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Több, mint két hónap sötétség után
végre néha van szombat este villany a
városból. Elég arra, hogy lehûtse a vizet a
hûtõszekrényben, de arra nem, hogy le is
fagyassza (jeget egyébként minden nap
veszek kb. egy dollárért egy közeli
hal-árústól, így olcsóbb a hûtõszekrényt
hûvösen tartani, mint a generátort já-
ratni).

Bevallom õszintén, villanyáram ese-
tén Afrikában is megkísért a hûtõszek-
rénybe való kukucskálás. Errõl egyéként
már régen leszoktam, már azért is, hogy
ne olvasszam fel a többszörös ajtó nyito-
gatással azt a kis jeget, amit minden nap
megveszek.

Az egyik szombat este azonban na-
gyot nevettem magamon, amikor auto-
matikusan kinyitottam a hûtõszekrény
ajtót és belenézve megállapítottam, hogy
hideg vizen kívül szinte semmi sem volt
benne. Se tej, se sajt, se gyümölcs, se pa-
prika se paradicsom, se felvágott, se virsi,
semmi olyan megszokott dolog, ami
Amerikában ott van még azoknak is a
hûtõszekrényében, akik segélyen és
élelmiszer jegyen élnek.

Azért ne sajnáljatok, az Úr idõrõl idõ-
re meglep olyan „inyencségekkel” ame-
lyeket soha sem ettem Sierra Leonéban.
Például egy asszony egyszer - egyszer
hoz igazi (azaz nem tejporból készült)
aludt tejet nekem, amelyet ha kendõbe
kötök, és hagyom, hogy a savanyú lé
kicsöpögjön belõle, hasonló lesz a
túróhoz. Nemrég pedig valaki „házi”
mézet árult az utcán, vettem belõle egy
egész csuporral. Azt azonban nem lehet
kiszámítani, hogy mikor, mit lehet
vásárolni, de emiatt nem aggódom. Ha
üres is a hûtõszekrényem, nem éhezem,

Mini .......... levél
� A ti hiteteknek az egész világon híre van.
� Nem szégyenlem a Krisztus evangyé-

liomát.
� Nincsen Isten elõtt személyválogatás.
� Mi tekintetben különb hát a zsidó? ... az

Isten reájok bízta az õ beszédeit.
� Mindenki vétkezett, és híjával van az Is-

ten dicsõségének. Ezért Isten ingyen iga-
zítja meg õket kegyelmébõl, miután meg-
váltotta õket a Krisztus Jézus által. (Új f.)

� A reménység pedig nem szégyenít meg.
� Az Isten pedig a mi hozzánk való szerel-

mét abban mutatta meg, hogy mikor még
bûnösök voltunk, Krisztus érettünk meg-
halt.

� Mert a bûn zsoldja halál; az Isten kegyel-
mi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk
Krisztus Jézusban.

� Nincsen azért immár semmi kárhoztatá-
suk azoknak, a kik Krisztus Jézusban
vannak, kik nem test szerint járnak,
hanem Lélek szerint.

� Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az
nem az övé.

� Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok
Istennek fiai.

� Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent
szeretik, minden javokra van.

� Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
� Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy …

semmi ... nem szakaszthat el minket az
Istennek szerelmétõl, mely vagyon a mi
Urunk Jé- zus Krisztusban.

� Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut,
hanem a könyörülõ Istené.

� Azért a hit hallásból van, a hallás pedig
Isten ígéje által.

� Mert megbánhatatlanok az Istennek
ajándékai és az õ elhívása.

� Szánjátok oda a ti testeiteket élõ, szent és
Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos
tiszteleteteket. És ne szabjátok magato-
kat e világhoz, hanem változzatok el a ti
elméteknek megújulása által,

� Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkod-
jatok a jóhoz.

� Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll,
minden emberrel békességesen éljetek.

� Nincsen hatalmasság, hanem csak Is-
tentõl.

� A törvénynek betöltése a szeretet.
� Mert az Isten országa nem evés, nem ivás,

hanem igazság, békesség és Szent Lélek
által való öröm.

� Mert a melyek régen megirattak, a mi
tanulságunkra irattak meg.

A megfejtéseket április végéig várjuk.

csak ha gyülekezeti böjtöt hirdet a lel-
kipásztor.

Vasárnap gyalog megyek az imaházba
(illetve az ima sátorba) mert az isten-
tiszteleti hely nincs messze. Útközben
leállok beszélgetni a szomszédokkal és
hívogatom õket, hogy jöjjenek velem az
istentiszteletre. Sok tinédzser is van a
környéken, néhányat már sikerült
rábeszélnem, hogy tartsanak velem.
Általában egyszer egy hónapban a

lelkipásztor felkér, hogy prédikáljak és
minden hónap elsõ vasárnapján Úr-
vacsorát osztok.

A vasárnap délután viszonylag csen-
des, de elõfordul, hogy Makenin átutazó
testvérek bekopogtatnak otthonomba.
Este hétkor viszont a BBI Makeniben
lakó hallgatói jönnek hozzám, hogy
kilencig együtt olvassuk a Bibliát. Ha
egyszer – egyszer vasárnap este is van
áram, mint például ma is, akkor a
számítógép mellett találtok egészen
addig, amíg ki nem kapcsolják a villanyt.

Kérlek, továbbra is imádkozzatok
értem és az itteni misszióért. Bár nagyon
várom a személyes választ, kérem
viszont, hogy egyelõre ne továbbítsatok
szines, képes, mozgó alakos üzeneteket,
és fõként ne olyanokat, amelyeket csak
több lépésben lehet kinyitni. Ezek letöl-
tése sok idõt vesz igénybe, és termé-
szetesen még mindig nincs saját Inter-
netem a lakásomban.

Áldjon meg az Úr Téged és Õrizzen
meg Téged...

Testvéri üdvözlettel,
Füredi Kamilla

Tartozunk pedig mi, az erõsek, hogy
az erõtlenek erõtlenségeit hordozzuk, és
ne magunknak kedveskedjünk. Rm 15:1

Miért szeretem lapozgatni a Bibliát?
Mennyei Atyám szeretetét, vezetését és
áldását érzem olvasása közben.

Horváth Mária, Buffalo

Egy hétvége Afrikában
folytatás a 3. oldalról

BBI hallgatók a lelkipásztorral (ülõ sor, 2. balról és velem (ülõ sor 2, jobbról, ha valaki
elfelejtette volna már, hogy nézek ki.
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vasárnapja”. Ezt a javaslatot a MA-
BAVISZ tanácsa elé terjesztjük.

Az Áhítat-szerkesztõk munkaülése
után a Magyarországi Baptista Egyház
elnöksége részérõl Mészáros Kálmán,
Mészáros Kornél és Papp János, valamint
a Románia Magyar Baptista Gyüle-
kezetek Szövetsége elnöksége részérõl
Borzási István, Gergely István, Kovács
Gyula és Borzási Gyula a Magyar
Baptisták III. Világtalálkozójára tekin-
tettünk vissza. A két magyar baptista

szövetség vezetõi a test-
véri szeretet, a további
együttmûködés és a
kölcsönös megbecsülés
jelében fejezték ki ész-
revételeiket, megál-
lapításaikat és tapasz-
talataikat a MABAVIT
3 kapcsán. Újból át-
él tük, amit a 133.
Zsoltárban olvasunk:
„Ó, míly szép és míly
gyönyörûséges, ha a
testvérek egyetértésben
élnek!” Hisszük, hogy e
zsoltár következõ versei
is alkalmazhatóak ránk.
Ezért várjuk és kérjük,
hogy küldjön az Úr ál-
dást és életet a magyar
baptista testvérekre,

bárhol is éljenek a nagyvilágban.

Borzási Gyula

Zsoltárok, dicséretek és
lelki énekek

A hit hangjai egyszólamú kiadása is
elhagyja a nyomdát január közepén.
Ugyanúgy, mint a négyszólamú változat,
827 éneket tartalmaz majd (774 éneket és
53 kánont). Csupán az imaházak rajzai
hiányoznak belõle... Minõsége hason-
lítani fog a négyszólamúhoz, de ára csak
feleannyi lesz.

Az énekeskönyv elkészítésén több
mint tíz évet dolgoztak az erdélyi ének-
zenei bizottság tagjai. Havonta három-
négy napot együtt töltve, közben egyé-
nileg végezve az egymás között kiosztott
feladatokat, végre kezünkben lehet az
eredmény. Úgy a szöveget, mint a har-
monizációt, mindig a teljes csapat vég-
legesítette. Csak egyénileg dolgozva
hamarabb elkészült volna ez a munka, de
csapatban mindig jobb eredményt lehet
elérni, mintha csak egy személy stílusa,
szókincse vagy képessége érvényesül.

Több találkozás történt a magyar-
országi énekeskönyv bizottsággal is,
mivel eleinte az volt a terv, hogy közös
énekeskönyvet adjunk ki a világon élõ

magyar baptisták számára. Ez nem így
sikerült, mivel az évek során a szempon-
tok másként tisztultak le. De A hit hangjai
énekeinek közel fele így is azonos a
Magyarországon kiadott Gyülekezeti
Énekeskönyvvel, úgy szöveg, mint har-
monizáció szempontjából.

Az új hit hangjai énekeit A Sion
énekei, A hit hangjai 1943-as és 1960-as
kiadásából, az Evangéliumi Karénekek,
és az ún. „szürke” Evangéliumi Karéne-
kek, az Evangyéliomi Zsoltár, a Dicsére-
tek, az Amerikai Hymnal, A Bárány
dicsérete, és a 60-as ébredés több kézzel
írott és kottázott énekei közül válogattuk
ki, figyelembe véve a gyülekezetek ja-
vaslatait. Több éneket angol, német vagy
román nyelvbõl kellett újrafordítani.

Az énekszövegek átdolgozásánál
elsõdleges volt a teológiai szempont. A
mondanivaló helyességét semmi másért
nem áldozhattuk fel. Igyekeztünk a hibás
énekszövegeket javítani, nem pedig
átírni, vagyis, csupán a változtatás ked-
véért nem változtattunk a régi szövegen.
Ott írtuk át a szöveget, ahol teológiai,
tartalmi, értelmi vagy prozódiai szem-
pontból az javíthatatlan volt.

Az énekek fóliás változata is kapható,
és ez új évben az a CD is elkészül majd,
amelyet videóprojektoros kivetítésre
használni lehet. Ezen rajta lesz az énekek
midi formátumú hanganyaga is, ahol az
énekek dallamát és harmonizálást meg
lehet hallgatni.

Zengedezzük szívbõl, az Úrnak, A hit
hangjai a zsoltárait, dicséreteit és lelki
énekeit! (Ef 5:19)

Borzási István

A MBE központjában, Budapesten,
2007. február 20-án az Áhítat-szer-
kesztõk munkaülést tartottak a 2008. évi
Áhítat és Bibliaolvasó Vezérfonal elõ-
készítése ügyében. A magyarországi
testvérek részérõl jelen volt: Mészáros
Kálmán, Mészáros Kornél, Hajnal
Zoltán és Sinka Csaba; az erdélyi
testvéreket Borzási István, Gergely
István, Kovács Gyula és Borzási Gyula
képviselte. Az „Áhítatos Testvérek” most
együtt tarthattunk áhítatot.

Örömmel hallgattuk a visszajel-
zéseket, melyek szerint sokan olvassák az
Áhítatot Erdélyben és Magyarországon
is. Közel 10.000 példányban lett kinyom-
tatva és hamar elkelt. Most már olvasható
elektronikus formában is, a www.
baptista.hu honlapon. A hiányzó mun-
katársak: Katona László, Magyaror-
szágról, valamint Herjeczki Géza Det-
roitból, a Magyar Baptisták Világszö-
vetsége elnöke, drótpostán küldték el
köszöntésüket, észrevételeiket és javas-
lataikat.

A következõ évek Áhítatának és
Bibliaolvasó Vezérfonalának még jobb
szerkesztése és idõben történõ nyom-
tatása érdekében megállapodások szü-
lettek. Pl. az ünnepi imaórák témájában
megállapodtunk, hogy az Áhítat függelék
részében imaórai textus- és téma-javas-
latokat helyezünk el az ünnepek más-
napjára és harmadnapjára vonatkozóan,
segítve azon gyülekezeteket, ahol ezeken
a napokon gyülekezeti alkalmakat tar-
tanak. Az Áhítat-szerkesztõ bizottság azt
is javasolja, hogy a Baptista Világszö-
vetség (BVSZ) és egyben a Magyar Bap-
tisták Világszövetsége (MABAVISZ)
vasárnapot továbbra is február elsõ
vasárnapján ünnepeljék a magyar bap-
tisták. Az ünnep neve legyen a továb-
biakban: „A nagyvilág baptistáinak és a
Magyar Baptisták Világszövetségének

A MABAVIT-ról a Fárosz Alapítvány
videófelvételt készített. Az egyes alkal-
makról készült filmek és egy kb. kétórás
összefoglaló egyben, vagy külön-külön
is megrendelhetõ. A felvételek DVD
változatban is elkészültek.

Nem régen egy teljes DVD sorozatot
vásároltunk. Örömmel tapasztaltam,
hogy a felvételek és az összeállítás is
kiváló minõségû. Mindenkinek ajánlom,
azoknak, akik ott voltak Debrecenben és
azoknak is, akik nem tudtak elmenni.

A DVD-ket, vagy a video szalagokat
Fodor Lászó testvérnél lehet megren-
delni a farosz@freestart.hu e-mail címen,
vagy a +36-20-251-3997 (magyaror-
szági) telefonszámon. (szerk.)

Az “Áhítatos testvérek” a budapesti tanácskozáson

ÁHÍTAT-SZERKESZTÕK MUNKAÜLÉSE
BUDAPESTEN
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Most például éppen tõlünk kérdezi
õket. Nem hitetlenekkel beszélget. Nem
is kezdõ hívõkkel, hanem gyülekezeti
“öreg rókákkal”. Talán eszünkbe is jut
most “nagytiszteletû” xy testvér vagy
testvérnõ. Fölöslegesen. Ugyanis az ige
sose azt akarja elérni bennünk, hogy ve-
hemensebben tudjuk ítélgetni testvérein-
ket, inkább mindig azt, hogy magunkat
tegyük mérlegre. … Elég könnyû nem
vádolni magunkat ilyen szörnyûségek-
kel, amiket Pál szikrázó szemmel kérdez
(el lehet õt képzelni ilyenkor másként?).
A helyzet azonban az, hogy mégiscsak
nekünk teszi föl ezeket a kérdéseket, és ha
nem szûrjük át szívünkön a fenti igéket,
máris bizonyítjuk, hogy ránk vonatkoz-
nak. Na és! Úgysem tudja meg senki! Azt
hisszük? Kedves nagymellényû testvé-
rek, már rég “miattatok káromolják az
Isten nevét” még a nem hívõk is! Csak a
vak vezetõ ritkán lát túl önmagán.

Legyünk kemények magunkhoz: te,
aki baptistának nevezed magad, aki az
igére támaszkodsz, és Istenre hivatkozol
(“Isten ezt mondta”, “Isten ezt a látást
adta”, “Isten ezt szereti”, “Isten megbün-
teti azt”, “Dicsõség érte Istennek!”), aki
megmondod, mit akar Isten, mert annyira
közel vagy hozzá, aki szolgálatokat
vállalsz, lehetõleg minél látványo-
sabbakat, aki mindenkinél jobban is-
mered a Bibliát és jobban tudsz pré-
dikálni, aki mindenki helyében tudod,
hogy mit kellene tennie, aki mindenki
hátsó szándékait ismered, aki az egy-
ségrõl, szeretetrõl, megbocsátásról, sze-
lídségrõl tanítasz: nem veszed észre,
hogy tetteidet, módszereidet, törtetésed
még a nem hívõk is elítélik, és miattad
csalódnak a keresztyénségben, s “Krisz-
tusban”?

Kedves testvérem, velem együtt, légy
most az egyszer õszinte magadhoz, ne
szépítsd a dolgokat: van igazság ebben az
intésben rád nézve? “Mert ha mi magunk
ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk
ítélet alá” (1Kor 11,31). Ma változtass!

Szommer Hajnalka, Áhítat, 2007

Kérjük, fizessen elõ az
Evangéliumi Hírnökre!

Elõfizetés / megújítás
Egy évre $20.00

Tengeren túlra $25.00

............................................................
név / my name

............................................................

............................................................
cím / my address
Szeretné valaki más számára is

elõfizetni a lapot?
Kérjük, töltse ki akkor a következõ
részt is:

............................................................
.

név / name

............................................................

............................................................
cím / address

Mellékelek $............. az elõfizetésre
A csekket “Gospel Messenger” névre

állítsuk ki és e szelvénnyel együtt küldjük
el a lapkezelõ testvér címére:

Gospel Messenger / Béla Für,
Subscription Manager,
12409 Devoe St.
SOUTHGATE, MI 48195

Arany János:
EPILOGUS (részlet)

Az életet már megjártam.
Többnyire csak gyalog jártam,

Gyalog bizon’...
Legfölebb ha omnibuszon.

Láttam sok kevély fogatot,
Fényes tengelyt, cifra bakot:

S egy a lelkem!
Soha meg se’ irigyeltem.

Nem törõdtem bennülõvel,
Hetyke úrral, cifra nõvel:

Hogy’ áll orra
Az út szélin baktatóra.

Ha egy úri lócsiszárral
Találkoztam s bevert sárral:

Nem pöröltem, -
Félreálltam, letöröltem.

Hiszen az útfélen itt-ott
Egy kis virág nekem nyitott:

Azt leszedve,
Megvolt szívem minden kedve.

Az életet, ím, megjártam;
Nem azt adott, amit vártam:

Néha többet,
Kérve, kellve, kevesebbet.

Ada címet, bár nem kértem,
S több a hír-név, mint az érdem:

Nagyravágyva,
Bételt volna keblem vágya.

Mily temérdek munka várt még!...
Mily kevés, amit beválték

Félbe’-szerbe’,
S hány reményem hagyott cserbe’!...

Az életet már megjártam;
Mit szivembe vágyva vártam,

Azt nem hozta,
Attól makacsul megfoszta.

Egy kis független nyugalmat,
Melyben a dal megfoganhat,

Kértem kérve:
S õ halasztá évrül-évre.

Csöndes fészket zöld lomb árnyán,
Hova múzsám el-elvárnám,

Mely sajátom;
Benne én és kis családom.

Munkás, vídám öregséget,
Hol, mit kezdtem, abban véget...

Ennyi volt csak;
S hogy megint ültessek, oltsak.

Most, ha adná is már, késõ:
Egy nyugalom vár, a végsõ:

Mert hogy’ szálljon,
Bár kalitja már kinyitva,
Rab madár is, szegett szárnyon?

(1877. július 6.)

ÁHÍTATOS PERCEK

Túltengõ önbizalom
Róma 2,17-24

Mai igénk öt kérdésbõl áll, és egyetlen
summás következtetésbõl. Pál nem
tudatlanságból, érdeklõdésbõl teszi fel
õket, hanem éppen azért, mert tisztábban
látja a válaszokat, mint azok, akik felé
elhangoznak.


