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“AZ E VAN GÉ L I UM ISTEN NEK HAT ALMA ” (Róma 1:16)

„AMIKOR ELJÖTT AZ IDŐ TELJESSÉGE…” (GAL 4,4)
Állítólag nem volt nagy szónok.
Mélyen szántó írásával viszont magával
ragadja a modern embert is. A történelemről mond idők fölött álló igazságot,
amikor kijelenti, hogy a Krisztus első eljövetele az „idő teljességében” történt.
Lépten-nyomon halljuk, hogy milyen sok múlik a jó időzítésen. Ismertem
valakit, aki a híres karmesterrel, von
Karajannal megbeszélt találkozóról öt
percet késett, és ezzel el is dőlt a karrierje. Másodpercek tört részein versenyeznek az információt szállító bytek.
Ha jókor érnek célba, mesés gazdagságot zúdítanak a befektetőkre, de ha
nem, annak is sokan látják kárát. A népét
mentő Eszter királyné esetén felbátorodva gondoljuk a magunk koráról,
hogy ez a legfontosabb, hiszen küldetésünk betöltése nem történhet máskor,
csak „éppen a mostani időben”. A
Prédikátor könyvét idézve párosítjuk az
időt az élet legkülönbözőbb megnyilvánulásaival, mert mindent szeretnénk a
helyén találni, még az időben is.
A világtörténelem legnagyobb eseményéről azt állítja Pál apostol, hogy az
időzítését tekintve is tökéletes volt. Mit

Kairo, a Copt városrészben lévő “Henging
Church” udvara falát díszítő hatalmas
mozaikok egyike. A Szent Család
Egyiptomban - háttérben a Nilus és a
piramisok láthatók. Fotó: HG

érzékelhetett a koráról és annak helyéről
az üdvözítés történetében, amit mi is
megérthetünk, így, utólag? Sokat vívódtam az előző mondaton, mert el lehetne intézni a kérdést úgy is, hogy Isten
szuverén döntéseit nem megérteni, hanem elfogadni kell. Ha egyszer úgy
döntött, hogy nem máskor és nem
máshova, hanem akkor és oda „küldi” el
a Fiút, a kérdés legyen lezárva: higgyük
el, hogy jól döntött! Hogyan dicsőítenénk az Úr bölcsességét, ha nem lehetne
(és ezért kellene) azt be is látnunk?
Nézzük hát, valóban olyan jól időzítette
az Atya ezt a nagy eseményt, az Úr Jézus
születését?
Jézus Krisztus küldetése és testben
elvégzett munkássága nem függetleníthető az Ószövetségtől, a választott
nép küldetésétől és annak történelmi
vetületétől. A Törvény életre nevelő útmutatása és a zsidóság vallásossága, a
próféciák és az elhajlások, az isteni
vezetés és az emberi bukdácsolások,
amennyit ezekből a Szentírás és a történelem feltár előttünk, abba az irányba
mutatnak, hogy minden tekintetben
megérett a helyzet a Messiás megjelenésére. Nagyobb népek tűntek el szinte nyomtalanul előtte és azután; de
egyről se tudjuk, hogy olyan hittel és
annyi vesződséggel viselte volna a
kiválasztottság-tudat jegyeit, mint Isten
ószövetségi népe. A Törvényt minden
tekintetben betöltő Úr Jézus Krisztus
mentette meg azt a hitet (tartalmát és
igaz voltát értve ez alatt), aminek letéteményesei lettek Ábrahám utódai, és
amit Igének, Isten Szavaként fogadunk
mi is, mint lelki Izráel. Az „idő teljességével” jelzett minősítése Jézus Krisztus megjelenésének Pál apostol gondolkodásában a Szövetség örökérvényűségének bizonyítására szolgált.
Milyen rálátása lehetett Pál apostolnak kora sajátos adottságaira? Nem

vonná vissza a szavát, ha látná, hogy mi
már előtte ismeretlen kontinensek fölött
repkedünk, és hat milliárd embernek
jelenhetne meg a Messiás, mégpedig –
ha éppen kapható lenne rá az a néhány
üzletember, akik a figyelmünkön osztoznak - egyszerre? Valószínű, hogy Pál
nem tágítana. Modern világunk ezernyi
mütyürkéjét látva sem gondolná másként, hiszen még mélyrehatóbb változások tanúja lett. Isten örökkévaló tervének és az emberi történelemnek annál
a metszéspontjánál valójában egy új
világ körvonalai kezdtek feltűnni. Civilizációnk is olyan ponthoz érkezett (ezt
az azóta eltelt idők igazolják), hogy
először a történelemben, a zsidóság
vallási és kulturális keretei között fogamzott üzenet a Megváltóról, az evangélium szabályai szerint elindulhatott
világkörüli útjára. Mit számított volna a
galileai egyszerűségek közül szárnyra
kapó üzenet Isten országlásáról a vallásosságában feszítő Jeruzsálemben, egy
másik korban? Adóztak volna 400 évvel
korábban is annyi figyelemmel egy
vándor-tanítónak a görögök, mint az
Aeropágoszra érkező Pálnak? Vitáztak
volna egy zsidóval, amikor még egymás
ellen harcoltak a városállamaik, és
egyébként is volt Szokratészük, meg
Arisztotelészük, majd bölcselők egész
folytatás a 3. oldalon
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Áldott, örömteljes karácsonyi ünnepeke t kív án a ked ves olvasónak a
szerkesztő, „mert megjelent az Isten
üdvözítő kegyelme minden embernek.”
(Tit 2,11)
Ennél nyomósabb ok az örömre nem
lehet, hiszen üdvösségünket szerezte meg
a gyermekké lett Isten: Jézus – hozzá
hasonló nincsen!
Az év utolsó 6 hete tele van ünneppel.
Hálaadó, majd advent, karácsony, óév.
Advent különleges időszak. Vele kezdődik az egyházi év, s egyúttal a végső idők
felé mutat, de éppen úgy, hogy arról
beszél, hogy nincs messze Urunk visszajövetele, de akár az életünk vége is közel
lehet; s hogy eljön, olyan biztos, mint
ahogyan elmúlik felettünk ez a 2009-es
év.
Lassan vége az évnek,
Lassan te is megérted:
éveid egyszer véget
érnek. Hajtsd meg hát térded
az előtt, ki e létnek
határt vetett, s megérzed:
csodálatos az élet! (December, HG)
Lapunk 101. évfolyama utolsó számát
ugyanúgy figyelmükbe ajánlom, mint az
előzőeket. Kicsiny és nagy dolgokról
olvashatunk benne. Isten világfordító
döntéséről, ami az idők teljességén hozott
felszínre öröktől létező tervei közűl.
Gyülekezeteink és szélesebb testvéri körünk életéről: gyermekbemutatásokról,
bemerítésekről, menyegzőkről és halálról. „Az Úr szemei előtt drága az ő
kegyeseinek halála” (Zsolt 116,15) és
megbecsüli, figyelemmel kíséri övéi
életét is. Hogyne lenne hát nekünk is
drága érték az életünk és a halálunk.

Szomorú szívvel értesítjük olvasóinkat arról, hogy Drescher Lajos
testvér, szövetségünk 30 éven át volt
pénztárosa -néhány hónapos súlyos
betegség után- életének 88-dik esztendejében, november 28-án az Úrhoz költözött. Életéről, haláláról a
következő számunkban írunk.
Urunk vigasztalását kívánjuk feleségének Friderikának, gyermekeiknek és a kiterjedt családnak!
Az ÉAMBSz elnöksége

A 2010-es ökumenikus imahét főtémája Lukács 24:48. Ti vagytok erre a
tanúk! Az imahétre bulletint és egyéb
információs anyagot a www.geii.org
címen lehet rendelni.
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A 40 évvel ezelőtt elhúnyt Vér Ferenc testvérre is emlékeztünk ebben az évben.
Ki ismeri fel a képen látható személyeket és ki tudja, hogy milyen alkalomból
készült a fénykép?
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Gárdonyi Géza

„AMIKOR ELJÖTT AZ IDŐ
TELJESSÉGE…”

FEL NAGY ÖRÖMRE!

folytatás az első oldalról
sora, míg csak iskoláik és istenségeik
végeláthatatlan összevisszaságában
odáig nem jutottak, hogy Isten erejét egy
„bolondságnak” vélt hírben lett a kiváltságuk megismerni? Novemberben
ellátogattam a kereszténység legelső
„állomásaihoz”. Jártam Alexandriában,
ahonnét Apollós származott, meg Efézusban is, ami akkor volt, és ma már
csak rom. Bámulatos, ahogyan ezt a
nekünk is óriási távolságot átfogták és
néhány évtized alatt behálózták a miszsziós küldetéstudattal szolgáló és a
Szentlélek Isten iránti engedelmességben iskolázott Krisztus-követők. A
Római Birodalom, majd a Pax Romana
érdekeiből fakadó nyitottság olyan tág
teret adott az evangélium terjedésének,
hogy azt irigylésre méltónak tartjuk még
ma is. Csodálkozunk, mert bár „nem
csekély zavargás támadt az Úr útja miatt” Efézusban, és Pálékat üldözőbe
vette az ötvösök szakszervezete, nekünk
fogalmunk sincs arról, hogyan lehetne
hasonló pánikot kelteni a jó hírrel a New
York-i tőzsdén, vagy a Brüsszelbe utazgató politikusok között. És még mi
hősködünk a vívmányainkkal, meg
hogy mára eltűntek a határok?
Azt mondva, hogy a történelem Ura
pontosan akkorra időzítette Jézus születését, amikor a sok irányból összefutó
történések mind az Ő ügye szolgálatában álltak, egy titkot feszegetünk.
Istenünk úgy vigyázza örökkévaló
Tervének a megvalósulását, hogy az
ember szabad döntései is az ő célját
szolgálják.
Pál apostol történelem-szemléletének bizonyára színt adtak személyes
élményei is. Akinek „az élet Krisztus”
lett, az időt is helyesen értékeli. Pál is jól
élt vele. Az Apostolok cselekedeteit és a
leveleit olvasva mi is érzékeljük, hogy
nem szorította, vagy hajtotta az idő,
mint általában az embert, mert Jézus
Krisztusban céljához ért az élete. A
cézáreaiak próféciás figyelmeztetései
sem marasztalták, mert „az Úr Jézus
nevéért” élt és halt (ApCsel 21,13).
Az „idő teljességét” Jézus születésénél számítók nem rabjai a múltjuknak,
és nem félnek a jövőtől - mert van Megváltójuk. Az Úrral való örök közösség
ma megélhető részét el nem szalasztanák semmi másért. Jövőjüket a megváltásban nyert lehetőségek keretében látják („hogy megismerjem őt…”; „növekedj a kegyelemben”), és ez segíti őket
az Úrnak való engedelmességben is.
Novák József

MAGNIFICAT
magasztald én lelkem az Urat
áldd
dicsérd
mert nem rejtette el magát
homályhoz szokott szemünket
megnyitotta
az Örökkévaló:
szavával mindent Ő teremtett
Ő
a Mindenható hajolt le hozzánk
emberekhez
magasztald én lelkem az Urat
Isten közelít hozzánk
ó boldog Mária
ó boldog Ember
boldog emberiség
hogy viseled majd el
hogyan bírod ki
hogy érted majd meg
(hogyan is érthetnéd meg?)
ó szegény Mária:
A MINDENHATÓ GYERMEKED LESZ
hogy atyánk
édes Atyánk legyen
magasztald én lelkem az Urat
csodálatos karácsony:
ó áldott asszony
ó boldog Újszülött
éneklő angyalok
ujjongó Isten
örülj hát ember!
magasztald én lelkem az Urat
áldd
dicsérd
Herjeczki Géza (1980)

KI VÁRNI TUD
Oly jó Istenre csendben várni Istennel rövid a messzi út,
hisz nemcsak az út, a cél is Ő,
s nem veszít időt, ki várni tud.
Oly jó Istenre csendbe várni,
gyermekként, boldog önfeledten;
nagy műve rejtett s titok úgy is,
amit cselekszik keze csendben.
Oly jó Istenre csendben várni,
a világ bármit is felelne...
Ajándéknál is nagyobb néha
a várás győzelmes kegyelme.
Venyercsán László

Fel nagy örömre! Ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény,
Isteni Kisded Szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd csak örömmel Istenedet.
Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
Bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma, koldusi hely,
Rá meleget a marha lehel.
Egyszerű pásztor, térdeden állj!
Mert ez az égi s földi király.
Glória zeng Betlehem mezején.
Éjet elűzi mennyei fény;
Angyali lelkek hirdetik őt,
Az egyedül szent Üdvözítőt.
Egyszerű pásztor, arcra borulj,
Lélekben éledj és megújulj!

A SZERETET BOLDOG
JÖVŐBE VEZET
1Jn 4,7-21

Vannak, akik tele vannak félelemmel,
amikor komolyan belegondolnak abba,
ami vár majd az emberre az ítélet napján.
Való igaz, az a nap véglegesen elválasztja
egymástól az embereket, örök sorsunk
megpecsételődik, s azon nem lehet többé
változtatni. Ott nem lehet kifogás, mert a
mindentudó és végtelenül bölcs Isten
szeme, mint a röntgen, átlát rajtunk. És
amit kimond, az ellen nem lehet apellálni.
Nincs hova.
Miért félhet a hívő ember az ítélet
napjával kapcsolatosan? Két lehetőség
van.
1. Azért fél, mert van miért félnie. S
azt a miértet tudja is, de nem rendezte,
vagy nem is akarja rendezni (Zsid 10,
26-27.31). Ennek egyetlen gyógyszere
van: a megtérés.
2. Azért fél, mert nem lett benne
teljessé a szeretet (1Jn 4,18).
Mit jelent, hogy teljessé lett bennem a
szeretet? Ha meg merem vallani, hogy
Jézus, aki az Isten Fia, az én Megváltóm
és Istenem, akkor biztos lehetek abban,
hogy őbenne maradok, és ő bennem.
Akkor egyre jobban feltárul előttem
Istennek minden értelmet felülhaladó
szeretete irántam. S ennek a szeretetnek a
megértése, elfogadása, imádása bizalmat
ébreszt és munkál a lelkemben Isten iránt
és az ő eljövetele iránt, hisz az a bíró fog
ítélni, aki már megváltott engem.
Háló Gyula (Áhítat 2009)

2009. december

4. oldal

VALÓBAN ?
Ezúton is köszönetet mondunk szövetségünk gyülekezeteinek, hogy a 2009.
nyári közgyűlésen hozott döntés értelmében, lehetővé tették a lelkipásztorházaspárok részvételét a Félix-fürdőn
rendezett találkozón. Az EH múlt havi
számában ízelítőt kaptunk már a találkozó eseményeiből. A reflexiókat olvasva kaptam kedvet én is arra, hogy az
élményeimből megosszak néhányat.
Két és fél szép napot töltöttünk együtt
Félix-fürdőn. Énekeltünk, imádkoztunk,
kiváló előadásokat hallgattunk és építő
igehirdetésekkel szolgáltak a megbízottak. Találkoztunk egymással - sokan
először, mások, már mint régi ismerősök.
Az új helyzet, hogy a magyar baptista
misszió történetében végre párosával
üdvözölhették egymást a szolgatársak,
üdévé, érdekesebbé, és hasznosabbá tette
az együttlétet.
Jó volt ott lenni, mert figyelmes szeretetre és szolgálatra kész férfiak és nők
találkozója volt ez. A népes gyülekezetek prédikátorai egy asztalnál ültek
velünk, akik a szórvány-misszióban szolgálunk. A beszámolók és a kötetlen beszélgetések eredményeképpen sokat
tanultunk az igazán nehéz körülmények
között munkálkodó testvérektől. Megismertük őket, mint házaspárokat is.
Hiányoztak is sokan. Hiányoztak, akik
anyagi okokból, vagy más elfoglaltságuk
miatt nem jöhettek el. Hiányoztak a beteg
és a gyászoló munkatársak. Megvallom,
már túl későn jutott eszembe, hogy a
nőtlen, vagy özvegy lelkipásztorokra külön kellett volna gondolnunk a meghívásnál. Talán, ha eljöhettek volna, a párosan
tapasztalt kollégák jó tanácsait is megnyerve, biztosabbak lennének a dolgukban – így, vagy úgy. Hiányoztak, akiknek
a legnagyobb szükségük van éppen most
a közösségre, akikért a távollétükben is
könyörögtünk: megtört életű szolgatársaink. Kijárt volna nekik is az ölelés és
a lélekféltő intés; hiszen a helyreállásuk
közös érdekünk.
Volt jókedv és sírás, dicsőítés és könyörgés, komoly beszéd és éjszakába
nyúló terefere. Voltak idősek, és egészen
fiatalok. Feltűnt már az elején egy kedves, fiatal pár, akik a liftben elárulták,
hogy előtte, szombaton volt a menyegzőjük. Nagy élmény volt a sok fiatal, erdélyi
lelkipásztor-házaspárt együtt látni. Olyan
buzgón énekelnek, imádkoznak, úgy
szeretik egymást, hogy ez lett a legszebb
emlék, amit elhoztam Félix-fürdőről.
A magyar baptista misszió súlypontja
olyan irányba mozdul, amerre annak
munkásai több sikerrel ápolják a közösséget. Hogy a sikerüknek mi a titka?
Szóljon arról a következő összmagyar
találkozó!
Novák József

MIFÉLE SZERETET?
Az emberek szeretik hallani azt, hogy
Isten szereti őket bárhogy is élnek, bármit
is tesznek. Mert Ő csupa szeretet. Ez
nagyon jól hangzik. Azonban, vajon ez-e
az igazság?
Az Istennek tulajdonított szeretetfélékből most csak hármat szeretnék
beazonosítani. E háromból is, csak kettő
az Istené.
Elvtelen szeretet. Ennek a szeretetnek az a lényege, hogy Isten elnéző,
szemet huny az ember romlott gondolkodása és életmódja felett, és isteni
nagyvonalúsággal, az ember viselt dolgai
ellenére is, atyai szeretettel hajol le az
emberhez.
Az újélettel nem rendelkező emberek
többsége azt gondolja, hogy ilyen az Isten
szeretete irántuk. Ez egy veszedelmes
tanítás, amely teljesen ellenkezik a szentírással.
Megmentő szeretet. Isten haragját, az
újélettel nem rendelkező, engedetlen
emberrel szemben, egyedül Isten irgalma
tartja vissza. Isten irgalma tehát, késlelteti Isten haragját, és szabad teret ad Isten
kegyelmének és szeretetének. Ezzel a
szeretettel közeledik Isten a megtéretlen
emberhez. Ist en megmentést kínáló
szeretetét el lehet fogadni, amikor Isten
felkínálja. Ha valaki nem fogadja el Isten
megmentő szeretetét, Isten haragja marad
az olyan ember életén.
Formáló szeretet. Ezzel a szeretettel
viszonyul Isten az újjászületett emberhez. Isten szándéka nem más, mint
Krisztus jellemét kiábrázolni az Ő gyermekei életében. E cél érdekében Isten
megengedi a próbát, a kudarcot, és gyakran fenyíti az övéit. Sok féle eszköze és
módszere van Istennek a mi formálásunkra. Amikor Isten foglalkozik velünk,
a mögött mindig az Ő formáló szeretete
van.
Id. Zimányi József, református lelkipásztor mondja el egyik igehirdetésében
a következőket:
Sírt a kisfiú. Feleségem ringatta,
éjszaka fél 1-kor felkeltett engem. Vedd
már át a gyerekkocsit, ringasd!
A református pap, az édesapa ezt
felelte; a gyerek az anyjáé! Aludtam
tovább. De amikor ott kinn a lágerben,
északon -45 C-os hidegben, kővel teli
talicskát kellett tolnom, és nem bírtam,
mindig megvertek. Akkor hallottam a
kérdést: Most szívesen ringatnád a saját
gyermekedet? Akkor nem akartad. Toljad
a talicskát!
Azt mondtam: Igazad van Uram, igazad van.
Ez a szeretet jele. Mert akiket szeret az
Isten, megfenyíti.
Isten formáló szeretete néha fájdalmas.
Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem

keservesnek, később azonban az igazság
békességes gyümölcsét hozza azoknak,
akik megedződtek általa. Zsid. 12: 11.
Lukács János

ÉREZD JÓL MAGAD!?
Ezékiel 36,22.32.

Mielőtt a megváltó Jézus Krisztus
elmondta volna, hogy érettünk odaadja,
föláldozza magát, mielőtt Isten kijelentette volna, hogy az egyszülött Fiúban
hívőknek örök életet ad, meg kellett
értenünk, hogy nincs érdemünk, nincs
mire hivatkoznunk, nem lehet semmiféle
követelésünk Istennél. Az egyik ige,
amivel ezt megértette velünk: Ezékiel
36-dik részének második fele.
„Nem tiértetek cselekszem én, Izráel
háza, hanem szent nevemért, amelyet
gyalázatossá tettetek a népek között,
am erre csak já rtato k.” (Ez 36,22)
Hosszú verseken keresztül beszél erről a
próféta. S hogy semmi félreértés ne
lehessen, a 32. versben újra elmondja
(újra megfogalmaztatja Isten) „Nem
tiértetek cselekszem – így szól az én
Ur am, az Ú R -, tudjátok meg ezt!
Szégyenkezzetek és piruljatok életetek
miatt...”
Milyen kellemetlen, milyen megalázó! milyen észhez térítő, milyen szükséges üzenet! Természetesen nem csak
Izráel házára vonatkozik ez az ige!
Ez nem az a fajta üzenet, amivel mi
álltatjuk magunkat, dicsérgetjük magunkat, s bölcstelen módon altatjuk gyermekeinket s a még megtérés előtt álló
ismerőseinket. Nem az igén alapul az a
bárgyú, talán amerikai eredetű, de ma
már mindenhová elterjedt slogan: You
can do it! vagy: You deserve it! Megérdemled, hiszen... (megdolgoztál érte;
kiérdemelted; olyan jó vagy; ha valaki,
akkor te aztán igazán...).
Aki érti az igét, az tudja, hogy Isten
nem sértegetni akar bennünket, és nem is
megalázni akar, hanem egyszerűen megértetni velünk, hogy milyenek vagyunk;
s egyúttal, azzal egyidőben elmondja,
hogy mégis „szeret” bennünket – nem
azért mert ilyenek vagyunk, hanem azért,
akik vagyunk: az Ő népe.
Az, hogy a javunkon nem a mi érdemünkért munkálkodik, hanem önmagáért, szent nevéért, az a kegyelem egyik
világos megfogalmazása az Ószövetség
lapjain.
Ennek megértése sokkal fontosabb
lenne a mai ember számára, mint bárgyú
módon vigyázni az önérzetre / selfesteem-re / önbecsülésre.
Ezékiel igéivel Isten megítéli a mi feel
good: érezd jóóól magad önrontó, igétlen
és idétlen teológiánkat.

Herjeczki Géza
Azigerabja.blogspot.com

folytatás a 16. oldalon

5. oldal

2009. december

- Nem az udvaron főzöl?
- De igen, de hova tegyem a tányérokat, bögréket és a lábosaimat?
Az afrikaiak mindezeket általában a
hálószobában tartják biztonsági okokból.

Makeni, 2009. december 5.

BBI ÉS IPARI TANULÓ
INTÉZET?
Igen, már gondoltam erre korábban is.
Meg kellene toldani a Biblia iskolát
szakmai képzéssel. Sierra Leonéban csak
nagyon kevés lelkipásztor él meg a fizetéséből. Jól jön egy fizetéskiegészítő
mellékfolglalkozás mindenkinek.
Bizottsági üléseken már beszéltünk is
arról, hogy a végzős Bibliaiskolások
folytathatják tanulmányaikat a Baptista
Ipari Tanuló Intézetben. Arra azonban
soha sem gondoltam, hogy a saját lakásomat „Ipari Tanuló Intézetté” változtatva én képezzem ki a jövendőbeli
szobafestőket, asztalosokat és vízvezetékszerelőket.
Az elmúlt időszakban azonban több
időt töltöttem ipari tanulókkal, mint a
Bibliaiskolásokkal. Nekem kellett a
missziós háznál dolgozó munkásokat
irányítani, akik pedig nem BBI hallgatók
voltak. A mester, aki elvállalta a munkát a
tanulóit küldte hozzám dolgozni. Ő maga
csak naponként egyszer-kétszer ellenőrizte őket. Volt amelyik tanuló jó munkát végzett, másokat viszont állandóan
noszogatni kellett.
Így a munka, amit el lehetett volna
végezni néhány hét alatt, több mint négy
hónapig tartott és még most sincs egészen
befejezve. Mindent megtettem, hogy a
fiúk ból jó szakmunkások váljanak.
Ötleteket adtam nekik és megosztottam
velük munkával kapcsolatos gazdag
tapasztalataimat. Mindig éhesek voltak,
ezért néha főztem nekik. Itt Sierra Leonéban a segédmunkások általában a
mesterrel együtt laknak, kapnak egy kis
zsebpénzt és egy tál ételt esténként. Ha
jól dolgoznak, három-négy év után a
család „kiválthatja” őket egy kecskével,
vagy más ajándékkal. Azután a felszabadult tanulók saját munkát vállalhatnak.
Nagy munka volt a lerombolódott
házat, kerítést és melléképületeket rendbehozni. A főépülethez kapcsolódik egy
kis ház is, amely majd szállást ad a
Makenibe érkező Bibliaiskolásoknak. Az
előadásokat már az imaházban tartjuk. A
nappali szobám kisebb, mint a korábbi
volt, de a ház így is elég nagy. Az egyik
szobát irodává, a másikat pedig konyhává
alakítottam.
Nem minden si erra leonei értette meg,
miért van konyhára is szükségem. Még a
lelkipásztor is megkérdezte:

Egyébként az első hetekben nem tudtam az udvaron főzni. A környékbeliek
szemétlerakó telepként használták az
elhanyagolt kertet. Így felavattam az új
konyhát, gázon gyorsabb volt a főzés.
Amikor a munkásoknak kellett valami,
vagy valaki beszélni akart velem, abbahagytam a főzést. Olyankor a kutya
lehúzta a csontot az asztalról, a macska
kiette a halat a tálból, de ami ennél is
szörnyűbb volt: pillanatokon belül millió
hangya fedett be ételt és edényt. Amikor
mindenki elment és folytatni akartam a
főzést, a hangyák nekem támadtak.
Eleinte nem törődtem velük, csak lesöpörtem a harapós rovarokat az asztalról,
de most már viszketek ha csak ránézek
egy hangyára.
Többször is bizonyságot tettem a
missziós háznál dolgozó embereknek. Az
egyik kért, hogy imádkozzam érte, a
másik elhatározta, hogy felvételezik a
Bibliaiskolába. Alimu, aki a fürdőszoba
törött csempéit ragasztotta vissza, fulah
származású volt. Nagyon jól olvasta az
arab betűkkel irt fulah bibliát. Néhány
nappal ezelőtt meglátogatott egy barátjával, Juszuffal, aki viszont folyékonyan
olvasta az angol betűkkel írt fulah bibliát.
Bemutattam Juszufot a lelkipásztornak és az egyik diakónusnak. Juszuf
megígérte, hogy újra meglátogat, és
megtanít minket a fulah bibliát olvasni.
Korábban amerikai misszionáriusokkal
dolgozott Guineában, akik a bibliát a
fulah nyelvre fordították. Alimu és Juszuf
mohamedán de úgy tűnik, az elméjük és a
szívük nyitott. Imádkozzatok az üdvösségükért.
Kiderült, hogy Isza édesanyja is fulah.
Isza az a fiatalember, aki segített a
költözködésben. A múlt héten Isza édesanyja is meglátogatott és néhány szót
váltottunk fuláhul. Ő is megígérte, hogy
ismét el fog jönni. Imádkozzatok ezért a
kapcsolatért is.
Bár nem tudtam utazni és az ország
másik végében lévő BBI központokat
látogatni, a munka jól folytatódott Freetownban, Lunsárban és Boban. Tizenhat
tanuló fog végezni a jövő héten Freetownban. A Lunsár és Bo körzet vezetői
rendszeresen látogattak engem és jó
híreket hoztak a tanulókról. Itt, Makeniben a munka lelassult, nemcsak az én
elfoglaltságom miatt, hanem azért is,
mert a helyi vezető megbetegedett. Lehet,
hogy új vezetőt kell találnunk. Itt-ott van
egy kis fennakadás, de összességében a
BBI hallgatók folytatták tanulmányaikat
minden körzetben. Néhányan közülük
már nagyon szépen szolgálnak a gyü-

lekezetekben. Az a jó reménység van a
szívemben, hogy a jövő szebb lesz, mint a
múlt volt. Úgy érzem, hogy az Úr új
irányba vezeti a Bibliaiskolát.
A Hálaadó Nap elmúlt, de olyan foglalt voltam, hogy csak a szívemben ünnepeltem, pulyka nélkül. Nagyon sok
okom van a hálára. Egy enyhe influenzán
kívül nem voltam beteg az elmúlt hónapokban. Nem történt semmi jelentősebb baleset vagy kár a felújítási munka
során. El tudtam végeztetni a legfontosabb munkákat és ki tudtam fizetni a
számláimat. Köszönöm, hogy többen
azonnal küldtetek anyagi segítséget. Az
életkörülményeim nagy mértékben
javultak. Még ugyan nincs villany, de
nagyon biztos, hogy néhány hónapon
belül lesz. Szent Mária, a sierra leonei
csemegeüzlet hálózat új boltot nyitott
Makeniban, így jobban tudok étkezni.
Vannak azonban gondok is. Kérlek
imádkozzatok a végső lakásszerződésért.
A tulajdonos kedves, megígérte, hogy
amit a házra költök, beszámítja a lakbérbe, de azért szeretném, ha már minden a
papíron lenne. Kérlek imádkozzatok békességes ünnepi időszakért. Karácsony
előtt a város nagyon zajos. A múlt éjszaka
egyáltalán nem tudtam aludni, olyan
hangos és vad zene áradt az egyik közeli
szórakozóhelyről. H asonlóképpen,
mindnyájatoknak kívánok békés és áldott
ünnepeket. Nem tudjuk, hogy pontosan
mikor, de az Üdvözítő megszületett.
Sajnos most tudtam meg, hogy az
Amerika Magyar Baptista Szövetség
pénztárosa, Drescher Lajos testvér elhunyt. Halála előtt átadta a könyvelését
az új pénztárosnak. Adóból levonható
támogatásotokat kérlek küldjétek a következő címre:

Hun gar ian Baptist Con ven tion of
North America
Mission in Sierra Leone
Mr. Zsigmond Balla treasurer
2563 Nixon Way
Fullerton, CA 93835 USA
Vagy pedig:
Magyarországi Baptista Egyház
Missziós támogatás Füredi Kamillának
Budapest 1062
Benczúr u. 31.
MAGYARORSZÁG / HUNGARY
“Áldjon meg az Úr Téged, és tartson
meg Téged. Világosítsa meg az Úr az Ő
orcáját Terajtatad és könyörüljön Terajtad. Fordítsa az Úr az Ő orcáját Tefeléd és adjon Neked békességet.”
Testvéri üdvözlettel,
Füredi Gabriella Kamilla

