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of cars, generators, refrigerators. They let
me sit on a bench under a mango tree and
they went to look for the glass. After
spending the morning under the sun I was
happy for the shade and prayed that the
mango tree would not dry out like Jonah’s
shade did. …

After several hours sitting under the
mango tree Gibril and Eshpa came back
to me with the news that they were able to
find the window but the owner asked for
it more than 70 dollar. I agreed, but that
was not the end of the window story. I still
had to wait a couple hours more until
Gibril and Eshpa were able to fit the glass
to the door. Please, pray that the Lord
would protect me from similar incidents.

…

Please, pray for my personal safety as
well. At the time of the war Makeni, the
town were I live now, was the headquar-
ter of the rebels. The young boys learned
many bad things from them. The poverty
is incredible and the temptation is great. I
have a night watchman who goes to
church every Sunday but I am not sure
that he is trustable. One of the BBI stu-
dents misplaced his mobile phone, we
asked everybody in the area if they found
it, but there was no truck. After six days
my watchman was caught by selling the
lost phone. The BBI student doesn’t want
to make a court case but I wonder if I can
keep the watchman. Please, pray for him,
his name is Kennie that he would truly re-
pent and come to the Lord. I asked the
pastor to counsel him

Thank you for praying for an other
young man, Ibrahim. I wrote already a
few lines about him in October. (If you
deleted that letter, please go to /mission
and read it.) Thank God Ibrahim was
baptized recently.

Pray for the BBI students; each one
was assigned recently to do evangelism.
So the harvest is started, stay tuned, more
news will come.

“The Lord bless you and keep you; the
Lord make his face shine upon you and be
gracious to you; the Lord turn his face to-
wards you and give you peace.”

Yours in Christ,
Gabriella Kamilla Furedi

BÖLCSESSÉG

Nem minden lángész bölcs és nem
minden bölcs ember lángész; bár van, aki
mind a két képességgel rendelkezik. Kit
nevezünk lángésznek? Azt, aki átlagon
felüli tehetséggel rendelkezik, akinek
könnyen fog az agya; s aki nagy tudással
rendelkezik. S kit nevezünk bölcsnek?
Azt, aki értelmes, logikus és gyakorlati
gondolkodású; aki megfontolt és érett
ítélõképességgel rendelkezik; s aki elõ-
relátó.

Pl. az a tizenéves lány, aki lángész
létére még a középiskolát sem fejezte be s
egyetemrõl meg hallani sem akart (pedig
ingyen tanulhatott volna ott, ahol éde-
sapja tanított); ugyan lángész volt, de
bölcs nem. Viszont az a fiú, aki éjjel-
nappal tanult, hogy sikeresen leérettsé-
gizzen és továbbtanulhasson; bár nem
volt lángész, de bölcs igen. Mert míg az
említett lány frusztrációjában az egyik
kisfizetésû, egyszerû állásból a másikba
menekült; addig a fiúból képzett, jó
fizetésû, értékes, tervezõ mérnök lett.

Isten Igéje komolyan foglalkozik a
bölcsesség fontosságával. Nem csak
itt-ott említi meg, hanem egy egész
könyvet is szentel rá. A Példabeszédek
könyvét.

Mit tanulhatunk a Bibliában a bölcses-
ségrõl? Sok mindent. De most csak né-
hány dolgot említek meg.

1. A bölcsesség kezdete az Úrnak
félelme..." tanítja a Példabeszédek köny-
ve 9. rész 10-dik verse. Vagyis, aki sze-
retne bölcs lenni, annak elsõsorban el kell
indulni az istenfélelem útján, ami abból
áll, hogy szívébe hívja Jézust, az Isten
Fiát. De ez valóban a bölcsesség meg-
szerzésének csak a kezdete mert:

2. “... a szentnek megismerése ad
értelmet” - olvassuk ugyanazon igevers-
ben. Azaz, a következõ lépés az Úr egyre
jobban való megismerése. Ez pedig

“The children said that I was crazy”.
“Which children?” – I inquired.
He pointed out to the children of my

neighbors playing around my veranda:
“These children”.
The watchman protested: “No, the

children were at this side of the car and
the man came from the other side”.

As a matter of fact, most of the chil-
dren in Makeni like to mock the sick peo-
ple. I myself witnessed already that when
a man with mental disorder walked
around the streets the children run after
him and shouted:

“Ali bigolo, Ali bigolo, Ali bigolo…”
(The bigolo is a special worm that co-

mes out from the ground in the rainy sea-
son)

I told the children many times to stop
shouting like that and asked them not to
make fun of sick persons. I explained
them that God created them and there
were many reasons why they were sick.
Most of all God wanted us to take care of
them and not to harm them more. So the
children in my neighborhood knew that I
didn’t like if they mocked sick persons.
However, even if they didn’t say any-
thing on that particular morning a simply
glimpse of them were enough that the
sick man would get a mental short circuit
and would stone my car.

The pastor of the church came around
and tried to find out where was the man
from. The sick man obediently led him to
his lodging but his mother was not at
home. After that we all went together and
reported the matter to the police. I tried to
find out if the sick man did similar things
earlier as well. But he was not familiar to
them. So I took him back to my home. Af-
ter I gave him something to eat, he left the
place.

I tried to have my window replaced but
nobody was able to do that in Makeni. I
had to go to Freetown. Together with
Gibril, the mechanic I searched the glass
for a whole day. First we spent almost two
hours in a garage, they found something
for us, pulled the door into parts, but in the
end the glass didn’t fit there.

It was around twelve o’clock when we
reached to a junk yard near to Freetown.
Gibril’s brother, Eshpa had a small shop
there repairing and selling electrical parts

BEETHOVEN

A contemporary of Mozart and
Haydn, he started losing his hearing at
age 28, and eventually became totally
deaf. Incredibly, though, he continued
writing some of the most beautiful sym-
phonies, concertos, sonatas, and quar-
tets of all time. Today, he ranks as one of
the greatest composers in history. His
name was Ludwig van Beethoven, and
he was born on December 17, 1770.
Beethoven wrote:

“No friend have I. I must live by my-
self alone; but I know well that God is
nearer to me than others in my art, so I
will walk fearlessly with Him.”
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rendszeres ima, egyéni igeolvasás és
gyülekezetbe járás által érhetõ csak el.

3. Isten a bölcsesség forrása. Bi-
zonyítja ezt a Dániel könyvében foglalt
négy zsidó fiatalember története, akiket a
pogány fogságban -istenfélelmükért- Õ
áldott meg csodás bölcsességgel. (Dá-
niel 1:17.) Meg a bölcs Salamon király
esete, aki szintén Istentõl nyert bölcses-

séget. (1 Királyok 5:12.) Meg az
egyszerû, tanulatlan újszövetségi Péter és
János apostol -embereket elámító- bölcs
beszéde. (Cselekedetek 4:13.) S végül az
Ige szava, mely szerint: “Csak az Úr ad
bölcsességet...” (Pédabeszédek 2:6.)

4. Isten viszont szívesen ad bölcses-
séget bárkinek, aki kéri Tõle és aki fá-
radhatatlanul kutatja megszerzésé-
nek és tulajdonságainak titkait, és
betartja a tanultakat. “Ha pedig valaki
nem elég bölcs, kérjen bölcsességet
Istentõl, aki készségesen... ad minden-
kinek, és meg is kapja.” —írja Jakab
(1:5). A Példabeszédek (4:8, 1:2-3, és
4:5) - ben meg azt olvassuk: “Szerezz
bölcsességet... becsüld nagyra... Is-
merd meg a bölcsességet... értsd meg...
Fogadd el...” Mert a bölcsesség így
-nyilván- elnyerhetõ. Csak ennek az egy
könyvnek a részletes és ismételt tanul-
mányozása is kibeszélhetetlen bölcses-
séggel látja el az õszinte keresõ lelkeket.
Hát még a teljes Írás kutatása!

A Máté 25:1-13-ban a következõket
olvassuk:

Akkor hasonló lesz a mennyek országa
a tíz szûzhöz, akik fogták lámpásukat, és
kimentek a võlegény fogadására. Öt kö-
zülük balga volt öt pedig okos (azaz:
bölcs). A balgák ugyanis fogták lám-
pásukat, de nem vittek magukkal olajat,
az okosak (ill. bölcsek) viszont lám-
pásukkal együtt olajat is vittek korsó-
ikban. Mivel pedig a võlegény késett,
elszunnyadtak mind, és elaludtak.
Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a
võlegény! Jöjjetek a fogadására! Akkor
felébredtek a szüzek mind, és rendbe
hozták lámpásukat. A balgák így szóltak
az okosakhoz: adjatok nekünk az ola-
jotokból, mert lámpásunk kialszik. Az
okosak (vagy bölcsek) így válaszoltak:

Helyesbítés
Elõzõ (áprilisi számunk) 9-10. oldalán

nyomdatechnikai okok miatt lemaradt a
HOGYAN ÉNEKELJÜNK? címû cikk
végérõl a szerzõ neve: Waltz Béláné. A
hibáért elnézést kérünk.

Billy Graham imádsága

Kegyelmes Isten, mennyei Atyán,
imádunk téged azért a nagy szeretetért,
amelyet adtál Fiad, a mi Urunk Jézus
Krisztus megváltó halála és gyõzedelmes
feltámadása által. Imádkozunk, hogy ez
legyen elég nekünk a Szentlélek segítsé-
gével a „jó hír” prédikálásához a te orszá-
godról és szeretetedrõl. Bocsásd meg
nekünk gyengeségünket, hogy nem
visszük az evasngéliumot a világ minden
népéhez. Szabadíts meg minket a tudat-
lanságtól, a bûntõl, a szeretetlenségtõl,
büszkeségtõl, önzéstõl, tisztátalanságtól
és a gyávaságtól. Tégy képessé minket az
igazságosságra, szeretetre, kedvességre,
együttérzésre, tisztaságra és bátorságra!
Ó, Isten, ki a mennyekben trónolsz a Bá-
ránnyal, üdvözíts minket! Kérünk téged,
tedd hatékonnyá a bizonyságtételünket
az evangéliumról! Szenteld meg a mi
prédikálásunkat a Szentlélek által; hasz-
nálj föl minket arra, hogy a Szentlélek
gyüjtsön össze minket nagy számban,
minden nép közül, hogy egy napon majd
ott álljunk elõtted, és imádjuk a Bárány
Jézus Krisztust! A mi Urunk, az Úr Jézus
Krisztus érdeme alapján kérjük mindezt.
Ámen

(Elmondta Amszterdamban 2000-ben
a világ evangélistáinak konferenciáján
tízezer résztvevõ elõtt.)

Baptista magazin, 2007. IV.1. 5.o.

Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek
is: menjetek inkább a kereskedõkhöz, és
vegyetek magatoknak.

Amíg azok távol voltak vásárolni,
megjött a võlegény, és akik készen voltak,
bementek vele a menyegzõre. Azután
bezárták az ajtót. Késõbb megérkezett a
többi szûz is, és így szóltak: Uram, uram,
nyiss ajtót nekünk! Õ azonban így vá-

laszolt. Bizony, mondom nektek, nem
ismerlek titeket.

Ez az Ige Jézus visszajövetelérõl
szól. Arra figyelmeztet, hogy csak
azok mennek Vele akkor majd a
mennyekbe, akik elég bölcsek
voltak ahhoz, hogy Õt idõben

szívükbe hívják s ezzel a Szent Lé-
leknek -melyet a Biblia olykor olajhoz
hasonlít- folyamatos uralmát elnyer-
jék.

Továbbá arra is figyelmeztet, hogy
mivel csak az ilyen fajta bölcsek jutnak
be a mennyekbe, ezért saját üdvös-
ségünk meg értelmes életünk érdekében
legyen fõcélunk a bölcsesség elnyerése!
Vagyis hívjuk az Úr Jézus Krisztust a
szívünkbe (ha még nem tettük meg),
hogy megkezdõdjön bennünk a böl-
csesség kifejlõdése. Aztán kérjünk
egyre több bölcsességet, kutassuk
megszerzésének és tulajdonságainak
titkait, és tartsuk be a tanultakat. Így
egyre bölcsebb életet nyerünk, egyre
jobban megkívántatjuk embertársainkkal
Krisztus követését, s egyre jobban meg-
dicsõítjük Atyánk szent nevét.

Aztán még arra is rámutat az említett
Ige, hogy ha viszont mindezt nem tesszük
meg, akkor —bármilyen lángeszek,
tehetségesek, vagy jók lennénk is— az
a nap balgának fog nyilvánítani min-
ket, mivel —az öt balga szûzhöz hason-
lóan— a pokolba kerülünk.

Bárcsak mindannyian vállalnánk a
bölcsesség útját!

Imádkozzunk: Drága, Jó Mennyei
Atyánk! Dicsõítünk Téged azért, hogy Te
vagy a bölcsesség forrása és bárkinek
szívesen adsz bölcsességet. Könyörgünk,
ébressz kibeszélhetetlen éhséget a böl-
csesség elnyerése iránt most minden ol-
vasónk szívében. Add, hogy mindennél
jobban megkívánják a Te bölcsességedet!
Add, hogy akik még nem a tieid, azok most
szívükbe hívják szent Fiadat, az Úr Jézust
s ezzel meginduljanak a bölcsesség útján.
Akik meg már a Tieid, azok —velünk
együtt— olyan sóvárgó éhséget érezze-
nek az isteni bölcsesség elnyerése iránt,
hogy mostantól fogva komolyan ese-
dezzenek érte, az eddiginél mohóbban
kutassák az Írásokat, és engedelmes-
kedjenek szavadnak. Az Úr Jézus
Krisztus szent nevében és a Te megdicsõ-
ítésedre kérjük ezeket. Ámen.

Mátrainé, Fülöp Irma

IMÁDKOZZUNK
EGYMÁSÉRT!

A Magyar Baptisták Világszövet-
ségébe hat magyar baptista szövetség
tartozik. Aki szeret messzebbre látni a
közvetlen környezeténél -az Evangé-
liumi Hírnök olvasói bizonyára ilyenek-
és imádkozni is kész távolban élõ test-
véreiért, annak azt ajánljuk, hogy a
következõ sorrend szerint tegye azt.

Hétfõn a magyarországi baptista
testvérekért és az egyház vezetõiért, Dr.
Mészáros Kálmán elnökért és munka-
társaiért.

folytatás a 12- oldalon

BAPTISTA MAGAZIN
Lelki írások színesen /

Felnõttek és fiatalok lapja

A negyedévenként megjelenõ maga-
zin idei elsõ száma az IMÁDSÁGGAL
foglalkozik.

Kiadja a Békehírnök Szerkesztõsége.

Szeretettel buzdítjuk azokat, akik sze-
retnek olvasni és megtehetik, rendeljék
meg a Budapesten megjelenõ Baptista
magazint! Az elõfizetés lebonyolításában
szívesen segít lapunk szerkesztõje.
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István volt elnök áldozatos munkáját,
egyben további segítségét is kérte. „Az
egységért szeretnék munkálkodni” –
mondotta az új elnök, majd a lelki növe-
kedés fontosságát hangsúlyozva az Úr
Jézusra mutatott: „növekedjünk fel szere-
tetben mindenestõl õhozzá, aki a fej, a
Krisztus” (Ef 4,15).

A munkálatok délután 2 órakor feje-
zõdtek be. Közös ebéd következett – két
napon át a zilahi testvérek odaadó ven-
dégfogadásában részesültünk. Végül a
kongresszus sok-sok élményével és Isten
békéjével térhettünk otthonainkba.

Szilágyi László és Vass Gergely

tevékenységrõl, amelyek után hozzá-
szólások és kérdések következtek.

Este 6 órától az ünnepi istentiszteleten
a Román Baptista Unió küldöttének,
Dobrin Gheorghe tv.-nek a köszöntése
hangzott el, majd Borzási István tv. Felol-
vasta a Dr. Mészáros Kálmán, magya-
rországi baptista egyházelnök köszöntõ
levelét. A nap igeszolgálata Dr. Simon
Józsefé volt (Jn 21,15-19).

Szombat reggel 9 órakor imaáhítattal
kezdtünk, amelyet Szekrényes Pál (Szi-
lágynagyfalu) és Jánosi Csaba (Kovász-
na) lelkipásztorok, valamint Nagy Géza

(Temesvár) gyülekezeti vén vezettek. A
2Tim 2,2-vel köszöntött Mark Gibson, a
BEE-Entrust 4 nemzetközi rangú veze-
tõje.

10 órakor kezdõdött a kongresszus
választási része. A jelen levõ 196 sza-
vazásra jogosult küldött megerõsítette
tisztségében a missziókerületi közgyû-
lések által választott 15 szövetségi ta-
nácstagot. Ezt követte az elnökség meg-
választása.

A leadott szavazatok alapján szö-
vetségünk új elnöke Gergely István
lelkipásztor (Érmihályfalva), fõtitkára
Kovács József lp. (Nagybánya) a he-
lyettes titkár ifj. Budai Lajos lp. (Zilah), a
négy alelnök: Bálint Pál (Kolozsvár),
Borzási István (Marosvásárhely), Kovács
Gyula (Nagyszalonta) és Vass Gergely
(Arad 1.) lelkipásztor lett. Ellenõröknek
megválasztottuk Sütõ Árpádot, ifj.
Fazakas Miklóst és Szekrényes Pált.

Az új vezetõség beiktatását Tõtõs
János (Erdõszentgyörgy) és Király Tibor
(Szilágyballa) lelkipásztor végezte.

Az új elnök az Ef 4,1-6;11-16-tal kö-
szöntötte az alkalmi gyülekezetet. Üze-
netének az elején megköszönte Borzási

Újra Debrecenben
A Magyarországi Baptista

Egyház híreibõl

Közgyûlésre készülünk. Missziói köz-
gyûlésre. Május 5-én, a Budapest Nap
utcai imaházban találkozhat egymással
az ország testvériségének képviselete.
Sok fontos hivatalos feladatunk lesz (na-
pirend, jelentések, költségvetés, szavazá-
sok stb.), de ne feledjük el, hogy missziói
közgyûlésre készülünk! Azaz szeret-
nénk, ha az, amit Isten cselekszik, ami az
õ munkájának a gyümölcse, ami a gyü-
mölcstermést segíti, ami az õ dicsõségét
láttatja, az kerüljön elõtérbe!

Úgy készülünk (elnökség, Országos
Tanács), hogy a missziói közgyûlést
május 25-26-án Debrecenben fogjuk
folytatni missziós konferenciával, mely-

Isten iránti hálás szívvel tudósíthatunk
a szövetségünk életének legfrissebb
történéseirõl. Március 30-31-én Zilahon,
a magyar baptista imaházban tartottuk 6.
választó-kongresszusunkat. A közel 200
gyülekezeti küldött békességes és nyu-
godt körülmények között tekintett vissza
az elmúlt négy esztendõre, majd megvá-
lasztotta újabb négy évre a szövetség
vezetõségét.

A kongresszus indításaként pénteken
reggel 10 órakor találkozott a lelki-
pásztori kar, imaáhítatot Larry Walker,
Dallas-i utazó lelkipásztor tartott (Ef

4,1-6). Majd Borzási István szövetségi
elnök köszöntötte az egybegyûlteket,
Gergely István fõtitkár pedig felvázolta
az idei választások elõzményeit. Ezek
után lelkipásztorok jelölése történt elnö-
ki, fõtitkári, titkárhelyettesi és a négy
alelnöki tisztségbe. A délelõtti alkalmat
Simon Clarke lp. (USA) igei üzenete
zárta (Jer 1,1-10).

Péntek délután 3 órától folytatódtak a
munkálatok a gyülekezeti küldöttekkel
együtt, amikor a szövetség tisztség-
viselõinek beszámolói hangzottak el.
Borzási István elnök mandátuma legje-
lentõsebb eseményének az új énekes-
könyv megjelenését tartotta. Kitért a
magyarországi testvérekkel közös Áhítat
szerkesztésének kedvezõ alakulására,
valamint a mandátuma alatt folytatott
sokféle szolgálataira. Gergely István
fõtitkár a gyülekezetek statisztikáját
ismertette, megemlítve a roma misszió
fejlõdését. Kovács Gyula gazdasági
alelnök szerint a gyülekezetek 96%-ban
beküldik a járulékokat, mégis voltak és
vannak nehézségek a lelkipásztori fi-
zetési alap biztosításánál. Beszámolót
tartott még más 9 testvér is 14 különbözõ

Új vezetõk a Romániai Magyar
Baptista Ifjúsági Szövetség élén

Aradon tartotta választó közgyûlését
az Ifjúsági Szövetség, január 13-án, több
mint 100 fiatal jelenlétében. A kong-
resszus témája a KÜLDETÉS volt.

Veress Efraim, leköszönõ elnök nyitó
szolgálatában arról szólt, hogy „ki kül-
dött el minket?” A nagyszövetséget kép-
viselõ Vass Gergely tv. „Küldetéstudat és
felhatalmazás” címmel tartott elõadást.

A választások során kialakult új veze-
tõség: Kelemen Sádor II. lp. (Marosvá-
sárhely) elnök, János Levente (Fugyi)
titkár, Bántó Zoltán (Sámson) gazdasági
titkár.

Áldást kívánunk a Romabisz munká-
jára! (Forrás: Szeretet)

Az RMBGYSZ új vezetõsége, elõtérben Király Tibor lp. (balról) és Tõtõs János lp. (jobbról) akik
igével és imával szolgáltak a beiktatáskor.

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek
Szövetségének 6. Választó-kongresszusa
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Keressétek az Urat,
és éltek!

� 1. Ordít az oroszlán: ki ne rettegne? Az én
Uram, az Úr szólt: ki ne prófétálna?

� 2. Menj el, próféta! Fuss el a Júda
földére; ott egyed kenyered és ottan
prófétálj! Béth-Elben pedig ne prófétálj
többé; mert a király szenthelye és az
ország székháza ez!

� 3. Nem vagyok próféta, sem prófétának
fia; barom-pásztor vagyok és vad fügét
szedek; de elhívott engem az Úr a nyáj
mellõl, és mondá nékem az Úr: Menj el és
prófétálj az én népemnek

� 4. Keressétek az Urat, és éltek …
� 5. Gyûlöljétek a gonoszt és szeressétek a

jót; állítsátok vissza a kapuban az igaz-
ságot; talán megkegyelmez az Úr, a
Seregek Istene a József maradékinak.

� 6. És ledöntöm a téli házat a nyári házzal
együtt, és elpusztulnak az elefánt-
csont-házak is

� 7. Gyûlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket,
és nem gyönyörködöm a ti összejöve-
teleitekben.

� 8. Jaj azoknak, akik gondtalanul élnek a
Sionon, és akik elbizakodnak Samaria
hegyén … Akik hárfa mellett dalolgat-
nak, és azt hiszik, hogy hangszereik a
Dávidéi ...

� 8. Csak titeket választottalak magamnak
e földnek minden nemzetségei közül;
azért büntetlek meg titeket minden go-
noszságtokért.

� 9. Ímé, napok jõnek, azt mondja az Úr
Isten, és éhséget bocsátok e földre... az
Úr beszédének hallgatása után... Fut-
kosnak... de nem találják meg.

� 10. Azon a napon felemelem a Dávid
leomlott sátorát, és kijavítom repede-
zéseit, és felemelem omladékait, és meg-
építem azt, mint volt hajdanán.

A megfejtéseket június végéig
várjuk.

nek fõ elõadója David Coffey, a Baptista
Világszövetség jól ismert elnöke lesz.

Pénteken, május 25-én este 18 órától a
Kölcsey Központban kezdõdik, majd
szombaton, május 26-án 9 órától a Bap-
tista Imaházban (Szappanos u. 23.) foly-
tatódik együttlétünk. Szállást és étkezést
az elõre jelentkezõknek biztosítunk!

A közgyûlésen szeretnénk tehát fel-
vetni örömöket, feladatokat, nehézsé-
geket, melyeket igyekszünk írásos for-
mába is önteni, hogy otthon a testvérek
tovább beszélgethessenek róla. Ezt kö-
vetõen a missziós konferencián Debre-
cenben elõadásokat hallhatunk Coffey
testvértõl, majd szekciókban beszél-
hetjük meg és tervezhetjük legfontosabb
missziós feladatainkat. Terveink szerint
hat munkacsoport/szekció lesz:

1. Szórványmisszió 2. Gyülekezet-
plántálás 3. Gyülekezeti vezetés 4.
Család, házasság 5. Missziós központok,
nagyvárosok gyülekezetei 6. Világ-
misszió, külmisszió.

(forrás: Békehírnök)

Jövel, Szentlélek Úr Isten
Töltsd be szíveinket épen
Mennyei szent ajándékkal,
Szívbéli szent buzgósággal;
Melynek szentséges ereje
Nyelveket egyezõ hitre
Egybegyûjte sok népeket,
Kik mondván így énekeljenek:
Halleluja! Halleluja!

Te szentségnek új világa,
Igédnek vezérlj útjára,
Taníts téged megismernünk,
Istent atyánknak neveznünk!
Õrizz hamis tudománytól,
Hogy mi ne tanuljunk mástól;
És ne légyen több más senki,
Hanem Krisztus, kiben kell bízni!
Halleluja! Halleluja!

Ó, mi édes Vigasztalónk,
Légy kegyes megoltalmazónk,
Hogy maradjunk útaidban,
Ne csüggedjünk háborúnkban!
Erõddel elménket készítsd,
Gyenge hitünket erõsítsd,
Hogy halál és élet által
Hozzád siessünk hamarsággal!
Halleluja! Halleluja!

Martin Luther

MILYEN EGYSZERÛ!
Milyen egyszerû,

csak egy kattanás
és fényben úszik
az egész lakás.

Rejtett huzalon
áramló erõ

egy kis lámpából
tündöklik elõ.

Szakadatlanul
árad a Lélek,

hol nem gátolják
rút szenvedélyek.

Milyen egyszerû:
csak hit és remény
legyen szívünkben,

s átölel a fény.

Gerõ Sándor

Kedden a Romániában élõ magyar
baptista testvérekért és a szövetség ve-
zetõiért, Borzási István elnökért és
munkatársaiért.

Szerdán az Észak-Amerikában és
Ausztráliában élõ magyar baptista
testvérekért és a szövetség vezetõiért,
Kulcsár Sándor elnökért és munka-
társaiért.

Csütörtökön a délvidéki magyar
baptista testvérekért és a szövetség
vezetõiért, Nyúl Zoltán lelkipásztorért és
munkatársaiért.

Pénteken a felvidéki magyar bap-
tista testvérekért és a szövetség veze-
tõiért, Dóczé Bálint lelkipásztorért és
munkatársaiért.

Szombaton a kárpátaljai magyar
baptista testvérekért és a szövetség
vezetõiért, Cidor Lajos testvérért és
munkatársaiért.

Jöjj, Szentlélek mennyekbõl,
Hószín galamb Istentõl,
Áldott égi szeretet,
Töltsd be árva szívemet!

Ó, Szentlélek, drága fény,
Téged bírni vágylak én!
Jöjj, foglalj el teljesen
E csodás szép ünnepen!

Szép tavasznak reggelén
Tündököljön hit, remény:
Hogy te ápolsz engemet,
S mennybe viszed lelkemet!

Somogyi Imre


