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Nagyon szerette a családját; szüleit, a
fiútestvérét Ferit, és Ramónát a húgát.
Betegen is azon sajnálkozott, hogy mi-
lyen nehéz lehet nekik őt így látni. 

Az istentiszteleten a lelki testvérek, és
a rokonok egymást váltották a szép
emlékek felidézésében. Túrmezei Ramó-
náé volt számomra a legemlékezetesebb,
aki bátyjától búcsúzva Rob ert Frost „A
nem járt út” című versét  olvasta fel.

Az Úr Jézusban reménykedve és
Megváltónk vigasztaló szavaira emlé-
kezve búcsúzik a család és a gyülekezet
fiatal testvérünktől, aki egy nagyon
próbás úton jutott el a „jordánig”.

                               Novák József

Al ex an der 
J. Hunter
(Vadász
Sándor)

 (1959-2009)

Március 15-én, 
emlékistentisztele
ten búcsúztunk Vadász Sándor test-
vérünktől, akit 49 éves korában, 2009.
március 7-én emelt magához az Úr.

Hunter Vadász János lelkipásztor és
Márta testvéreink első gyermeke 1959.
október 24-én született  Torontóban.
Hétéves volt, amikor Clevelandba köl-
töztek, majd 1966-tól Kaliforniában élt.
Mivel már kisiskolás korában megtanult
zongorázni, a fiatalok angol nyelvű
vasárnapi iskolai osztályában ő vezette az 
éneklést, de gyakran szolgált az isten-
tiszteleteken is.  Szerette a gyülekezetet –
emlékeztek rá többen is.

Középiskolai tanulmányait az Al-
hambra High School-ban végezte el.
Szorgalmas em ber lett belőle, aki nem
félt a kemény, fizikai munkától.  Három
évet az Amerikai Hadsereg kötelékében
szolgált, ahol alkalma volt tovább ta-
nulni. A logisztika területén szerzett
képesítést később, a civil életben is hasz-
nosította. Elismeréssel szerelt le. Fel-
nőttként, munka mellett folytatta a ta-
nulmányait, míg megszerezte a gyógy-
szerész technikusi diplomát is.

2008. májusában a munkahelyén
balesetet szenvedett, és a fejsérülése
miatt már nem tudott többet munkát
vállalni. Egyik betegség a másikat
követte. Sok fizikai és lelki próbán ment
át. Májrákban halt meg.

Egy héttel a halála előtt, Dr. Szenoh-
radszki János és Emese testvérekkel
jártunk Sándornál. Angol nyelvű Új-
szövetséget találtunk a kórházi ágy
melletti asztalon. Amikor lelki dolgokról
beszélgettünk, természetes nyíltsággal
beszélt az imaéletéről, arról, hogy a
múltját elrendezte a Megváltóval, és
üdvössége van.

Egy későbbi látogatás során, amikor
az orvosi vélemény szerint csak órái
voltak vissza, ezt mondtam neki: „sán-
dor, az orvosod ma reggel azt mondta a
szüleidnek, hogy hamarosan meghalsz.
Tudsz erről?” Azt válaszolta, hogy igen.
Majd így folytattam: Te tudod, hogy
apukád és anyukád megkérdezik majd
tőlem, hogy mit válaszoltál a kérdésemre: 
Hova kerülsz ebből az életből? Szó sze-
rint ez volt a válasza (magyarul mondta):
„Az Úr Jézushoz megyek.”

SZENT FÖLD
„Ne jöjj ide közel, oldd le a te sarui-

dat lábaidról; mert a hely amelyen
állasz, szent föld.” (2Móz 3,5)
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Isten előtt kedves az egyesített kö-
nyörgés, ha egy egész gyülekezet az Úr
elé áll. 

Vannak olyan gyülekezetek, ahol
együtt könyörögnek és imádsággal körbe
járják a várost, hogy leomoljanak a sátáni
erők. Srí Lanka, Indonézia, Tai wan –
buzgó hívők tömegesen (százezrek)
imádkoztak ébredésért, s az Úr meghall-
gatta imádságukat. 

Testvér, ha nem tudsz 40 napig böj-
tölve imádkozni, fogj össze egy ima
csoporttal és az Úr keze meg fog moz-
dulni. Ma az utolsó időket éljük, szüksé-
ges, hogy felemeljük szavunkat az
elveszendőkért, különösen is látva a
rettenetes bűn özönt, ami elárasztja a
földet. Isten előtt kedves illat a szentek
imája.

Mi vagyunk Isten trombitái, mi va-
gyunk Isten megbízottjai. „Őrálló,
szólj, ne légy néma, fújjad jól a trom-
bitát, hadd hallja meg minden em ber az
igazság szózatát.”

Az idő nagyon közeleg, vigyázz, ne
lankadj, légy te is egy áldott közbenjáró!

                         Somogyi Gáborné 

A KÖZBENJÁRÓ
IMÁDSÁG

Mit jelent az Úrral járni? Vol tegy
misszionárius, aki az amerikai indiánok
között dolgozott, Da vid Beinard (1718-
1747). Órákat töltött imádságban, volt,
amikor az egész napot azzal töltötte.
Sokat utazott és imádsága fő tárgya az
amerikai indiánok voltak. Egyszer
megállt egy indián település mellett, ahol
veszélyes indiánok laktak. Nem is tudta,
hogy mennyire figyelik minden moz-
dulatát az indián harcosok. Oda küldtek
valakit a sátrához, aki egyszer csak arra
lett figyelmes, hogy egy kígyó csúszott a
misszionárius közelébe. Felemelte a
kobra a felét, hogy lecsapjon, de aztán
ahelyett lassan elcsúszott és eltünt. 

Amikor látta ezt a csodát az indián,
hogy a misszionárius sértetlen maradt,
társaival együtt elismerte, hogy ez a
misszionárius Isten embere. Hasonló eset 
volt Pál apostollal is, aki csak lerázta a
kígyót a kezéről – és elfogadták őt, mint
Isten küldöttét.

Eszter királynőt mindenki ismeri a
Bibliából. Ő igazi közbenjáró imádkozó
volt. Eszter az egyetlen nő, aki a zsidó nép 
történetében Isten eszköze volt abban,
hogy megmeneküljön az egész nemzet.
Bátran imádkozott, böjtölt és az egész
népet felszólította a közbenjáró imád-
ságra. Izráel nagyon szorult helyzetben
volt: el akarták pusztítani. Felszólította a
zsidóságot, hogy együttesen járuljanak
Istenhez kegyelemért. Tudta, hogy az
életét teszi kockára, ezért kérte, hogy 3
napig böjtöljenek érte. S aztán az Úrhoz
könyörgött, s bement a királyhoz, en-
gedély nélkül – azzal a céllal, hogy
megmentse nemzetét. Isten előtt kedves
volt, amit tett. A király kegyesen fogadta
és megmenekültek zsidó testvérei. Ez
nem volt hosszú böjt, de sokan részt
vettek benne és megerősítette Esztert. „Ó, 
míly hatalmas erő a szentek imája.”  
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került szembe, igyekezett tapintatosan
lelki dolgokra terelni a témát. Ezekből
aztán kitűnt, hogy az illetőnek milyen a
lelki állapota, s hamarosan szükségletei
szerint szólt hozzá és beszélgetett vele.
Ezért történt az, hogy amikor megtéret-
lenek, vagy fejlődésre szoruló egyének
voltak nálunk vendégségben, akkor
meghívtuk őt és feleségét is;  mert tudtuk,
hogy ő Jézusra fogja terelni a szót, mivel
mindenkiért felelősnek érezte magát.  

****
Amikor az Úr Jézus visszament a

mennybe, akkor a lelki munkát tanítvá-
nyaira bízta, mondván:  „Menjetek el
szerte az egész világba, hirdessétek az
Evangéliumot  minden teremtménynek.”  
Sőt azt is megmondta, hogy honnan
kapják majd az erőt és bölcsességet hoz-
zá, amikor így szólt:  „...erőt kaptok, ami-
kor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanú-
im lesztek Jeruzsálemben, egész Judeá-
ban és Samáriában, sőt egészen a föld
végső határáig.” Ők szót fogadtak, s széj-
jeljártak lelkeket menteni és erősíteni.

Manapság ugyanez a küldetés Isten
mai gyermekeire vonatkozik.  Azaz
mindazokra, akik hiszik, hogy Jézus
Krisztus az Isten Fia;  szívükbe is behív-
ták őt; mire Ő a Szentlélek által beköl-
tözött, s teljes odaszánásukra válaszul
betölti őket annyira, hogy ők is „kapnak
erőt”  a győzelmes, lélekmentő, bátorító,
szolgáló élethez.  Ha ilyen az életünk,
akkor legyen áldott érte Isten neve, s
maradjunk tovább is teljesen odaszántak,
hogy a Szentlélek folyamatosan uralhas-
son, tisztogathasson és használhasson
minket.  Ha pedig még Jézus nincs a
szívedben, de szeretnél egy ilyen áldott,
felelősségtudattal rendelkező, gyümöl- 
csöző, értelmes életet élni;  akkor hívd
szívedbe Őt most s egyben szánd oda
magad Néki teljesen. Akkor Te is nyersz
bűnbocsánatot, örök életet, s egy fele-
lősségtudattal teljes, lélekmentő életet.

Így imádkozhatsz:  „Kedves Úr Jézus.  
Hiszem, hogy Isten Fia vagy.  Kérlek jöjj
szívembe és bocsásd meg minden bűnö-
met.  Köszönöm, hogy megbocsátottál,
Szent Lelked által a szívembe költöztél és 
még örök üdvösséggel is megajándékoz-
tál.  Teljesen odaszánom magam neked. 
Kérlek Szentlelked által tölts be, uralj, és
tisztogass.  Azonkívül vezess, használj,
és áldj a Te dicsőségedre.  Ámen.”

                            Mátrainé, F.I.

lehetett szó.  A szokásos, előtte levő mag -
yar Bibliaórára már nem volt lehetőség. 
Ennélfogva vasárnap délelőttönként 9:15 
helyett csak 10:00 órakor jöttünk össze. 
Mivel legtöbben idősebbek vagyunk,
részünkre kellemes volt ez a változás. 
Ráértünk kicsit később felkelni, nyugod-
tan megreggelizni, és kényelmesen 10:00 
órára megérkezni.  

Hetekig, hónapokig tartott az újjáé-
pítés...  Végül visszamehettünk a temp-
lomba istentiszteleteink tartására. Vi-
szont, a mag yar bibliaórát nem állítottuk
vissza, mert kényelmesebb volt részünk-
re a későbbi kezdés.

Igenám, de a vihar előtt többször eljött
a Bibliaórára egy-két mag yar vendég.  S
Dr. Bíró felelősnek érezte magát értük.
Ezért meghívott minket egy kis beszél-
getésre.  Beszélgetése arra irányult, hogy
hajlandó lennék-e megkezdeni megint a
mag yar bibliaórát, ha szükség esetén ő
kisegít?  Ezáltal akarta biztosítani, hogy
bármikor érkezik közénk egy magyarul
értő vendég; az feltétlenűl hallhassa az
evangéliumot és megtérhessen.  Mert
törődött és felelősnek érezte magát az
elveszettekért.  Pedig akkor már nyug-
díjban volt.  Elfogadtam javaslatát és
azóra is összejövünk a bibliaórára. 

Aztán halála előtt kb. 3 héttel – le-
gyengülve az előzetes agyműtéttől –
bekerült egy elfekvő intézetbe.  Ott
étkezéskor rendszerint bevitték a közös
ebédlőbe.  Asztalánál többen űltek.  Erre
ő megragadta az alkalmat, s megkérte
asztaltársait, hogy hadd imádkozzon
hangosan evés előtt.  Megengedték neki. 
Ő meg boldog szívvel adott hálát Isten-
nek az ételért, Jézusért, befogadásának
lehetőségéért, valamint a bűnbocsánat és
az örökélet  elnyerhetőségéért;  illetve
hálaimájával röviden rámutatott számuk- 
ra a megtérés útjára. S erre is az elveszet- 
tek iránti felelősségtudata indította.

2. A lelki munkások iránti fele-
lősségtudatát meg azzal mutatta ki,
amit többünkkel tett.  Egyszer ugyanis
eljött hozzánk, s amikor meglátta a
könyves polcomon a sok különböző
nyelvű és fordítású Bibliát, akkor megí-
gérte, hogy ad nekem egy olyan görög Új
Szövetséget amelyben a görög eredeti
szöveg szó szerinti angol fordítása talál-
ható a szöveg alatt.  Meg is kaptam tőle és
gyakran alkalmazom.  Sőt, tudomásom
szerint többeknek is adott ilyet, akikről
tudta, hogy nincs Görög képzettségük, de
– ennek dacára – szolgálnak.  Miért tette?  
Mert felelősnek érezte magát a lelki-
munkások fejlődéséért is.

3. Hogy mennyire felelősnek érezte
magát minden emberrel szemben –  le-
gyen az elveszett, megmentett, lélek-
mentő, vagy Isten-tagadó – az társal-
gásából tűnt ki.  Ugyanis, akárkivel

Mielőtt az Úr Jézus visszament a
mennyekbe, tanítványaira bízta a lelki
munka folytatását mondván:  „Menjetek
el szerte az egész világba, hirdessétek az
evangéliumot minden teremtménynek...”
Sőt azt is megmondta, hogy honnan
kapják majd az erőt és a bölcsességet
hozzá, amikor így szólt:  „...erőt kaptok,
amikor eljön hozzátok a SzentLélek, és
tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész
Judeában és Samáriában, sőt egészen a
föld végső határáig.” (Márk 16:15 és
Cselekedetek 1:8.)  Miután ez pünkösd-
kor megtörtént; a tanítványok valóban
erőtelt bizonyságtevők lettek és isteni
hatalommal terjesztették az Evangé-
liumot szerteszét.  Ez viszont azt is
jelenti, hogy azóta, aki már szívébe hívta
Jézust és követésébe szegődött, annak
szintén feladata az evangélium terjesz-
tése, meg a hívek építése; illetve a lelki
munka.  Ennélfogva minden emberi
kapcsolatot egy bizonyos foku „lelki
talajnak” ismer el és egyben felelősnek
érzi magát  hogy – bárkivel, bárhol
találkozik – Isten valamilyen lelki céllal
vezette össze őket.  Ennélfogva felelős
azért, hogy az illetőnek valamilyen
lelki áldást nyújtson.  Ha az illető még
nem Isten gyermeke, akkor irányítsa
Jézus felé a figyelmét, vagy vezesse is a
Megváltóhoz.  Ha meg már Jézusé az
élete, akkor valamiképen fejlessze vagy
erősítse hitét, bátorítsa lelkét, vagy mu-
tasson rá a teljes odaszánás lehetőségére
és áldásaira.  A kérdés akkor csak az,
hogy ha már Jézus befogadása által Isten
gyermekei lettünk, akkor ilyen fele-
lősségteljes életet élünk-e, vagy nem?
Vagy talán még az is, hogy egyáltalán
lehetséges-e ilyen életet élni nap-
jainkban?  

A Biblia szerint lehetséges!  Példáúl
alig négy hete, hogy a 101 éves Dr. Bíró
László, nyugalmazott lelkészünket te-
mettük. Fiatalon hívta az Úr Jézust a
szívébe és egész életén át hűségesen és
aktívan követte őt. Sőt, szinte az utólsó
percig szolgálta Urát.  Ezért mondhatjuk,
hogy az Úr ügyére és az embertár-
sainak lelki életére vonatkozó mély
felelősségtudat jellemezte egész életét. 
Ugyanis szemmel láthatóan és észre-
vehetően felelősnek érezte magát 1) az
elveszettekért; 2)  a lelki munkásokért;
3) és végülis mindenkiért.

1. Hogy milyen fontos volt számára
az elveszettek Jézushoz vezetése az –
többek között – abból tűnt ki, amit a
2004-es óriási floridai (USA) vihar
után javasolt.  Ugyanis abban a viharban 
a templomunk annyira megsérült, hogy
istentiszteleteinket a hozzácsatolt Bet-
hesda, idősek otthonának nappalijában
kellett ideiglenesen megtartanunk.  Sőt
vasárnaponként csak egy istentiszteletről

MÉLY FELELŐSSÉGTUDAT

Making a will? Don’t for get about
the Con ven tion, 

our Hun gar ian mis sion.
Végrendeletet készít? 

Ne feledkezzen el 
Szövetségünkről, az amerikai 

mag yar baptista misszióról.
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írunk. Minden egyes támogatáshoz adjuk
a saját munkánkat, ill. az „Építő Követek
Magyarország” áldozatos szolgálatát.

                                Nyúl Zoltán

Kishegyes a csantavéri Baptista gyü-
lekezet missziós állomása. Csantavér -
Kishegyes kb. 35 km. távolságra van. 

Kishegyesen már az 1950-es években
volt Baptista Gyülekezet, ami a kilenc-
venes években megszűnt. A faluban van
egy nagyon rossz állapotban lévő épület,
vertfalas  imaház, ahol most még áram
sincs, és nem tudunk összejönni.

Többszöri próbálkozás után 2007
nyarától kialakítottunk egy stabil házi

Békés városa megtiszteltetésként ér-
tékelte, hogy a Magyarországi Baptista
Egyház a körösparti településen tartotta
2009. évi országos közgyűlését és az
összmag yar baptista missziói konfe-
renciát. 

Az ünnepi hétvége eseménysorozata
délelőtt sajtótájékoztatóval vette kezde-
tét, amelyet a Békési Galéria termében
tartottak meg. Itt került sor a Mag yar
Baptisták Világszövetsége elnökségének
ülésére is, amelyen a Kárpát-medence
országainak mag yar baptista vezetői és az 
Észak-amerikai baptisták képviselője
tanácskoztak közös dolgainkról. Lehe-
tőség nyílt arra is, hogy a sajtó képvise-
lőinek kérdésére válaszoljanak. A leg-
több kérdés a missziói konferenciára és a
400 éves baptista múlt ünnepi esemé-
nyeire irányult. A kérdésekre dr. Mészá-
ros Kálmán egyházelnök, Gergely Ist-
ván, a MABAVISZ soros elnöke és Papp
János, a missziói konferencia fő szerve-
zője válaszolt. Merényi Zoltán békési
lelki-pásztor a helyi gyülekezet misszió-
járól tájékoztatta a jelenlévőket. 

A sajtótájékoztatót követően a MA-
BAVISZ elnöksége tartott megbeszélést.

Rövid beszámolók hangzottak el a
tagszövetségek mindennapjairól. A
fontos témák között szerepelt az Áhítat
szerkesztésének ügye, amelyhez több
építő javaslat hangzott el dr. Mészáros
Kálmán, Gergely István, dr. László Imre,
Marosi Nagy Lajos, dr. Kovács József és
Papp János testvérek részéről. Megol-
dandó feladatként tárgyalt az elnökség a
Félixfürdőre tervezett összmagyar lelki-
pásztor találkozó kérdéséről és rövid
tájékoztatás hangzott el a jubileumi ese-
ményekről is. Fischer András anabaptista 
prédikátor munkásságának 480. jubi-
leumán rendezendő krasznahorkai és
kassai emlékünnepségről Dóczé Bálint és 
dr. Mészáros Kálmán szólt, az ennek
kapcsán megjelenő történelmi életregény 
tervét Marosi Nagy Lajos testvér ismer-
tette.  Dr. Kovács József erdélyi főtitkár
egy jubileumi tanulmánykötet kiadásáról
adott rövid tájékoztatást, amelyet a 400
éves baptista múlt emlékére jelentetnek
meg. Szó esett a jubileumi év befejező
önnepségeiről is, amelyet egy Kornya
Mihály által alapított gyülekezetben
tartanak meg 2010-ben. 

                      Marosi Nagy Lajos 

csoportot. Jelenleg a csoportnak két be-
merített tagja van. Átlagosan 8-10 részt-
vevő van jelen a bibliaórákon, de időn-
ként többen is összejönnek. A résztvevők
örülnek az együttlétnek, szívesen éne-
kelnek, többen imádkoznak; lelkesek.
Szeretnénk nekik tisztességes körül-
ményeket biztosítani, ahol többféle mun-
kát is végezhetnénk: gyermekmunka,

táborok, evangeliziációk.  Ezeket most
nagy nehézségek közepette alig, vagy
nagy költségekkel másutt tudjuk megol-
dani. Csantavérről heti rendszerességgel
látogatjuk a testvéreket. A benzin költ-
séget a Magyarországi Baptista Egyház
támogatja. 

A gazdasági válság (amelyben mi már
vagy 15 éve élünk), úgy tűnik csúcso-
sodik.

Missziós partnereink sorra mondják le 
látogatásaikat, támogatásaikat, amelyek
nélkül mi képtelenek vagyunk előbbre-
jutni, missziós terveinket megvalósítani.

Az idei nyáron minden építkezésünk
így “törölve”! Kb. 35 000 USD értékű
felújítástól estünk el, ennek egy része
létfontosságú lenne, az egyre nagyobb
létszámú táborok megtartásánál (pl:
háromfázisú áram bevezetése).

Kishegyesi terveink megoldásához, a
minimális felújításhoz úgy 5000 dollár
megoldást jelentene. Erről még bővebben 

MABAVISZ TANÁCSKOZÁS BÉKÉSEN

MABAVISZ elnökségének tanácsozása a Békési Galériában.  Dr. Kovács József,
Kulcsár Sándor, dr. Mészáros Kálmán, Gergely István, Papp János, Nyúl Zoltán 

KI TUD SEGÍTENI ?  -  DÉLVIDÉK

A nagyon rossz állapotban lévő kishegyesi
imaház kívülről és belülről.

Nagy Tiborné foglalkozik a gyerekekkel
Kishegyesen.
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Szükségek:
Szükségünk lenne egy hangszerre

(szintetizátorra); Az imaházzal szom-
szédos romos ház eladó, ideáli lehetne az
imaház portájának kibővítésére (1500 €);
Az imaház épületének is van egy része,
ami élet veszélyes, le kellene bontani.
Ehhez egy munkás csoport már van, az
épületanyag költségei még nincsenek
meg; Már régóta nincs villanyáram az
épületben. Ez fontos volna, akár tata-
rozva használnánk az épületet, akár újat
építenénk. (Villany újra bekacsolásának
a költsége 2 ezer €).

Imakérésünk:
Egy férfitestvérért imádkozunk, hogy

Isten hívjon el a helybeliek közül, aki
helyben intézhetné a gyülekezet dolgait;
A csoportban vannak olyanok, akik
szívesen jönnek, de még nem adták át
szívüket az ÚR Jézusnak. Az ő megté-
résükért is imádkozunk.

                                    Nagy Tibor

 1. Azonban éhség lőn az országban, és
Ábrám aláméne Égyiptomba, hogy ott
tartózkodjék. 

 2. És monda a Faraó Józsefnek: Én
vagyok a Faraó, de te nálad nélkül senki
se kezét, se lábát fel ne emelhesse egész
Égyiptom földén. 

 3. Ti láttátok, amit Égyiptommal csele-
kedtem, hogy hordoztalak titeket sas
szárnyakon és magamhoz bocsátottalak
titeket. 

 4. Atyáink nem értették meg Égyip-
tomban csodáidat, nem emlegették meg
kegyelmed nagyságát, hanem dacos-
kodtak a tengernél, a veres tengernél. 

 5. És megismerteti magát az Úr Égyip-
tommal, és megismeri Égyiptom az Urat
ama napon... Melyet megáld a sere-
geknek Ura, mondván: Áldott népem,
Égyiptom! és kezem munkája, Assiria! és
örökségem Izráel! 

 6. Ezt mondja a Seregek Ura, az Izráel
Istene: Ímé, én megfenyítem Nó-Ammont
és a Faraót és Égyiptomot és az ő isteneit
és királyait, mind a Faraót, mind azokat,
akik bíznak benne. 

 7. Mert így szól az Úr Isten: Negyven
esztendő múlva egybegyűjtöm az égyip-
tomiakat a népek közül, kik közé szét-
szórattak. 

 8. Mikor még gyermek volt Izráel,
megszerettem őt, és Égyiptomból hívtam
ki az én fiamat. 

 9. ... megjelenék az Úrnak angyala
Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel,
vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss
Égyiptomba, és maradj ott, amíg én
mondom néked, mert Herodes halálra
fogja keresni a gyermeket. 

 10. És Mózes taníttaték az Égyiptom-
beliek minden bölcseségére; és hatalmas
vala beszédben és cselekedetben. 

 11. Hit által hagyta oda Égyiptomot, nem
félvén a király haragjától; mert erős szí-
vű volt, mintha látta volna a láthatatlant. 

A megfejtést augusztus végéig várjuk.

találtam ilyeneket. Az örömteli ének-
léshez az is hozzájárult, hogy fejből
énekeltünk. Olford testvér mindég meg-
köszönte.  Az orgona  a gyülekezet felé
volt és így a gyülekezet látott engem és
én is jobban tudtam “egybefogni” őket.
Ha szerbül énekeltem, a szlávok értet-
tek. Mikor  azonban magyarul énekel-
tem, nagyon felfigyeltek a mag yar test-
vérek és könnyes szemmel honorálták.
Nem gondolták, hogy mag yar vagyok.
A mag yar csoport volt a legnépesebb.
(A Mészáros családdal itt volt Kálmán-
ka is, de még rövidnadrágosan.) Még az
is dolgom volt, hogy  az angolból -szerb
fordítás nyomán-  fülkéből a fülhallga-
tókba magyarra fordítsak.

Hát ezt a testvért akartam én meglá-
togatni, de éppen nem volt otthon.  Ezt
akkor tudtam meg, amikor a kitöltött
vendég-kártya nyomán felszólított az
istentiszteletet vezető testvér és kérte,
hogy mutatkozzam be. Mikor elmond-
tam, hogy miért jöttem ide, akkor
tudtam meg hogy Olford testvér éppen
nincs itthon. Viszont azt mondták, hogy
tudnak Dr. Olford jugoszláviai látoga-
tásáról és most tapssal jelzi a gyüleke-
zet, milyen meleg üdvözletet küldenek a 
jugoszláviai hívőknek. Hát ez némileg
kárpótolt, hogy nem lehettem a testvér
vendége, bár az ő meghívása  úgy szólt,
hogy ha netán arra járok. Több napon át 
együtt működtünk, szolgáltunk és ez
maradandó élményem maradt. Igazán
hívő embereket ismertem meg mindkét
testvérben. A rájuk való emlékezés
mindég melegséggel tölt el és ez az
együvé tartozás megélésének áldása.

 „Áldjátok az Urat minyájan ti, akik
az Úr szolgái vagytok, akik az Úr
házában álltok éjjelente! Emeljétek föl
kezeiteket a szentély felé és áldjátok az
Urat.” Zsolt 134.

                        Nagyajtai Eszter

Szép élményem volt, mikor kéré-
semre egy vasárnap Tomo tv. bevitt 
Manhattan egy több ezres angol nyelvű
gyülekezetébe, a mag yar imaház köze-
lében. Azért kértem meg erre, mert
szerettem volna találkozni Olford pré-
dikátorral, aki pár évvel előbb itt volt
Újvidéken, és előadoásokat tartott a
keleti országokból delegált testvé-
reknek. Vele volt egy újságíró testvér is,
a nevére már nem emlékszem, aki nem
rég tért meg és most a Bap tist Times-nál
dolgozik. Ö is tanított.

Így voltak itt bolgár, szlovák, lengyel
és mag yar testvérek. Olford testvér azt
kérte tőlem, hogy olyan énekeket
válasszak, melyek minden nyelven
megvannak. Hát mindnyájunk örömére

Missziós úton Amerikában
Felejthetetlen emlékek (4)

EGYIPTOM


