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many Watchnight Services, as we called
them, I attended since my childhood.

Maria also wrote, “A little experience
I thought I knew and it is true. To enjoy
and to live God’s word and to get hungry
for it, Psalm 42 and 43. To rejoice in com-
munion with the Master, you have to get
lonely. You must be a missionary who
loves, who works and who fails. You
would never taste the love of God if He
has not chastened. You would never un-
derstand the precious friendship of Jesus
if you had never failed. You could never
appreciate so keenly the counsel through
the voice of the Spirit of God in your heart
if you had never grieved Him. To experi-
ence all these, you have to be a mission-
ary who loves, who works and who fails.
Sometimes it’s hard and sometimes it’s
lonely, but often it is precious and a joy to
be a missionary. Therefore, I am glad the
Master called me and I am nothing but a
missionary who may love, may pray, may
suffer for His sake and for His people. He
loves me and did it all for me. Would you
like to be a Missionary?”

She was a dear lady who touched
many lives in our Hungarian Baptist Con-
vention. It was her sincere desire to
spread God’s message to all, young and
old. Maria lived her “golden years” at the
Bethesda Retirement Home. There, too,
she was busy sharing God’s love with the
elderly and helping those folks who
needed assistance. A missionary never
retires. She is buried in the Melbourne
Cemetery. I am sure God has a special
place in heaven for this special mission-
ary of our Convention.

Ethel Petre Kish

hirdetni. Sokan hallgatják figyelemmel
és némelyek jönnek onnan az isten-
tiszteletre.

Örömmel bízunk az Úrban, hogy a jó
Urunk megsegít még sokakat a bûntõl
megtéríteni és Krisztushoz vezetni.
Felkérem e lapnak olvasóit, hogy em-
lékezzenek meg rólam a kegyelemnek
széke elõtt, hogy a hatalmas Istenünk
adjon erõt és örömet nékem az õ mun-
kájában és használjon engemet, hogy
még sokaknak megmutathassam a
mennyország útját.

Homestead,
Marie Meereis misszionárusnõ

Evangélium Hirnöke, 1908. október 15.

órába került az amúgy egyórás út a
táborba. Ennek különösen a chicagoi
fiatalok nem örültek, hiszen akkor már 13
órája utaztak. Vígasztalásunkra volt a
nagyon finom vacsora, amivel ked-
veskedtek a tábori konyhán lévõ test-
vérek. Vacsora után végre elcsende-
sedhettünk Isten igéjénél és meghall-
gathattuk pastor Tim üzenetét angolul:
Called For Purpuse. Nagy bátorítás volt
mindannyiunknak, hogy Istennek célja
van az életünkkel, ezért hívott el.

Pénteken késõ este még többen csat-
lakoztak hozzánk Clevelandból és
Torontóból. Szombatra az idõ kicsit
megváltozott. A pénteki 28 C fokos,
napos idõjárást szombatra egésznapos
esõ váltotta fel.

Délelõtt az imaórai alkalom arra
buzdította a fiatalokat, hogy hálaadás-
sal emlékezzünk Isten szeretetére és
gondvilesésére. Ugyanakkor ez fe-
lelõsségre is int mindannyiunkat, hogyan
éljünk és hogyan osszuk be hétköz-
napjainkat. A imaórát csoportos be-
szélgetések követték. Kulcsár Dániel és
Csercsa Tom vitte a fiatalabbakat, míg az

MEGÉRKEZÉSEM
HOMESTEADBAN ÉS AZ

ELSÕ ÉRZELMEIM

Hála Istennek, jól érkeztem meg július
hó 4-én Homesteadra, ahol Balog F.
hitszónok családjában szívesen fogad-
tattam.

Nagyon hamar otthonosan éreztem
magam az Isten gyermekei között, a
szeretet összeköt minket. Az elõbbi
misszionárusnõ, Pauliny t.-nõ, ki itt már
néhány év óta az Úrnak dolgában
munkálkodik Homestead és ennek
környékén, jött velem a magyar és tót
testvéreinket látogatni. Így már me-
gismerkedtem sokakkal és köztük
olyanokat is találtam, kiket még Ma-
gyarországról ismertem. Örülök, hogy
vannak az Úrnak hû szolgái testvéreink
között, olyanok, kik segítenek a Krisztus
Egyházát építeni. A vasárnap esti is-
tentisztelet elõtt kimegyünk városunk
különbözõ kerületeibe az Úrnak igéit

Szokáshoz híven, az Észak-Amerikai
magyar baptista fiatalok október elsõ
hétvégéjén (okt. 5-7) tartották az õszi
ifjúsági találkozót, ahol a fiatalok nem-
csak a Jó Isten igéjébõl meríthettek,
hanem barátságokat és kapcsolatokat is
építhettek.

Az idei õszi ifjúsági találkozó külön-
legessége volt, hogy egy új helyszínen, a
Rama Táborban gyûlhettek egybe az
ifjak. Igaz, nem minden észak-amerikai
magyar baptista gyülekezet tudta kép-
viseltetni magát fiataljaival, mégis
körülbelül ötven tini és fiatal vett részt
Chicago, Cleveland, Detroit és Toronto
városokból és környékérõl.

Pénteken a koradélután érkezõket
finom pizzával várták a tornotoi testvérek

az imaháznál, majd Balla Sándor testvér
szervezésében a fiatalok ellátogathattak
egy különleges „falumúzeumba“ a Black
Creek Pioneer Village-be, és bepillantást
nyerhettek abba, hogyan éltek az 1700-as
években a kanadai emberek.

Ezután még senki nem tudta, hogy
milyen hosszú út vár ránk, hiszen a
délutáni csúcsforgalom miatt két és fél

Hálaadás - Elsõ Ifjúsági Találkozó a Rama Táborban

Hajótúrára indulunk a Muskóka tón - csodálatos napsütésben

Réka és Kornél a nagy tortával
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mekbemutatás alkalmából a részt-
vevõknek két alkalmilag szerkesztett
prospektust is ki tudtunk osztani. Az
egyik evangélizáló prospektus volt a JÓ
Hírt tartalmazta. A másik a gyer-
mekbemutatáshoz kapcsolódóan két

bizonyságtevõ illusztrációs történet volt.
Isten áldja meg a boldog családot és a
“papiros misszionáriusok” munkáját!

Szeptember 28 és október 8 között
Ausztráliában tartózkodott a Magyar
Baptista Szeretetszolgálat katasztrófa
mentõcsapatának 6 tagja és az õket
elkísérõ MTI fotósa. Menetközben
csatlakozott hozzájuk Dr.Szilágyi Béla
testvér is, aki a Szeretetszolgálat fõ-
igazgatója. Egy hetes nemzetközi
gyakorló táborban vettek részt közös
felkészülésen, amit a Victoriai Baptista
Unio szervezett. A csoportban voltak
amerikaiak, indonéziaiak, szingapúriak,
ausztrálok stb. A magyar csoportot
érkezésük után három napig és elu-
tazásuk elõtt három napig a gyü-
lekezetünk látta vendégül. Két vasárnap
is együtt lehettünk velük az isten-
tiszteleteken. Szeptember 30-án Pa-
velcze László a csoport és a Rescue24
néven ismert katasztrófamentõk vezetõje
bemutatta a csapat jelenlevõ tagjait,
elmondta személyes megtérési bi-
zonyságtételét, majd ezt követõen a
csoport minden tagja szólt a gyüle-
kezethez. Elmondásuk szerint erre eddig
még nem volt példa. Nagyon jól érezték
magukat gyülekezetünkben és a ven-

egyetemistákkal és idõsebbekkel Korry
foglalkozott.

A nagyon finom ebéd után, a to-
rontoiak egy különleges hajótúrát
szerveztek a Muskoka tóra. Nagy hittel
indultunk el a szakadó esõben és akik
eljöttek, átélhették a Jó Isten csodáját, aki
nemcsak megállította az esõt, hanem
gyönyörû napsütést adott a háromórás
hajóút idejére.

Vacsora után a kanadai testvérek egy
hatalmas tortával lepték meg Kornélt és
Rékát, akik menyegzõjük óta most
elõször vettek részt közösen ifjúsági
találkozón. Minden városból egy-egy
fiatal köszöntötte õket az ifjúság és a
gyülekezet nevében.

Az esti alkalom énekléssel kezdõdött,
majd Lukács testvér a Mal 1:1-2 alapján
arról beszélt, hogy az igazi hálaadás az a
megtérés gyümölcse. Elõször oda kell
adni önmagunkat Istennek, csak utána
tudjuk hálánkat kifejezni õneki „idõnk-
kel,“ „tálentumainkkal“ és „kincse-
inkkel.“

Ezen az estén a fiatalok is készültek
szolgálatokkal: énekekkel, bizonyság-
tétellel, szavalattal és hangszerszólóval.

Vasárnapra a torontói gyülekezet is
csatlakozott az ünnepléshez. A délelõtti
imaórán Korry elõször az idõsebbeket,
majd a fiatalokat bátorította mélyebb
odaszánásra.

Az azt követõ istentiszteleten Lukács
testvér a Jn 12:1-8 igék alapján a meg-
térésre, az igazi bûnbánat fontosságára és
a teljes önátadásra buzdította a gyüle-
kezetet, majd úrvacsora vételére volt
lehetõség.

Délután a lelkes fiatalok a rossz idõ
ellenére is fociztak, a többiek a kitûnõ
ebéd után inkább a kapcsolatokat ápolták
egymással.

Az esti istentiszteleten szolgálatok
csokrát tette az oltárra a gyülekezet Szabó
István testvér vezetésével. A fiatalok
éneke után más zenei szolgálatokat
hallhattunk úgy vonós, mint fúvós hang-
szereken, szavalatokat, bizonyságtétele-
ket valamint az énekkar szolgálatát. Az
igehírdetés Mt.11:25-30 alapján Jézus
hálaadásáról szólt. Jézus Krisztus hív
minket, hogy terheinket tegyük a lábai elé
és Õ békességet ad nekünk.

Hálásak vagyunk a Jó Atyának, hogy
megáldotta számunkra ezt a hétvégét és
lehetõvé tette, hogy a Rama táborban
ünnepelhessünk fiataljainkkal és a to-
rontói testvérekkel.

Kérjük a Jó Isten további vezetését,
hogy ez a gyönyörû tábor minél több
embernek lehessen lelki felüdülésére és
személyes találkozására Jézus Krisz-
tussal.

Szeretettel, Kornél & Réka

Augusztus 1-én érkezett Ausztráliába,
Melbourne-be egy kitelepülõ család
Erdélybõl, Déváról. A repülõtéren
gyülekezetünk több tagja alkotta a
“fogadóbizottságot”, otthon pedig Szûcs
testvérék várták az érkezõket, akiknél az
elsõ heteket töltötte a család. Testvé-
reinknek személyes jó barátaik élnek
Ausztráliában, Camberrában, akik sokat
segítettek a kitelepedési ügyek intézé-
sében. A Sebestyén család mégis Mel-
bourne mellett döntött, mert miden áron
olyan helyen szeretnék új életüket kez-
deni, ahol gyülekezetbe járhatnak és
mind õk, mind gyermekeik igazi lelki
otthonra és építõ krisztusi közösségre

találnak. Ez hamar ki is alakult közöttük
és a gyülekezet között. õk pedig mindjárt
bekapcsolódtak a gyülekezet életébe,
szolgálatokkal, látogatásokkal stb.
Örülünk az új bibliakörös gyerekeknek,
Nándi (13 éves), Ernõ (7 éves) és a
gyülekezeti közösségünket erõsítõ csa-
ládnak. Imádságos szívvel gondolunk a
kis dévai gyülekezetre s azt kívánjuk,
hogy amiképpen Sebestyén Katikát és
Gyurit annak idején nekik adta az Úr,
most vonjon be újabb üdvözülõket az
ottani baptista gyülekezet életébe.

Balla Dániel Ferenc gyermekbe-
mutatása a Melbourne-i Gyülekezetben,
2007. szeptember 9-én.

Sok nehéz
próba és vára-
kozás után Isten
megajándékoz-
ta a családot 17
évi házasság
után egy fiú-
g y e r m e k k e l .
Nagyon örülnek
a szülõk és a
nagyszülõk is.
Együtt örült a
családdal a je-
lenlevõ isme-
rõsök, barátok
nagy gyüle-
kezete, mintegy
100 fõ. A gyer-

Az imaházban a Sebestyén család

Balla Dániel Ferenc bemutatása

Bátkay testvérék háza elõtt a vendéglátók és az elutazó csoport

MELBOURNE
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May we started with Bible Study but in
January 1995 we decided to have regular
worship services. In the same year we
baptized 25 members and that was the be-
ginning of the congregation. In those
years we met in a school building.”

“On 24th December 1998 the rebels
took over Makeni as well. Where were
you that time?”

“I was here with them. It was after ten
at night when I heard the first blast. I saw
people moving here and there. They said:
‘Pastor, the rebels have entered Makeni.’
I said: ‘Yes, but as for me I am not going
from here anywhere’.

On 25th December 1998 we had a wor-
ship service at night; over 50 of the rebels
came there. They laid down their guns at
the door. Some of them were crying as they
told me how they were conscripted to join
to the rebels. They asked us to pray for
peace.

In June 1999 I had to go to Freetown
because I became seriously ill. The hospi-
tals in Makeni didn’t function that time. I
came back in 2000 and told the members
of the congregation to erect a temporary
structure, a tent of canvas. Later we de-
cided to build a church here.”

“Was it easy to start the building?”
“No, we had so many challenges. When

we went to bring sand from a village a 24
years old boy died there. However we con-
tinued the work. Then a big bomb was
planted in our land. It did not explode but
we were not able to go there until we found
an expert who removed the bomb.”

“Pastor, tell me something about your
vision, what would you like to happen in
the future?”

“By the grace of God I would like to see
that this temple of God is built up. Also, we
would like to use this church as a base to
plant other churches. We already started
two new congregation but we would like to
start more”.

“From your church five students at-
tend the BBI. Can you see any positive ef-
fect of this Bible Course on the congrega-
tion?”

“It has a great impact on us. Hopefully
already in this dry season we can start a
few more congregations and I would like
to assign the students to work there.”

Let us help to build Zion
In a few weeks there will be no more

rain here! Though the dry season is very
hot in Makeni members of the Prince of
Peace Baptist church are looking with
great expectation for the next few
months. They would like to continue to
build here a Zion for the Lord, a decent
place where believers and seekers can
worship God. Prince of Peace is my spiri-
tual home in Africa. We meet in a greatly
damaged tent, a few weeks ago our
hymnbooks and some of our chairs were
stolen.

Recently I enquired Rev. Benteh
Francis Kamara, the founder and pastor
of the church, (a former BBI student)
about the beginning of the congregation.

“Pastor Francis, would you tell me
why did you start a congregation exactly
in this place?”

“It was in 1994 January when the re-
bels took over the village where I served
and I was forced to leave the place. I
came over to the Baptist Headquarter in
Lunsar and asked the leaders to allocate
me to an other place. They suggested me
to start a new church in Makeni.

Within a week somebody died in
Makeni and I was asked to officiate the
burial. I came by and never went back. In

Please, pray that the vision of the pas-
tor would be fulfilled soon. The members
of the church faithfully put aside their
contribution for the building project
through the whole year. In a few weeks,
when we don’t need to fear that the rain
would wash away the sand and the ce-
ment we would like to continue the work.
We will cover with cement the founda-
tion that was made earlier, however, we

need help to continue the work. Would
you like to donate a few bags of cement or
pieces of brick to build Zion? One bag of
cement (50 kg/110 pounds) is about ten
dollars, one brick is about one dollar here.
It is neither for my personal expenses, nor
for the program that I run. It is directly for
a church that needs urgent help. You can
send your contribution to

HUNGARIAN BC of NA
MISSION IN SIERRA LEONE
Mr. Louis Drescher Treasurer
2636 EAST 124th Street.,
Cleveland, OH 44120
Please, write on the memo of your

check: Building fund/Prince of Peace.

“The Lord bless you and keep you; the
Lord make his face shine upon you and be
gracious to you...”

Gabriella Kamilla Furedi

PRAYER

If Jacob’s desire had been given him in
time to get a good night’s sleep, he might
never have become the prince of prayers
we know today.

If Hannah’s prayer for a son had been
answered at the time she set for herself,
the nation might never have known the
mighty man of God it found in Samuel.
Hannah wanted only a son, but God
wanted more. He wanted a prophet, and a
saviour, and a ruler for His people.

Someone said that, “God had to get a
woman before He could get a man.” This
woman He got in Hannah precisely by de-
laying the answer to her prayer. Out of the
discipline of those weeks and months and
years there came a woman with a vision
like God’s, with tempered soul and gentle
spirit and a seasoned will prepared to be
the kind of a mother for the kind of a man
God knew the nation needed..

W.E. Biederwolf

déglátó családoknál. A búcsúzás va-
sárnapján pedig Szilágyi Béla testvér volt
az igehirdetõ. Közös úrvacsoránk volt.
Ezután pedig megnéztük a mentõ csapat
mentesi akcióiról készült videofilmeket a
kb. 60/70 fõs gyülekezetben. Ekkor bú-
csúzott el a gyülekezet a csoport tagjaitól
akikkel rövid idõ alatt nagyon össze-
forrtunk lélekben. Másnap pedig a
repülõtéren vettünk búcsút tõlük néhá-
nyan, - akik kivittük õket oda, - további
áldást kívánva erre a rendkívüli munkára,
amit Istentõl nyert küldetéssel végeznek
testvéreink.

Szlovák Tibor

The Pastor with his wife and there children

Congregation, one side (with the children)

The sand just arrived


