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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

ra. Úgy néztünk mi gyermekek rájuk,
mint pátriárkákra. Az a viselet nekünk
érdekes volt, õk meg ragaszkodtak hoz-
zá. Mikor végig mentek a falun, volt
eset, hogy megszólítottak: kinek a gye-
reke vagy? Két dologra gondoltunk:
vagy valamit jót tettünk, s meg akart
dicsérni szüleinknek, vagy az ellen-
kezõje. Attól meg már tudtuk, hogy mit
várhatunk. Hát mondtuk. Ez a régi em-
lék jutott eszembe, amikor a témát:
hovatartozásunk, megkaptam.

Az énekkar már tegnap este énekelte,
boldog örömmel: „Ahhoz a nyájhoz tar-
tozom, mely Jézusé.” Micsoda bizony-
ságtétel! Novák testvér ma reggeli szol-
gálatából megértettük, hogy a Krisztus
gyermekei a Szentlélek által fölkenve
tanúskodnak a teremtõ, gondviselõ,
mindenható Istenrõl.

A mostani alapigénk pedig ez: „az õ
népe és az õ legelõinek juhai vagyunk.”

Hadd olvassak ehhez még egy két
helyrõl, elõször a Mózes 2. könyvébõl:
”Az Úr pedig megy vala elõttük nappal
felhõoszlopban, hogy vezérelje õket az
úton, éjjel pedig tûz oszlopban, hogy
világítson nékik, hogy éjjel és nappal
mehessenek. Nem távozott el a felhõ-
oszlop nappal, sem a tûzoszlop éjjel a
nép elõl.” (2 Móz 13:21-22)

Aztán azt az igét, ahol Isten embere,
Mózes, maga is rácsodálkozik, s népé-
nek a szívébe, ajkára, elméjébe vési a
lélek által ezeket a szavakat: „Boldog
vagy Izrael. Kicsoda olyan mint te? Nép,
akit az Úr véd, a te segítségednek pajzsa
és aki a te dicsõségednek fegyvere! Hí-
zelegnek majd néked a te ellenségeid és
te azoknak magaslatait taposod.” (5
Móz 33:29)

Három irányba szeretnék utalni rövi-
den ez ünnepi percekben, a 100 esztendõ
alkalmából.

Elõször arra a szent bizonyosságra,
ami Isten népét betölti: tudja, hogy
hova tartozik!

Ha tudtuk azt gyermekkorunkban,
hogy kinek a fia, lánya, gyermeke va-
gyunk, tudjuk azt ma is! Lelkileg is kell
tudnunk legalább annyira, hogy kié va-
gyunk, hova tartozunk! A gályarabok
énekének egyik sora így hangzik: „ör-
vendj mindig és vigadj, emlékezz, ki
népe vagy!” Igénk így határozza meg
ezt: az Õ népe vagyunk! Minden ünnep-
lésünk bizonyságtételünk így kezdõdik.
Az õ népe vagyunk. Olyan jól esik a
bizonyságtétel.

Mózes sokmindent mondhatott volna
e néprõl, a 40 esztendõrõl, de nem ezzel
foglalkozik. Boldog vagy Izrael –
mondja. Isten népe, Isten tulajdona.
Tetszett az Istennek, hogy kiválasszon
titeket, nem érdemért, nem mert mi
magunkban különbek lennénk mint
mások. Tetszett az Istennek, hogy mel-
lettünk döntsön. Tetszett az Istennek,
hogy szent Fiában emberré legyen és
megváltson bennünket, elveszett bûnö-
söket és megszólítson. Mi pedig vála-
szoltunk az õ megszólítására, és meg-
vallottuk örömmel, bizonyossággal,
hogy az õ népe vagyunk.

Gyermekkoromban 3-4 ember volt a
községünkben, akik olyan egy darabból
állló ruhát viseltek. Tudjátok milyen ez;
régi idõkre gondoljunk, akár egy Toldi-

folytatás a 3. oldalon

A TARTALOMBÓL
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Centenáriumi sorozat (8)
Meghívó a jubileumi közgyûlésre
100 éves a detroiti gyülekezet
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Békevár, Melbourne, Detroit
Levél Sierra Leone-ból
100 éve halt meg Oláh Lajos lp.
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JÖJJETEK, ÜNNE-
PELJÜNK EGYÜTT!

“A nagy örömünnep éve ez.”
(3 Móz 25:11a )

Szövetségûnk életében elérkeztünk a
100. határkõhöz. Ünnepi alkalmunkra
július 18-20 között, a Chicago melletti
Wheatonban, a Billy Graham Centerben
kerül sor. Amerikai Magyar Baptista
népûnk számára a 2008. esztendõ való-
ban „nagy örömünnep éve“. Chicagói
testvéreink, fõképpen Szabó István fõ-
titkár testvér sok fáradságos munkával
elintézte, hogy igen jutányos áron,
kellemes körülmények között együtt
ünnepelhessünk.

Száz esztendõ nem kevés idõ az
Észak Amerikai Magyar Baptista Szö-
vetségünk életében! Sok vihar és még
több áldás, Isten kegyelmének kiáradása
szinezi ezt az évszázados idõt, melynek
megünneplésére készülünk. Az Álla-
mokban szórványban élõ népünk vala-

AZ Õ NÉPE, LEGELÕINEK JUHAI VAGYUNK!
Kulcsár Sándor lp. igehirdetése, elhangzott a detroiti gyülekezet 100 éves jubileumán

folytatás az 5. oldalon
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Az évközin kapott megbízás alapján
két gyönyörûséges gondot szeretnék
ezúttal megismertetni olvasóinkkal.

A kettõ kapcsolódik is egymáshoz.
Elõször az év legnagyobb szövetségi

eseményét említem, a százéves, jubileu-
mi konvenciót.

Miért nevezem gondnak ezt a szép
alkalmat? Elõször is, mert alapos gondos-
sággal, sok fáradsággal, munkával ké-
szítjük elõ – hiszen azt szeretnénk, hogy
mindenki számára emlékezetes, szép és
áldásos alkalom legyen az. De azért is
gond, mert sok kiadással jár. Szövet-
ségünk számára is és a közgyûlésre
készülõ testvérek, például nagycsalá-
dosok számára. A 114 dolláros részvételi
díj nagyon kedvezményes ár a két éj-
szakai szállás és a 7 étkezésért, de ha egy
családból többen jönnek – az utikölt-
séggel együtt már jelentõs kiadás lehet.
Ennek enyhítésére úgy határoztunk, hogy
egy családból maximum 3 felnõttnek kell
fizetni, azon fölül a gyermekeknek (vagy
az esetleges nem keresõ felnõtteknek)
nem kell fizetni – az õrájuk esõ kiadáso-
kat szövetségünk fizeti ki az ellátást
biztosító Billy Graham Centernek.

Mivel azt gondoljuk, hogy olvasóink
között lehetnek olyanok, akik szívesen
támogatnák szövetségünket abban, hogy
ilyen segítségben részesítse a nagycsalá-
dosokat, lehetõséget biztosítunk célada-
kozásra. Megnyitunk egy „100 éves a
szövetségünk” alapot, amibe külön nyil-
vántartjuk a céladakozásokat. Gyüleke-
zetek és személyek egyaránt küldhetnek
csekket (megjelölve rajta a célt) szövetsé-
gi pénztárosunkhoz, Drescher testvérhez.

Lehetnek olyan olvasóink is, akik
szeretnének ugyan eljönni, de mert nem
tudnak, adakozásukkal másoknak teszik
lehetõvé azt. Azután az óhazából is
lesznek vendégeink, akik szintén rá
lesznek utalva segítségünkre. Szeretettel
kérjük hát a testvérek adakozását a „100
éves a szövetségünk” alapba.

Egy másik gyönyörûséges gondunk a
közgyûlést megelõzõ Nemzetközi Ifjúsá-
gi Találkozóra, Rámába érkezõ fiatalok-
kal kapcsolatos. Magyarországról és
Erdélybõl, s lehetséges, hogy a többi
társszövetségbõl is érkeznek fiatalok erre
a táborozásra. Szövetségünk fedezi az
ittartózkodásukkal kapcsolatos kaidáso-
kat – úgy a táborban, mint a közgyûlésen.
Ez várhatóan egy jelentõs kiadás lesz,
melyre nézve szintén szívesen fogadunk
segítséget. Erre a célra „Ifjúság” meg-
jelöléssel küldhetünk adományt.

A hely elfogyott, de szívesen adunk
részletesebb tájékoztatást pl. telefonon is
errõl a két gyönyörûséges gondunkról.

Ki tud segíteni?  (szerk)

Centenárium
Jubileumi Közgyûlés
Billy Graham Center

Wheaton, Illinois
2008. július 18-20.

Szeretettel várjuk!
Töltse együtt a hálaadással
ünneplõ amerikai magyar

baptistákkal ezt a hétvégét!

Regisztrálni április 30-ig
lehet. On-line:

www.hungarianchicagobaptist.org/
jelentkezes.html

Levélben: jelentkezési lapot
ezen a számon kérjünk:

1-773-965-0898

RÁMAI TÁBOR, Bibliai
Konferencia - július 5-6.

Nemzetközi Ifjúsági Tábor
július 7-16.

Szövetségünk életének egyik leglé-
nyegesebb rendszeres eseménye az
Évközi Gyûlés. Az ideit Detroitban tar-
tottuk, március elején. Miért fontos ez a
gyûlés?

Mert itt formálódnak szövetségi ter-
veink. Ekkor határozzuk meg a követ-
kezõ évre szóló feladatainkat, miután a
kihívásokat és a lehetõségeinket egyaránt
mérlegeltük. Itt készítjük el a következõ
évre szóló költségvetési javaslatot is,
amit azután a Közgyûlésen elfogadásra
terjesztünk elõ.

Munkaülés ez, a javából. Néha hosz-
szabbra sikerül, mint szeretnénk (s mint
ahogy vendéglátóink szeretnék), de ez
nem azért van, mert szeretünk beszélni,
vitatkozni. Itt van a helye annak, hogy
elmondjuk látásunkat, s hogy kialakítsuk
a közös, mindannyiunk által járható és
természetesen Isten igéjével megegyezõ
utakat. Ez a folyamat nem mindig egy-
szerû. Viszont az évközi gyûlés mozgal-
masságán, alaposságán múlik a közgyû-
lés békessége, eredményessége. Az is,
hogy azután gyülekezetileg és egyénileg
megtegyünk mindent a közös szolgála-
tunk megvalósításáért.

Az Évközi Gyûlésen a Végrehajtó Bi-
zottság (választott testület) és a Missziós
és Jótékonysági Bizottság ülésezik. Az
utóbbi bizottságot a szövetségünk gyüle-
kezeteinek hivatalos képviselõi alkotják:
két delegátus minden gyülekezetbõl.
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Detroiti testvéreim, ha valakinél még
nincs meg ez a bizonyosság, ne is ebé-
deljen addig, míg meg nem szerzi.
Hogyan? Egyszerûen borulj oda terem-
tõ, megváltó, gondviselõ Istened elé, s
kérd meg Tõle. Engem 16 éves korban
gyötört a nagy kérdés: hogy lehet errõl
meggyõzõdni? Miként lehetne ezt meg-
találni? Nem mertem megosztani sen-
kivel. De megadta a kegyelem Istene, s
boldogan álltam fel térdeimrõl, megért-
ve azt a kegyelmet, amit az õ gyermekei
ismernek.

Kiválasztott, hogy az õ népe legyünk,
megváltott drága véren, a Bárány vérén.
Méltó a megöletett Bárány, hogy dicsér-
jük õt. Üdvbizonyosságot adott nekünk
és boldogan valljuk, hogy nevünk be
van írva az élet könyvébe. Nem jövünk-
megyünk, mint idegenek. Bár földi
értelemben vándorok vagyunk a földön,
de mint Isten népe: küldetésben, megbí-
zatásban - gondviselését, csodálatos
atyai szeretetét és áldásait élvezve. Az õ
népe vagyunk. Nincsen nagyobb bol-
dogság ennél. Nincs nagyobb csoda
ezen a világon ennél a kegyelemnél: oda
tartozni Istenhez. Elfogadni a hívást,
oda állni az õ oldalára, odatenni életün-
ket, s menni õvele - csodálatos gondvi-
selése és kegyelme által.

Ki ez az Õ, akinek mi népe va-
gyunk? Mózes 2. könyvébõl azt ol-
vastuk, hogy arra a 40 esztendõre úgy
jelentette ki magát, mint felhõ és tûz-
oszlop. Nappal felhõoszlop, hogy népe
lássa. Oltalmazzon, vezessen, megvéd-
jen; éjjel tûzoszlop, hogy éjjel nappal
mehessen.

Átutazóban vagyunk e világon, kül-
detésünk van e világon és vezet a mi
gondviselõ Istenünk, aki megszaba-
dított, aki megmentett, aki szövegségre
lépett velünk, s akinek az ajánlatát mi
személyesen elfogadtuk és csatlakoz-
tunk Isten népéhez. Hozzá. S megpe-
csételtük hitünket, döntésünket. Vezet
éjjel-nappal a cél felé, a Kánaán felé.

Van olyan vezetése Istennek ma is,
ami e földi életre szól. Nem véletlenül

vagytok Detroitban, én sem véletlenül
New Yorkban. Vezetése, oltalma, gond-
viselése, minden benne van ebben a
kijelentésben: az Õ népe, az õ legelõ-
jének juhai vagyunk. Gondoskodik ró-
lunk. Tudja, mi a szükségünk. Nekünk
itt, a Zsiga testvérnek ott a kórházban,
szeretteinknek épp ott ahol vannak,
másoknak munkahelyen. Öregeknek,
fiataloknak - nagyon jól tudja, mire van
szükségünk. Az õ legelõjének vagyunk
a juhai. Csodálatos üzenet van abban az
igében, amikor azt mondja Boáz Ruth-
nak: leányom, ne menj más mezõkre!
Megtaláltad, örülj! Olyan mezõt soha
nem találsz, mint amilyen az Úré. Olyan
pásztort soha nem találsz, mint Jézus.
Nincs, ne is keress!

Amint tegnap este áttekintettük a
gyülekezet történetét - két éve New
York-ban mi is ugyanezt tettük – láttuk,
hogy a gyülekezetnek hány munkása,
pásztora, diakónusa, szolgája volt és -
hála az Úrnak – van ma is. De a Fõpász-
tor egy és ugyanaz. Mi nem adtuk az
életünket a juhokért, bár odatettük az Úr
oltárára és ott van. Ki merjük mondani
az Úr színe elõtt és elõttetek, ég és föld
elõtt: az én életem sem drága érette. De
mi az? parányi, semmiség. Õ odaadta a
Fõpásztort. Õ helyét senkinek nem adja
át, Õ marad örökkön-örökké.

Testvéreim, annyi minden kínálat
van ebben a világban, engedjétek, hadd
mondjam el, kicsit szorongó szívvel:
meggyõzõdésem az ige alapján, hogy
nem véletlenül születtünk mi magya-
roknak. Ha mi a magyar nyelven nem
hirdetjük az evangéliumot, mutassátok
meg, hány idegen nyelvû fogja megta-
nulni a magyar nyelvet, hogy a mi
atyánkfiait, honfitársainkat elérje. Az õ
legelõinek juhai vagyunk. Micsoda ke-
gyelem! Ismeritek ezt a régi kis éneket:
Ismered-e azt az áldott, boldog népet,
melyet viharban, csendes béke jelle-
mez? Vígan járja sötét halálvölgyeket,
ajka búban-bajban vígan zengedez
(Lukács testvér szolgálata emlékeztetett
erre tegnap este). Halleluja-halleluja,
szívem öröm hatja át, Jézus enyém, néki
én egykor zengek dicshalleluját. Boldog
vagy Izrael, mondja Mózes, s mondom
én is és tudod te is. Boldogságod törjön
elõ a hétköznapok szürkeségében is!
Örülj, hogy ilyen Istened, megváltód,
pásztorod van.

Azzal fejezem be, hogy ünnepi elkö-
telezésre késztet bennünket ez a száz
esztendõs ünnepély. A jubileum a hely-
reállás ideje volt az Izraelben. 50 eszten-
dõ elidegenített birtokot, örökséget -
sokszor maga az ember is rabságba
kellett adja magát. De jött a jubileumi
év, az 50. esztendõ, kürtöljetek, ujjong-
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jatok, szabadulás lesz, helyreállás lesz,
rendezõdés lesz újra, úgy, ahogy Isten
akarja (3 Móz 25).

Örömmel gondolok arra, hogy itt
lehetek. Nem minthogyha féltem volna,
hogy már az Úrnál kellene legyek, pil-
lanatok kérdése volt. Köszönöm, hogy
imádkoztatok értem. Pál azt mondja,
hogy érettetek inkább kívánok maradni.
Örömmel gondolok erre a kegyelemre,
hogy rendezõdés lehet.

Kedves Detroiti gyülekezet! Minden
rendben van? E jubileumi ünnepély nem
mutat meg valamit, hogy itt-ott egyéni,
családi, gyülekezeti életünkben valami
nem tetszik az Úrnak, valami nem úgy
van, ahogy elindultunk? Ad ilyen alkal-
makat az Úr, hogy rendezõdjenek a
dolgok vele és egymással is. Csodálatos
kegyelem!

Engedd el az adósságot, nyerj bocsá-
natot! Vissza se lehet tartani az örömet!
Azt mondja Spurgeon, hogy amikor
megtért, a hópelyheknek prédikált.
Örömében el kellett mondja, hogy mi-
lyen boldog ma. Rendezõdjön minden!
S mert az õ népe és az õ legelõinek juhai
vagyunk, rendezõdhet ma még; most.

Azután szent odaszánással, elhatá-
rozással induljunk tovább. Hogyan
tovább? Hát úgy, ahogy Isten akarja.
Úgy ahogy Istennek, a Teremtõnek,
Megváltónak, a Fõpásztornak tetszik.
Úgy, s az lesz a legjobb nekünk is!

Tegyük fel mindannyian a kérdést:
kié vagyok? Hova tartozom? Itt Ameri-
kában mi a célom? Kinek adom életem?
Az énekíró azt mondja: „Annak adom
szívemet, aki engem folyton szeretett.
Hallgatom az õ szavát, s úgy követem
híven lábnyomát. Kedves testvéreim!
Ne menjen el senki innen, míg nem
tudja, hogy kié? S ha már eldöntötted,
hogy kinek adod szívedet, és tudod,
hogy az Övé vagy, akkor azt is tudhatod
az Ige alapján, hogy föl van írva a neved
az élet könyvébe.

A tanítványai, akik visszajönnek,
örömmel mondják: Uram a te nevedben
az ördögök is engednek nekünk. Csodák
történnek, s ez természetes, nem új;
Márk mondja is, s így folytatja: de azon
örüljetek, hogy nevetek fel van írva a
mennyekben.

Szánjuk oda az életünket, ne bizony-
talankodjunk, ne kapkodjunk, ne pró-
báljunk más megoldásokat, mert ez a
biztos. Isten garantálja ezt. Az õ népe, s
az õ legelõinek juhai vagyunk. Így men-
jünk tovább és megérkezünk hozzá, az
örök dicsõségbe, a mennyei Kánaánba
is. Adja az Úr, hogy kivétel nélkül, min-
dannyian gyõztesen oda érkezzünk!
Ámen

Kulcsár Sándor

AZ Õ NÉPE VAGYUNK!
folytatás az 1. oldalról

The Centennial Celebration
of The Hungarian Baptist

Convention of North
America will be held at
Wheaton College / Billy

Graham Center in Wheaton,
Illinois between

18-20 of July, 2008.
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Részletek Dr. Gerzsenyi László: Az
Amerikai Magyar Baptista Szövetség 100
éves története az évi konvenciók fényében
címû kéziratából.

1948. június 23-tó1 27-ig Perth
Amboyban (N.J.) gyülekeztek össze a
konvencióra kiküldött delegátusok. Ezen
a közgyûlésen a prédikátorok támoga-
tására szervezett 10 000 dolláros kam-
pányt tovább szorgalmazták. A gyûjtési
akció mozgatását a diakónusok vállalták
magukra.

Az öregotthonban a gondozottak lét-
száma 21-re emelkedett, ami az addig
elért legmagasabb létszám. Az otthon a-
lapszabályát a konvenció jóváhagyásával
módosítják. Ez alkalommal megszer-
vezik a diakónusok országos szövetségét.
Magyarországról karénekes könyvek
érkeznek, amelyeket darabonként hét
dolláros áron hoz forgalomba a Szövet-
ség illetékes bizottsága. Kocsis Imre New
Yorki (N.Y.) prédikátort a konvenció
Magyarországra küldi a segélyezés ügyé-
ben.

1958. július 9-tõI 13-ig Cleve-
landban, a West Side-i gyülekezet
rendezésében a Szövetség megtartotta 50
éves jubileumi konvencióját. A nagy-
gyûlés helye az Euclid Avenue-n levõ
nagy angol baptista gyülekezet temploma
volt. Ez már a 12. eset, hogy az évi
konvencióra Cleveland városában kerül
sor. A jelenlevõk száma 500-600 között
volt, és annak ellenére, hogy a Shaker téri
gyülekezetben súlyos problémák ütötték

A Szövetség meghívását elfogadva,
Pintér Sándor megkezdi a munkát
Argentínában. Ugyanebben az évben
indul el Cserepka János és felesége,
valamint két gyermeke a bolíviai misz-
sziómezõre mint a Kanadai Baptista
Szövetség misszionárius-családja. A
Cserepka-házaspárt az Amerikai Magyar
Baptista Szövetség is saját misszioná-
riusainak tekinti.

Elnök: Orosz Attila. Alelnök: Attila
Tivadar. Titkár: Vér Ferenc. Jegyzõ: Sze-
rencsy Mária, Kocsis Imre. Pénztáros:
Steg Mária. Irodalmi pénztáros: Szász
János. Szerkesztõ: Petre Adalbert.

1968. július 11-tõI 14-ig Bridge-
port (Conn.) városában kerül sor az évi
közgyûlésre. Az Otthon területén felépült
új kápolnát 1968. február 25-én avatják
fel. 1968. április 9-én hivatalosan is meg-
alakul a Palm Bay-i gyülekezet
Bethesda Baptista Gyülekezet elne-
vezéssel. Tagjainak száma 38. Ezen a
konvención a gyülekezet a Szövetség
tagjává válik. Az 1968-as konvención
elfogadják az Otthon és a Szövetség mó-
dosított alapszabályát. A Szövetség kül-
missziója kiterjed Argentínára, Brazíli-
ára, Jugoszláviára, Romániára és Auszt-
ráliára. Egyrészt anyagi, másrészt irodal-
mi, személyi és erkölcsi támogatás által
jut kifejezõdésre a testvéri kapcsolat.

Elnök dr. Udvarnoki Béla. Alelnök:
Schäffer Ferenc. Titkár: Balla György.
Pénztáros: Steg Mária. Jegyzõk: Szeren-
csy Józsefné, Bánkuti Lajos. Irodalmi
pénztáros: Szász János. Szerkesztõ: dr.
Udvarnoki Béla.

fel fejüket, a konvenció nagyon sikeresen
végezte munkáját. A Szövetség 50 éves
történetét Gazsi István nyugalomba
vonult lelkipásztor olvasta fel, aki az
1908-as elsõ konvención is jelen volt
Homestead városában. Ugyanerre az
alkalomra sikerült megjelentetni Az
Amerikai Magyar Baptisták Története
címû 206 oldalas könyvet, amelyet Petre
Gábor, Balla B. György és Vér Ferenc
szerkesztett. A könyv anyaga nagymér-
tékben dr. Kautz L. Ödön „History of
the Hungarian Baptist Work in Amer-
ica” címû, 68 oldalas sokszorosított
tanulmányára támaszkodik. Beszámol-
nak arról, hogy az év folyamán misszi-
ómunka kezdõdött Miamiban (Fla.).

Elnök: Vér Ferenc. Alelnök: Major
Mihály. Titkár: Petre Gábor. Jegyzõk:
Petre Adalbert, Taylor Lajos. Pénztáros:
Kurtz Lajos. Irodalmi pénztáros: Szász
János. Szerkesztõ: Petre Adalbert.

1963. július 10-tól 14-ig New
Brunswickban (N.J.) gyülekezik össze a
testvériség az évi konvencióra. Az Evan-
géliumi Hírnök példányszáma ebben az
évben 700, a Bibliamagyarázóé pedig
600. A lap nyomtatása ismét átkerül New
Yorkba. A lap havonta kétszer jelenik
meg nyolc oldalas terjedelemben. A
menház 38000 dolláros adósságából
12000 dollárt sikerült törleszteni. A
menházi kápolnában Petre Gábor ve-
zetésével minden vasárnap és szerda este
istentiszteletet tartanak. Az otthon terü-
letén sikerült megépíteni a gyógyfürdõt
5000 dolláros költséggel.

100 ÉVES AZ ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAR
BAPTISTA SZÖVETSÉG  (8)

KIPLING, SASK
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Válogatás a “...futásomat elvégez-
tem...” szemelvények Oláh Lajos lelki-
pásztor életébõl címû könyvbõl.

Ennek a gyülekezetnek elsõ lelki-
pásztora Mónus János tv. volt, aki még
lóháton járta a körzetet és a farmokat.
Utána többen is szolgáltak itt magyar
nyelven, több-kevesebb ideig. Az 1970-
es években az Erdélybõl kitelepült Ilonka
István lelkipásztor vette át a gyüleke-
zetet, de sajnos, rövid idõ múlva tragikus
balesetben elhunyt, nagy ûrt hagyva
maga után. A testvérek ekkor a Magya-
rországi Baptista Egyházhoz fordultak
segélykérõ szóval. A továbbiakban Oláh
Lajos lp. személyes beszámolójából idé-
zünk (1986-ból).

„Nem értékelhetõ eléggé a jelentõsége
annak a felismerésnek, hogy az Egyesült
Államokban és Kanadában az anyaor-
szágból hívott lelkészekkel kell megol-
dani a magyar nyelvû lelkészhiányt.
Ebben volt közbenjáró Dr. Haraszti
Sándor.

Amikor az én kiküldetésem gondolata
felmerült, noha több nagy város is szóba
került, magam leghatározottabban a kis
Kiplinget választottam. Tudtam, hogy
farmerek közé megyek, és tudtam, hogy
ide jó ajánlólevél lehet, hogy magam is
földmíves családból származom. Ma-
gamhoz vettem két kis oltó-metszõ ké-
sem, hogy majd némi Mécs Lászlói lel-
külettel „Vadócba rózsát oltok, hogy
szebb legyen a föld.” Bizony, ennek az
ösztönös ráérzésnek a gyakorlatias Kana-
dában nagy jelentõsége lett és van a mai
napig.”

„1978 szeptemberében vette kezdetét
hivatalosan is misszonáriusi kiküldeté-
sünk a kiplingi öreg magyarok között.
8-án érkeztünk, másnap mondtam elsõ
prédikációmat. Ma egy kissé merésznek
vélem, amit mondtam, de teljes mérték-
ben elérte a célját. Az Ezékiel 33:30-33.
ige alapján, határozott belsõ bizonyos-

mennyi fia, ki több, ki kevesebb idõt
szeretett Szövetségünk egyik, vagy
másik gyûlekezetében élt és szolgált.
Isten Igéjének megfelelõen megfújjuk
az ünneplésre hívó kürtöt, szeretett
szövetségi lapunk által, és mindenkit
nagy szeretettel meghívunk, jöjjetek
ünnepeljünk együtt! Méltó a mi Iste-
nünk, hogy irántunk való jóságos gond-
viselését, kegyelmében való hordozását
nagy hálával megünnepeljük. Az 50.
Zsoltár 5. versében kegyelmes Istenünk
így szólít fel minket: “Gyüjtsétek elém
kegyeseimet, akik áldozattal erõsítik
szövetségemet!” Kedves testvéreim,
mint az Úr kegyeseit hívlak titeket, ha
áldozatba is kerül, tegyetek félre min-
den akadályt, jöjjetek el erre a kedves
ünnepi alkalomra!

Reménységünk szerint velünk fog-
nak ünnepelni óhazai testvéreink Ma-
gyarországról valamint Erdélybõl, de
egy sereg óhazai baptista fiatal is, akik
elõzõleg a Nemzetközi Ifjúsági Táboro-
záson vesznek részt, Rámában. Vendé-
geinknek, de nékünk is egy életre szóló
áldott élmény, szellemi megújúlás és
lelki feltöltõdés áldott alkalma lehet ez,
Urunk kegyelmébõl. Jubileumunkat
igen kényelmes helyen és jutányos áron
rendezhetjük meg.

Három földrész: Európa, Ausztrália
és Amerika magyar baptistái képviselve
lesznek! Meggyõzõdésûnk, hogy min-
den áldozatot érdemes meghozni ezért a
rendkívüli ünnepért. Hadd buzdítsak
mindenkit, elõször is arra, hogy imád-
kozva készüljön és idejében biztosítsa
részvételét.

Aki semmiképen nem tud eljönni, an-
nak meg van az alkalma, hogy anyagilag
támogassa azokat, akik rászorulnak,
vagy éppen Szövetségünket, a nagymé-
retû jubileum anyagi kiadásai intézé-
sében. Örömmel támogathatjuk Szövet-
ségünket missziós munkájában, amely
beláthatatlan áldást jelenthet minden
részvevõnek. Az ilyen célra küldött
adományokat külön is nyilván tartjuk.

A 89. Zsoltár 16. versében ezt mond-
ja a Zsoltáros által Isten Lelke: „Boldog
nép az, amely megérti a kürt szavát; a te
orcádnak világosságánál jár ez, óh
Uram!”. Így juthattunk el ehhez a Nagy
Örömünnephez, a Kürtölés ezen eszten-
dejéhez. Most is bizonyítsuk jelenlé-
tünkkel, hogy megértjük a kürtnek sza-
vát! Kedves testvérem! Krisztusi sze-
retettel gondolunk reád és várunk a
Szövetségünk 100 éves Jubileumára,
Wheatonba, a Billy Graham Centerbe!

Testvéri szeretettel,
Kulcsár Sándor, a szövetség elnöke

sággal szóltam. Ez a nép becsületesen,
mélyen hívõ nép. Elfogadták, hogy szá-
mukra Istentõl küldött segítség, az õ
„prófétájuk” leszek. Bizalmukat a mai
napig sem vonták meg tõlem, én pedig
ehhez a magam-támasztotta magas
igényhez szabom magam.”

„Vasárnap délután van magyarnyelvû
istentisztelet, csütötökön biblióra, éne-
kóra. Az énekkar magyarul is, angolul is
énekel. Van egy kis zenekarunk is. A
városból, lévén ez az egyetlen hely a
nyolc templom közül, ahol van magyar-
nyelvû igehirdetés, más egyházakhoz
tartozó magyarok is részt vesznek is-
tentiszteleteinken, sõt az urvacsorai
közösségben is, - azok, akiknek teljesebb
átélést nyújt az anyanyelven hirdetett ige

és a hazai hagyományok szerint gya-
korolt szertartás. Temetések alkalmával a
rokonság kívánságára magyar nyelven is
hangzik az ige.”

„Ennek a kis városnak igen jó kórháza
van. Állandóan van ott olyan beteg, aki
csak magyarul ért. Mi mindenkit láto-
gatunk. Az öregek otthonában jelenleg tíz
olyan lakó van, aki csak magyarul érti az
igehirdetést. Hetenként egyszer tartunk
ott istentiszteletet. Olyan idõs embe-
reknél, akik már nem tudnak templomba
jönni, esetenként házi istentiszteletet
tartunk. A környezõ településeken, Ken-
nedy-ben, Esterhazy-n, Windhorst-on
családokat látogatunk .”

„Néhány felejthetetlen alkalom - rövi-
den kiragadva:

Az elsõ tél. Érdekes emlék. Aki nem
élt Saskatchewan-ban az nem tudja mi az
igazi tél. Minusz husz, harminc, néha
negyven fokos hideg. Ragyog a hó, a le-
vegõben is jégkristályok szikráznak.

Az elsõ nyári piknik. A közös terített
asztal, a felszabadultság, a játékos jó-
kedv.

Az elsõ bemerítés. Olyan lelkek értek
célba, akik már évtizedek óta törekedtek.
Nem volt hiába!

KIPLING-BÉKEVÁRI MAGYAR MISSZIÓJöjjetek, ünnepeljünk!
Folytatás az 1. oldalról
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