
2008.  október 11. oldal

Az elmúlt két évben a mi szövet-
ségünk adta a világszövetségünk elnökét
dr. Herjeczki Géza testvér személyében.
Köszönjük szolgálatát. A következõ két
évben az erdélyi testvéreink következ-
nek, Gergely István testvér, az erdélyi
szövetség elnöke vezeti majd a világszö-
vetséget – mondta többek között Kulcsár
Sándor elnök testvér, aki az emelvényre

hívta õket és dr. Mészáros Kálmán test-
vért is, a magyarországi baptisták elnö-
két. A staféta botot átadó testvérek szavai
után Mészáros testvér áldáskérõ imája
fejezte be ezt az alkalmat.

Herjeczki testvér: Pál apostol láto-
másban egyszer ezt az üzenetet kapta:
„Jer által Macedóniába és
légy segítségül nékünk.”
(Csel 16:9) Ez a hívás azó-
ta is, újra és újra hangzik. S
aztán az is megtörténik,
hogy így válaszolunk:
Ugyan, mit tehet egy em-
ber, mit tehet az én gyüle-
kezetem, vagy egy gyü-
lekezet? Ugyan, mit tehet
egy szövetség, pláne egy
ilyen kis szövetség, mint a
miénk, vagy akár a na-
gyobbak is? Azt mondha-
tom az elmúlt két év ta-
pasztalata alapján is, hogy
tehetünk valamit, s az Úr
azt várja tõlünk, hogy te-
gyünk. Legyünk olyan
kapcsolatban egymással, hogy tenni
tudjunk egymásért – lelkipásztorok, szö-
vetségek, gyülekezeteink testvérisége –
éljünk bárhol is e földön.

Köszönöm, a megbízást, hogy elfo-
gadtatok és együttmunkálkodtunk az
elmúlt két esztendõben.

Elmondom a testéreknek is, és ezzel
adom át a szót Gergely testvérnek, hogy
elkezdtünk valami újat; a kezdeménye-
zésünkre létrejön, talán a jövõ év során,
az össz-magyar lelkipásztor találkozó. A
kezdeményezés mellé testvéreink is e-
gyértelmûen odaálltak és közösen fogjuk
megvalósítani majd ezt. Szükség lesz az
összefogásra és az imádságra is.

És arra, hogy testvérem, folytasd azt a
munkát, amit nem most kezdtünk, hanem
10 évvel ezelõtt, most csak egy darabkát
végeztünk belõle. Vezessen az Úr tovább
- téged is és veled együtt a Magyar Bap-
tista Világszövetséget!

God sees our life from beginning to
end. He may lead us through a storm at
age thirty so we can endure a hurricane
at age sixty. (Max Lucado)

Gergely testvér így folytatta: Min-
denek elõtt szeretném megköszönni
Herjeczki Géza testvérnek a bizottsági
szolgálatot, amit a magyar Baptista
Világszövetség vezetésében folytatott az
elmúlt két esztendõben. Nagyon örvend-
tünk az együttmunkálkodásnak. És
kívánom, hogy Isten áldja meg az õ mun-
káját is világszövetségünkben. Úgy
vagyunk mi a világszövetségben, ahogy
az Ige mondja, más a vetõ, más az arató,
váltjuk egymást, de aki munkálkodik, aki
arat, az jutalmat nyer, hát legyen bõséges
a jutalmad az Úrtól, szívembõl kívánom.

És az általad olvasott igére hadd vála-
szoljak a következõ igeverssel, ugyanab-
ból a fejezetbõl: „Mihelyst pedig a látást
látta, azonnal igyekezénk elmenni
Macedóniába, megértvén, hogy oda hí-
vott minket az Úr, hogy azoknak prédi-
káljuk az evangéliumot.

A történet ismerõs, arról van szó, hogy
egy szükséghelyzet alakult ki Macedó-
niában. Az Úr látást adott Pál apostolnak,

aki készséggel, azonnal indult, hogy
segítsen a szükségben lévõ testvéreknek.
Ebbõl azt értem, hogy nem lehet nekük
más küldetésünk, más szolgálatunk a
Világszövetségben, mint felismerni a
szükségeket, felismerni Isten vezetését és
igyekezzünk segíteni ott, ahol kell.

És szeretném, hogyha a következõ két
évben így mûködhetne a Magyar Baptista
Világszövetség. Lássuk, ismerjük fel a
szükségeket – ez lehet éppen Észak-
Amerikában, Ausztráliában, lehet Er-
délyben, Magyarországon. De Isten ad-
jon nekünk kegyelmet, hogy összefog-
junk, és ahol szükség van a segítségre,
oda tudjunk elmenni. Mindig örömmel,
mindig bátorsággal, komolysággal,
segítõkészséggel Kérem a testvéreket,
hogy imádkozzanak ezért, hogy ebben
tudjak elöljárni és hogy a Világszövetség
hasznos és eredményes munkát tudjon
végezni a magyar misszióban a követke-
zõ két évben is.

nyereményei; a jó és rossz kormányok és
minden egyéb.

Néha az õ engedélyével úgy gyerme-
kei, mint azok, akik még nem az övéi,
nehéz idõket élnek át. De azt is szeretet-
bõl engedi meg, hogy az övéi még szen-
tebbé váljanak, s a többiek meg végre
befogadják a Megváltót a szívükbe.
Máskor meg nyugalmat ad, vagy
különbözõ elõnyökben részesít, hogy
annak hatására gyermekei annál jobban
dicsõítsék õt, s a többiek meg elle-
nállhatatlanúl vállalkozzanak követésé-
re. De mindenkor, mindenekben megvál-
tott gyermekeivel van, s egyre szentebbé
alakítja õket, hogy általuk magához
vonzza azokat is, akik még nem hisznek
õbenne, vagy nem fogadták õt a szívükbe.

A kérdés tehát az, hogy Isten gyerme-
ke lettél-e már Jézusba, mint Isten Fiába
vetett hited által? Szívedbe hívtad már a
Megváltót? S bocsánatot is kértél tõle bû-
neidre? Ha nem, akkor most imában
megteheted. Ha igen, akkor meg velem
együtt kövesd õt teljes szívvel és áta-
dással, hogy általad is mûködhessen és
menthessen másokat.

***

Isten választja és helyezi a trónra a
világ minden vezetõjét! Mindig valami-
lyen áldott céllal teszi. Még az istente-
leneket, vagy csupán érdeklõdõket is fel-
használja akaratának véghez vitelére.
Ebben bízhatunk! Círus királyt például
–mint azt az elõzõekben láttuk is- saját
megtérése érdekében; Isten választott
népének felszabadítása érdekében; és az
egész világ elõtt Isten-i hatalmának bebi-
zonyítása érdekében helyezte a trónra.

Akik napjainkban már több, mint
nyolcvan évet éltek, azok már ismertek a
világon jó és borzalmas vezetõket, akik
vagy békét, vagy nyomort hoztak népük-
re és a világra. Isten valamire minde-
gyiket felhasználta. Sõt mondhatjuk,
hogy mivel sokszor a legrosszabbak
uralma alatt sokkal többen fogadták a
szívükbe Jézust, mint a jóké alatt; néha
több lelki haszon származott a kegyet-
lenek uralmából, mint a kegyesekébõl.
Ennélfogva mindig bízhatunk abban,
hogy szeretõ Istenünk olyanokat fog he-
lyezni vezetõ pozíciókba országunkban
és világszerte, akik legjobban fogják
betölteni akaratát; akár értjük, akár nem, s
akár megegyezünk választásával, akár
nem. Ezért így imádkozhatunk: “Szeretõ
Istenünk! Áldott, jó vezetõket kérünk
Tõled! De legyen meg a Te akaratod.
Dicsõítsd meg szent nevedet azok által,
akiket vezetõ szereppel áldasz meg.”

Mátrainé, F. I.

IMÁDKOZZUNK
EGYMÁSÉRT

A Magyar Baptisták Világszövet-
ségéb
e hat
m a g-
y a r

baptista szövetség tartozik. Aki szeret
messzebbre látni a közvet len
környezeténél -az Evangé- liumi Hírnök
olvasói bizonyára ilyenek- és imádkozni
is kész távolban élõ test- véreiért, annak
azt ajánljuk, hogy az itt következõ
sorrend szerint tegye azt.

Hétfõn a Magyarországon,
kedden a Romániában,
szerdán az Észak-Amerikában és

Ausztráliában,
csütörtökön a Délvidéken,
pénteken a Felvidéken és

ÁHÍTATOS PERCEKBalról Herjeczki Géza leköszönõ, jobbról Gergely István új
elnök, közöttük a világszövetség két alelnöke:

Kulcsár Sándor és Mészáros Kálmán.

ÕRSÉGVÁLTÁS A MAGYAR BAPTISTÁK
VILÁGSZÖVETSÉGE ÉLÉN
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Ki ölte meg BBC-t?

Amikor a Baptista Szövetség fõtitkára
felhívott telefonon és megkért, hogy
tudjam meg, vajon BBC (Benedict B.
Conteh lelkipásztor) valóban meghalt-e,
nem akartam hinni a fülemnek. Conteh
Testvér, a Makenitõl kb. 37 km-re lévõ
Kamawsiki-i kis gyülekezet lelkipász-
tora, 43 éves erõs férfi volt.

Több mint 17 évvel ezelõtt én is taní-
tottam Conteh testvért, még abban az idõ-
ben amikor a BBI, a két éves Biblia-
iskolai programot elindítottuk Sierra
Leonéban. A polgárháború idején az Úr
nemcsak megõrizte õt, hanem felhasz-
nálta arra, hogy rajta keresztül sokaknak
eljuttasa az evangéliumot. A háború után
egy új gyülekezetet plántált, ahonnan
elvitte a Jó Hírt olyan eldugott és szinte
megközelíthetetlen helyekre, ahová
például az esõs évszakban se autó, se
gyalogos nem tud eljutni.

BBC kórházban halt meg szalmo-
nellás tifuszban. Több százan vettek részt
a temetésén, de amikor az azt követõ
vasárnap a Makeni-i egyházkörzet veze-
tõivel meglátogattuk BBC gyülekezetét,
senkit sem találtunk az imaházban. Ér-
kezésünket látva lassan elkezdtek szállin-
gózni a testvérek. Az istentisztelet után
kértük a gyülekezeti tagokat, hogy jelöl-
jenek ki valakit, aki átmenetileg vezetni
tudná az istentiszteleteket.

Megemlítették egy testvér nevét, aki
korábban is szolgált segédlelkész féle-
ként, de a testvér nem vállalta el a szol-
gálatot. Hallottunk egy furcsa történetet
is. Úgy nevezett spiritualisták jöttek a fa-
luba, és egy csirkén végrehajtott hókusz-
pókusz után kijelentették, hogy a segéd-
lelkész ölte meg BBC-t. Én emlékez-

MINDEN ÚJ

Ø És monda az, a ki a királyiszéken ül vala:
Ímé mindent újjá teszek.

Ø Eltemettettünk azért õ vele együtt a ke-
resztség által a halálba: hogy miképen
feltámasztatott Krisztus a halálból az
Atyának dicsõsége által, azonképen mi is
új életben járjunk.

Ø Vessétek el magatoktól minden vét-
keiteket, melyekkel vétkeztetek, és
szerezzetek magatoknak új szívet és új
lelket; Miért halnátok meg, oh Izráel
háza?

Ø És adok néktek új szívet, és új lelket adok
belétek, és elveszem a kõszívet teste-
tekbõl, és adok néktek hússzívet.

Ø Kit az égnek kell magába fogadnia mind
az idõkig, míglen újjá teremtetnek
mindenek, a mikrõl szólott az Isten
minden õ szent prófétájának szája által
eleitõl fogva.

Ø Azért ha valaki Krisztusban van, új
teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá
lett minden.

Ø Nem az igazságnak cselekedeteibõl, a
melyeket mi cselekedtünk, hanem az õ
irgalmasságából tartott meg minket az
újjászületésnek fürdõje és a Szent Lélek
megújítása által,

Ø Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és
újjá teszed a földnek színét.

Ø A ki jóval tölti be a te ékességedet, és
megújul a te ifjúságod, mint a sasé.

Ø De a kik az Úrban bíznak, erejök megú-
jul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyûk,
futnak és nem lankadnak meg, járnak és
nem fáradnak el!

Ø Felette igen örültem pedig az Úrban,
hogy immár valahára megújultatok az én
felõlem való gondviseléstekben; mely
dologban gondoskodtatok is, de nem volt
alkalmatok.

A megfejtéseket december végéig
várjuk.

tettem a testvéreket, hogy nem szabad
semmiféle spiritualistákra, jövendõmon-
dókra, varázslókra és effélékre hallgat-
nuk vagy velük kapcsolatot tartanunk és
imádkoztunk, hogy az Úr mutassa meg az
igazságot a pásztor halálával kapcso-
latban.

Nagyon meglepõdtünk, amikor egy
néhány nap múlva meghallottuk, hogy a
segédlelkészt a szekció fõnökhöz (a
törzsfõnök kerületi helyetteséhez) vitték,
ahol bevallotta, hogy fekete mágiával
akart Pastor Contehnek ártani. Voltak,
akik arról is panaszkottak, hogy egy
kisértet járkál a faluban.

A szekció fõnök kiutasította a segéd-
lelkészt a faluból, a kis gyülekezet vezetõ
nélkül maradt és a testvérek félelmükben
szétszéledtek. A többségük hiszi, hogy
fekete mágiával valóban lehet ölni. Né-
hányan azonban érvelnek, ha ez igaz
lenne, akkor a háború idején a lázadók
nem tudtak volna annyi falut és várost
elfoglalni. Varászlás, shebe, dzsudzsu
vagy talizmán senkit sem védett meg a
gépfegyverektõl.

Én személy szerint borzalmasnak talá-
lom, hogy egy segédlelkész fekete mági-
ával akart ártani a lelkipásztornak még
akkor is, ha a testvér betegség miatt halt
meg. A most következõ vasárnap az egy-
házkörzet vezetõjével együtt szeretnénk
egy BBI hallgatót Makenibõl Kamaw-
siki-be vinni és ha lehet, ott is hagyni,
hogy folytassa a félbeszakadt munkát.
Kérlek, imádkozzatok azért, hogy az Úr
õrizzen, védjen minket ebben a munká-
ban, és adjon rendkívüli gyõzelemet az
Ige világosságának.

“Áldjon meg az Úr Téged, és tartson
meg Téged. Világosítsa meg az Úr az Õ
orcáját Te rajtatad és könyörüljön Te
rajtad. Fordítsa az Úr az Õ orcáját Te
feléd és adjon Neked békességet.”

Testvéri üdvözlettel,
Füredi Gabriella Kamilla


