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“AZ EVA NGÉLIUM ISTE NNEK HATALM A” (Róma 1:16)

Az egyháznak csak Jézus
Az egyháznak csak Jézus
A fundamentuma,
A szent Igére épült
Fel lelki temploma.
Leszállt a mennyből hívni
És eljegyezni őt,
Megváltva drága vérén
A váltságban hivőt.
Kihívott minden népből
Egy lelki népet itt,
Kit egy Úr egy keresztség
És egy hit egyesít.
Csak egy nevet magasztal,
Csak egy cél vonja őt,
És egy terített asztal
Ád néki új erőt.
A világ fejedelme
Föltámad ellene,
Vagy hamis tudománytól
Gyaláztatik neve;
S míg egykor felderül majd
Az Úrnak hajnala,
Csak virrasztói kérdik:
„Meddig az éjszaka?”
Sok bajban, küzdelemben
Meghajszolt, megvetett,
De szent megújulásért
És békéért eped;
Míg látomása egykor
Dicsőn beteljesül,
S a győzedelmes egyház
Urával egyesül.
A háromegy Istennel
Már itt a földön egy,
S az üdvözült sereggel
Egy nép és egy sereg.
Ó, mily áldott reménység:
Ha itt időnk lejár,
Te boldog szentjeiddel
Fönn nálad béke vár!
J. Stone (1839-1900)

A TESTTÉ LETT IGE

János 1,14

Püsök Dániel

„Egy földműves asszony gyermekeként született egy kis faluban. Egy
másik, jelentéktelen faluban nőtt fel,
ahol egy asztalosműhelyben dolgozott
harminc éves koráig. Ezután, mindössze
három évig, utazó prédikátor volt.
Soha nem írt könyveket. Nem volt irodája. Soha nem mondhatott magáénak
egy épületet. Soha nem születtek gyermekei. Nem járt egyetemre. Soha nem
tette be a lábát egy „nagyvárosba”. Soha
nem utazott háromszáz kilométernél
távolabb a születése helyétől. Soha nem
volt része olyasmiben, amit mi rendkívülinek tartunk. Önmagán kívül nem
volt más ajánlólevele.
Csupán harminchárom éves volt,
amikor a közvélemény hulláma ellen
fordult. A barátai elfutottak mellőle. Át
lett adva az ellenség kezébe. Átélt egy
bírósági tárgyalással együtt járó gúnyt.
Végül egy keresztre szegezték két tolvaj
közzé és a hóhérai kockát vetettek a
köpenyére, ami az egyetlen vagyontárgya volt, amit magáénak tudhatott
ezen a földön. Amikor meghalt, egy
kölcsönkapott sírba lett fektetve, egy
szánakozó barátjának köszönhetően.
Kétezer év jött és ment, és ma Ő a
központi alakja az emberi fajnak és
vezeti a haladók hadoszlopát.
Az összes hadsereg amely valaha
menetelt, és az összes hajóhad mely
valaha vitorlázott, és az összes parlament amely valaha ülésezett és az összes
király amely valaha uralkodott, együttvéve, nem volt akkora hatással az emberi életre ezen a földön, mint ez a
magányos élet.”
Dr. James Al len Francis, a fenti
írásában, amit 1926-ban adtak ki, Egy
magányos élet címmel, nagyon meghatóan írt Jézusról, az emberről. Annak

ellenére azonban, hogy írását remekműnek is nevezhetjük, mégsem tárja
elénk a teljes képet Jézusról, hiszen a
Biblia tanítása szerint Jézus sokkal több
volt, mint egy ember. János apostol, az
általa írt evangéliumnak az első részében, úgy mutatja be Őt, mint az
emberi alakot öltött Istent, aki emberi
formában is dicsőséges volt, „telve
kegyelemmel és igazsággal”.
Ma is élénken emlékszem az első
homiletika leckémre, amit Gergely Pál
testvértől hallottam 1995 őszén a zilahi
Bibliaiskolában. Testvérünk, idézve a
János evangéliumának az első részéből
a 14-ik verset, bemutatta a módját egy
hárompontos prédikáció megszerkesztésének. A Főtéma Jézus volt, a három
alpontban pedig a dicsősséggel, kegyelemmel és igazsággal teljes Jézusról
kellett beszélni.
A fent említett homiletika leckém óta
sok prédikációt hallottam, olvastam,
tanulmányoztam és prédikáltam. Azonban azok a prédikációk hagyták bennem
a legnagyobb nyomot, amelyeknek Jézus volt a főtémájuk. A Biblia Jézusa,
aki eljött erre a földre, de nem a kalandfolytatás a 3. oldalon
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Újra itt van szövetségünk legnagyobb alkalma, a közgyűlés, ezúttal a
102-dik. Készüljünk az egymással való
találkozásra és egyúttal arra is, hogy
szövetségünk ügyeiben döntéseket hozzunk, többek között új vezetőséget válasszunk. Legyünk ott Rámában mindannyian!
Szeretettel köszöntöm -ezen a helyen
úgy is, mint lapunk egyik új munkatársát- Püsök Dániel lelkipásztor testvért,
aki június második hetében érkezett
meg szolgálati helyére, Torontóba. Vezércikkünket ezúttal ő írta. Vele is találkozhatunk majd Rámában.

Tovább lehet érdeklődni Orillia
város internet oldalán, a címe
www.orillia.com, ott sok hasznos
információt találunk, például az összes
Hotel-Motel címét és telefonszámát.
A tábor vezetője

Közgyűlés:
Rámai Tábor, július 3-5.

400 év es a baptista világmisszió!
Szeretettel köszöntjük a világ minden részéről Amsterdamba érkező baptista küldötteket. Tegye a misszió Ura
áldottá és gyümölcsözővé ezt a találkozót. Szövetségünk ugyan ezúttal nem
tud képviselőt küldeni, de átveszünk
majd lapunkba magyarországi és erdélyi
testvéreink jelentéséből.
A 400 éves jubileumról azonban mi is
megemlékezünk. A közgyűlésünkre
Novák József lelkipásztor testvér egy
három részes Power Pointtal illusztrált
áttekintést készít a 400 éves baptizmus
történelméről.

Ifjúsági tábor
Ráma, július 6 - 11
Női csendenapok: a New
York-i testvérnők rendezésében,
szeptember 11-13.
Őszi ifjúsági találkozó:

Torontóban, az új lelkipásztor
beiktatásával egyidőben,
október 9-11.
Tájékoztató a Rámai
Táborozásról

Szeretettel hív és vár mindenkit, a
Torontói gyülekezet testvérisége a
Rámai Tábor nyári alkalmaira.
Közgyűlés és a 49-ik Bibliai
Konferencia: július 3-5.
Egy különleges CD-re hívjuk fel
Ifjúsági tábor: júl 6-11-ig $ 250 / fő olvasóink figyelmét.
Hetényi Attila testvér, a budapesti
A korábban meghirdetett közgyűlés
előtti gyermektáborozás a kellő érdek- Baptista Teológiai Akadémia prolődéshiánya miatt elmarad. Ameny- fesszora egy 3 CD-ből álló sorozaton
nyiben lenne elég jelentkező, indítunk magyarázza a Tíz Parancsolatot. A
egy külön gyermek-csoportot is az ifjú- Wesselényi utcai gyülekezet 20 éven át
volt lelkipásztora, az ószövetség minsági táborozás ideje alatt.
A Táborban a szállás és az étkezés a dezidáig legkiválóbb magyar baptista
hagyományos módon és áron történik tudósa magyarázatait nem csak lelkimajd. Aki a Táborban igényel szállást, pásztorok, hanem az igét érteni vágyó
az jelezze igényét minél hamarabb igehallgatók és olvasók is örömmel
Balla Sándor táborvezetőnél az 1-416- hallgathatják. A magyarázatok között
991-6636 telefonszámon, vagy a Toron- ifj. Pátkai Imre orgonaművész testvér
játékát is hallhatjuk. Az ízléses kiadtói web-oldalon.
Sajnos azoknak, akik a szállást a vány bevétele teljes egészében a Wessehotelben szeretnék megoldani, nem lényi utcai imaház építkezését segíti.
tudunk segíteni a csoportos foglalás- Ára 15 dollár. A táborban már meg is
ban, mivel ezen a hetvégén lesz egy lehet vásárolni, Pap Enikőnél. Postai
úton is megrendelhető a szerkesztőnél.
folk-fesztivál Orilliában.
Visit our Web site at www.evangeliumihirnok.net
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A TESTTÉ LETT IGE
folytatás az 1. oldalról

vágytól hajtva, még csak nem is emberi
glóriát keresve, hanem hogy élőben
bemutassa az emberek előtt Isten dicsőségét, kegyelmét és igazságát.
János apostol, először is dicsőségesnek mutatja be a testté lett Igét.
Elképzelhetjük, hogy ha Mózesről úgy
ragyogott az Isten dicsősége, az Istennel
töltött idő után, hogy Izráel népe nem
tudott Mózesre nézni, csak ha letakarták
az arcát egy lepellel, mennyivel inkább
ragyogott Jézusról az isteni dicsőség,
miközben bemutatta azt az életet, amely
nem volt a bűn rabsága alatt, amely
teljes mértékben engedelmeskedett Istennek, amely szolgált, ahelyett, hogy
kiszolgálást várt volna cserébe és amely
kész volt a legnagyobb áldozatra is
másokért.
Másodszor, az apostol kegyelemmel
teljesnek látta Jézust. A Jézus korára, a
zsidók a sok emberi szertartásaikkal
elhomályosították azt az igazságot,
hogy Isten NEM az ítéletben gyönyörködik, hanem, ahogy Mikeás próféta
írja: „abban telik kedve, hogy kegyelmet ad”. Jézus, miközben megbocsátotta a paráznáknak a bűneit, beszélt egy
Atyáról aki fiakként fogadja a tékozlókat, megbocsátott a tagadó Péternek és
szeretettel beszélt a mellőle elfutott tanítványaihoz, felfrissítette az emberekben azt az igazságot, hogy Isten egy
nagyon kegyelmes Isten, aki atyai
szeretettel fogadja a hozzá közeledő
gyermekeit.
Végül, igazsággal telve látjuk Jézust.
Ő is bizonyságot tett arról, hogy „Én
vagyok az…igazság”. De nem csak
beszédben, hanem életével is bemutatta,
hogy Isten egy igazságos Isten, aki
igazságosan megjutalmazza azokat,
akik neki szolgálnak, de ugyancsak
igazságosan jár el, amikor elítéli azokat,
akik lázadnak ellene és nem engedelmeskednek utasításainak.
Dr. Francis azt írta, hogy Jézust egy
kölcsönkapott sírba fektették. Ez igaz,
azonban Ő nem maradt a sírban. Három
napra a temetése után feltámadt és ma is
él Isten országában, és a Szentlélek által
hívja magához, Istenhez, az embereket.
Kedves olvasóm, Jézus téged is hív,
hogy higgy benne és kövesd őt. Bátorítlak, hogy vedd komolyan az Ő hívását
és indulj el az Ő követésébe, hogy földi
vándorlásod végén megláthasd szemeiddel az Isten dicsőségét, ahonnan rád
fog ragyogni az Ő kegyelme és igazsága.

3. oldal

A pünkösd utáni ember
Valahol hallottam ezt a kifejezést,
hogy pünkösd előtti – és pünkösd utáni
em ber. Nyilvánvaló, hogy az újjászületés előtti és - utáni ember állapotára
utal.
Valóban, mi a különbség a kettő között? Nemrég ünnepeltük a pünkösdöt
és talán illene is még elidőzni a pünkösdi
esemény jelentőségénél, a hívő emberre
vonatkozó hatásainál.
A múlt heti bibliaóránk alapigéje Jn
6:22-29 volt. Az Úr Jézus ott leleplezi a
tömegek krisztuskeresésének a belső
motivációját. Keresték Jézust, hogy királlyá tegyék, miután megvendégelte az
éhes tömegeket öt árpakenyérből és két
halból.
Jézus ezt válaszolta nekik: Bizony,
bizony mondom néktek, nem azért
kerestek engem, mert jeleket láttatok,
hanem azért, mert ettetek a kenyerekből
és jóllaktatok.
Lám, lám, a vallásos emberek, és
meg kell jegyezni sok-sok derék, jóravaló ember van közöttük, azért keresik
Jézust, mert kaptak, és kapni akarnak
tőle valamit, ami kielégíti a szükségeiket. A kérdés, mit adhat nekem Jézus,
vagy mit kaphatok még Jézustól, amivel
jól járok?
Az újjászületés előtt mindig ez a
helyzet. Az ember a legjobb pillanatában is önző, én-centrikus motivációval közeledik Jézus Krisztushoz.
A pünkösd utáni újjászületett ember
közeledésének a belső indítéka egészen
más. Ő azért vágyik Jézus közelébe,
hogy meghódoljon az Úr előtt. Át akar
adni mindent Jézusnak. A gondolatait
fogolyként hozza Jézus elé az engedelmességre. Az élete irányítását, az erejét,
az idejét, a tálentumait a vagyonát, a
tudását... egyszóval mindent Krisztusnak rendel alá. Nem vár Jézustól
valamit, hanem adni akar Jézusnak.
A Szentlélektől ihletett hívő énekeink sokasága is erre bíztat. Amint
írom e sorokat, jutnak eszembe egy
drága lelkiének mondatai:
Mindenem az Úrnak adom, minden
az övé. / Szívemet csak néki adom,
minden az övé. / Néki szóljon dobbanása, szent öröme és hálája, / Legyen
rajta a képmása, minden az övé.
És folytatódik a felsorolás:
Hangomat is néki adom, szeretetem
néki adom, életemet néki adom... mert
minden az övé!
Lukács János

A misszionárius kutya
imádsága
Makeni, 2009. június 1.
Én Istenem, jó Istenem / Köszönöm
hogy van mit ennem, / Add meg nekem
továbbra is / Mindennapi eledelem. / Adj
elég csontot, / Cicának tejet, / Maminak
meg mindent, / Amit szeret.
Igen, a kutya is szokott imádkozni
minden reggel velem együtt. Sajnos a
cicát még nem tudtam rászoktatni az

imádságra; amig imádkozom, ő fel-s alá
futkos a szobában. A kutya viszont türelmesen áll a lábamnál, vagy pedig melső
mancsait ölembe téve lesi amit mondok.
Időnként a farkát is csóválja, ami kutyáknál valószínűleg az áment jelenti, vagy
pedig azt, hogy „Hagyd már abba”.
Amióta ezzel az imádsággal kezdjük a
napot, valóban kerül is egy kis csont a
kutya tálba. Legtöbbször ugyan halcsont,
amit Európában vagy Amerikában nem
adnának a kutyának, dehát egy afrikai
kutya nem válogathat.
A főzés nem egyszerű dolog itt Makeniben, pedig mindennap kell főznöm.
Naponta másfél dollárért vásárolok jeget,
de ebben a melegben csak arra elég, hogy
legyen egy kis hideg vizem. Ételt nem
lehet egyik napról a másikra tartani.
Olyan üzletek sincsenek, ahol félkész
ételeket lehetne kapni. Felvágott, virsli,
tejtermék vagy bontott csirke ismeretlen
ezen a vidéken. A piacra, amely elképesztően piszkos és zsúfolt, csak akkor
megyek, ha rizst, olajat, vagy hagymát
vásárolok egy egész hétre. Egyébként azt
eszem, amit a házhoz hoznak az eladók,
akár szeretem, akár nem. Az ételt nem
szeretni, hanem enni kell. A reggeli áhítat
idején még fogalmam sincs, hogy mit
fogok aznap főzni. Az Úrra bízom, kit és
mit fog az ajtómhoz küldeni. Ha délig
senki sem jön, akkor hívom a kutyát és
megkérdezem:
„Imádkoztál már a mindennapi
csontért?” - Imádkozunk és egy félórán
belül tudok valamit vásárolni. Ez valóban
megtörtént már nem egyszer.
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Van az utcában egy hűtőház, ahol
fagyasztott halat árulnak nagyban. A
halárus asszonyok ruháskosárral a fejükön hordják onnan az árút. Volt egy kedves fiatal nő, aki mindennap kopogtatott
az ajtómon, kicsi, nem sózott, hanem
fagyasztott heringeket árult. Amióta
kölcsön adtam neki két dollárt, nagy
ívben elkerüli a házam. Egyszer-egyszer
még megpillantom az ablakomból, de
amint kimegyek a verandára, gyorsan
befordul egy mellékutcába.
Néha csirkét is tudok venni. A csirkés
élő csirkékkel és bádog edényekkel
megpakolt biciklivel járja az utcákat.
Legutóbb az edényeket nézegetve meg-

A Prince of Peace gyülekezet épülő
imaházának emelkedő falai.

kérdeztem: „Ezek is eladók?” „Á, nem.
Viszem a faluba és elcserélem csirkére”.
Afrikában még folyik a cserekereskedelem.
Ha sikerül megegyezni az árban, az
eladó készségesen el is vágja a csirke
torkát. Nem érdemes élő csirkét a háznál
tartani, itt még a macskákat is lopják...
Gyorsan tüzet rakok az udvaron, amikor
forr a víz, megkopasztom a madarat. Ha
nem főzöm meg aznap, akkor vagy felfüstölöm, vagy pedig olajban alaposan
lesütöm, így egy-két napig el tudom
tartani.
Általában az udvaron főzők, három
téglán, ahogy az itt szokás. Van egy két
platnis gáztűzhelyem is, de sajnos jelenleg egy gázpalack 155 dollárba kerül.
Nagyon sokszor nem is lehet gázt kapni,
vagy pedig olyan palackot adnak, amire
nehéz a gázömlés szabályzót felszerelni. Vagy nem marad meg a szabályzófej a palackon, vagy a gáz csapot nem
lehet elfordítani, vagy pedig nehezéket,
például egy vödör vizet kell a palack
tetejére tenni.
Ha sokat kell a gázpalackkal vacakolnom és már eléggé fáj a fejem a
gázszagtól elkeverek egy kis neszkávét
egy kanál tejporral és cukorral, majd
pedig felöntöm hideg vízzel. Ahogy
lassan szürcsölgetve iszom a kávét, nézem a gáztüzhelyt és verseket mondogatok magamnak: „Bolond, ki földrerogyván fölkél és újra lépked...” vagy
pedig: „Lábaim már roskadoznak, ah,
hová, merre, nem tudom...” De a kutyuska biztatóan hozzámdörgöli az orrát,
mintha mondaná:

„Próbáld meg újra, testvérnő...”
„Na jó, a te szavadra megteszem”
És akkor sikerül, csak úgy magától.
Mosolygok a kutyára, mert tudom, ez a
„magától”, ez a kegyelem.
Milyen jó, hogy mindig lehet számítani az Úr jóságára, segítségére, kegyelmére. Nem is lehetne itt Afrikában megmaradni sokáig enélkül. Minden, minden csak kegyelem. Hogy van mit ennem,
hogy egészséges vagyok, hogy megy a
munka a Bibliaiskolában...ha nem is
minden zökkenő nélkül. Nehéz a kudarcokról, csalódásokról is írni, de nem minden volt könnyű az elmúlt hónapokban.
Egy néhány héttel ezelőtt Fintoniába mentem két Makeni-i lelkipásztorral
együtt. Bár jó előre értesítettem a helyi
lelkipásztort az érkezésünkről, nem
találtuk otthon. A lelkipásztor felesége
gyorsan kisöpörte a szobájukat és felajánlotta nekem. Nem akartam ott aludni,
mert a lelkipásztor testvére, az egyetlen
férfi a házban, eléggé ittas állapotban
volt. De nem volt más lehetőség, se szálloda, se vendégház nem volt a városban.
Másnap a kilenc BBI hallgató helyett
csak három hallgató jelent meg az
előadásokon. Az ideiglenes istentisz-

Igehirdetés a Prince of Peace gyülekezetben.

teleti helyet, ahol tanítani szoktunk,
romokban találtuk. Egy vihar erősen
megrongálta és nem akadt senki a kis
gyülekezetben, aki helyreállította volna a
gyékényszőnyegből, ponyvából épített
imaházat. Sajnos nem jó híreket hallottunk a lelkipásztorról sem. Elhanyagolta
a gyülekezetet és teherbe ejtett egy iskolás gyermeket. Nagy szégyen ez az eset a
baptista gyülekezetben. A mohamedán
férjeknek, apukáknak most még több
okuk van arra, hogy ne engedjék érdeklődő családtagjaikat a gyülekezetbe. Ilyen
körülmények között az is kérdéses, hogy
lehet-e a BBI-t tovább folytatni Fintoniában. Pedig a képzésre nagyon nagy
szükség lenne, egyelőre senki sincs, aki
akár a gyülekezetből, akár az ország más
részéből a kiesett lelkipásztor helyére állhatna.
Makeniben egy néhány hallgató még
mindig nem tette le a záróvizsgát. Ez
hátráltatja a di ploma, illetve bizonyítvány kiosztó ünnepséget, és egy új
tanfolyam szervezését. A hallgatók
Lunsárban lassan utolérik a Makeni-i

hallgatókat, lehet, hogy majd együtt
tartjuk az ünnepélyes tanfolyamzáró
istentiszteletet.
A januárban Bo-ban megkezdett
tanfolyam szépen halad. Kamasikiben
egy kicsit nehezebb a helyzet, ott áprilisban kezdtük a tanítást. Eleinte nagy

Leégett falu, gyermekek a ház előtt.

volt az érdeklődés, de amikor leesett az
első eső és ezzel kezdetét vette a munka a
földeken, sokan elmaradtak.
A legnagyobb és a legstabilabb a
Freetown-i BBI csoport. Ott jelenleg 24
hallgató készül a szolgálatra. Jelenleg a
BBI-nak közel száz hallgatója van 6
különböző helyen. Szeretnénk egy hetedik egyházkörzetben is beindítani a
tanítást még ebben az évben.
Kérlek, továbbra is imádkozzatok a
BBI tanáraiért és hallgatóiért. Mind
felnőtt emberek, édesapák, édesanyák,
lelkipásztorok, földművelők, általánosságban nagyon elfoglalt emberek.
Hordozzátok imakarjaitokon a Fintonia-i és a Kamasiki-i BBI-t. Ezen a két
helyen olyan testvéreket szeretnénk
kiképezni, akik majd a Susu és a Fula
törzsek között szolgálnának. Eddig ezek
a törzsek erősen elzárkóztak az evangélium elől. Természetes, hogy a közöttük
végzett szolgálatnak nem örül a sátán.
Továbbra is imádkozzatok jó egészségért és biztonságos közlekedésért. Bár
már esett néhányszor az eső az elmúlt
hetekben, délután és esténként még
mindig nagyon meleg van. Ahogy ezt a
levelet írom, minden percben meg kell
állnom, hogy megtörüljem a kezem, mert
csurog rólam a víz.
Imádkozzatok, hogy az Úr őrizzen
meg a rosszakaratú emberektől.
Nagyon köszönöm a leveleiteket és a
telefonjaitokat. Köszönöm a szolgálatom iránti érdeklődést és azt hogy segítetek az Úr akaratát kidolgozni az életemben. A nehézségek között rendkívül
bátorító tudni azt, hogy az Úr eszkőze
lehetek a szolgálatban. Köszönöm anyagi és imatámogatásotokat.
“Áldjon meg az Úr Téged, és tartson
meg Téged... Testvéri üdvözlettel,
Füredi Gabriella Kamilla
Ui: A kutya testvérnő és a macska
testvér is küldi szívélyes üdvözletét.

(További képek az Interneten.)

