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November hónap folyamán egy új
házaspárral bõvítette a mi Istenünk a
Bethánia gyülekezetet.

Boda Tibor és Bákai Erzsébet

kötötték össze életüket Isten színe elõtt.
Tibor és Erzsébet 2005 nyarán találkoz-
tak Zilahon. Ugyanazon év karácsonya
elõtt Tibor szívdobogva kérte meg tele-
fonon keresztül Erzsébet kezét, mire a
válasz “IGEN” volt. Így került sor a
jegyváltásra Zilahon 2006 áprilisában.
Egy hosszú nyár következett, amit még
várakozásban töltöttek el. Elérkezett a
november, amit mindannyian vártunk, de
legjobban a menyasszony és a võlegény.
“Öltözzetek fel örömmel, jó kedvvel,
vidámsággal!”, szólt a felhívás a me-
nyegzõre. Dr.Pintér Zoltán lelkész
hirdette az igét 1Mózes 2:18-24 alapján.
Fõ témája: az igazi boldog házasság,
amihez nem két ideális személy szüksé-
ges, hanem igazi szeretet, “AGAPE”,
ahogyan a Biblia írja. Ez a szeretet nem
megváltoztatja, hanem elfogadja a

õket advent heteiben, nemcsak énekek-
kel, szavalatokkal, bizonyságtevésekkel,
hanem ajándékcsomagokkal is meglep-
ték a 72 idõs benntlakót. A csomagokban
édesség, szalon cukor, mandarin, frissen
készült sütemény volt, és szorgosan elké-
szített díszítés került minden csomagra.
Hisszük, hogy nem maradt áldás nélkül
ez az alkalom sem!

Külön öröm volt a számunkra, hogy
meglátogattak bennünket László Imre
testvérék, akik nemsokára egy ismeret-
len, de érdekfeszítõ és Isten által kijelölt
útra indulnak Ukrajnába, a misszióme-
zõre.

László Imre lelkipásztor tesvér kedves
feleségével Klárival köszöntötte gyüle-
kezetünket, kifejezve óhajukat, hogy úgy
indulnak útnak Isten segítségével, hogy
egy imádkozó magyar gyülekezetet
tudnak a hátuk mögött, akik imakarjaikon
támogatják õket. Gyülekezetünk ezt
örömmel, tiszta szívvel és hálásan teszi,
és hisszük, hogy Istenünk meg fogja
õrízni õket minden körülmények között,
és sokakat fognak megtéríteni a széles

ösvényrõl a keskeny útra! Lelkipász-
torunk Dr. Pintér Zoltán testvér is meleg,
szeretetteljes gondolatokkal búcsúztatta
õket, kívánva Isten gazdag áldását éle-
tükre, munkájukra!

Veres Sándor

másikat úgy, amilyen: a gyengeséggel, a
hibákkal együtt, mert ez az igazi szeretet.
Jézus Krisztus szeretete betakarja és
eltörli a hibáinkat.

Az ifjúsági szövetség képviseletében
Gerstner Kornél köszöntötte az új házas-
párt. Üzenetének három fõ témája volt, a
hit, a hûség és a humor. Az egymásnak
szánt idõ fontosságáról is beszélt.

Rajtuk kívül még többen is köszöntöt-
ték õket versben, énekekben egyaránt. A
vacsora ideje alatt Veres Sándor testvé-
rünk gondoskodott a jó hangulatról. Köz-
ben Marján József testvér számolt be
missziós munkájáról.

Egy idézettel szeretném zárni beszá-
molómat, amit egyúttal útravalóul is szá-
nok az új párnak.

HÁZASTÁRSAK IMÁJA:
Uram, segits nekünk,
hogy mindig emlékezzünk arra a napra,
amikor megismerkedtünk,
és megszerettük egymást.
Segíts mindig meglátni
a jót a társamban,
és segíts, hogy közösen tudjuk
megoldani gondjainkat.

Segíts kimondani
egymás iránti érzéseinket,
és tudjunk bocsánatot kérni egymástól.
Uram, kezedbe adjuk házasságunkat.
Ámen

Boda Annamária

Örömünkre szolgát az elmúlt hóna-
pokban az is a gyülekezetünkben, hogy
vendégünk lehetett Zeffer Csaba testvér
Nagyváradról, aki a Félix Otthon nevû ár-
vaházban dolgozik Nagyvárad határában.
Igei szolgálatain kívûl beszámolt szóban
és képekkel az árvaház mûködésérõl, és
az õ szolgálatukról, melyet feleségével
együtt végez az árvaház keretén belül.

Egy másik eseményrõl is örömmel be-
szélünk, mely az akroni Lorántfy Idõsek
Otthonában történt. Testvérnõink és
testvéreink egy csoportja látogatta meg

CLEVELAND

A menyegzõi istentisztelet legszebb percei. Gyülekezetünk képviselõi a Lórántfy Idõsek
Otthonba látogattak. Az ukrajnai misszióba készülõ László Imre lp. szól a gyülekezethez.

együtt örömmel, kitartással végezhetjük
a munkát. Sajnos most, amikor az egyik
mûtéten már túl vagyok, a következõre
pedig néhány hét múlva kerül sor, én sem
lehetek ott közöttük, pedig milyen öröm-
mel tenném. Gondold végig testvérem,
milyen lehetõségeid vannak, és erõdhöz
mérten te is tedd meg azt, amit az Úr elvár
tõled. Tudjuk, hogy a jutalom nem marad
el. Mindazok, akik kiveszik részüket a
munkából, a pihenésben is sokkal na-
gyobb örömmel vehetnek majd részt.
Hitünk és reménységünk szerint a nyár
folyamán már birtokba vehetjük az
épületnek ezeket a részeit is.

Dan László
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SZÖVETSÉG
� 1. Azért legyen tehát az ív a felhõben,

hogy lássam azt és megemlékezzem az
örökkévaló szövetségrõl Isten között és
minden testbõl való élõ állat között, mely
a földön van.

� 2. Mostan azért ha figyelmesen hallgat-
tok szavamra és megtartjátok az én
szövetségemet, úgy ti lesztek nékem
valamennyi nép közt az enyéim; mert
enyim az egész föld.

� 3. Mózes pedig vevé a vért, és ráhinté a
népre, és monda: Ímé a szövetségnek
vére, melyet az Úr kötött ti veletek...

� 4. És ott vala az Úrral negyven nap és
negyven éjjel: kenyeret nem evett, vizet
sem ivott. És felírá a táblákra a szövetség
szavait, a tíz parancsolatot.

� 5. És monda az Úr Mózesnek: Ímé te
elaluszol a te atyáiddal, és ez a nép felkél,
és idegen istenek után jár … és elhágy
engem, és felbontja az én szövetségemet,
a melyet én õ vele kötöttem.

� 6. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok
megrendülnek; de az én irgalmasságom
tõled el nem távozik, és békességem szö-
vetsége meg nem rendül, így szól könyö-
rülõ Urad.

� 7. De nem hallották, még fülöket sem haj-
tották arra, hanem ment kiki az õ gonosz
szívének hamissága után, és rájok
szabtam e szövetségnek minden igéjét, a
melyeket azért parancsoltam, hogy
megcselekedjék, de nem cselekedték.

� 8. Ímé, eljõnek a napok, azt mondja az
Úr; és új szövetséget kötök az Izráel
házával és a Júda házával. Nem ama
szövetség szerint, a melyet az õ atyáikkal
kötöttem … Hanem ez lesz a szövetség, …
Törvényemet az õ belsejökbe helyezem,
és az õ szívökbe írom be, és Istenökké
leszek, õk pedig népemmé lesznek.

� 9. Mert ez az én vérem, az új szövetségnek
vére, a mely sokakért kiontatik bûnöknek
bocsánatára.

� 10. És ezért új szövetségnek a közbenjá-
rója õ, hogy meghalván az elsõ szövet-
ségbeli bûnök váltságáért, a hivatottak
elnyerjék az örökkévaló örökségnek
ígéretét.

A megfejtéseket március végéig várjuk.

éreztem, hogy ez nem volt véletlen, ha-
nem az Úr rendelte ki, hogy melyik
bibliai részt olvassuk ugyanazon a
napon.Jó tudni, hogy a Mindenható
odafigyel ilyen kis részletekre is.

A lelkipásztorral együtt megláto-
gattam néhány falusi gyülekezetet is és
igyekeztem rávenni a gyülekezeti veze-
tõket, hogy csatlakozzanak a BBI-hoz.
Az egyik imaház falán láttam egy érdekes
festményt, Jézus bemeritését ábrázolta.
Sajnos nem tudom mindenkinek elkül-

deni a fényképet, de ha szeretnétek látni
új képeket és hallani hang felvételeket,
menjetek rá a

www.evangeliumihirnok.net magyar
web lapra vagy a

www.tikvatcleveland.com angol
nyelvû web oldalra.

Január elején sikeres szemináriumot
tartottunk a tanároknak. A Freetown-i
BBI vezetõje és a Szövetség missziós tit-
kára tartott elõadásokat arról, hogyan
tanitsunk felnõtteket. Ezután elkezdtük
az elsõ nyolc hetes BBI tanfolyamot a
hallgatóknak. Én Ószövetségi Bevezetést
tanitok.

Hetente egyszer egy kis csoport a ve-
randámon tanulmányozza Isten igéjét. A
lekipásztor felosztotta a gyülekezetet hét
csoportra és megkért, hogy foglalkozzak
az egyik csoporttal. Remélem, hogy nem-
csak gyülekezeti tagok fognak jönni a
Bibliaórára, hanem azok a tinédzserek is
akik minden délután és este a környéken
gyülekeznek. Az utca football “egyesü-
lete” már megkért, hogy vegyek nekik
egy labdát. Szeretném ha fiatalabb len-
nék, és tehetségesebb sportoló, hogy
ilyen módon is elérhetném ezeket a fia-
talokat. ...

Az interneten az egész levél olvasható.
Miszionáriusunkat támogatja, aki meg-
veszi a nemrégen megjelent könyvét,
vagy ha anyagilag is segíteni tud, a
szövetségi pénztárosunkhoz küldi céla-
dományát. Minden nap imádkozzunk
Füredi Kamilláért! (szerk)

Makeni, 2007 january 15.

A Makenit átszelõ fõút egyik oldalán
egy kis jelzõtábla hivja fel a figyelmet a
Prince of Peace (Béke Fejedelem) Bap-
tista Gyülekezetre. Amikor megérkeztem
Makenibe, ez a gyülekezet fogadott a
legnagyobb lelkesedéssel. A lelkipásztor
minden nap meglátogatott, és nagy
igyekezettel segitett, hogy minél elõbb
otthonra találjak. A Nõi Kõr tagjai
elárasztottak ajándékaikkal, kaptam egy
fehér csirkét, fél tucat tojást, egy zsák
édes krumplit, egy kosárnyi
narancsot, grépfrútot és
mandarint. Meglepetésemre
az énekkar négy szólamra
énekelt ismert régi énekeket
és újakat is.

A Béke Fejedelem Gyüle-
kezet egy egyszerû, pony-
vával körülvett sátorban gyûl
össze. A nyitott “ablakok-
ból” , azaz a felhúzott sátor-
lapokon keresztûl az isten-
tiszteletre összegyültek sze-
me gyakran rátér egy közeli
épület alapzatára. Nõk és
férfiak minden vasárnap
versenyeznek, hogy ki ad
többet az imaház épitkezésre. A gyüle-
kezet szeretne átköltözni az új imaházba a
jövõ évben.

A Makeni-i egyházkerület szeretet
vendégséggel fogadott. Kijelölték a kör-
zet egyik lelkipásztorát, hogy velem
együtt dolgozva vezesse a helyi BBI
tanfolyamot. Számbavettük azokat, akik
alkalmasak arra, hogy tanitsanak és
összegyüjtöttem a jelentkezési lapokat.

November végén elõkészitõ tanfo-
lyamot kezdtem a BBI hallgatókkal, ez
tulajdonképpen Biblia olvasó és forditó
gyakorlat volt. Hetente kétszer össze-
jöttünk, és több órán keresztül hangosan
olvastuk a Bibliát. Egyik este a Nõi kör is
csatlakozott hozzánk és a kedvükért
minden verset leforditottunk Kriora.
Néhány nõtestvér nem tud olvasni.
Számukra különösen hasznos volt, hogy
hosszú történeteket hallhattak a Bibliából
nemcsak egy rövid igeszakaszt a pré-
dikáció elõtt.

Nemrég fejeztük be a Mózes elsõ
könyvét, a Példabeszédeket, Máté evan-
géliumát, és a Rómaiakhoz irott levelet.
Az Új Évben folytattuk Mózes második
könyve, Ézsaiás, Márk evangéliuma és a
Korinthusiakhoz irott levél olvasásával.
Van, amikor az egyik könyvbõl egy kicsit
többet olvasunk. Igy sosem tudom, hogy
mit fogunk pontosan egy este olvasni.

Egyik alkalommal, amikor Abrahám
történetét olvastuk, úgy adódott, hogy
éppen a Rómaiakhoz irott levél 4. része
jött sorra, ahol arról olvastunk, hogyan
igazult meg hite által Ábrahám. Azonnal

Azért szeretem lapozgatni a Bibliát,
mert a legfõbb értékeket, az alapigaz-
ságot tartalmazza, mert minden élet-
helyzetben és élethelyzetre megoldást ad,
és mert hiszem ami benne van.

Kovács István, Vác

Azért szeretem lapozgatni a bibliát,
mert eligazítást ad az élet minden terü-
letére. Mert ez az élet könyve, mert ez
hasznos. Ha megtartjuk a benne tanul-
takat, megmenthet a kárhozattól.

Hufnágel Zsolt, Soltvadkert

FÜREDI KAMILLA MISSZIONÁRIUS LEVELÉBÕL



Send Form 3579 to Gospel Messenger, Subscription Manager,
12409 DEVOE ST., SOUTHGATE, MI 48195 USA

POSTMASTER:

PERIODICAL

POSTAGE

PAID

(USPS 716-300) 12. oldal 2007. február

szól a házassági problémákról és a kicsi-
nyeinkkel való foglalkozás témakörében
is. Az egész évre olvasmányokat kínáló
kalendáriumot sok szeretettel ajánlja
minden testvérnek a könyv szerkesztõje:

Marosi Nagy Lajos
Megrendelés a budapesti baptista

kiadónál. +36-1-352-9993

ÁTRAGYOG-E
RAJTUNK?

Benéz a nap a templomablakon.
Átragyog a színes ruhájú
tizenkét férfialakon.
Tarka foltokat vet a padsorokra,
s a kisfiúra édesanyja mellett.
Az nézi egy ideig álmélkodva
a szép mozaik templomablakot,
a tizenkét sugárzó alakot.
Aztán kérdez, legrosszabbkor talán.
Megkérdi: ,,Kik azok, édesanyám?’’

Tart még az igehirdetés.
Édesanyja csak arra figyel.
S a kis kérdezõt súgva, hirtelen
egyetlen szóval csendesíti el:
,,Keresztyének!’’
S hangzik tovább a prédikáció,
szól az orgona, zeng az ének.

,,Gyerekek!’’ - vetõdik fel hittanórán
néhány nap múlva váratlan a kérdés:
,,Milyen emberek a keresztyének?
Ki mondja meg nekem?’’
S a kis csapat nagy igyekezettel
töri a fejét a feleleten.

Aztán egy kisfiú jelentkezik.
- Tanítója ilyen feleletet
egyhamar újra aligha kap. -
,,A keresztyének olyan emberek,
akiken átsüt a nap!’’

Milyen gyermeki, igaz felelet!
Lehet-e annál drágább feladat,
mint hogy rajtad, rajtam,

mindegyikünkön
átsüssön-ragyogjon a Nap?!
Átragyogjon sötét világba,
és beragyogjon sötét szíveket!
Nem, ennél szebb feladat nem lehet!

Kísérjen hát egyre a kérdés
tovatûnõ évek alatt:
Átragyog-e, átsüt-e rajtad,
átragyog-e rajtam a Nap?!

Túrmezei Erzsébet

MEGJELENT A
KALENDÁRIUM

a Múlt, Jelen, Jövõ Baptista Naptár
2007. évi száma. Február 4-én, a baptista
világszövetség (és a magyar baptisták
világszövetsége) vasárnapján már kézbe
vehetjük a magyarországi baptisták ha-
gyományosan megjelenõ kalendáriumát.

A 2007. évi kiadvány fontos gondo-
latokat közöl az Úrnak tett fogadásaink,
felajánlásaink és az odaszentelt élet
témakörében, Mészáros Kornél lelki-
pásztornak, a baptista egyház fõtit-
kárának tollából. Ezt illusztrálja a színes
borítón Kosztics József roma képzõmû-
vész alkotása is, az “Áldáskérõ anya
gyermekével”.

A szerkesztõ ezúttal is arra törekedett,
hogy minél több lelki épülést szolgáló
írással gazdagítsa a baptista olvasókö-
zönséget. Olvashatunk a csodálatos
halfogásról, Péter apostol két levelérõl.
Tanulságos a két különbözõ korban
született elbeszélés, Karinthy Frigyes és
Füller Tímea írása, amely a nagypénteki
eseményekhez kalauzolja el olvasóit.
Kilenc lelkipásztor elemzi az Úr Jézus
példázatait “Igemagyarázatok tanulsá-
gokkal” alcímmel. Természetesen elma-
radhatatlan része a kalendáriumnak az
“Éveink, napjaink, híreink” rovat, amely
sok fényképpel és beszámolóval tájékoz-
tatja olvasóit a baptista egyház 2006-ban
történt eseményeirõl. Tanulságos írás

GYENGÉK IMÁJA
Jó Uram, aki egyként letekintesz
bogárra, hegyre, völgyre,
virágra, fûre, szétmálló göröngyre, -
Te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz
csak nagyon-nagyon gyönge.

Mert pókháló és köd a szív,
selyemszõttes az álom,
pehelykönnyû s szinte-szinte semmi
s én erõtlen kezem
még azt sem tudja Hozzádig emelni.

De azért vágyaim ne dobáld a sárba,
ami az Óceánnak
legdrágább, legkönnyesebb gyöngye!
Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz,
csak gyönge, nagyon gyönge.

Dsida Jenõ

A bûnös vágy elutasítása
Máté 5,27-30

Sokszor elgondolkoztatott már az a
jellemzés, amivel a Biblia Jóbot bemu-
tatja nekünk: “feddhetetlen és becsületes
ember volt, félte az Istent, és kerülte a
rosszat” (Jób 1,1 - új ford.). Sokszor
könnyû elfeledkezni arról, hogy nekünk
is nagy segítség a feddhetetlen, becsü-
letes és tiszta élethez, ha kerüljük a
rosszat.

Hogyan lehet elkerülni a paráznasá-
got, ha minden médium a szabados
gondolkodást, szemléletmódot sugároz-
za felénk? Hogyan tarthatjuk távol ma-
gunkat a kihívástól, ha az emberek
öltözködése és viselkedése, az újságok és
filmek képei lépten-nyomon tolakodó
módon ébresztgetik bennünk a kíván-
ságot?

Valóban nem tudunk minden kísértést
elkerülni, ám ha õszinték vagyunk ön-
magunkhoz, be kell ismernünk, hogy
vannak a kívánságnak olyan forrásai,
amelyeket könnyen el lehetne hagyni.
Lemondhatunk egy-egy magazin megvá-
sárlásáról, tv-mûsor megnézésérõl, rá-
dióadás meghallgatásáról stb.

Bár sokan körülöttünk “erkölcsi érzé-
kükben eltompulva, gátlástalanul min-
denféle tisztátalan tevékenységre vete-
medtek nyereségvágyukban. Ti azonban
nem így tanultátok a Krisztust; ha va-
lóban úgy hallottatok róla, és kaptatok
felõle tanítást, ahogyan az megvalósult
Jézusban.” (Ef 4,19-21)

Hajnal Zoltán (Áhítat 2007)

ÁHÍTATOS PERCEK


