
14. oldal 2008. július

„Szeret az Úr, azért nincs még végünk,
mert nem fogyott el irgalma…” (JerSir
3:22).

Patrick J. Buchanan legújabb könyve,
a „Churchill, Hitler, and the Unneces-
sary War, How Britain Lost Its Empire
and the West Lost the World” (Crown,
2008) nagy sikerre számíthat a magyar
könyvpiacon is. Lényegesen eltér a „mi
lett volna, ha”-féle játékos próbálkozá-
soktól a múlt fordulópontjainak átrende-
zésére. A XX. század történelmének a
tragédiáit két nagyhatalomnak, a letûnõ
Brit világbirodalomnak, és az Egyesült
Államoknak a számlájára írja, mert - a
szerzõ szerint - kétszer is, elkerülhetõ
világégést okoztak. Buchanan a majdnem
elfelejtett, és a – véleményem szerint ma
már lehetetlen – elszigetelõdési politika
híve. Dicséretes, hogy amerikai politikus
létére Trianont is megemlíti; méltányta-
lannak tartja Magyarország és a magyar-
ság feldarabolását. Köszönjük; jobb
késõn, mint soha.

Lesznek, akik nagy ovációval fogad-
ják majd a történelemnek ezt az újraérté-
kelését. Az ilyen revízió vigasz egyesek-
nek, míg újabb muníció másoknak, éppen
annak a két népnek az elmarasztalására,
amely – ha következetes lenne a szerzõ –
fölöslegesen nagy áldozatot hozott ezek-
ben a háborúkban. Ennyit a könyvrõl,
amit mindezek ellenére is érdemes elol-
vasni.

Ki ne tudná, hogy egy másféle husza-
dik században másképpen alakult volna a
magyarság élete is? Az elsõ világháború
elõtt kivándorolt magyar munkásoknak
lett volna hova hazamenni, hogy össze-
gyûjtött pénzükön megvegyék a kis
földet, amiért egy idõre készek volt ott
hagyni a hazát. Nem kellett volna a
„dipi”-nek sem újra költözni a következõ
háború borzalmai elõl és után. Jalta nem
fialt volna rabnemzeteket Kelet-Európá-
ban, és a nyugatnál is gyorsabban fej-
lõdött volna egész Európa a hidegháború
félelmeitõl mentesen. Erdély kincsei és a
múlt század eleji magyar oktatás remekei
a magyarság szolgálatában maradhattak
volna. Sorolhatnánk napestig, hogy
mi-lett-volna ha, de hiába. Csak még
egyet: százéves szövetségünk élete is
másképpen alakult volna egy másféle
huszadik században…

Valószínû, hogy nem lennénk. És
ezzel elérkeztünk ahhoz a ponthoz,
ahonnét a hívõ ember, és csak az Úr népe,
más perspektívából látja a történelmét.
Szövetségünk létrejöttének a századik
évfordulójához érkeztünk. Nézzük csak,
hogy mi is történt velünk?! Tragédiák
mentén megtapasztalt vezettetés, félel-
meket váltó áldások, próbákkal erõsített
hit, üldözésben tanult szeretet, idegenben

A 2OO éves Regent úti Baptista
Gyülekezet szélesre tárta az imaházajtót,
hogy befogadja az ünnepségre érkezõket.
Barátok, rokonok, különbözõ gyülekeze-
tek tagjai megtöltötték a kb. 3OO férõ-
helyes nagytermet. A 12 végzõs hallgató
elfoglalta a helyét a szószék mellett. Két
éves tanulmányuk befejeztével heten
kaptak lelkipásztori diplomát, öten pedig
bizonyítványt. Nagyon hálás voltam az
Úrnak, hogy én bocsáthattam ki a
hallgatókat a szolgálatra imádsággal.

Makeniben még várni kell a diploma
kiosztásra, a BBI hallgatók itt kb. egy fél
év mulva fogják befejezni a tanulmá-
nyaikat. A Lunsár-i és a Fintonia-i cso-
portnak sokat kell majd dolgoznia a
záróvizsgákig, ezeken a helyeken nemrég
kezdtük el a BBI-t. Nem mindig könnyû
odafigyelni, mi is történik minden egyes
helyen, ahol már van BBI, de azért a
munka szépen halad. Remélem még
ebben az évben sikerül beindítani a Biblia
Iskolát egy ötödik helyen is.

A Béke Fejedelem gyülekezet telkével
kapcsolatos határvita, amelyrõl elõzõ
levelemben írtam, békésen rendezõdött.
A pofozkodó iskola igazgató bocsánatot
kért a lelkipásztorunktól és ezzel elkerül-
te a kb. 7 éves börtön büntetést. Állami
hivatalnokok felmérték a telket, és kije-
lölték a határokat. Így tovább foly-
tathattuk az ásást, mert az árok a mi
telkünkre esett.

A száraz évszak végéig sikerült össze-
szednünk minden anyagot, amely szük-
séges volt a jövendõbeli imatermünk
lebetonozásához. Hála legyen az Úrnak,
a 210 zsák cementet el tudtuk raktározni
abban a két teremben, amelyet az ame-
rikai magyar baptista testvérek segítsé-
gével fel tudtunk építeni.

Végre elérkezett a betonozás várva
várt napja. Az egész gyülekezet kivonult,
és sokan jöttek segíteni más gyülekeze-
tekbõl is. Sajnos az a kevés víz, amit
elõzõ nap be tudtunk készíteni a betonke-
veréshez, nagyon hamar elfogyott. Az
imaháznak nincs saját kútja és a száraz
évszakban a városi vízvezetékekbõl is
csak a levegõ folyik. A tüzoltók igérték,

hogy hoznak vizet, de elrom-
lott az autójuk. Délután négy
órakor tudtak vizet szivaty-
tyúzni a város melletti folyó-
ból, azonban legnagyobb
meglepetésünkre egy kórház-
nak vitték el a vizet. A tüzoltó
parancsnok azt monta, hogy
sürgõsen hívták õket a kór-
házból. Szükség volt a vízre
egy életmentõ mûtéthez.

A tûzoltóra várva a gyer-
mekek mozgósították magu-
kat. Egész nap õk hordták a
vizet egy közeli patakból.
Nem tudom pontosan, hány
vödör viz kellett a 210 zsák

is otthonra lelõk élményeivel gazdagodó
magyar baptista gyülekezetek jöttek létre
Észak-Amerika nagyvárosaiban. Százév-
nyi áldás igés üzenetekben, evangéliumi
magvetésben és még a hívõket is meglepõ
aratásban az, aminek az ünneplésére
sarkall minket a történelmünk is. Egyé-
nek, családok, gyülekezetnyi ember fájó
eseményekkel megterhelt múltját mosta
át a kegyelem. Az emigráns hívõk nem
csak menekültek, de menekítettek is. Az
etnikus gyülekezetnek is helye van Isten
Országában, így a mi kis szövetségünk-
nek is. Az amerikai-magyar hívõ is teljes
jogú szolgatárs a Szentlélek most folyó
munkájában.

Érdemes az ószövetség népétõl elta-
nulnunk a Buchananénél jóval többre
vezetõ, hívõ történelem-szemléletet. A
zsidóság történelmében is vannak tragé-
diák; több mint a miénkben. Mégis, náluk
az emlékezés mindig a hálaadás része.
Nem felejtik a melléfogásokat, a kerülõ
utakat, az engedetlenség következmé-
nyeit sem, de a jelenben megélt kegyel-
met soha nem cserélnék fel egy másféle
történelemre. Isten szeretete teszi azt,
hogy a jelenünk mindig jobb a múltunk-
nál. „Boldog nép az, amely tud neked
ujjongani, amely orcád világosságában
járhat, Uram!” (Zsolt 89:16)

Novák József

Az elsõ diploma kiosztás
Nincs semmi különös egy diploma

kiosztásban. Több millióan kapnak diplo-
mát minden évben az egész világon. De
itt Sierra Leonében, tíz éves polgár
háború után különleges alkalom volt,
hogy szolgálati utukra bocsájthattuk a
Freetown-i BBI csoport elsõ végzõs hall-
gatóit. Áldott legyen a mi Urunk, a
Mindenség Királya, aki életben tartott,
támogatott, és segített, hogy megérjük a
diploma kiosztó ünnepség napját.

VALÓBAN ?
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cementhez. Nagyon sok, de a gyerekek
nagyon szorgalmasak voltak, így két nap
alatt be tudtuk felyezni a betervezett
munkát.

Az imaházépítés következõ szakasza
lesz a falak felhúzása, ezzel azonban még
várnunk kell. Nemcsak azért, mert
megérkezett az esõs évszak, hanem azért
is, mert a betonozás kimerítette minden
anyagi fedezetünket.

Kérlek továbbra is imádkozzatok
- A BBI tanáraiért és hallgatókért
- Egy használható használt autóért
- A Béke Fejedelem Gyülekezetért.
- Az imaházépítkezésért
- Jó egészségért és biztonságos közle-

kedésért
- Ezen a szombaton a Sierra Leoneiek

ismét választanak, ez alkalommal a
városok helyi vezetõit. Kérlek imádkoz-
zatok békés választásokért.

Mire ezt a levelet el tudom küldeni,
tudom, a tengeren túl sokan már lázasan
készülnek az Amerikai Függetlenség
Napjára. Igy mindenkinek kívánok na-
gyon kellemes hétvégét. Isten áldja Ame-
rikát! Isten áldja az Amerikai Magyar
Baptista Szövetséget, amelyik néhány hét
múlva tartja 101. Közgyülését. Isten
áldjon mindenkit, aki ezt a levelet imád-
kozva olvassa és így megosztja az afrikai
munka terhét.

Áldjon meg az Úr Téged, és tartson
meg Téged... Testvéri üdvözlettel,

Füredi Gabriella Kamilla

énekkar szolgálata. Régen hallott szép
énekeinket elevenítették fel Bokor Barna
testvér vezetésével, majd a férfikar adott
elõ egy spirituálét. A fúvós zenekar
Dimény Sándor vezetésével szolgált.

Az igehirdetés szolgálatát Püsök Dá-
niel lelkipásztor végezte. Konferenciánk
jelmondata Jézus mondása: „Én vagyok
az út, az igazság és az élet.” Az elsõ ige-
hirdetés arról szólt, hogy Jézus az út,
egyedül õáltala juthatunk el az Atyához.
Életünk útjai különbözõek, de csak
egyetlen út az, amely az örök életre visz.

Az ige üzenete komoly megszólítás
volt a szívek részére, amelyre a felhangzó
imádságokban volt a felelet. Majd a ze-
nekarral együtt énekeltük: „Hûséged
végtelen, Uram, hozzám!”

Így volt ez 48 éven át, ezt tapasztaljuk
a konferencián is. Áldott legyen az Õ
neve! A szép napot a tábortûz melletti
énekléssel zártuk.

Oláh Lné

Vasárnap az imaórát ifj. Bákai István
vezette, igét hirdetett dr. Mészáros
Kálmán tv. A tiszteletet úrvacsorával
zártuk. Az esti alkalom sok szolgálata
után Herjeczki Géza hirdette az igét.

A táborban ezen a hétvégén kellemes
meglepetésben és nem várt áldásokban
volt részünk. Meglepetést fõleg a nagy
létszám okozott, mert elõzõleg sajnálattal
gondoltunk arra, hogy ez évben sokan
hiányoznak majd készülve a hosszú
chicagói útra. Igaz, hogy sokan nem
jöhettek el emiatt, de teljes létszámban itt
voltak még a gyermektáborozás résztve-
või, és részben megérkeztek az ifjúsági
táborozók is. Örömmel üdvözöltük azon-
túl a régi, hûséges konferenciázó testvé-
reket is. Szombat estére minden szállás
megtelt (az épületeken kívül 10-12 sátor),
de nagy örömünkre megtelt a kápolna is.

A konferenciát szombaton délben nyi-
tottuk meg, zászlós felvonulással, fúvós
zenekarral. Azután összegyûltünk a
kápolna elõtti téren, ahol a jubileumra
érkezett és e konferencián is résztvevõ dr.
Mészáros Kálmán, a Magyarországi Bap-
tista Egyház elnöke igével köszöntötte az
egybegyûlt testvériséget, majd dr. Faze-
kas László nyug. lp. imádkozott.

Ezt követte a zászlófelvonás, miköz-
ben fúvós kísérettel elénekeltük hazánk
és két fogadó-hazánk himnuszát, végül a

baptista himnuszt: Feltámadt Hõs, ó dics
Neked!

Az ünnepélyes megnyitás után bevo-
nultunk a kápolnába és meghallgattuk a
gyermekek beszámolóját és lelkes ének-
lését. Szép eredménnyel zárták a gyer-
mekhetet. Gyönyörködhettünk kiállított
rajzaikban és munkáikban is. A konferen-
cia elsõ istentisztelete szombat este volt.
Dr. Herjeczki Géza detroiti lp. volt a
házigazdánk, úgyis, mint volt torontói
pásztor. Szeretettel köszöntötte a vendé-
geinket: dr. Mészáros Kálmán elnök
testvért, Bokor Barnabás nagyváradi
karnagyot, Dimény Sándor krasznai
zenekarvezetõt, ifj. Bákai Istvánt, teoló-
giai oklevele elnyerése alkalmából, és a
torontóiak vendégét Püsök Dánielt, a
tordai körzet lelkipásztorát. Köszöntötte
azokat a fiatalokat, akik már a nemzet-
közi ifjúsági táborozásra érkeztek. Jól
esett látni a lányok és fiúk lelkes örömét.

Az esti szolgálatokat Gerstner Kornél,
az Ifjúsági Szövetség elnöke vezette.
Hallottunk bizonyságtételt, verset és
valóban lélekemelõ volt az összevont

RÁMA - 48. Bibliai Konferencia - július 5-6.

Vasárnap délelõtti képek: a gyermekek szolgálata, dr. Mészáros Kálmán tv. igét hirdet
és csoportkép a kápolna elõtt - ülõ sor: a 48 éves tábor legrégibb munkásai.

SIERRA LEONE...
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KERESZTREJTVÉNY

A mellékelt ábra vízsz. 1. és 59.
soraiban egy bibliaverset rejtettünk el.
Ezt kérjük beküldeni a pontos igehellyel
együtt legkésõbb 2008. szeptember
1-ig!

VÍZSZINTES:

1. Az igevers elsõ része. 12.
Csajághy ...; Vörösmarty Mihály
felesége vol t . 13. Bánatos . 14.
Gyúródeszka, tájszóval. 16. Ifjúsági
magazin, röviden. 17. Párizsi metró.

18. Török férfinév. 19. Idõpontot
halasztgat. 21. Nissan-típus. 22. Község
Pécs közelében. 24. Lendület. 26. ...
Blas de Sant i l lana his tór iá ja ;
Alain-René Lesage francia író mûve.
28. Tovaszalad. 30. A végén nyom! 32.
A férfi párja! 33. József második fia
(1Móz. 41:52). 35. Lévita, Elkána fia
(1Krón. 6:25). 37. Minden nóta vége!
38. Holland gépkocsijelzés. 39. Japán
rizsbor. 40. ... Kamp; Jules Verne egyik
regényhõse. 42. Elgázol. 44. Kar,
angolul . 46. San . . . ; USA-bel i
fesztiválváros. 47. Hunor és Magor
anyja. 49. ... et nefas; megengedett és
nem megengedett dolog, jog és
jogtalanság, latin kifejezéssel. 51. Lám.
52. Lemezdarab! 53. Fiókát világra hoz.
55. Határpont Júda északi részén,
Jeruzsálemtõl északnyugatra (Józs.
15:10). 58. Frédi rajzfilmbeli felesége.
59. Az igevers második része.

FÜGGÕLEGES:

1. Férfi Áser törzsébõl (1Krón. 7:39).
2. Salamon szolgája, akinek utódai
hazatértek Egyiptomból (Ezsd. 2:56). 3.
Így nevezték Lisztrában Barnabást

31. Abdon atyja (2Krón. 34:20). 34.
Bútoralapanyag is lehet. 35. Egykori
indián nép, a csokoládé feltalálója. 36.
Húszezer... a tenger alatt; Jules Verne
ifjúsági regénye. 39. Tüskés állat. 41.
Álmos anyja. 43. Vízzel megtisztít. 45.
Svéd város. 48. Istenfélõ. 50. Pan társa.
52. Az orrához. 54. Csónakgerinc. 56.
Az ezüst vegyjele. 57. Új-zélandi
gépkocsijelzés.

Készítette: Meleg Dávid

God sees our life from beginning to
end. He may lead us through a storm at

(ApCsel. 14:12). 4. Orbán, becézve. 5.
Észak-atlanti szervezet, röviden. 6. Néma
jós! 7. Zsidó férfi, aki elbocsátotta idegen
feleségét (Ezsd. 10:27). 8. Jerry társa. 9. A
végén nyom! 10. Üres gyomor teszi.

11. Pietro...; olasz író, költõ, publicista,
esztéta (1492–1556). 15. Bosszúság,
kellemetlenség, latin eredetû szóval. 20.
Nem használ, sõt! 23. A Micimackó
írójának egyik személyneve. 25. Telepes
növény. 27. Szónoklattan. 29. Eredeti fájl!


