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Kedves Testvérek az Úr
Jézus Krisztusban!
Szeretettel köszöntöm az Amerikai
Magyar Baptista Szövetség 101. Közgyûlésére érkezett testvéreket. Kívánom,
hogy az együttlét ez alkalommal is
örömteli és áldásos legyen, úgy mint
amikor együtt ünnepelhettünk. Mindig jó
azokra az alkalmakra gondolni, amelyeken én is részt vehettem, és különösen
arra, amikor a Testvérek közös imádsággal kirendeltek a misszió munkára.
Szeretném megköszönni, hogy a
Szövetség, a gyülekezetek és egyéni
adakozók ebben az évben sem felejtkeztek meg rólam, így tovább tudtam
folytatni a megkezdett munkát Sierra
Leonéban. Hálás vagyok a Testvéreknek
és Istennek, hogy a Baptista Bibla Iskola
nemcsak ismét beindult Sierra Leonéban, hanem az elmúlt három évben
nagyon szépen fejlõdött.
Jelenleg négy helyen folyik egyidõben
tanítás a Biblia Iskola-i csoportokban.
Freetownban 12 hallgató már befejezte
tanulmányait, hét lelkészi diplomát, öt
pedig bizonyítványt kapott, 55 hallgató
pedig tovább folytatja a tanulást a négy
BBI körzetben.
Makeniben, ahol lakom, nemcsak a
BBI, hanem a helyi gyülekezet is ad
szolgálatra sok lehetõséget. A Béke
Fejedelem Gyülekezet építkezik, az amerikai magyar testvérek anyagi segítségével már sikerült két kis termet felépíteni, ahol elraktározhattuk az építõ
anyagot. Nemrég fejeztük be a nagyterem
alapzatának a lebetonozását.
Kérlek, továbbra is imádkozzatok az
itteni munkáért. Ebben az évben szeretnék még egy körzetben BBI tanfolyamot
indítani. Sajnos kis autómmal nagyon nehéz a közlekedés, vannak egyházkerületek, amelyekbe még el sem tudtam jutni. Hónapok óta ingázok Makeni és Freetown között, hogy egy használható használt autót találjak, de eddig ez még nem
sikerült. Kérlek imádkozzatok az autócseréért, és biztonságos közlekedésért.
Hála az Úrnak, egészséges vagyok, és
a koromhoz képest jól birom magam, bár
a száraz évszak egy kicsit engem is
“kiszárított”. A hálószobámban az átlag
hõmérséklet 100 fok körül volt. Mivel
még minding nincs áram a városból, így
arra gondolni sem lehet, hogy légkondicionálót szereltessek be a lakásba.
Imádkozzatok jó egészségért és azért,
hogy a nagy meleg miatt könnyen romló
elektromos használati eszközöket (mobil
telefon, töltõ, nyomtató, digitális kamera,
stb.) meg tudjam javítani, vagy ki tudjam
cserélni.
Legfõképpen pedig imádkozzatok
azért, hogy az Úr adjon sok lelki áldást a
BBI munkájára, és a hallgatókkal eljussunk olyan településekre és néptör-

zsekhez, amelyek eddig elzárkóztak az
evangélium elõl.
Az ünneplõ Közgyülésre, az Amerikai
Magyar Baptista Szövetség Elnökségére,
a Gyülekezetekre és az egész Testvériségre kívánom az Úr nagyon gazdag
áldását.
Testvéri szeretettel,
Füredi Kamilla

Ünnepi Köszöntõ!
Szeretettel köszöntöm az ÉszakAmerikai Magyar Baptista Szövetség 100
éves évfordulója alkalmából szervezett
ünnepség minden résztvevõjét!
A 2002-es amerikai népszámlálás
alkalmával közel másfél millióan vallották magukat magyarnak vagy magyar
felmenõkkel rendelkezõknek az Egyesült
Államokban. Bár a tíz évvel korábbi
értékhez képest sajnos jelentõs fogyást
könyvelhetünk el, a szám abszolút értékben még mindig óriási, a Magyarországon kívüli magyar közösségek közül
csak az erdélyi számít nagyobbnak. Ha
viszont beleszámítjuk Kanadát is és
Észak-Amerikát egy tömbként nézzük,
akkor már mi számítunk a legnépesebb
határon túli magyar közösségnek.
Számos tényezõ járult hozzá ahhoz,
hogy az óhazától elszakadt amerikai
magyarokban két-három, sõt sok esetben
négy-öt generáció elteltével sem halt ki a
magyar identitás. Iskoláink, könyvtáraink, cserkészcsapataink, alapítványaink mind mind hozzájárultak ahhoz, hogy
megfogyva bár, de élõ közösségként lépjunk be az új évezredbe. De mindennél
jelentõsebb a történelmi magyar egyházaink szerepe a magyar szellemiség
ébren tartásában. Egyházaink biztosították a nyelv, a kultúra továbbadását, és
mai napig közösségként tartják össze
magyar testvéreinket.
Ennek jegyében a CSAK 32 éves Hungarian Human Rights Foundation elnökeként köszöntöm a 100 éves ÉszakAmerikai Magyar Baptista Szövetséget,
méltatom közösségépítõ erejét és a magyar identitástudat fenntartásáért végzett
munkáját!
Hámos László
a Hungarian Human Rights
Foundation elnöke
Többen is köszöntötték a jubiláló közösséget levélben és telefonon. Örömmel
adtuk át többek között
Dr. Viczián János testvér köszöntését
Kelownából, aki torontói lelkipásztorsága idején maga is részese volt szövetségünknek;
A Vajdasági (Nyúl Zoltán), a Kárpátaljai (Cidor Lajos) és a Felvidéki (Dóczé
Bálint) lelkipásztor testvérek áldáskívánását.

ÁHÍTATOS PERCEK
”Híresek lesznek utódaik a nemzetek
közt, és ivadékaik a népek között. Bárki
látja õket, fölismeri, hogy ezt a népet
megáldotta az Úr”. (Ézs 61,9)
Száz évvel ezelõtt alakult meg az
amerikai magyar baptista gyülekezetek
szövetsége. A Chicago melletti Wheaton
College ad helyet ezen a hétvégén a
centenáriumi ünnepségeknek. Ezt az egyetemet Billy Graham testvér alapította.
A szövetség amerikai gyülekezeteibõl,
Kanadából, Ausztráliából és Európából
érkezõ vendégeket magyar énekszó és
fúvószene fogadja majd a Graham Center-nél. Igyekeztünk olyan programot
készíteni, hogy úgy a fiatalok, mint az
idõsek jól érezzék magukat; együtt
tanuljunk elõdeink szép példájából és
erõt merítsünk a magyar misszió folytatásához.
Az Ézsajás prófétától vett idézet a
diaszpórában élõ zsidóságról szól, akik a
nemzetek közti szétszórattatásban, vagyis legnagyobb nemzeti tragédiájukban
lettek ismertté, mint az Úr által megáldott
nép. Sok hasonlóság van a zsidóság és a
magyar nép történelmében.
Szövetségünk gyülekezetei is úgy jöttek létre, hogy a hazától távolra szakadt
testvérek egymásra találtak az idegenben.
Az otthon gyakran hátrányosan megkülönböztetett baptista hívõk itt a legnagyobb protestáns felekezet része lettek,
megõrízve azokat a sajátosságokat, melyek a hit megéléséhez és az amerikaimagyar élet folytatásához szükségesek
voltak.
Nem büszkeséggel, de hálával emlékezünk azokra, akik hûségesek maradtak
magyar gyülekezetükhöz, és úgy a miszszióban, mint a polgári életben bizonyították, hogy Isten segítségével otthon
vagyunk bárhol is éljünk az Õ világában,
és így, a hasznosságra törekvésüket megáldhatta az Úr. Nem sopánkodtak, nem
álmodoztak, nem ítélkeztek és nem irigykedtek, hanem szorgalmasan dolgoztak.
Közel húsz éves lelkipásztori szolgálatom során szinte minden részét megismerhettem már Amerikának, ahol magyarok élnek. Mindenütt azt tapasztaltam, hogy a hívõket megáldotta az Úr.
Az úton, ami a magyarok nehéz útja volt a
múlt században, Krisztust követõ elõdeink gyönyörû pályát futottak be. A példájuk minket is hûségre nevel.
Novák József
Az ÁHÍTAT 2008. július 18-ára ezt az
imatémát jelölte meg a világ minden részén élõ magyar baptisták imatémájául:
Adjunk hálát és könyörögjünk az
Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetségben folyó munkáért!
Csoda, hogy jól sikerült az ünneplésünk? Az Úr meghallgatta az imádságokat. Hála Néki, s köszönet a testvéreknek.
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NEW YORK
Gyülekezetünk abban a kiváltságban
részesülhetett, hogy ebben az évben a
második menyegzõnek örülhettünk.
Dr. Kulcsár Zsolt és Elekes Timea
Adina június 15-én (Apák napján) fogad-

Az ifjú pár

Kitartás mindvégig – szeretni mindvégig – ez az odaszánás tartja meg a házasságot.
A menyegzõi istentisztelet alatt a
helybeli énekcsoport szolgált énekekkel,
valamint köszöntések hangzottak el
Szabó Erika (a võlegény nõvére), Kulcsár Attila (a võlegény bátyja) és Kulcsár
Szilvia részérõl. Kulcsár Sándor lelkipásztor, egyben a võlegény édesapja a
2Kir. 15 részébõl idézett: „Vajon olyan
igaz-e a te szíved...?” Igaz szeretettel lehet célba húzni a családi élet szekerét.
Kívánjuk, hogy a jó Isten áldja meg
házaséletüket sok örömmel; egészítsék ki
egymást az Istentõl kapott szeretettel,
hogy mindvégig boldogok legyenek!
Mert a Szeretet mindennél többet ér!
Június 19-én érkezett New York-ba
Bokor Barnabás karmester testvérünk,
aki azt a feladatot kapta, hogy énekkarainkat felkészítse és egy összevont
ének-zenekart alkosson a Szövetségünk
jubileumi konvenciójára. Abban a megtiszteltetésben lehetett részünk, hogy ezt
a különleges munkát itt kezdhette meg s
így alkalmunk volt két nap alatt több
énekórára is. Mivel ilyen nagy városban

Bokor Barnabás testvér a New York-i énekkart vezeti.

tak örök hûséget Isten és a gyülekezet
elõtt. Bár a menyasszony szülei, testvérei
nem vehettek részt ez örömünnepen, de
hisszük, hogy lélekben õk is itt voltak s a
nagynéni, nagybácsi, a võlegény szülei,
testvérei részben pótolták hiányukat.
Lukács János chicagoi vendég lelkipásztor hirdetett igét az Efézus 5:21-33
alapján rávilágítva Istennek két fontos
utasítására a házasságra nézve.
1.Az asszonyok engedelmeskedjenek
férjüknek!
2.A férfiak szeressék feleségüket!
Engedelmeskedni, mint az Úrnak,
szeretni, mint ahogy Krisztus is szerette
az egyházat. Ez az alapja a házasságnak.

elég nehéz összegyûlni (különösen hétköznap), szombaton kevesebben voltunk,
de hisszük, hogy ez sem volt hiábavaló.
Vasárnap viszont három énekórát is tartottunk, és mondhatom, hogy Bokor testvér kedvessége, rugalmassága kellemessé tette ezeket az alkalmakat. Nagyon
köszönjük fáradozását, türelmét, hogy
egy ilyen nagy feladot teljesít. Kívánjuk,
hogy a jó Isten adjon sok erõt ebben a
munkában is és õrizze minden útjában,
hogy eredményes, emlékezetes lehessen
ez a találkozó mindazoknak, akik ott
lesznek!
Erdei Gabriella

ALHAMBRA
ARANYMENYEGZÕ
Az augusztus 3-i istentisztelet keretében köszöntöttük szüleimet, Novák
Sebestyén és Ilona testvéreket, akik a

Pécs-Somogyi Baptista Gyülekezetben
kötöttek házasságot 1958. augusztus 2-án
(Laub János lp.). Ami azidõtájt ismeretlen szokás volt Magyarországon, a Torontóból hazalátogató Werle néni „wedding shower”-t rendezett nekik, amikor
megtudta, hogy a menyasszony árván
nõtt fel. Bár édesszülõk híján, de az Úr
oltalmában élt, mert az „állami gondozott” hívõ családokhoz került, köztük
Budapesten a Welker családhoz, akiknek
a szeretete és hívõ példája pótolta a nagy
hiányt.
Apu, mint a többi férfi is a gyülekezetünkben, a szénbányánál dolgozott. A
szüleim mindig hitben élõ, imádkozó és
szolgálatkész házaspár voltak. Parányi
otthonunkban a bányatelepen sok vendég
megfordult; énekelve, zenélve töltöttük a
szabadidõt. Nagy próbákon mentek át (a
munkával járó állandó veszély, betegségek, öcsém halála) – hálás vagyok
Istennek, hogy máig láthatom az erõnlétük titkát: igével élõ, imádkozó és
szolgáló házaspár voltak mindig.
Gerzsenyi Sándor „Akit szeretsz…”
címû versével köszöntöttem õket a gyülekezet nevében is. A szeretetvendégség
után vetélkedõt rendezett Eszter a nagyszülõkrõl, amin kiderült, hogy Sebõ papa
hobbija a kereszthímzés. Hogy Ili mami
reggeltõl estig kertészkedik, csirkéket (és
még kacsákat is!) tart, és rendkívüli
memóriáját máig is verstanulással
tornáztatja, sokan tudják. Azt, hogy
milyen jó velük lenni, tanulni tõlük,
szolgálni velük, nálam jobban senki sem
tudhatja.
Isten áldását kérjük Sebestyén és Ilona
testvéreink házasságának a következõ
szakaszára is. (Novák József)
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GYERMEKTÁBOROZÁS RÁMÁBAN
JÚNIUS 30 - JÚLIUS 5.

Ahogy közeledett a nyár az az ének
jutott eszembe, hogy: “Napsütötte nyári
meleg, utazzunk el mert most lehet, végre
eljött, megérkezett, itt a vakáció”. A
gyerekek is már nagyon várták a vakációt
és azt is, hogy elutazzunk Rámába, a
táborba. A táborozás ideje június 30 - július 5-ig tartott. Ebben az évben kevesebben voltunk, mint máskor összesen 24
gyermek volt jelen. Magyarul két csoportban foglalkoztunk a gyerekekkel
Oláh Márta a 9-12 évesek csoportjával és
én az 5-8 évesekkel; Martins Edit pedig
egy angol kiscsoportot vezetett. Minden
nap reggeli tornával kezdõdött a prog-

ram, miután Dimény
testvér trombitával
ébresztett bennünket.
(Volt, amikor az esti
takarodót is megfújta, a
gyerekek nagy örömére). A reggeli torna után
egyenesen a kápolnába
igyekeztünk, ahol dicsértük az Urat énekekkel és igeversekkel.
Volt külön reggeli, esti
és tábori ének és igevers. A gyerekek a hét
végére már kívülrõl
megtanulták õket, és
örömmel figyeltük lelkes szolgálatukat.

A reggeli és esti áhítatokat Oláh Márta
vezette, amit imádsággal és énekkel
fejeztünk be, alkalmat adva a hangos,
egyenkénti imádkozásra, amibe egyre
többen bekapcsolódtak fiúk és lányok
egyaránt.
A reggeli áhítat után finom reggeli
várt rank, majd a felnõttek rövid elcsendesedésére került sor, amit Püsök Dániel
és Dr. Fazekas László testvér vezetett. Jó
volt erõt meríteni a napi feladatokhoz és
együtt imádkozni gyermekeinkért és
minden szolgálatot végzõért.
A kisebb csoporttal az ima és biblia
témájával foglalkoztunk. Beszélgettünk
arról, hogy mit is jelent egy hívõ
ember számára a Biblia; ami egy
útmutató, általa közelebb kerülhetünk Istenhez, rávilágít a bûneinkre, de ugyanakkor megtudhatjuk azt is, hogy hogyan tudunk
megszabadulni a bûneinktõl. Lelki táplálék, fontos olvasni minden nap, hogy növekedjünk, lelkileg megerõsödjünk. Az imádságról is beszélgettünk, hogy
milyen fontos beszélgetni Istennel, hogy szoros kapcsolatban
legyünk vele, és ne féljünk szólni
hozzá, mert Õ mindig kész meghallgatni. Õ nem egy távoli lény,
hanem igenis törõdik velünk és
akarja, hogy elmondjuk neki
örömünket, bánatunkat és min-

dent, ami foglalkoztat bennünket. Nem
akarja, hogy robotként betanult imádságokat mondjunk, hanem szívbõl jövõ
õszinte legyen az imánk.
A nagyobb csoport a megtérés gondolatával foglalkozott, szemléltetõ eszközök és ötletes játékok segítségével. Öröm
volt látni, hogy még a foglalkozásokon
kívül, szabadidejükben is sokszor a teremben voltak a gyerekek, és amit nem
tudtak befejezni a foglalkozáson azt
igyekeztek bepótolni. Több gyermeket
foglalkoztatott a megtérés gondolata és
komolyan gondolkoztak ezen; volt döntés is 3-4 gyermek szívében és imádkozzunk továbbra is értük, hogy fejlõdjenek lelkileg.
Volt sok szabadfoglalkozás, játék,
gyöngyfûzés, ragasztás és más kézügyességi foglalkozások is. Mint minden
évben, a hetet egy beszámolóval zártuk
szombaton, amin a gyerekek igeversekkel, saját szavaikkal és énekekkel
adtak számot arról, amit a héten tanultak.
Ezúton is szeretnénk megköszönni az
imatámogatást, és mindazok fáradozását
akik a konyhában, takarításban és más
munkával igyekeztek szebbé tenni ezt a
hetet, köztük Balla Sanyi és Mária szervezõ munkáját és Oláh Márta sok fáradozását. Köszönjük, hogy eljöhettünk,
reméljûk, hogy jövõre is részt veszünk
ugyanebben az idõben, július elején és
várjuk mindazokat a gyerekeket, akik
most nem tudtak jelen lenni.
Kulcsár Szilvia
We had a wonderful week with our
small English group. Even though our
children speak very little Hungarian they
did manage to learn the Camp song (in
Hungarian) in a very short time. They did

a remarkable job, especially Daniel Kis,
he worked so hard. Our theme of the
week was on how God cares for us, using
the examples of the lives of Queen Esther, Daniel and also Jesus’ parables. The
children enjoyed the stories and the many
crafts and activities that taught them important biblical truths of trust, faith,
prayer, and sharing Jesus with others
through our actions. We are looking forward to next year! Thank you for the opportunity. Many thanks to my helper,
Lydia Kis. Group Leader:
Edita Martins
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MAGYAR NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ A RÁMAI TÁBORBAN
Álomból valóság / Mérföldkövek
Ki gondolta volna közel ötven évvel
ezelõtt amikor a torontói magyar baptista
testvérek megvették a Rama tábort, hogy
2008. nyarán a fiatalok nemzetközi ifjúsági tábort tudnak majd szervezni. Az
akkori “mérföldkõ” hatását ma is érezhetjük.

Talán ezért is adtuk ezt a témát a
2008-as Magyar Nemzetközi (össz- magyar) Ifjúsági Találkozónak.
Mindannyiunk életében vannak mérföldkövek, amik általában nagy eseményekhez kötõdnek. Ezeket vizsgáltuk
meg, ezekrõl beszélgettünk a tíz nap alatt.
Vannak mérföldkövek Istennel való
kapcsolatunkban vagy amikor pályaválasztás elõtt állunk, vagy olyan mérföldkövek, amelyek munkahelyünkkel, barátainkkal illetve párválasztással kapcsolatosak.
A reggeli után énekléssel és áhitattal
kezdtük napjainkat, majd a fiatalok korosztály szerint elosztva - csoportosan
beszélgettek az aznapi témáról és kérdéseiket megoszthatták egymás között.
Ebéd elõtt és után a különbözõ sportolási lehetõségeket megragadva mérték
össze erejüket a vállalkozó kedvûek. Volt
amikor vegyes csapatokat alakítottunk,
de olyan is volt, amikor Európa-Amerika

és USA-Kanada csapatokat állítottunk
össze. Nagyon élvezetes, izgalmakban és
vidámságokban gazdag mérkõzéseknek
lehettünk tanúi úgy a fociban, nõi fociban, röplabdában, kosárlabdában, mint a
kötélhúzásban és a vízi vetélkedõkben.
Mindamellett, aki úgy érezte hogy sportban nem a legjobb, megmutathatta ügyességét puzzle kirakásban és gyöngyfûzésben.
Az idõjárás nem mindig adott arra
lehetõséget, hogy délután fürödni tudjon
a csapat a tábor mellett lévõ Couchiching tóban, mégis többen megragadták
az alkalmat hogy kimenjenek kenuzni,
vizibiciklizni, motorcsónakázni.
A finom vacsora után pedig az esti
istentiszteletre gyûltünk össze, ahol a
szolgálatok mellett a különbözõ országokból érkezett fiatalok fényképes bemutatót tartottak saját ifjúsági csoportjukról és gyülekezetükrõl.
Az esti istentiszteleti alkalmakon több
bibliai személy életét tanulmányoztuk,
hogy õk hogyan döntöttek bizonyos
helyzetekben a Jó Isten segítségével,
illetve mi történt, amikor nem követték a
Mindenható utasításait. Az esti alkalmakon szolgált Dr. Mészáros Kálmán és
Bódi Sámuel testvér Magyarországról,
Püsök Dániel és Kiss Lehel testvér
Erdélybõl, Bákai Steve testvér Kanadából
és Gerstner Kornél testvér USA-ból.
A zenei szolgálatokra Herjeczki Ádámot és 3 zenész társát kértük, akik mindannyiunk örömére magyarul és angolul
vezették a dicsõítést. Kapcsolodtak hozzájuk a magyarországiak is, Mészáros
Illés vezetésével.
Az étkezésrõl két detroiti házaspár
gondoskodott: Pap Lajosék és Juhász
Sándorék, valamint a torontói Bákai Istvánné, Olga. Köszönjük szépen!

A táborozás résztvevõi az étkezõ elõtt.

Természetesen a táborozás alatt kirándulásokra is sor került. Egyik nap a Niagara vízeséshez autóztunk közösen, amit
sokan elsõ ízben láthattak és csodálhatták
Istennek ezt a gyönyörû alkotását.
Egy másik alkalommal pedig Torontóba látogattunk. Vasárnap délelõtt a
gyülekezetben szolgáltunk, délután
pedig izgalommal emelkedtünk a CN
Tower 346 méter magas kilátó-teraszához, hogy madártávlatból is megnézzük a várost.
Július 17-én 41-en keltünk útra, hogy
Chicagoban csatlakozzunk az ÉszakAmerikai Magyar Baptista Szövetség
Centenáriumára érkezõ testvérekhez, és
szolgáljunk a 100 éves jubileumi ünnepségen.
Nagyon örülünk, hogy Isten lehetõvé
tette, hogy Európából is csatlakozzanak
hozzánk magyar fiatalok és együtt ünnepeljünk.
Milyen országokból érkeztek fiataljaink a táborba?
Ausztrália (1)
Magyaroszág (18)
Románia (3)
Szlovákia (Felvidék) (1)
Szlovénia (Délvidék) (1)
Ukrajna (Kárpátalja) (1)
Kanada (14)
USA (22)
Chicago (8), Detroit (4), Cleveland
(6), Virginia (2), Tennessee (2)
Ezúton is szeretnénk kifejezni szívbõl
jövõ hálánkat a szövetségünk felé, nélkülük ez a táborozás nem jöhetett volna
létre. Köszönjük, hogy támogatták ezt a
különleges alkamat nemcsak imában,
hanem anyagiakkal is.
Gerstner Kornél
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A MAGYARORSZÁGI FIATALOK BESZÁMOLÓJA
Isten kegyelmébõl megadatott számunkra, hogy részt vegyünk az Amerikai
Magyar Baptista Szövetség 100. Jubileumi konferenciáján Chicagóban, illetve
elõtte tíz napot tölthettünk a Ramatáborban, Kanadában. Magyarországról
tizenöt fiatal kapott lehetõséget arra,
hogy – a magyar baptista fiatalokat
képviselve – elutazzon az amerikai kontinensre. Magyarországon kívül Erdélybõl is érkeztek hárman, valamint egy-egy
fiatal a Vajdaságból, a Felvidékrõl, Kárpátaljáról, és Ausztráliából.
A tábor mottója a „Mérföldkövek”
volt. Minden nap másik témát középpontba állítva hallottunk tanításokat,
illetve beszélgettünk az életünkben
elõforduló mérföldkövekrõl, Istennel
való kapcsolatunkban, a tanulásban,
munkában, érzelmeinkben, kapcsolatainkban. Az alkalmakat Gerstner
Kornél, Dr. Mészáros Kálmán, Bákai
István, Püsök Dániel, illetve az Európából érkezett csoport vezetõi; Bódis
Sámuel és Kiss Lehel vezették. A táborban a zenei szolgálatot Herjeczki
Ádám és csapata, valamint a Mészáros
Illés vezette magyar fiatalok végezték.
A táborban lelkesen szolgáló testvérek
- Gerstner Kornél és felesége Réka veze-

tésével, illetve a helyi fiatalok segítségével gondoskodtak arról, hogy tartalmasan és értékesen teljen ez a tíz nap.
Rengeteg program és lehetõség volt arra,
hogy az egymástól távol élõ fiatalok
megismerjék egymást, illetve megosszák
egymással gondolataikat, akár a csoportos, akár a személyes beszélgetések által.
Minden nap imaórával kezdõdött, majd
az egy korcsoportba tartozó fiatalok
szûkebb körben beszélhettek az aktuális
témákról. Délutánonként lehetõségünk
volt pihenni, fürödni a közeli tóban,
illetve különbözõ sportokban összemérni
a képességeinket. Az esti alkalmakon
pedig a napi témát összefoglalva hangzottak el tanítások.
A csoport a csütörtöki napon kirándulást tett a Niagara vízeséshez, vasárnap
pedig Torontóba, ahol a Magyar Baptista
Gyülekezetben szolgálhattunk, és tölthettünk együtt idõt a testvérekkel. A tíz
napos tábor hivatalosan szerdán ért véget,
de a táborozók nagy része másnap együtt
indult Chicagóba személygépkocsikkal.
Félúton Detroitban a Juhász és a Pap
család látta vendégül a csoportot egy
éjszakára, majd másnap délután hála az
Úrnak minden probléma nélkül érkezhettünk meg.
A konferencián sok igei
buzdítás, rengeteg változatos szolgálat hangzott el,
valamint beszámolók az
Amerikában élõ magyar
testvérek múltjáról és jelenérõl. Ezeken keresztül is
láthattuk, hogy Isten milyen
munkát végzett és végez ma
is testvéreink között. Az
ének és zenekari szolgálatokba a fiatalok közül is többen bekapcsolódtak, de a
Két énekes csoport
szolgált - külön is, együtt is.
A felsõ kép Torontóban,
az alsó a táborban készült.

szombati és vasárnapi napon a fiatalok
közel ötvenfõs csoportja is szolgálhatott.
A három nap alatt nem volt hiány a tartalmas és színvonalas programokban, amit a
Wheaton College minden szempontból
magas szintû szolgáltatásai tettek teljessé.
Ezúton is szeretnénk megköszönni az
amerikai testvéreinknek azt, hogy lehetõvé tették számunkra a részvételt, és azt
a rengeteg áldozatot, amit értünk hoztak,
idõt, pénzt és fáradtságot nem kímélve.
Voltak, akik a szabadságukat töltötték a
táborban és gondoskodtak arról, hogy
mindig bõséges étel jusson az asztalra, és
mindent megtettek azért, hogy mi jól
érezhessük magunkat. Szolgálatuk eredményes volt, mert mindannyian rengeteg
szép emlékkel térhettünk haza!
Kívánjuk testvéreink számára, hogy
Isten áldja meg életüket és szolgálatukat a
következõ száz esztendõben is!
Bánszki Barnabás és Süveges Zsolt

ÜNNEP
Ø És örvendezz a te ünnepeden, te és a te

Ø

Ø

Ø
Ø
Ø

Ø

fiad, a te leányod, szolgád és szolgálóleányod, a lévita, a jövevény, az árva és az
özvegy, akik belõl vannak a te kapuidon.
És volt nagy vígasság Jeruzsálemben;
mert Salamonnak, az Izráel királyának,
Dávid fiának idejétõl fogva nem volt ehez
hasonló ünnep Jeruzsálemben.
Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a
jó illattétel útálat elõttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás: bûnt és ünneplést
el nem szenvedhetek.
És mikor tizenkét esztendõs lett, fölmenének Jeruzsálembe az ünnep szokása
szerint;
Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki
szomjúhozik, jõjjön én hozzám, és igyék.
Azért ne régi kovászszal ünnepeljünk,
sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában.
Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért,
vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold,
vagy szombat dolgában.

A megfejtéseket november végéig
várjuk.
Making a will? Don’t forget about
the Convention,
our Hungarian mission.
Végrendeletet készít?
Ne feledkezzen el
Szövetségünkrõl, az amerikai
magyar baptista misszióról.

