagy Lajos
               a kalendárium szerkesztője

bőséggel Isten áldásainak tárházából.
Ezzel a reménységgel a szívünkben,
örömmel  bocsájtjuk útjára a 2010-es
Áhí- tatot. Kegyelem és kiváltság, hogy a
sok bibliai útmutatás és  vezérfonal
között,  a MaBaVisz gondozásában,
közösségünk- nek is van egy programja,
amelynek használatával, ugyanazt
olvassuk mag yar hitestvéreinkkel együtt
a világ minden részén. Meggyőződésünk, 
hogy az Igé- nek azonos tanulmányozása
és az elmél- kedések olvasása, ebben az
évben is egy- fajta láthatatlan, de erős
kapocs lesz, amely összeköt bennünket
napról napra, mi- közben az Úr elé állunk
áhítatos szívvel.  

Gyakran beszélünk arról, hogy a Bib-
lia, mintegy megterített asztal, megfelelő
mennyei táplálékot kínál minden őszinte
olvasónak. Megerősít ha próbák és kí-
sértések közé kerültünk, védelmet nyújt
az ördög támadásaival szemben. Bána-
tunkban megvigasztal, csüggedésünkben 
bátorít,  útbaigazít, ha eltévedtünk. Égő
szövétnekként világít ha életünk sötét
utakon visz keresztül. Azonban a felso-
roltaknál többre is gondolhatunk, amikor
a Szent Írás olvasásáról  beszélünk.  A
Biblia Isten kijelentésének könyve, a-
mely által megismerteti magát és a Vele
való bensőséges közösségre hív minket.
Eugen Pe ter son szerint, Isten terve a
Bibliával nem csak az volt, hogy a Biblia
olvasása által különböző élethelyzetekre
különböző útmutatást kapjunk. Sokkal
inkább, Isten azt akarja, hogy a Biblia
olvasson minket, s a Szent Írás által nyert
világosságban ismerjük fel az Ő minden-
hatóságát, túláradó kegyelmét és ráutalt-
ságunkat. A lelki alapelveken, morális
irányelveken vagy teológiai igazságokon
túl, Isten az Ő életét, gondolatait és terveit 
akarja megosztani velünk az Ige által. A
Biblia egy olyan eszköz tehát, amely által 
Isten igaz ismeretére és a vele való benső- 
séges közösségre juthatunk. Ebben az
életközösségben találjuk meg életünk
igazi értelmét és célját, a teljes és bővöl-
ködő életet. Ezért nagyon fontos, hogy
komoly gondot fordítsunk az igeol-
vasásra és tanulmányozásra, illetve az
Istennel való személyes kapcsolatunkra.
A bristoli Müller György az Istennel való
közösség szükségét értékelve így ír:
’Világosabban láttam, mint valaha, hogy 
az a nagy és elsőrendű cél, amelynek elé-
résére törekednem kell minden nap, csak
az lehet, hogy lelkem boldog legyen az
Úrban.  Az első kérdés amivel törődnöm
kell nem az: Hogyan szolgálhatom az
Urat? vagy,  Hogyan szerezhetek dicső-
séget Neki? – inkább - Hogyan kerülhet
lelkem abba a boldog állapotba, hogyan
táplálkozhat belső emberem? Megláttam, 
hogy feladataim között a legfontosabb,
önmagam átadása az Ige olvasására és az
afelett való elmélkedésre.’

 

Áhítatos könyvünk által szeretnénk
serkenteni testvéreinket az Istennel való
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LAPOZGASSUK A BIBLIÁT!  Hol olvasunk a
Bibliában 1. Betlehemről, 2. karácsonyfáról, 3. jászolról, 4.
csillagról, 5. éneklő angyalokról?  

Az év végén megköszönöm rovatunk hűséges lapozgatóinak,
hogy megfejtéseikkel, leveleikkel tovább éltetik ezt az egyszerű
bibliai sorozatot. Testvéreink Torontóban, Buffalóban,
Louisianaban, Melbourneben, Debrecenben és Vadkerten, (s
még néhány várost, országrészt megemlíthetnék) rendszeresen
megfejtik feladványainkat. Ráadásul jutalom nélkül, - mert
jutalmat már régóta nem  küldünk megfejtőinknek. De úgy tűnik, 

hogy a Bibliát lapozgatók „beérik” azzal a jutalommal, amit
Isten Igéjének forgatása közben csak úgy, onnan „felülről”
kapnak. Csodálatos, közös kincsünk az Ige!

Most ráadásul egy Meleg Dávid által készített rejtvényt is
ajánlunk. A mellékelt skandi fő soraiban Ady Endre egyik
mostanában aktuális verséből idézünk. Ezt az idézetet kérjük
beküldeni levélben, vagy inkább az ennél is olcsóbb e-mailben
–akinek arra is van lehetősége. Beküldési határidőt nem
szabunk, mert a lap kézbesítésének időpontját nem tudjuk
kiszámítani. A megfejtőknek megküldjük az egész vers et.


