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

Ami az Úr Jézus Krisztus feltáma-
dása utáni elsõ Pünkösd alkalmával
történt, nagy hatással volt Jeruzsálemre
és környékére, sõt azon túl is. Hatását
ma is látja és érzi az egész világ, annak
ellenére, hogy a többség nem is tudja, mi
történt akkor.

A mai keresztyén világban két véglet
uralkodik a Szentlélekrõl alkotott felfo-
gásban. Vannak akik teljesen kihagyják
életükbõl a Szentlélek mûködését. A
másik szélsõséghez tartozó, magukat
Isten szolgájának nevezõ személyek
heves mérsékletû szónoklataikkal a
hallgatók érzelmeit felkorbácsolják,
idegfeszült állapotban tartják és anyagi
tõkét kovácsolnak egyéni céljaikra - a
Szentlélek nevében.

Meggyõzõdésem, hogy a Szentlélek
nem nevel sztárokat, csak az emberek
kényelmes hiszékenysége formál ilye-
neket.

Ma sok egyént félre lehet vezetni,
mert általában nem ismerik Isten igéjét,
a Bibliát nem tanulmányozzák. Amikor
egy általunk nem eléggé ismert hely felé
elindulunk, megnézzük elõbb a térké-
pet, hogy megismerjük az utat, a célt.
Amikor azonban lelki dolgokról van
szó, sajnos nem így járunk el. Sokszor
meggyõzõdés nélkül, kényelmes hiszé-
kenységbõl teljesen ismeretlen szemé-
lyek bûvkörébe esnek némelyek. Min-
den vizsgálat nélkül elfogadják ami a
televizión volt, vagy nyomtatásban
megjelent.

Pedig a Szentírás, a Biblia mindenki-
nek rendelkezésére áll, csak hittel,
szomjúhozó lélekkel kell az útirányt, a
célt megkeresni benne. A mi gyülekeze-
tünk egyik fontos célja, hogy minden
családba egy Bibliát elhelyezzünk. Sze-
retném, ha olvasóim is ezt tennék

-anyagi áldozatot hozva is végeznék ezt
a misszió munkát!

A mai, u.n. felekezetközi karizma-
tikus mozgalomnak az a része, amely a
Szentlélek vezetése alatt áll, felrázta úgy
a történelmi, mint az evangéliumi gyü-
lekezeteket, felhívva a figyelmet arra,
hogy nem új krisztusra, új bibliára van
szükség, hanem megújulásra, újjá-
születésre. Igetanulmányozásra és a
tanultak gyakorlására. Ma már sok
helyen házaknál, templomoknál tarta-
nak imaórát, tanulmányozzák a Bibliát –
ami azelõtt ismeretlen esemény volt a
nagy egyházak többségében.

A Szentlélek által irányított, vezetett
karizmatikus (lelki ajándékokkal ren-
delkezõ) közösségek nem nevelnek ki
népszerû sztárokat, nem egyénekre hív-
ják fel a figyelmet, hanem az Úr Jézus
Krisztusra, akinek köztünk növekednie
kell, míg nekünk alább szállni.

Az, hogy valaki Szentlélekkel teljes,
nem annyira a szavaiból tudjuk meg,
mint inkább lelki élete gyümölcseibõl.
Hallottam már több olyan egyént, aki azt
állította, hogy tud nyelveken szólni, de
életén nem látható a Galácia 6:22 szerin-
ti: szeretet, öröm, békesség, béketûrés,

JÖJJETEK, ÜNNE-
PELJÜNK EGYÜTT!

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

folytatás a 3. oldalon

A TARTALOMBÓL

English Articles - page  9. 12
Centenáriumi sorozat (9)
Pünkösdi és anyáknapi írások
Meghívó a közgyûlésre és a

Rámai tábori alkalmakra
Nõi csendesnapok - beszámoló
Gyülekezeti hírek: Torontó
Énekelek, tehát vagyok
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AMIKOR PEDIG ELJÖTT A PÜNKÖSD
NAPJA... (ApCsel 2:1-45)

folytatás az 5. oldalon

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!

Regisztrálás on-line:
www.hungarianchicagobaptist.org/

jelentkezes.html
Jelentkezési lapot ezen a

számon is kérhetünk:
1-773-965-0898

RÁMAI TÁBOR:
Gyermektáborozás
június 30- július 5.

Bibliai Konferencia - július 5-6.
Nemzetközi Ifjúsági Tábor

július 7-17.
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Alapítva 1981-ben

Ott leszel-e te is, testvér?
Készülõdünk a jubileumi közgyû-

lésre. Milyen lesz a program? Kik
lesznek ott? Lesznek-e vendégeink az
óhazából?

Mindannyian ott leszünk. Felejthe-
tetlen program vár ránk azon a két-három
napon.

Ott lesznek szövetségünk régi tagjai,
olyanok is, akiket már nagyon régen
láttunk. Ott lesznek a fiatalok, gyerme-
keink, sõt a Rámai Nemzetközi Magyar
Baptista Ifjúsági Találkozóra érkezett
fiatalok is ott lesznek – szövetségünk
meghívott vendégeiként.

A magyarországi és az erdélyi szö-
vetség elnöke: Dr. Mészáros Kálmán és
Gergely István testvér is velünk lesz az
ünnepélyen.

Énekelni is fogunk? Létrehozunk egy
Centenáriumi Kórust, melynek fölké-
szítésére és vezetésére Bokor Barnabást,
a Nagyváradi Gyülekezet karnagyát
hívtuk meg. Bokor testvér ott lesz elõtte
Rámában a Tábornyitó Konferencián, és
ott tartunk majd kóruspróbát az össze-
vont énekkarnak.

Dimény Sándor testvér is itt lesz, a
krasznai fúvószenekar karmestere, aki
ezúttal a mi fúvósaink szolgálatát irá-
nyítja majd.

Készülünk. Alig várjuk a találkozást!

II. Magyar Baptista
Nemzetközi Ifjúsági
Tábor RAMA 2008

Sok szeretettel hívunk és várunk
minden magyar baptista fiatalt a
kanadai RAMA táborba, ahol ebben az
évben egy 10 napos nyári táborozáson
lehet majd részt venni.

A tábor két részbõl áll:
Július 7-17 / táborozás
Július 18-20 / jubielumi
ünnepség Chicagóban.

A 10 nap alatt a fiataloknak lehetõ-
ségük lesz lelki növekedésre, pihe-
nésre, sportolásra valamint különbözõ
vetélkedõkön keresztül ismerkedésre
(mint például, akadályverseny, bib-
liai-, zenei-, vízi vetélkedõ…)

Arra kérjük a gyülekezetek tagjait,
hogy imában hordozzanak bennün-
ket.

Gerstner Kornél
Ifjúsági Szövetség elnöke
kornel.gerstner@mac.com

American Hungarian Baptist
Convention of North America, Inc.
Donations received for the period

Sept 1, 2007 through Apr 30, 2008.

MISSION AND LITERATURE
Alhambra Church, Alhambra, CA ............... 2900
Bethany Church, Cleveland, OH .................. 600
Bethesda Church, Palm Bay, FL ................ 1600
Bible Church, Santra Monica, CA ..............  800
Chicago Church, Chicago, IL .................... 1200
Detroit Chuch, Detroit, MI ........................ 1700
New York Church, New York, NY ........... 2100
Toronto Church, Toronto, Can .................... 1200
Women’s Convention, NY .......................... 300

SUB TOTAL: 12,400.00

BARÁTI KÖR::
Louis G. Banas, Temecula, CA……....…...  320
Sandor Balla, Toronto, Can ........................  900
Istvan Szabo, Chicago, IL .............................. 200
Louis Drescher, Cleveland, OH .................... 100
Bela Marosi, Solon, OH ............................... 100
Lydia M. Matyas, Mentone CA…………....… 20
Frank Molnar, Kitchener Canada ………….… 80
Imre Pass, Chateauguay Canada ………........ 223
Alex Nagy, Parma OH………….................... 50
Tibor Miko, Clinton Twp. MI…………....... 100
Adelina Deak, Bronx NY………...............…. 50
Alex Kulcsar, Bronx NY……...............…… 180
Bela Fur, Southgate MI………..................... 150
Mary Karner, Conway SC…................……. 100
Leslie Bikki, Palisade CO…………............…. 20
Zoltan Szabo, Lake City FL…………........… 210
Helen Mezei, Greenwood LA………............... 20
Andre Kurti, Temple City CA…….............…. 10
Barnabas Fustos, Sacramento CA………..…..25
Bela Waltz, Rancho Mirage CA………....…. . 30
Laszlo Veszpeller, Montebello CA……...… 260
Alex Rhabowszky, Tamarac FL……............. 10
Dr. Joseph Haraszti, Pasadena CA....……… 100
George Toth, Manheim PA……...............… 100
Martin Jakob, New York NY…..............…… 30
Josif Deak, Chicago IL………......................... 10
Balla Gabor, Akron, OH ................................ 100
Peter Kis, Northfield, IL ................................ 100
Podobni Erzsébet, Toronto, Can ...................  25

In memory of  Zoltan Szabo Jr.:
Szabo, Zoltan family and friends ................. 1235
John Kasak, Lake City, FL ........................... .. 50
Gateway Baptist Church, Lake City FL….…. 300

SUB TOTAL: $ 5,208.00
TOTAL:   17,608.00

Thank you for your faithful support
Louis Drescher, treasurer
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Mint elhagyott szív mely sajogva fáj még:
Szomorú, néma, elhagyott a tájék!
Csak távol szõ a nap halvány sugára
Egy húnyó glóriát a Golgothára.

A házban ülnek némán, csüggedetten.
Egy-egy könny csillog néha a szemekben,
Halkan letörlik s hallgatják a nemrég
Elszállt Mesterrõl mit susog az emlék?

S aztán közös, bensõ imát rebegnek...
De ím egyszerre távol fergetegnek,
Jövõ viharnak bõsz futárjaképen
Rettentõ szélroham zúg át az égen.

Zúgó futárjakép’ egy bõsz vilharnak,
Mit titkos szellemek már ott kavarnak,
Jövendõ századok távol ködében,
Mely új világok ébredése lészen.

szívesség, jóság, hûség, szelídség, mér-
tékletesség.

A Szentlélek kitöltése alkalmával az
apostolok minden nap „egyakarattal
kitartva” együtt voltak a templomban
(2:46). Az Isten Szent Lelke (mint a ce-
ment a betont) összetartja az Úr Jézus
Krisztus által újjászületett egyéneket.

Ahol a Szentlélek jelen van, ott a test-
ben megjelent, megfeszített és feltáma-
dott Úr Jézus Krisztus evangéliumát
hirdetik - nem mint csak filozófiát, el-
méletet. Ott a Szentlélek vezeti az
egyént, az önkéntes anyagi áldozatho-
zatalra, nem pedig egyesek rábeszélõ
tehetsége.

Ahol a Szentlélek által az evangéli-
um hirdettetik, ott bûnbánatról, bûnbo-
csánatról, az egyén Isten felé fordulá-
sáról van szó. Ott a megtértek bemerít-
keznek és csatlakoznak a tanítványok
gyülekezetéhez. A Szentlelket kapott
egyén vágyódik a Szentlelket vett egyé-
nek közösségéhez. ApCsel 2:41 „Akik
pedig hittek a beszédének, megkeresz-
telkedének és azon a napon mintegy
háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.”

A Szentlélekkel teljes gyülekezetben
nincs osztálykülömbség, nem aszerint
fogadnak, hogy mennyi pénzed van; az
ilyen gyülekezetekben senki sem marad
lelkileg és fizikailag éhes.

A Szentlélek bátorságot ad az ige-
hirdetésre.

Kedves olvasóm, fogadd el a Szent-
lélek ajándékát, amit neked ad, ne vá-
gyódj más után. Õ olyat ad, ami megtart
alázatosnak, szolgálat késznek; amely
által Isten dicsõíttetik meg életedben.

Hunter Vadász János

Gyermek Tábor
június 30 - július 5.

Örömmel gondolok vissza a sok
vidám pillanatra, s hálás vagyok Isten
gazdag áldásaiért, melyekben részünk
volt az elmúlt táborozások alkalmával is.
Hiszem, sokunk számára a Rámai Tábor
a sok szép emléken kívül a lelki és testi
megújulás  helye.

Ebben a reménységben kerül meg-
rendezésre a Gyermek Táborozás június
30 és július 5 között, a Tábornyitó
Konferencia elõtti héten.

A táborozás költsége $200 dollár, ami
magában foglaja az étkezést, szállást és
a tanítások alkalmával használt segé-
deszközök költségeit  is.

Szeretettel várjuk a gyerekek, tanítók
és  segítõk  jelenkezését az

1-416-991-6636 telefonon, vagy a
Torontói gyülekezet web oldalán:

www.hun-baptist-toronto.ca

A táborozókat három csoportra
osztjuk be, a legkisebbek csoportja 4-6
éves korig tart, õket a 7-10 évesek
korosztája követi, a tinik 10-13 éves
korig alkotják  a csoportjukat.

Az igei foglalkozások mellett,
sportolási lehetõségek is lesznek, ter-
mészetesen a tóban való fürdés és játék
sem  maradhat  el.

Szeretettel kérem a szülõket, hogy
június 15-ig jelezzék gyermekük rész-
vételi szándékát, és imádkozzunk, hogy
Isten tegye áldottá ebben az évben is a
Tábori  alkalmainkat.

Táborvezetõ

3. oldal

Tábornyitó  Konferencia
július 5-6.

Igei része: Tábornyitó konferenciánk
szombaton, 5-én, 12 órakor kezdõdik
Istentisztelettel és hétfõn reggel ima-
órával  ér  véget.

Étkezés: Szombaton ebéddel és hét-
fõn  reggelivel  ér  véget.

Szállás: Mivel szálláshelyünk korlá-
tozott számban áll rendelkezésre, kérjük
minél elõbb jelezze ilyen irányú igé-
nyét.

Részvételi díjak:
- Reggeli   $ 6
- Ebéd  $8
- Vacsora  $ 9
- Szállás $20/person

Nagy reménységgel várjuk a talál-
kozást és hisszük, hogy Isten gazdag
áldásait tapasztalhatjuk majd.

További kérdéseivel forduljon Balla
Sándor  táborvezetõhöz:

1-416-991- 6636, vagy e-mailben
info@hun-baptist-toronto.ca

Nemzetközi  Ifjúsági
Találkozó

Szeretettel hívjuk és várjuk az észak-
amerikai magyar baptista fiatalokat a
július 7-17 között megrendezésre kerülõ
Nemzetközi Ifjúsági Táborozásra,
Rámába!

Fiatalok, mielõbb jelezzétek részvé-
teli szándékotokat, hogy a programot,
szállást és étkezést elõ tudjuk készíteni.
Jelenkezni  a  web oldalon lehet:

www.hun-baptist-toronto.ca   vagy
info@hun-baptist-toronto.ca

Részvételi díj 14 évtõl $300 dollár,
ami magában foglalja a szállást és étke-
zést.

Imádkozzunk azért hogy Isten ke-
gyelme és áldása megnyugodjon
rajtunk, mind a szervezésben, mind az
együtt  eltöltendõ alkalmakon.

Balla  Sándor, táborvezetõ

A tanítványok szíve õsszerezdül,
Borzongó sejtés fut rajtuk keresztül,
Megnyílt szemmel távol jövõkbe látnak,
Látják csodáit új, dicsõ világnak.

Hatalmas, büszke népek porba bullnak,
Legyõzik õket gyõzedelmes újak;
Eddig kicsinyek, elhagyottak, árvák,
Közöttük ott a legkisebb, legárvább!

Bár eddig bûnök fertõjébe fúlva,
De Krisztus által megtisztúlva újra,
Bár rút rablóktól száz darabra tépve,
Lesz mégis Krisztus gyõzedelmes népe!

... És zúgó szélnek zendüléseképen,
Kettõs lángnyelvek rõt villámtüzében,
E sötét földre, mely oly gyáva, hitlen,
Aláviharzik a Szent-Lélek-Isten!

AZ Õ NÉPE VAGYUNK!
folytatás az 1. oldalról

Thaly Loránt: PÖNKÖSD

MEGHÍVÓ ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A GYEREKTÁBORRA, TÁBORNYITÓRA

ÉS A NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI  TALÁLKOZÓRA



4. oldal 2008. május

Részletek Dr. Gerzsenyi László: Az
Amerikai Magyar Baptista Szövetség 100
éves története az évi konvenciók fényében
címû kéziratából.

Az 1971. július 8-tóI 11-ig Al-
hambrában (Cal.) megtartott konvención
114 regisztrált küldött vesz részt és az
összes jelenlevõ száma 166. Hosszú évek
után ez az elsõ eset, hogy statisztikai
adatokhoz jut a testvériség. Ezek szerint a
Szövetséghez tartozó tíz gyülekezetnek
731 tagja van. Ez a következõképpen
oszlik meg: New Brunswick, N.J. 125;
Bridgeport, Conn. 130; Cleveland, Ohio,
Shaker Square 130; Cleveland, Ohio,
Bethany 35; Detroit, Michigan 25; New
York, N.Y. 60; Palm Bay, Florida 44; To-
ronto, Ont., Canada 60; Alhambra, Cali-
fornia 107; Pacoima, California 35. Az
1971-es konvenció alkalmából a szövet-
ség kötelékbe fogadják a clevelandi
Bethánia gyülekezetet és a californiai
pacoimai gyülekezetet. Az Északi Bap-
tista Szövetség támogatásának teljes
megszûnésével a Déli Baptista Szövetség
kezd érdeklõdni a magyarok közötti
missziómunka iránt. Elõször San Fran-
cisco (Cal.) vidékén nyújtanak segítséget
rádióállomás mûködtetésére, traktátusok
kinyomtatására és egy misszionárius al-
kalmazására. Szóba kerül, hogy a Szövet-
séget fel kell oszlatni. Ez az ajánlat azon-
ban a többség részérõl nem talál elfoga-
dásra. Dr. Haraszti Sándornak, az Irodal-
mi és Misszióbizottság elnökének kezde-
ményezésére magyarországi baptista lel-
kipásztorok meghívását veszik tervbe.

1975. július 17-tõl 20-ig Cleve-
landban (Bethánia Gyülekezet) jött össze
a testvériség az évi közgyûlés megtar-
tására. Ez alkalommal, július 19-én
elfogadták a Szövetség új alapszabályát.
A konvención gyûjtési kampány indult
arra, hogy a Buenos Airesben mûködõ
Pintér Sándor lelkipásztort egy autóval
ajándékozzák meg. A kanadai Rámában
megünneplik a 15 éves jubileumi biblia-
konferenciát és a tábor területén felépült
új kápolnát is felavatják. Az 50 000
dolláros kampányt lassítja az autóvá-
sárlási akció, de két esztendõ leforgása
alatt mégis sikerült elérni a 23 957,62
dolláros összeget.

Elnök: Molnár Balázs. Alelnök:
Vadász János. Titkár: Kurtz Lajos.
Jegyzõk: Kurtz Lajos és Viczián János.
Pénztáros: Steg Jakabné. Irodalmi pénz-
táros: Gerzsenyi Lászlóné. Tiszteletbeli
elnök: dr. Udvarnoki Béla. Szerkesztõ: dr.
Udvarnoki Béla.

zetükben, hanem országhatárokon túl is,
az egész világon. Miután pedig meggyõ-
zõdtek arról, hogy a felismert szükséget
nekik kell betöltenük, áldozatot nem
kímélve, adják oda mindenüket az ol-
tárra, ha kell, még az életüket is!

Tiszteletbeli elnök: dr. Udvarnoki
Béla. Elnök: Molnár Balázs. Alelnök: dr.
Austin Henry. Titkár: dr. Haraszti Sándor.
Pénztáros: Kish Elemér. Jegyzõk: Bretz
Emilné és Wentz Rosemary.

1979. július 12-tõl 15-ig a kali-
forniai Alhambrában került sor a
Szövetség 72. Közgyûlésére. A vendég-
látó gyülekezet lelkipásztora, Hunter–
Vadász János köszöntötte a résztvevõket.
Jelen voltak 45-en. A Szövetség alel-
nöke, Kish Ernõ ismertette a programot,
majd Molnár Balázs felolvasta elnöki
beszámolóját és az Irodalmi és Misszió-
bizottság elnöke, dr. Bíró László adott
jelentést az évi munkáról. Az Evan-
géliumi Hírnökrõl Vadász János lapszer-
kesztõ számolt be. Az iratmisszió munká-
ját Herjeczki Andrásné ismertette. Dr.
Haraszti Sándor szövetségi titkár a
lelkipásztor-csere programról adott
jelentést. Gerõ Sándor felolvasta a
szövetségi bizottság javaslatait, amiket
kivétel nélkül elfogadott a Közgyûlés
tagsága. A második ülésszakon beszá-
molót mondott Schaffer Ferenc a Vagyo-
nügyi és Bethesda Otthon Bizottság
nevében. Jelentette, hogy a Bethesda
Otthont megnagyobbították és az új
helyiségeket átadták rendeltetésüknek.
Drescher Lajos szövetségi pénztáros
tartotta meg beszámolóját. Kish Ernõ az
Otthon adminisztrátora ismertette az
Otthon pénzügyi helyzetét. Az Irodalmi
alap pénztárosa, Sebestyén János
ajánlotta, hogy az Evangéliumi Hírnök
elõfizetési díját emeljék fel 6 dollárról 10
dollárra. Dr. Bíró László az Irodalmi és

1978. július 5-tõI 7-ig Torontóban
(Canada) került sor az Amerikai Magyar
Baptista Szövetség 70 éves, jubileumi
konvenciójára. A konvención résztvevõ
küldöttek száma 80 körül volt. A Szö-
vetséghez tartozó gyülekezetek a követ-
kezõk: Alhambra, Cal.; Bridgeport,
Conn.; Canton, Ohio; Cleveland, Ohio;
Detroit, Michigan; Garfield, N.J.;
Kipling, Canada; Leask, Canada; New
Brunswick, N.J.; New York, N.Y.; Palm
Bay, Florida; San Jose, CaI. és Toronto,
Canada. A tagok összlétszáma 650.

A konvenció ideje alatt fejezik be
Palm Bay-ben (Fla.) az Otthon megna-
gyobbítását. A költség közel van a
200,000 dollárhoz. Schaffer Ferenc, a
Vagyonügyi és Otthon Bizottság elnöke
ajánlja, hogy az abbahagyott 50,000
dolláros kampányt folytassák tovább. A
Szövetség az ajánlatot elfogadja. Az
Evangéliumi Hírnök szerkesztésérõl
lemond dr. Udvarnoki Béla, és helyette a
konvenció Vadász János alhambrai
lelkipásztort választja meg, aki 1979.
január 1-én veszi át a szerkesztés mun-
káját. A Szövetség 70 éves jubileumához
érkezve, hálaadással köszöni meg Iste-
nünknek, hogy elérhették ezt a határkövet
és még ma is végezhetik missziós szolgá-
latukat a magyar nyelvû lakosság köré-
ben. A Szövetség eddigi 70 esztendejé-
nek az volt a fõ jellegzetessége, hogy
mindig a felmerülõ szükség késztette
cselekvésre a testvériséget. Az Amerikai
Magyar Baptista Szövetség vezetõi és
tagjai soha nem tolakodtak segíteni ott,
ahol nem volt rájuk szükség. Azonban
mindig jókedvvel és odaadással nyújtot-
tak anyagi és lelki támogatást azoknak,
akik azt örömmel fogadták. Amikor a
jövõbe néznek, elhatározzák, hogy Isten
segítsége által igyekeznek meglátni a
szükséget nemcsak szorosan vett környe-

100 ÉVES AZ ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAR
BAPTISTA SZÖVETSÉG  (9)

KIPLING, SASK

Fénykép a 70-es évekbõl, bizottsági
gyûlés Palm Bay-ban.
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õrzõ sírkövek elõtt. A múlt és a jelen
találkozásában nekünk is ismerõsünk,
barátunk lett mindenki a néhány utcából
álló kis városban és a kiterjedt farmer-
vidéken. Ismerõs lett a vadászat és a
halászat is, meg a kalákában végzett õszi
csirketisztítás is . Ezeket a hideg téli világ
hozta magával. Ott láttuk elõször a
csodálatos északi fényt, de ott ismertük
meg az igazi hideg telet is, amely majd-

nem fél évig tartott, és a leparkolt autó
csak úgy indult újra, ha a motor vezetékét
bekapcsoltuk a házak külsõ oldalán levõ
konnektorba. De éppen a hosszú téli esték
hozták közel egymáshoz a farmereket.
Sokat vendégeskedtünk és nálunk is több
család jött össze. Ilyenkor zenéltünk,
énekeltünk, társasjátékot játszottunk.
Nappal száraz tésztát készítettünk, vagy
fagyasztásra szánt baromfit, vadat tisz-
títottunk.

Amikor az idõ engedte, jártam a hosz-
szú utcákat, látogattam az asszonyokat,
mert szükségük volt a beszélgetésre. El-
mondták kezdeti nehézségeiket, sorsu-
kat. Míg a férj a farmon dolgozott õk
„burdosokat” (albérlõket) tartottak, fõz-
tek, mostak rájuk. De sokszor õk maguk
is gépre ültek, hogy segítsenek. Az öre-
gotthon szobáiba is bekopogtattam, a
testvérnõk mindig örömmel fogadtak, és
horgoltak nekem is papucsot, párnákat,
terítõket. Estefelé férjemmel együtt a kis
kórházba látogattunk el, melynek, sajnos,
õ is ápoltja lett, a szívinfarktus utáni
kezelés miatt. Az orvos szerint akinek
ágyánál imádkoztunk, az nagyobb békes-
séggel viselte a betegségét, kevesebb
gyógyszerre volt szüksége.

A napi elfoglaltság volt segítségemre
abban, hogy legyõzzem a honvágyat, a
család és a közösség utáni vágyódást.
Néha valóban a „föld végsõ határán”
éreztük magunkat. Nyáron ez késztetett
arra, hogy útra keljünk és két és fél napi
autózás után részt vegyünk a Rama tábori
konferencián. Karácsonykor pedig –az
angol szokástól eltérõen – összejövetelt

Misszióbizottság költségvetését ismer-
tette. A harmadik ülésszakot két helyen, a
Nõszövetség és a Férfiszövetség rende-
zésében tartották meg. Ezt követte az esti
ünnepi istentisztelet, amit a Nõszövetség
látott el programmal. Igét hirdetett Oláh
Lajosné, a kiplingi lelkipásztor felesége.
A negyedik ülésszakon általános ügyeket
beszéltek meg. Ezután megválasztották
az új tisztségviselõket.

Elnök: dr. Haraszti Sándor, Alelnök:
Kish Ernõ, titkár: Schäffer Ferenc, pénz-
táros: Drescher Lajos, Misszióbizottsági
tagok: Kun Gyula, Oláh Lajos, Otthon
Bizottsági tagok: Henry Austin, Bányai
Sándor, Történelmi bizottsági tagok. Mrs.
Eszter Bánkuti és Mrs. Mary Steg.
Ellenõrök: Mrs. Frederika Drescher és
Szabadi Gusztáv. Szavazatszámlálók:
Mrs. Julia Gerõ és Mrs. Ildikó Sebestyén.
Jegyzõk: Mrs. Lídia Herjeczki és Mrs.
Mary Steg.

Vadász János vetített képes úti beszá-
molót tartott dél-amerikai missziós láto-
gatásáról. Az ötödik ülésszakon a Va-
sárnapi Iskolai Szövetség olvasott fel
beszámolót. Ezután további ügyeket
beszéltek meg és határozatokat hoztak.
Ettõl kezdve az elnököt és alelnököt
egyéves idõtartam helyett két évre vá-
lasztják és az Alapszabályt ennek meg-
felelõen módosítják.

Arról szeretnék irni, hogy szemé-
lyesen nekem mit jelentett a kiplingi
szolgálat.

Gyermekkori vágyam volt a misszió-
náriusi munka, a mi korunkban azonban
errõl szó sem lehetett. Különös módon
Isten Kanada közepén adott nekünk egy
misszió-földet. Merõben más világba
kerültünk itt, ebben kellett megtalálnunk
a helyünket és szolgála-
tunkat. Érzelmi ember
vagyok, nem volt könnyû
elhagyni hazámat, a nagy
gyülekezetet, családom
nagy részét és idõs szülei-
met. A négy év is hosszú-
nak tûnt, azt pedig nem is
sejtettük, hogy ennél sok-
kal több lesz! De amint
elkezdtük a misszió mun-
kát, megtaláltuk a szépsé-
gét is, meg az igazi jelentõ-
ségét.

A magyar baptista gyü-
lekezet nem egy elszigetelt
közösség volt, felekezet-
közi lelki munka folyt a
magyarok között. Ezek a
megpróbált emberek jobb sorsot keresve
vándoroltak ide, közülük némelyek gya-
rapodtak, másoknak egy sír maradt a
békevári temetõben, ahol mi is könnyez-
ve álltunk meg az õsi magyar neveket

hirdettünk, olyan módón, hogy a tele-
fonkönyvben található magyaroknak
postán küldtem meghívót. Férjem beteg-
sége miatt - a testvérek kérésére – én
végeztem a gyülekezeti szolgálatot.

Az USA magyar gyülekezeteiben
végzett vendég-szolgálataink a megis-
mert új tájakon túl új testvéri kapcso-
latokkal ajándékoztak meg bennünket.
Ugyanúgy a távol levõ kanadai volt ma-
gyar gyülekezetek, akiket szintén láto-
gattunk, az öregeket otthonukban is
felkerestük. Néha veszélyes, néha gyö-
nyörû utak voltak.

Visszatekintve az ott töltött tíz évre,
sok szép emlék jön elõ, de egészében is
felejthetetlen volt az az idõ. A kötelék
megmaradt, már egyedül is többször oda-
látogattam, Ilyenkor végig járom a még
életben lévõ testvéreket és fölmelegszik a
szívem az õ szeretetükben. És megvan
még a hûségesen szolgáló Daku házas-
pár, Péter és Piroska, akik mindig szere-
tettel látnak vendégül, Ilonkáné Rózsi-
kával együtt.

A torontói gyülekezetben leszolgált
kilenc év kicsit más jellegû volt, de
mindig Isten iránti hálával emlékszem
vissza a békevári valóban „misszioná-
riusi” szolgálatra.

Két hazám van

Mióta e földrészen élek,
Gyakran hallottam az idézetet:
„ Neked két hazát adott a végzeted!”
És ez nemcsak a gólyára illett,
Mert már nekem két hazám lett.
Itt is és ott ismerõsen kötnek
Az eltéphetelen kötelékek,
A kitörölhetetlen szép emlékek.

Én már tudom, mit jelent elhagyni
Apát, anyát, gyermekeket.
Tudom mit jelent idegenben
Átzokogni az éjjeleket.
Sokan kérdezték akkor, hogy miért!
Csak egy válasz van, egyetlen Ige,
mit ész fel nem fog, de a szív megért:
„ Énérettem és az evengéliumért!”
Vele lett otthonunká ez a föld,
De megmaradt a másik is nekünk.
Nagy öröm, mikor hazamehetünk,
De jól esik újta visszatérnünk.
Itt is ott is szeretteink várnak.
Az otthon falai kitágulnak,
A szív legyõzi a távolságot,
A szív elõtt nincsenek határok.

Már tudom, milyen áldás találni
Apát, anyát, testvéreket,
Megélni az „Egy test” drága titkát,
Mert kikél, mit az Isten elvetett.
Nem kell ketté tépni a szívet,
Csak befogadni a többletet!
Mert megmarad és soha nem fogy el,
Egyre gyarapszik a Szeretet.

Oláh Lajosné

Kiplingi szolgálatunkról - 1978-1988

Bemerítés Kiplingen


