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NEWS FROM
RUTH WRIGHT

The ESL School year ended on May
22, and I am continuing to teach “English
Conversation” to the upper level classes
until July 8. Our students wish there
would be no summer break because they
desire to learn. Pray that I will also have
the opportunity to share my faith with
them.

During the year, we had numerous op-
portunities to share Jesus with them. It
began with Thanksgiving followed by
Christmas, Easter, and a game night.
Each time as the Gospel was shared I
looked at their faces – some had tears,
some were rejoicing, while others had no
expression. While many religious groups
were present and had different beliefs,
they always came to hear. We do know
that God’s Word will not return void. Our
teaching staff agrees and chooses to love
them no matter what.

Trying to provide as much as we can to
help them, we also were able to offer a
typing and computer class as well as a
class in how to become a citizen. While
we provided a Bible Class in English and
Spanish, few came and then dropped out.

Because I am always blessed with a
committed volunteer teaching staff, an
Italian Night in their honor was held in
March. My brother-in-law Skip Rowe,
who was visiting me, shared a message
from the Word emphasizing “I must, I
can, I will, and I did.” No one seemed to
want to go home – an indication of a good
time for all.

In April I had a visit from Paul and
Lucinda Bentley. In Pioneers, I am ac-
countable with my ministry to Paul. They
serve in Bolivia, and he Pioneers Re-
gional Director for Eur-Asia-Americas.

The Association of Christian Minis-
tering to Internationals Conference was
held in my home area the end of May, and
there was a gathering of about 300. I was
challenged to press on in ministry for our
labor is not in vain.

ESL will start again in early Septem-
ber. Most of our staff will be continuing,

Louisville, Kentucky
Végre eljutottunk Louisville, Ken-

tucky-ba, ahova már hónapok óta ké-
szültünk, és mondhatom, hogy nagyon
áldásos volt az egész út. Bármikor
vállaljuk ezt a misszó utat a jövõben is, ha
az Úr indít bennünket erre, hogy szol-
gáljunk mások felé az Õ Neve dicsõ-
ségére!

Szombat reggel (március 29) indul-
tunk útnak, majd délután 2 óra körül

érkeztünk meg Kulcsár Attila házához,
ahol felesége, lbolya már szorgalmasan
készítette a finom ebédet! A gyerekek
rögtön hozzá is fogtak játszani, miközben
a „nagyok” beszélgettek! Ebéd után tar-
tottunk egy kis ének gyakorlást a követ-
kezõ napi szolgalatra. Ezután Attila elvitt
bennünket várost nézni. Louisville köz-
pontjába. Elcsodálkoztunk, hogy milyen
szép és tiszta Louisville!

Vasárnap délelõtt a Westport Road
Baptista Gyülekezet istentiszteletén vet-

tünk részt, ahol elõször vasárnapi iskola
volt minden korosztály számára. Ezalatt
pedig a fiatalok a nagy gyülekezet dicsõ-
ítõ istentiszteletén vettek részt.

A tisztelet alatt a lelkipásztor arról
szolgált, hogy hogyan is hagyhat egy
gyülekezet egy „legacy-t”? Milyen
„hírnevet” fog hagyni majd a MI gyü-
lekezetünk az elkövetkezõ nemzedé-
keknek?

A gyülekezet után mindenkit vendé-
gül látott Bogdán Zoltán és felesége, aki
nagyon finom ebédet készitett!

A délutáni Magyar Istentisztelet 3 óra
körül kezdõdött, amit Attila vezetett. Ez
alkalommal kilenc louisvillei magyar
volt jelen, akik különbözõ vallásos hát-

but we will need teachers to replace two
who will be leaving the area. God has al-

ways provided.
Please do keep
praying for this
vital outreach.

Loving our
Lord and loving
others,

Ruth Wright

719 North
York Road

Sterling, VA
20164

Clevelandi
gyülekezetbõl

23-an,
Louisville-nézõben,

Kulcsár Attila
kalauzolásával.

A clevelandi fiatalok
énekelnek a

vasárnap délutáni
istentiszteleten.

ESL (English as a
Second Language)

students -
precious

mission field.
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Ritkán sikerül elkapni azokat a pilla-
natokat, amelyek saját életüket élik majd
bennünk, mert belénk ívódnak, hogy a
részünkként hordozzuk õket, még ha nem
is gondolunk rájuk. Dawkins “mémek”-
nek nevezi ezeket. A mém a kulturális
öröklõdés hipotetikus egysége. A génhez
hasonlíthatók a mémek, csak nem bio-
lógiai, hanem emlékezési egységek. Nem
mutathatók ki, mint bármi más anyagi
részünk, de felismerhetõk a vélemé-
nyalkotásunkban és az elõítéleteinkben;
fontos részei a világnézetünknek. Daw-
kins elmélete szerint szaporodnak is
bennünk a mémek, mert egy-egy ilyen
részecskét más helyzetekbe is beültetünk.
Szaporodnak úgy is, hogy átadjuk õket
egymásnak. A humán-etológus Richard
Dawkins korunk legismertebb ateistája,
nem azért mert bármit is hozzátett volna
az istentagadás régen szajkózott rig-
musaihoz, hanem azért mert az evolúció
bogaraival bíbelõdve ráakadt erre a

térbõl gyûltek össze hallani az igét, a
tizedik egy fiatal házaspár kisbabája volt,
plusz Bogdán tv. és felesége, Attiláék a 3
gyerekkel, összesen 17-en, mi pedig a
gyerekekkel együtt 23-an voltunk, ami
kereken 40 lelket jelent.

A Clevelandiak összevont „dicsõítõ
csoportja” 4 éneket énekelt, közben
voltak szavalatok, bizonyságtételek,
majd a fiatalok külön is szolgáltak éne-
kekkel és szavalatokkal. Az istentisztelet
után szeretetvendégségben volt újból
részünk. Finom sütemények és torták
vártak bennünket!

Ez a hétvége ritka jó alkalom volt!
Nem csak az ottani magyarok számára,
hanem felüdítõ volt minden clevelandi
testvér számára is.

Nagyon jó volt együtt szolgálni, ne-
vetni, játszani, énekelni és jobban me-
gismerni egymást, s így közelebb kerülni
egymáshoz!

Én nagyon örülök annak, hogy az
ifjúságban létrejöttek ezek a „misszió
utak”. Isten kegyelme az, hogy már a
második misszió út után vagyunk. Na-
gyon nagy örömmel készülünk a har-
madik útra is!

De egyedül nem tudjuk véghez vinni.
Ezért kérjük a gyülekezet további támo-
gatását minden formában, hogy ebben az
évben a mi ifjúságunk hagyjon egy olyan
„legacy-t”, ami után mindenki vágyik!

„Elmenvén e széles világra, hirdes-
sétek az evangéliumot minden terem-
tésnek.” (Mk 16:15)

Boda Erika (Ébresztõ, 2008. április)

Az Úr Jézus tanítása a böjtrõl
Lukács 5,33-39

Kegyes képmutatók, akik a lelki élet-
nek éppen a lényegét nem értették, kér-
dezték Jézust a böjtrõl. Különös módon a
számonkérés szemtelenségével faggatták
az Isten Fiát. Úgy vélték, illetlen, hogy
Jézus nem gyakorol nyilvános böjtöt.
Jézus válasza pedig megdöbbentõen éles.
Micsoda értelmetlen dolog lenne Jézus
mellett Istent a böjtben keresni, amikor
ott van testben, fizikai valójában. Jézus
mellett értelmes cselekedetnek a figye-
lem, a tanulás és az engedelmesség szá-
mít. Jézus Krisztus személye volt a
forrása és a biztosítéka minden lelki
jónak és áldásnak. Gondoljunk a Jel 21,
22-re! A mennyben nem lesz templom,
mert az Istennel való közvetlen kapcso-
lat, jelenléte, közelsége teljességgel értel-
metlenné teszi azt. Jézus a tanítványok
böjtjét a jövõre hagyta: “...akkor, azok-
ban a napokban böjtölni fognak”.

Az Úr Jézus által meghatározott jövõ a
mi jelenünk, ahol a böjt újra értelmet
nyer. Gondolkodjunk a böjt értelmérõl és
szerepérõl! Eljött a böjt szükségessé-
gének ideje, Jézus szava mutat erre, nem
hagyhatjuk csak úgy ki az életünkbõl,
mint amit nem kedvelünk. A böjt egy esz-
köz, ami hasznos lehet a hitünk számára.

A farizeusok böjtben gyakorlott
emberek voltak. A böjtöt szinte ipari
méretekben ûzték, büszkék is voltak rá,
az önigazságuk alapját adta, s lám: Jézus
mégsem volt velük megelégedve. Böjtöl-
tek ugyan, de nem volt az életükben és a
jellemükben eredménye. A böjt önmagá-
ban nem csodaszer. A csoda mindig Isten
kegyelmében rejlik. A böjt emberi
teljesítményt, erõt igényel a lemondás
miatt, mégsem az emberire összpontosít,
hanem épp ellenkezõleg, Istenre. A böjt
nem fizetõeszköz. A böjt mûködési
mechanizmusa nem hasonlítható az éh-
ségsztrájk kényszerítõ erejéhez. A böjt
sokkal inkább kiszakítja az embert a
hétköznapok ritmusából. A böjtölõ em-
ber nem a világgal, nem Istennel, hanem
önmagával fordul szembe. Aki nem
eszik, még nem valósította meg a böjtöt.
Aki Istent keresi a böjtjében, aki a ki-
szolgáltatottságát fogalmazza meg, aki
óhaját, bánatát, bûntudatát önti az ön-
megtartóztatásába, az böjtöl.

Ma szükség van a böjtre, mert korunk
emberének minden eszközre szüksége
van a világgal, a kísértésekkel való
harcában. Korunk megköveteli minden
embertõl, különösen a szentségre törekvõ
hívõtõl, hogy a lelke edzett, megerõ-
södött legyen, rendelkezzen az önmeg-
tagadás képességével.

Legyen része életünknek a böjt is,
hadd közvetítsen felénk áldást!

Katona Béla, Áhítat 2008

tüneményre, aminek még nevet is ad-
hatott.

De térjünk csak vissza arra az elkapott
pillanatra! Éppen kóruspróbát tartottunk
a gyülekezetben. Keményen tûzött a nap
odakint, mi szívesen énekeltünk bent, a
hûvösben. A gyerekek a szabadban
játszottak. Egyszer csak kivágódik az
imaház ajtaja, és beront Sámuel (aki
történetesen az én másfél éves uno-
kaöcsém). Üvölt, mint a sakál, és szalad a
kórus felé, az anyukájához. Megszakad
az éneklés. Ugrik az anyuka, és szalad a
gyerek elé, mert ki tudja, hogy rászakadt
az ég, vagy nem engedték játszani a
többiek, ölelésért sivít ez a gyerek. Éppen
középen találkozott a fájdalom és az
oltalom, jól láthattuk azt, ami követ-
kezett. A gyerek röpülne az anyja ölébe,
de… Az anyuka megáll elõtte, eléje hajol,
és leveszi a fejérõl a sültös sapkát. Csak
ezután kerül sor a gyors vigaszra. Hát ez
volt az a pillanat, amitõl aztán énekesen
jó kedvem támadt.

A sapka levétele és az ölelés Sámu-
elnek ugyanaz a mozdulat volt. Mennyi
jó belefér egy pillanatba! Õ az ölelésért
ment, de ami elõtte történt, az lett az
igazán fontos. Talán észre se vette - majd
ha beszél, azért megkérdezem tõle -, de
kapott valamit, ami kísérõje lesz végig az
életén. Be lett avatva azok közé, akik
leveszik a sapkát, amikor belépnek a
templomba. Ki tudja, hogy mikor tudja
majd megmagyarázni magának meg
másoknak, hogy a tiszteletet nem csak
gondolni, meg érezni lehet, de ki is kell
fejezni? Az én kaliforniai kisöcsém egy
pillanat alatt belépett székelyföldi és a
magyarországi Baranya megyébõl szár-
mazó elõdei sorába ebben a tekintetben
is. Akik között találja így magát, azok
talán hasonló kezdetekkel, talán teljesen
eltérõ módon csatlakoztak maguk is a
tiszteletet adók közé: baptista hívõk,
tisztességes magyarok, a világot sok
színben, ezért jól látó emberek közössége
lett az otthona.

Ki tudja, hogy merre jár majd evvel a
mémjével? Könnyû lesz majd felis-
mernie a függõségeket, fõleg, hogy Isten
elõtt élünk? Mi lesz, ha az õ kisfiának a
kobakjára már nem húz a mamája sültös
sapkát? Hogyan fejezik majd ki a tisz-
teletüket az emberek, amikor mi már a
koronánk levételével hódolunk? Vajon
lesz kórus, ahonnan õ lesheti ezeket a
pillanatokat? Játszótér az õ gyerekeinek
is, meg magyar gyerekek akár Kali-
forniában, akár Magyarországon?

Azért is írtam errõl, mert így szeret-
ném „levenni a kalapomat” az édesanyák
elõtt, akiknek ha Dawkins világában
szûken szürke hely jut is, a tisztelet he-
lyén óriások.

Novák József

VALÓBAN ?

LOUISVILLE
folytatás

ÁHÍTATOS PERCEK
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re is sort kerítettünk. Bokor testvér segít-
ségével újra láthattam Nagyvárad törté-
nelmi épületeit, szép tereit, utcáit. A
Szent László katedrálist belülrõl is meg-
néztük.

A Rogériuszon “Hogyan tovább az
erdélyi magyar baptista misszióban?”
címmel folyt a konferencia. Az imaáhítat
után és az elõadások elõtt a MABAVISZ
képviselõit kérték néhány perces beszá-
molóra-köszöntésre. A szövetségünkön
kívül a detroitiak köszöntését is átadtam
és a 100 éves könyvjelzõnk igéjével üd-
vözöltem a mintegy 300 fõs testvériséget:
„testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy
terjedjen az Úr igéje!” (2Thessz 3:1)

Két elõadás fogta át a témát, majd
hozzászólások-kérdések hangzottak el.
Az egyik elõadó az egykor nálunk is járt:
id. Veress Ernõ tv. volt. Egy másik régi
ismerõsre is találtam a szünetben: Me-
gyesi József testvérre.

Az imaházat néhány hete adták át,
nyitották meg. Egy fõ, de
mindenesetre forgalmas út
mentén épült az imaház,
ami amerikai magyar szem-
mel egy kicsit túlságosan is
elõkelõ, kívülrõl-belülrõl
modern, extrákkal, kiváló
berendezésekkel. Adja az
Úr, hogy a szép templom-
ban élõ gyülekezet is mege-
rõsödjön, növekedjen.

Mészáros testvérékkel
utaztam vissza is Románi-
ából. Másnapra Vácra vol-
tam hivatalos, a Váci Bap-
tista Gyülekezet 50 éves
jubileumára. Több jubile-

umi alkalmat rendeznek testvéreink az év
során. Ez volt a elsõ, melyre azokat
hívták meg, akik valahogy, valamikor
kapcsolódtak a gyülekezethez az elmúlt 5
évtized során. Mi Detroit elõtt ott szol-
gáltunk másfél évig. Persze akkor nem
ebben a hatalmas új templomban élt a
gyülekezet. Az imaház is, a testvériség is
kisebb volt. Most 160 körül van a tagok

Egyébként a gyülekezeti heti értesí-
tõinket (melyeket néha amerikaiasan
bulletinnak nevezünk) szívesen meg-
küldjük e-mailben is azoknak, akik ezt
kérik. Jelenleg az alhambrai, chicagói,
detroiti és a new yorki lelkipásztor készít
ilyen heti gyülekezeti hiradókat.

ÚTI BESZÁMOLÓ
Bár utazásom fõ célja az volt, hogy

részt vegyek az ezévi Magyar Baptisták
Világszövetsége tanácsülésén, ennél több
feladatom és lehetõségem is adódott az út
során. Dióhéjban így telt a két hetem:

Május 13-án indultam, a babonás
embereknek köszönhetõen kissé olcsóbb
jeggyel, mint azt elõtte, vagy a következõ
napokon tehettem volna. Párizson ke-
resztül ment a gépem. Mivel 6 órás át-
szállási idõ volt szerdán a két gép között,
bementem az Evangéliumi Hírnökkel
megpakolt kézitáskáimat cipelve a város-
ba, hogy egy busztúrát tegyek Ady ked-
velt városában. Szép és rövid volt.

Másnap megérkeztem Budapestre,
nõvéremnél volt a “fõhadiszállásom.”

Csütörtök este a Wesselényi utcai
gyülekezetben szolgáltam a bibliaórán.

Szombaton dr. Mészáros Kálmán
testvérrel együtt Balatonföldvárra utaz-
tam, ahol a Férfiszövetség éppen konfe-
renciát tartott. Egy fiatal prédikátor,
Heizer Tamás „Az igazi férfi felelõs-
ségérõl”, egyik régi tanárom dr. Szebeni
Olivér a Biblia évével kapcsolatban
tartott elõadást. Marosi Nagy Lajos
szervezésében kb. 80 férfitestvér volt

együtt vagy kétésfél napot ebben az
utóbbi években szépen felújított (vala-
mikor édesapám közremûködésével az
egyháznak megvásárolt) üdülõben. Az
estét Székesfehérváron töltöttem, Lukács
Gyuriéknál.

Vasárnap délelõtt a Rákosszentmihá-
lyi gyülekezetben hirdettem az igét. Ott
most Marton Zsolt a lelkipásztor, felesé-
ge a szokolyai Gyurik Helga. Találkoz-
tam a gyülekezet korábbi lelkipásztora-
ival, Asztalos Imre és Szûcs József test-
vérekkel is.

Hétfõn este meglátogattam evangé-
likus lelkész, éppen betegeskedõ baráto-
mat, Széll Bulcsút. Kedden a Zeneaka-
démián meghallgattunk egy kiváló kon-
certet, amelyen az egyik wesselényi utcai
testvér, Balogh Endre gordonkamûvész
is játszott.

Csütörtökön Lukács Gyula lelkipász-
tor barátommal együtt kimentünk az õ
egyik körzetállomására, Sûlysápra, s ott
hirdettem igét. Itt néhány rokonra is ta-
láltam (Bákonyi Miklós bácsi és mások).

Pénteken reggel Mészáros Kálmán és
Papp János testvérek vittek magukkal
Nagyváradra, a MABAVISZ tanácsko-
zásra. A tanácskozás elõtt és szünetében
megnéztük a csodálatosan felújított ima-
házat. Az ebédet a kerek új épületben
kaptuk, a gyûlésünket pedig a mögötte
lévõ, teológia épületében tartottuk. A
tanácskozás során megbeszéltük az
éppen aktuális elnökségi tisztség-váltást

is. Most az erdélyi
testvérek következ-
nek, így Gergely Ist-
ván testvérnek ad-
tam át – és adom át
majd ünnepélyesen
is a mi jubileumi
közgyûlésünkön - az
elnöki tisztet. Az
igen hosszú, de bé-
kességes és hasznos
tanácskozás után
Bokor Barnabás tv.
jött értem, náluk vacsoráztam. Azután
elvitt Tóth Rózsika nénihez, Mikó Ildikó
édesanyjához, s nála találtam kényelmes
szállást.

Szombaton reggel Bokor testvér jött
értem, hogy elvigyen a Rogériuszi ima-
házban rendezendõ Missziós Konferenci-
ára. Odafelé menet egy mini városnézés-

TÁVOL ÉS MÉGIS KÖZEL - Nagyvárad, Vác, Szentpéter
Folytatás a 2. oldalról

Bethesda Otthon, Balatonföldvár - szívesen
fogadnak amerikából is testvéreket.

Két imaház: a
rogériuszi kívülrõl,

a váci pedig belülrõl.
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száma. A lelkipásztor Meláth Attila.
Lukács 4-bõl olvastam az azesti igét, az
Úr Jézus Názáreti prédikációjáról.

Sok élményünk van Vácról, Püspök-
szilágyról. Sokan szerették volna látni
Évát és a gyerekeket. Vácon történt az a
ritka esemény is (legalábbis számomra
ritka), hogy egyszerre tíz megtérõt me-
ríthettem be, akik nagyobbik fele most is
ott van a gyülekezetben. Szeretetven-
dégséggel ért véget az alkalom, melyet jó
idõ lévén az imaház elõtti nagy téren, a
szabadban rendeztek meg a szorgalmas
váci nõtestvérek.

Szokolyán Olga húgoméknál töltöt-
tem a vasárnap estét, hétfõ reggelt.

Kedden a Felvidékre látogattam,
Szentpéterre, Dóczé Bálintékhoz. Este a
gyülekezet is összejött. MABAVISZ
elnökségem utolsó látogatása volt ez.

Szerdán Budapesten felkerestem Gerõ
Sándorné testvért, aki férjével Toron-
tóban szolgált elõttünk (1977-1981). A
mindig energikus testvérnõ a mostani
családi szomorúság ellenére is örömmel
szolgálja az Urat és szeretettel köszönti
az itteni testvériséget

Herjeczki Géza

ÁLDOZAT
- az Övé és a miénk

Májusi áhítataink egyik témája

Ø Mert a testnek élete a vérben van, én
pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy
engesztelésül legyen a ti életetekért.

Ø És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg
a törvény szerint, és vérontás nélkül
nincsen bûnbocsánat.

Ø Másnap látá János Jézust ôhozzá menni,
és monda: Ímé az Istennek ama báránya,
aki elveszi a világ bûneit!

Ø És õ engesztelõ áldozat a mi vétkeinkért;
de nemcsak a mienkért, hanem az egész
világért is.

Ø Aki az ô tulajdon Fiának nem kedvezett,
hanem ôt mindnyájunkért odaadta,
mimódon ne ajándékozna vele együtt
mindent minékünk?

Ø Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd
a felségesnek fogadásidat!

Ø Hozzátok be a tizedet mind az én
tárházamba, hogy legyen ennivaló az én
házamban, és ezzel próbáljatok meg
engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha
nem nyitom meg néktek az egek csator-
náit, és ha nem árasztok reátok áldást
bõségesen.

Ø A szentek szükségeire adakozók legyetek;
a vendégszeretetet gyakoroljátok.

Ø A jótékonyságról pedig és az adakozásról
el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldoza-
tokban gyönyörködik az Isten.

Ø Kiki amint eltökélte szívében, nem szo-
morúságból, vagy kénytelenségbõl; mert
a jókedvû adakozót szereti az Isten.

Ø És leülvén Jézus a templomperselynek
átellenében, nézi vala, hogy a sokaság
miként vet pénzt a perselybe.

Ø Van olyan, aki bõven adakozik, és annál
inkább gazdagodik; és aki megtartóztatja
a járandóságot, de ugyan szûkölködik.

Ø

A megfejtéseket július végéig várja
a szerkesztõ.

God sees our life from beginning to
end. He may lead us through a storm at

APÁMNAK
Nehéz ékszer szíveden a hit

Mint féltett drágakõ
Miközben lassan elkopik

Egy szürke emberöltõ

Te, aki értem számot adsz: pap voltál
Térdeiden tanultad a szellemi

törvényeket
Szíveddel tanultad a merész, nagy hitet
Körülöveztél imával, böjttel
Körülöveztél kitartó zörgetéssel
Bizony, tanulni kell és tudni kell
A szentély felé utat vágni
Jézus szívének rejtekét megtalálni

Te, aki értem számot adsz: próféta voltál
Élesen figyeltél örökkévaló üzenetre
Isteni szót közöltél velem

Ha porban voltam, mint cserép-
darabok

S szelek rázták az Igébõl font
tartókötelet

Bizony, tanulni kell és tudni kell
Tiszta hangokat venni át
Hidat vonni szakadékon át

Te, aki értem számot adsz: király voltál
Nehéz fegyverzetben uralkodtál a körül-

ményeken
Miféle titokból volt a fegyvered?
Mitõl omlottak le súlyos, nagy falak?
Mitõl maradtál mégis névtelen?
Bizony, tanulni kell és tudni kell
A Jézus Nevében parancsolni a hegynek
Parancsolni a háborgó tengereknek

A kimondott hit szavával
Haladtál bátran, merészen

Az arcodba vágó szél ellenében
És mert te gyõztél:

gyõztesek vagyunk

Bartha Zita (1992)

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.

On-line registration:
www.hungarianchicagobaptist.o

rg/registration.html

Or you may contact Steve
Szabo, General Secretary

(Info on page 2.)

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
AZ ÉDESAPÁKAT!


