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- Eddig a test dolgaira viseltem gon-
dot, most igyekszem a lélek gyümölcseit
teremni.

Az életnek három területét szeretném
megemlíteni, ahol nagyon szükséges a
változás.

1. Az elme. Az Efézus 4:17-18-ben
olvasunk a hiábavaló, homályos elmérõl.
Ez a régi élethez tartozik.

Róma 12,2-ben az Apostol kér minket,
hogy „változzatok el a ti elméleteknek
megújulása által”.

A megújult elme tiszta, ismeri az ér-
tékrendet, foglyul tudja ejteni gondolatait
a Filippi 4,8 szerint gondolkodik. A
szabadon engedett gondolattal sok
békétlenséget, nyugtalanságot okozunk
saját magunknak (különösen ha test-
véreink hibáira tévedéseire, múltjára
tereljük azt.)

2. A nyereség. Az Efézus 4:19-ben
olvasunk nagy nyereségrõl. Ez a „nagy
nyereség” együtt jön az erkölcstelen,
tisztátalan élettel. Az 1Tim 6,6-ban egy
másfajta „nagy nyereségrõl” olvasunk:
„De valóban nagy nyereség az Istenfé-
lelem megelégedéssel”. Ez egy bizonyí-
ték életemben, hogy melyik nagy nye-
reség van birtokomban.

A megelégedés drága kincs. Tudja a
mi Istenünk, hogy mire és mennyire van
szükségünk . Számomra nagyon drága
Elisabeth Elliotnak az a gondolata, hogy
„minden, ami velem történik örökkévaló
javam szempontjából megmérettetett.”
Az új ember hálás, megelégedett minden
helyzetben, minden körülményben. A
megelégedést tanulni kell.

3. A beszéd. Efézus 4, 25 szerint lehet
hazugságot és igazságot szólni. A hazug-
ság a régi élethez tartozik, az új ember az
igazságot szólja. A beszédünk elárul

nyerhettünk Füredi Kamilla missziós
szolgálatába, Sierra Leone-ban. Hordoz-
zuk imádságainkban Kamillát, hogy az
Úr adjon neki erõt, értelmet és bölcsessé-
get a munkájához és a jó Isten áldása
kísérje õt. Igével Lukács János, chicagói
lelkipásztor szolgált az Ef 4:17-20 alap-
ján, hangsúlyozva a változás (megújulás)
szükségességét egyéni és gyülekezeti
életünkben.

Szombat délelõtt zajlott le a közgyûlés
hivatalos része. Azt követõleg 1 órakor
került sor az ebédlõ emeleti helyisége-
inek felavatására. Az ünneplõ gyülekezet
az imaházból kivonulva tanúja lehetett a
magyar, a kanadai és a keresztyén zászló
felvonásának, amit a magyar Himnusz
dallamai követtek a fúvósok tolmácsolá-
sában. Ezt követõen Novák József testvér
vezetett bennünket imában. Majd újból a
fúvósok játékát élvezhettük, amikor is
eljátszották az “Uram jóságod végte-
len…” címû éneket és közben az ünneplõ
gyülekezet átvonult az új épülethez, ahol
elõször az énnekkar szolgált Fûr Béla
testvér vezetésével. Majd szövetségünk
vezetõi - Kulcsár Sándor elnök, Dr.
Herjeczki Géza alelnök és Szabó István
fõtitkár testvérek szóltak röviden az ün-
neplõkhöz. A torontói gyülkezet részérõl

minket (Pétert is elárulta). Ami a szí-
vünkben van azt szóljuk.

Vigyázzunk, gondoljuk meg jól mit
szólunk, ne mondjunk, ne adjunk tovább
át nem gondolt, le nem ellenõrzött be-
szédet. A hazugság bûn, kimarad, nem
mehet be Isten országába. „aki szereti
vagy szólja a hazugságot” Jel. 22, 15)

A megtérés, újjászületés kezdete az új
életnek. Ezzel az alkalommal beléptünk a
nemes harcba, Krisztus iskolájába.
Ebben az iskolában sokszor nehéz a lec-
ke, a feladat. Ha a mi Atyánk keményeb-
ben szól, figyelmeztet, ezt azért teszi,
mert szeret, akarja üdvösségünket és
minden vadhajtást le akar vágni rólunk.

Kívánom, hogy legyünk jó tanulók a
Krisztus iskolájában, figyeljünk jól,
legyünk engedelmesek, adjunk helyet az
igének, a szentlélek vezetésének, hogy
elmondhassuk: „a régiek elmúltak, ímé
újjá lett minden”. Torma Jánosné
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Tábori beszámoló
2007. június 29. és július 1. között ke-

rült megrendezésre az Észak-Amerikai
Magyar Baptista Szövetség 100. közgyû-
lése a kanadai Ráma táborban. A három-
napos közgyûlés témája “Az Új Ember”
volt az Efézusi levél 4:17-32 alapján.
Istennek megújító üzenetét tárták elénk a
szolgáló lelkipásztorok.

Június 29-én, pénteken délután
zajlottak le a közgyûlés bizottsági ülései.

Az esti istentiszteletet a Nõszövetség
rendezte. Ennek keretében Kulcsár
Sándor szövetségi elnök hivatalosan
megnyitotta a közgyûlést. A szolgálatok
sorában egy fényképekkel illusztrált
telefoninterjú segítségével bepillantást

Táborozók a vasárnap délelõtti tisztelet után
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Bákai István diakónus és Balla Sándor, a
Tábor Bizottság elnöke köszönte meg az
építkezéshez nyújtott segítségeket. Ismét
az énnekkar szolgálata következett, majd
sorkerült a nemzeti színû szalag ünne-
pélyes átvágására, megnyitva ezzel a
vendégek elõtt az emeleti szintet.

Délután folytatódtak a különbözõ ülé-
sek. Vacsora után ifjúsági, ének- zenekari
szolgálatokkal, bizonyságtételekkel
gazdagított istentiszteleten vehettünk
részt, aminek keretében képes beszámo-
lót láthattunk, hallhattunk a MABVIT
III-ról. A szolgálatok közül mindannyi-
unk számára emlékezetes marad Juhász
Sándor és családja ének szolgálata.
Juhász testvérék jó példát adtak abból,
amit Józsué úgy fogalmazott meg, hogy
“Én és az én házam népe az Urat szolgál-
juk…” Gyermekeket nevelni nem úgy
kell, hogy elvárunk tõlük valamit, amit
mi nem élünk meg. Elõször nekünk, fel-
nõtteknek, szülõknek kell megújulnunk,
jó példával elöttük járnunk és ha ezt meg-
tettük, csak akkor lehetnek elvárásaink
gyermekeinkkel szemben. Külön kö-
szönjük Juhász testvéréknek azt a nagy
segítséget, amit a gyermektábor ideje
alatt nyújtottak, feláldozva ezzel szabad-
ságukat, pihenésüket. Vacsora után az
istentiszteleten Novák József alhambrai
lelkipásztor hirdette az igét “Az Új Em-
berrõl”, megvilágítva, hogy mi a változás
célja. A változás, a megújulás célja, hogy
Krisztus ábrázolódjon ki rajtunk. Ehhez

Hálát adunk a mi megtartó Urunknak,
hogy gyülekezetünknek ebben a nehéz
helyzetében hozzásegített bennünket
ahhoz, hogy lelkipásztor nélkül is meg-
rendezhettük a konferenciát és az Õ ke-
gyelmébõl, valamint testvéri segítséggel
befejezhettük az építkezést. Hála és
dicséret szálljon ezért a mi Istenünkhöz
és soha ne feledkezzünk meg az Õ jó-
téteményeirõl.

Köszönetet mondunk Vadász János
nyugalmazott, Santa Monica-i lelkipász-
tornak, aki néhány hetet itt töltött közöt-
tünk, hiszem mindannyiunk lelki épülé-
sére és a konferencia ideje alatt is segít-
ségünkre volt. Köszönetet mondunk a
testvér gyülekezetek lelkipásztorainak,
akik a konferencia idején szolgálataikkal
gazdagítottak bennünket.

Köszönet illeti mindazokat a testvé-
reket a különbözõ gyülekezetekbõl, akik
a konyhai feladatok ellátásában nyújtot-
tak nagy segítséget, megkönnyítve ezzel
a torontói nõtestvérek munkáját.

Végezetül de nem utolsó sorban
köszönet a torontói gyülekezet tagjainak,
akik már hetekkel-hónapokkal a konfe-
rencia elõtt áldozatos munkával készül-
tek erre az alkalomra.

Hála és köszönet Istennek, hogy me-
gáldotta számunkra ezt a néhány napot,
és hiszem, hogy mindannyian tanultunk
valamit, amit tovább vihettünk magunk-
kal a hétkoznapokra.

Szegedi Gyöngyi, Toronto

három dolog szükséges. 1. Levetni az
ó-embert. 2. Szembenézni a meztelen
valósággal. 3. Felölteni az új embert.
Felvenni azt a ruhát, ami “szentségben es
igazságban teremtetett” számunkra.

Az istentisztelet után tábortûz mellett,
fúvószene kíséretben, énekelve lehettek
együtt azok, akik még nem voltak fáradtak.

Vasárnap délelõtt imaóra keretében
gyülhettünk össze, hálát adva mindazo-
kért, akik jó példájukkal szolgáltak fe-
lénk, és imádkozhattunk a lelkipászto-
rainkért. Az istentisztelet keretében Kul-
csár Sándor New York-i lelkpásztor be-
szélt a változás módjáról, a már említett
igerész tükrében. Istentiszteletünk végen
az úrvacsora vételével megújíthattuk
szövetségünket az Úrral és testvéreink-
kel. Ezután Kulcsár testvér hivatalosan
berekesztette a 100. Közgyûlést.

Ebéd után szabad programok voltak.
Lehetõség volt testvéri beszélgetésekre,
fürdésre, pihenésre és ekkor került sor az
immár hagyománynak számító amerikai-
kanadai foci bajnokságra, amit ezúttal a
kanadaiak nyertek meg, nagy fölénnyel.

Az esti istentisztelet keretében Dr.
Pintér Zoltán clevelandi lelkipásztor az
Ige tükrében rámutatott az úgynevezett
“nyilvános bûnökre”, és nagyon tartal-
mas tanítást kaptunk Az Új Ember
természetérõl. Az Istentiszteletet ismét
tábortûz követte.

A Cserepka é-
pület felsõ szint-
jének megnyitása
elõtt az énekkart
Fûr Béla vereti;
Kulcsár Sándor
testvér megnyitó
szolgálata.

A gyermekek
szolgálnak a va-
sárnap délelõtti
tiszteleten. Az é-
nekkart az új New
York-i karmester,
Bákai József ve-
zeti.


