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ként sorra kerülõ Erasmus elõadásokat
elmondja. A lengyel pápához fûzõdõ
közeli kapcsolatáról akkor tanultunk,
amikor II. János Pál temetését õ kom-
mentálta a legnagyobb tévétársasá-
goknak.

Richard Neuhaus egy biblikusan-
logikusan gondolkodó hívõ ember volt.
Én nem értem, hogy miért kellett „színt
váltania”, de azt tudom, hogy tõle tanulva
senki nem lesz kevésbé evangélikus,
vagy baptista. Arra nevelt bennünket,
hogy keressük meg a közösen végezhetõ
fontos feladatokat, jól gondoljuk meg,
hogy miért és hogyan, de végezzünk
együtt jó szolgálatot a „város terén.”
Szorgalmazta a protestánsok és katoli-
kusok párbeszédét, de nem többért, csak
hogy gondoljuk végig, mit és miért
hiszünk. Hûséges munkatársai és barátai
között találni zsidót és katolikust,
baptistát és pünkösdistát. Rendkívül jó
író volt. Az intézet kiadványa, a First
Things, egy kincsesbánya, amivel öröm
dolgozni. Vallásos írók remekeivel lepte
meg hónapról hónapra az olvasóit; olyan
gondolatokkal, problémafelvetésekkel és
megközelítésekkel, amelyek az utcán,
meg az asztaloknál, a tárgyalótermekben
és az iskolákban, a Fehér Házban és a
kórházakban, a társadalom minden
szintjén evangéliumi megoldások felé
segítették Neuhaus tanítványait. Foly-
tatólagos esszéje, a While We’re At It,”
nem csupán jó humorát és tájékozott-
ságát dicséri, de porondra hívja az ol-
vasót: soha nem tudni, hogy ki kapja a
következõ pofont, bár – szerencsénkre –
szívesebben kipellengérezte a hozzá
közelebb álló lutheránusok és katoli-
kusok melléfogásait. Nem tudok olyas-
mirõl, hogy mélyen megbántott volna
bárkit is, mert a szándékai érthetõen
tiszták voltak. Sok tanítványa van; a
hatása Francis Schafferénél is nagyobb
lesz, mert politikai összeköttetései és a
különbözõ felekezetekkel ápolt jó kap-
csolata révén többeket elért, többünkhöz
szólhatott.

A Wheaton College egyik professzo-
rától hallottam, hogy halálos betegségé-
nek a híre akkor kapott szárnyra, amikor
néhány hete le kellett mondania egy
elõadássorozatot a Billy Graham Center-
ben. Mózes öt könyvének az erkölcsi
vonatkozásairól készült beszélni. Azt
gondolom, hogy a baptista olvasók
ennyibõl is megértik, Richard Neuhaus
„atya” a testvérünk volt. Ha a hiányát
nem is pótolhatják a tanítványai, de
reméljük, a munkáját folytatják majd.
Manapság különösen is sok idegen hatás
éri a “városlakókat.” A keresztyénségnek
az a küldetése, hogy Krisztus képvisele-
tében, hasznos szolgálatra készen jelen-
jen meg a “város terén,” soha nem
idegenkedve a rövid idõre szóló polgári
jogtól és kötelességektõl.

Novák József
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Misszióznak a
Mohamedánok?

“Siess imádkozni, siess, hogy célhoz
érj, az imádság jobb mint az alvás” - kiált-
ja az elektromos müezzin a legnagyobb
mecset tetejérõl. Egy néhány perc múlva
egy másik mecset kapcsolja be a mag-
netofont, majd késõbb egy harmadik.
Több mint tíz mecset van Makeniben,
legtöbbjüket már felszerelték hang-
szóróval és áramfejlesztõvel.

Délután nem csak a müezzin hívja az
embereket imádságra. Kaftános muzul-
mánok járják az utcákat és bátorítják a
járókelõket, hogy menjenek a mecsetbe.
Jól ismert üzletemberek, családos férfiak
tartoznak ebbe a missziózó csoportba, de
van köztük sok munkanélküli fiatal is.
Idõrõl idõre egybejönnek, hogy propa-
gálják a hitüket. Ilyenkor egy néhány
napig úgy élnek, mint a szerzetesek. Van
egy kis mecset a házammal szemben, az
ablakomból jól meg tudtam figyelni õket.
A mecsetben vagy annak közelében
alszanak, fõznek, takarítanak és mosnak
magukra, nem engedik, hogy asszonyok
segítsék õket. Délelõttönkét elõdásokat
tartanak a mecsetben délután pedig
párosával mennek házról házra. Van
amikor meg is fogják a fiatalabb fiúk
kezét és úgy vezetik õket a Mohamedán
imaházba.

Egyszer engem is meglátogattak és
akkor volt lehetõségem, hogy bizony-
ságot tegyek nekik. Türelmesen hallgat-
tak, valami áldás félét is mormoltak
valahányszor „Nabi Isa” (Jézus) nevét
említettem. Nem vitatkoztak csak to-
vábbmentek egy másik házhoz. Nem
akarták a hittéritésre szánt drága idõt rám
költeni. Úgy tünt nekem, hogy jól ki-
képezték õket a hittérítõ munkára. Talán
valahonnan egy kis anyagi támogatást is
kapnak.

Igen, a Mohamedánok erõsen misszi-
óznak. Nagyon sok új mecset épült Sierra
Leonéban az utóbbi idõben. Az Iszlám
rohamosan terjed nem Arab országokban
is, 358 millió Mohamedán volt 2005-ban
Afrikában. Ez a szám naponként nö-
vekszik.

Mit tegyünk? Nagy a kihívás, de nem
nagyobb a szükség, mint a Segítõ. Hálás
vagyok az Úrnak, hogy az elmúlt évben
sok lehetõséget adott az evangélizálásra.
Egy néhány hónappal ezelõtt látogatóim
voltak Amerikából és Guineaból, Fula
törzshöz tartozó embereket kerestek. Egy
legenda szerint a Fula törzs a Judah törzs
elveszett fele. Amikor az Úr kihozta

VALÓBAN ?

ÁHÍTATOS PERCEK

72 éves korában elhunyt korunk egyik
legnagyobb gondolkodója, Richard John
Neuhaus. A neve talán nem annyira
ismert Amerikán kívül, mint például a
kultúrák ütközéseit elemzõ Huntingtoné

(õ is meghalt
néhány hete), de
a munkássága
sokkal mélyebb
nyomot hagy az
amerikai társa-
dalmon és azon
túl is, mint sok
nagynevû kor-
társáé. Nehéz
megtalálni rá a
pontos jelzõt;
nincs kategória,
ami átfogná azt
az életutat, amit

ez a nagyszerû ember végigjárt.
Kiváló tehetségû evangélikus lel-

készként kezdte a szolgálatát az ötvenes
években, a feketék között, Brooklynban.
Martin Luther King munkatársa lett, és a
déli államokba utazva, maga is beállt a
szabadságukért küzdõk közé. Amikor,
Dr. King halála után, a mozgalom szél-
sõségekbe esett, Neuhaus félrevonult.
Ami intellektuális és lelki fejlõdését
illeti, a következõ évtizedek esemé-
nyeinek a feldolgozása még várat ma-
gára, de annyit már tudunk, hogy az
amerikai társadalom legmegbízhatóbb
elemzõje lett. Az általa alapított Institute
of Religion and Public Life találkozóhely
a legbefolyásosabb gondolkodóknak,
akik Amerika másságát és jövõjét (!) az
egyház és az állam sajátos viszonyában
látták. Ennek lényege nem az egymástól
való függetlenség, ahogyan ezt sokan –
tévesen – értelmezik, hanem az a felis-
merés, hogy az egyház jelenléte a társa-
dalomban olyan, mint amikor valaki
megérkezik egy idegen városba, és hogy
hasznos tevékenységet folytathasson ott,
ki kell alakítania a megfelelõ kapcso-
latokat, jól meg kell ismernie a körül-
ményeket, ébernek kell lennie, hogy lássa
döntéseinek a következményeit, és cél-
tudatosan kell munkához fognia. 1986-
ban megjelent könyvében, a „The Naked
Public Square”-ben járja körül ezt a
paradigmát, aminek a gyakorlati alkal-
mazásával teltek hátralevõ évei.

Rossz szemmel néznek rá egyes
protestánsok, mert kilépett a vallásából:
katolikus lett. Jó barátja, John O’Connor,
New York egykori érseke, 1991-ben
szentelte katolikus pappá a St. Patrick
székesegyházban. A szabadságharcos,
de sohasem liberális evangélikus lel-
kipásztorból két pápa bizalmasa lett. A
mostani, többször is megfordult az
intézetben, leggyakrabban, hogy az éven-

DETROIT

Richard John Neuhaus

TÁVOL ÉS MÉGIS KÖZEL -
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IMAÓRA A NURSING
HOME-BAN

Valamikor nagy házban laktunk és
szép nagy karácsonyfát állítottunk.
Változnak az idõk... Ide kerültem 1200
ember közé – nincs egy magyar, nincs
egy hívõ köztük. Nagyon árvának
éreztem magamat. Elgondolkodtam,
milyen jó volna hívõ testvéreket látni.
Dávid, a zsoltáros király azt mondja:
„Járásomra és fekvésemre ügyelsz,
minden utamat jól tudod...” Az Úr látta
sóvárgásomat és a lelki rádión szólt
Weisz Péter presbiter testvérnek, aki
Bákai István diakónussal megbeszéték,
hogy itt fognak tartani egy imaórát.

El is jöttek a drága testvérek, messze
földrõl és besorakoztak szép, nagy szám-
ban. Nagyon megható volt részemre,
hogy eljöttek drága testvéreim. „Szeretet,
szeretet, krisztusi szeretet, kösse szívün-
ket össze Vele...”

A másik nagy meglepetésem az volt,
hogy Weisz Györgyike hozott nekem egy
aranyos kis karácsonyfát. Könnyek jöttek
a szemembe, mert korábban ezt is csend-
ben elgondoltam, milyen szép lenne a kis
szobámban egy karácsonyfa...

Weisz Gyöngyike lelki rádióján ezt
megérezte és hozott nekem egyet. Ifjú
Bákai István végzett teológus vezette az
imaórát és a legnagyobb örömömre
mindenki hozzászólt az igéhez.

Éreztük, hogy a Szentlélek itt van
közöttünk és éreztük reánk áradó áldását.
„Míly gyönyörûséges, amikor együtt
vannak az atyafiak.”

Csodálatos az Úr kegyelme, ahogy
minket alkotott. Van lelki „rádiónk” és az
Úr kegyelme át tudja járni szívünket.

Csodálatos, hogy nincs lelkipász-
torunk, de a két elöljáró testvér szépen
gondot visel a nyájról, minden vasárnap
együtt örvendezik a gyülekezet. Legyen
áldva az Úr, hogy Lelke által mûködik és
van sok öröm, az Úr dicsérete nem halkul
el. Testvér, rakj fát a tûzre, lobogjon az
oltár, dicsõség legyen az Úr nevére!

Somogyi Gáborné

(A torontói gyülekezet várja új lelki-
pásztora, Püsök Dániel testvér és családja
megérkezését, amire feltehetõleg néhány
hónapon belül sor kerül. Szerk.)

kiengedték. Az édesanyja lefizette a lány
szüleit és így visszavonták a feljelentést.

Karácsonykor látogatóim is voltak,
régebbi misszionáriusok és a barátaik. A
gyülekezet lázba jött, december 24-e
délutánján 17-en ettek az asztalomnál, a
látogatók és a gyülekezet vezetõi. A
vendégek nagyon jól érezték magukat.
Csak Liberty, a kutya testvérnõ volt
mérges, neki várni kellett az ebédjére
amig mindenki elment. A Szenteste
azonban kettesben voltunk és négy
gyertya fényénél vigasztaltuk egymást a
sok finom maradékkal.

December 25-ét közös ebéddel ünne-
peltük a gyülekezetben. Karácsony más-
napján láttam, hogy a „Cica-evõ Társa-
ság” már megint a házam körül ólál-
kodott.

„Gyertek, segítsetek fõzni, és akkor
együtt ehetünk” mondtam.

Nem fõztem macska-pörköltet, de
azért nagyon hálásak voltak. Ennek
ellenére még mindig elég hangosak.

Nehéz az ünnepek után ismét hozzá-
szokni a szürke hétköznapokhoz. Most a
száraz évszakban vagyunk, minden
délután nagy a hõség, de nincs víz a
városból. Villany sincs, nem tudok ételt
tartani a hûtõszekrényben, az áramfej-
lesztõm is betegeskedik, pedig alig hasz-
nálom. Valami mindig elromlik, valamit
mindig ki kell cserélni. A mobil telefo-
nom töltõje a szó szoros értelmében fel-
robbant és a repeszek az arcomba csa-
pódtak. Biztos hamisítvány volt, mint
nagyon sok termék, amit itt lehet kapni.

Kérlek, továbbra is imádkozzatok
- biztonságos közlekedésért / a Fula

misszióért / Sierra Leone békességéért / a
Mohamedánok és a „Cica evõ Társaság”
megtéréséért / a BBI-ért / A Béke Feje-
delem Gyülekezet építkezéséért.

“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

Az épülõ imaház tervrajzai közül:

Izráelt Egyiptomból, õk kelet helyett
Nyugatra indultak..

Természetesen ez a legenda nem
bizonyított, de az biztos, hogy a Fulákhoz
még nem jutott el az evangélium. Erõsen
Mohamedánok és nagyon összetartanak.
Van néhány Fula az elhunyt B.B.Conteh
falujában. Most egy BBI hallgató szolgál
ott, és az õ segítségével szeretnénk egy
helyi BBI tanfolyamot indítani. Szeret-
nénk olyan lelkipásztorokat, evangélis-
tákat és gyülekezet vezetõket kiképezni,
akik majd a Fulák között szolgálnak. Egy
amerikai gyülekezet megígérte, hogy
támogatni fogja ezt a tanfolyamot. Az Úr
csodásan mûködik...

Guineai misszionáriusok megajándé-
koztak egy fula Bibliával is amelyet arab
betûkkel írtak. A Fulák nagy többsége
nem olvas angolul vagy franciául, de
ismerik az arab betüket. Elhatároztam,
hogy megtanulok arabul, hogy tudjam a
fula bibliát olvani de nagyon nehéz itt egy
jó tankönyvet találni. Végül is kimásol-
tam egy Internetes kávézóban az arab
Biblia elsõ lapjait és megkértem egy
fiatalembert, hogy segítsen nekem tanul-
ni. Micsoda meglepetés volt! A héber
után az arab nem is olyan nehéz, nagyon
sok szót felismertem Mózes 1. könyvé-
ben, mert vagy ugyanaz volt, vagy pe-
edig hasonlított a héberbõl már ismert
szavakra.

Sajnos nem volt annyi idõm arab vagy
fula tanulásra mint szerettem volna.
Decemberben és januárban majdnem
mindig úton voltam a nemrég vásárolt
használt terepjáróval. Sok olyan helyre
eljutottam, ahová korábban nem, vagy
csak bérelt autóval tudtam menni. Év
végén a Guineai határ mellett lévõ Fin-
toniában tanítottam munkatársaimmal
együtt, 2009 elején pedig Bo városban
jártam. Az egyik város Sierra Leone
északi végén, a másik pedig délen van.

Karácsony elõtt a szomszédos cica-
evõ Társaság” különösen zajos volt. Az
egyikük el kezdett zsarolni.

„Ha nem adsz 40.000 Leonét (kb 13
Dollárt) akkor nem fogsz aludni ma
éjszaka”

„Tudod mit” válaszoltam „add ezt
írásban”.

„És akkor adod a pénzt?”
„Nem, hanem a rendõrségre megyek a

leveleddel”.
„Én nem félek a rendõrségtõl.”
Néhány nappal késõbb észrevettem,

hogy eltünt.
„Mi történt?”  kérdeztem a többieket.
„Rejtõzik.”
„Miért? Nem jelentettem a rendõr-

ségen.”
„Nem miattad. Megvert egy lányt és

elfogatási parancsot adtak ki ellene.”
Majdnem egy hétig bujkált, de végül

mégis elkapta egy titkos rendõr. Egy
néhány napra le is csukták, de hamarosan
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GYEREKHÉT
A nyár folyamán az idén is megren-

deztük a már hagyományos gyermek-
hetet. A „NAGY UTAZÁS” címmel Pál
apostol utazásait kísértük figyelemmel
napról napra. Kerestük azokat a pontokat,

ahol mi is követhetjük Pál példáját.
Tettük ezt játék és kézmûves foglako-
zások kíséretében. A gyerekek na-
gyon élvezték, jól szórakoztak, sokat
nevettek; a szolgáló team pedig jól
kifáradt. Hiszem, hogy egy-egy ének
mélyen bevésõdött a szívükbe. Remé-
lem egész életüket meghatározza ez a
hét - ha nehéz helyzetbe kerülnek,
vissza emlékezhetnek majd arra, hogy
Pál apostol hogyan szabadult ki ilyen
helyzetekbõl.

SZERVEZÉS
Mint a gyülekezet pásztora és a

misszió vezetõje tartom a kapcsolatot
a szervezetekkel, gyülekezetekkel,
hivatalos szervekkel. Koordinálom a
különbözõ missziós csoportok láto-

gatását. A vendéglátás szolgálatában az
egész családom kiveszi a részét, kis
lakásunkat (ágyainkat) gyakran vendé-
geknek engedjük át.

CSALÁDGONDOZÁS
A rendszeres családlátogatások során

sokszor ruhával, élelemmel és egyéb
szükséges dolgokkal segítem a rászoru-
lókat. Szegény elesett családok érdekei-
nek képviselése hivatalokban és hivata-
los dokumentumok beszerzése - ezeket is
feladatomnak tekintem.

2008. …Dávid a maga nemzedé-
kében, az Isten akarata szerint szolgált…
Csel 13,36

Ma Szerbiában nagy kiváltság és
kihívás szolgálni. Az ország folyamatos
átalakulásban van, gyakran változnak a
dolgok (törvények, árak, lehetõségek,
az emberek). Csak Isten segítségével
lehet helytállni és eligazodni. A fenti
igevers meghatározta ebben az évben
az életünket. Dávid a maga nemzedéké-
ben... – mi is szeretnénk most és itt,
ahol élünk az Isten akarata szerint (ami
nem változik) szolgálni. Szolgálatunk a
következõ képen alakult:

HÁZASSÁGKÖTÉS
Az idén elõször volt házasságkötési

istentisztelet a Csantavéri Gyülekezet-
ben. Két fiatal (Róbert és Mónika)
házas- ságkötése lehetõséget adott az
evan- gélium hirdetésére a nagyszámú
nem hívõ rokonok és ismerõsök jelen-
létében. Kb. 200 ember hallotta a há-
zasság bibliai elveirõl szóló tanítást.

A házasságok nagy veszélyben van-
nak. Sajnos a világban magas százalék-
ban elválnak a házastársak. Tudom,
hogy a hívõ házasságokat is támadja a
sátán, éppen ezért egy hétvégi program
kereté- ben házasság gondozó kurzust
tartottunk a gyülekezetben, ahol a
házastársak közösen gondolták végig
hazaságukat, hallgatták az elõadásokat,
és újra hûséget fogadtak egymásnak.

GYÜLEKEZETPLÁNTÁLÁS
Kishegyes - 8000 lakosú falu, tõlünk

40 km-re Néhány éve itt kezdtünk ala-
pítani gyülekezetet. Heti rendszeres-
séggel látogatjuk a csoportot; háznál
jövünk össze, egy-egy alkalmra 8-10-12-
en. A csoport szeret énekelni, dicsõíteni
az Urat. Minden alkalommal imádko-
zunk egymásért, a problémákért és báto-
rítjuk egymást. Az idén ketten bemerít-
keztek a csoportból. Decemberben Dr.
Odrej Franka a Szerbiai Baptista Szövet-
ség elnöke is meglátogatott bennünket.

LELKIGONDOZÁS
Szolgálatom fontos részének tartom,

hogy segítsek az embereknek a bûneiktõl
és a megkötözöttségükbõl való szabadu-
lásban (szenvedélyek cigaretta, okkul-
tizmus). Az év folyamán volt néhány
kemény küzdelmem, melyek következ-
tében emberek szabadultak meg szenve-
délyeikbõl, és a sátán kezébõl.

SZOLGÁLAT SZÁMOKBAN
25000 km út / 130-140 igehirdetés,

tanítás - különbözõ helyeken / 200
családlátogatás / 700 karácsonyi csomag
(cipõs doboz) / 50 élelmiszer csomag /
130 gyerek a gyerekhéten.

IMATÉMÁINK
Dávid fiunk megtérése / Munkatársak

megtalálása és felépítése (gyülekezetben
és a misszióban egyaránt) / a gyülekezet
mozgósítása az ÚR akaratának teljesíté-
sére (közömbösség, meglankadás) / Bá-
torság és kitartás a szellemi harcban.

Hálásak vagyunk minden támogatá-
sért, mert anélkül nem tehettük volna
ezeket. Így lettetek ti is részesei mun-
kánknak, szolgátunknak és életünknek -
az Isten dicsõségére!

Nagy Tibor

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.

Kedden a Romániában élõ magyar
baptista testvérekért és a szövetség
vezetõiért, Gergely István elnökért és
munkatársaiért.

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

November 30-án hárman merítkeztek be.
Mészáros Gábor bemerítkezésével felemás iga

szûnt meg. Eszter és Annaa Kishegyesi
gyülekezet tagjai lettek.

TÁVOL ÉS MÉGIS KÖZEL - DÉLVIDÉK
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A sok szép üzenet között ott volt ez is:
Olyan szívet adok nekik, amellyel me-
gismernek engem, hogy én vagyok az
ÚR…

Nem csak régen, de ma is csak Õ tudja
megnyitni szemünket és szívünket Isten
megismerésére.

Herjeczki Géza, Áhítat 2008.

Keressük a szeretetet!
Ø 1. És Jonathán még egyszer megesketé

Dávidot, iránta való szeretetébõl; mert
úgy szerette õt, mint a saját lelkét.

Ø 2. Mivel a te házadhoz való féltõ szeretet
emészt engem, a te gyalázóidnak gyalá-
zásai hullanak reám.

Ø 3. Mely igen szeretem a te törvényedet,
egész napestig arról gondolkodom!

Ø 4. Elfedezi a vétket, a ki keresi a szere-
tetet...

Ø 5. ...mert örökkévaló szeretettel szerette-
lek téged, azért terjesztettem reád az én
irgalmasságomat.

Ø 6. Mert szeretetet kivánok én és nem
áldozatot: az Istennek ismeretét inkább,
mintsem égõáldozatokat.

Ø 7. Jézus pedig monda néki: Szeresd az
Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes
lelkedbõl és teljes elmédbõl.

Ø 8. Néki sok bûne bocsáttatott meg, mert
igen szeretett; akinek pedig kevés bocsát-
tatik meg, kevésbé szeret.

Ø 9. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy
az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki
hiszen õbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen.

Ø 10. Küldének azért a testvérek õ hozzá,
mondván: Uram, ímé, akit szeretsz, be-
teg.

A feladványt id. Guti Miklós testvér
készítette (Budapest).

A megfejtéseket a megjelenést kö-
vetõ hónap végéig várjuk.

Ady Endre:
ÁLMOM AZ ISTEN

Batyum: a legsúlyosabb Nincsen,
Utam: a nagy Nihil, a Semmi,
A sorsom: menni, menni, menni
S az álmom: az Isten.

Vele szeretnék találkozni,
Az álmommal, nagy, bolond hitben
S csak ennyit szólni: Isten, Isten
S újból imádkozni.

Nem bírom már harcom vitézül,
Megtelek Isten-szerelemmel:
Szeret kibékülni az ember,
Mikor halni készül.

Megismerni Istent
Jer 24, 1-10

Megismerni Istent – örökös álma ez az
embernek. Vajon csak álom marad, vagy
lehetséges? Az Úr Jézus azt mondta,
hogy csak õ ismeri az Atyát és éppen ezért
csak õ tudja nekünk megmutatni, bemu-
tatni Õt (Jn 14:9). Életével fizetett ezért a
fogalmazásért: aki engem látott, látta az
Atyát.

Nem csak beszélt az Istenrõl, hanem
cselekedetei, halála és feltámadása fel-
mutatta Isten szeretetét, természetét, sõt,
személyét is. Dehát ki értette meg õt, ki
ismerte meg Istent? Tanítványai és sokan
mások. Azóta pedig milliók ismerték már
fel általa és benne a világ teremtõ és fenn-
tartó Urát.

Jeremiást is, kortársait is tanította az
Úr – például a két kosár fügével. Megér-
tették? A saját történelmük keserves
fordulóit nem volt könnyû földolgozniuk.
Isten hatalmát, büntetésre is kész szerete-
tét, más országokra is kiterjedõ uralmát
Jeremiás világosan látta. Segített megér-
teni a fogságba jutott nép és az egyenlõre
még megmenekült jeruzsálemiek helyze-
tét. Nem sokan fogadták el prédikációit.

ÁHÍTATOS PERCEK

Csütörtökön a délvidéki magyar
baptista testvérekért és a szövetség
vezetõiért, Nyúl Zoltán és Nagy Tibor
lelkipásztor testvérekért.

Pénteken a felvidéki magyar baptista
testvérekért és a szövetség vezetõiért,
Dóczé Bálint lelkipásztorért és munka-
társaiért.

Szombaton a kárpátaljai magyar
baptista testvérekért és a szövetség ve-
zetõiért, Cidor Lajos lelkipásztorért és
munkatársaiért.

Kérjük, fizessen elõ az
Evangéliumi Hírnökre!

Elõfizetés  / megújítás
Egy évre $25.00

Tengeren túlra $30.00

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


