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Erdélyben, a Szilágy megyei Kémeren
született, Szabó Pál és Eszter hat
gyermekes családjába, harmadikként.
Gyermekkora legszebb emlékei a helyi
baptista gyülekezethez fûzõdnek, ahol a
sok vasárnapi iskolást Gergely Pál és
Szekrényes András tanította. Ifjúkora
éveit Széplakon, az Arad-belvárosi,
Arad-kisszentmiklósi, valamint a chi-
cagoi román baptista gyülekezetben
töltötte, ahol ének-zenei tehetségével
szolgálta az Urat.

1984-ben Chicagoban kötött házas-
ságot a Brassóból érkezett Zágoni
Évával. Házasságukat Isten két gyer-
mekkel áldotta meg: Abigail és Erika.

1987-ben a chicagoi magyar baptista
misszio egyik kezdeményezõje és ve-
zetõje. A chicagoi gyülekezet megala-
kulása óta a közösség választott veze-
tõjeként szolgál.

Ezzel párhuzamosan szövetségi meg-
bízása is van: elõbb a Misszió Bizott-
ságban, majd a Végrehajtó Bizottságban
szolgált, jelenleg szövetségünk fõtit-
kára.

Szokolyán (Magyarország) született,
ahol anyai nagyszülei voltak a baptista
misszió elsõ munkásai, születése idején
édesapja volt a gyülekezet lelkipásztora.
Tanulmányait Budapesten a Baptista
Teologiai Szemináriumban végezte, de
svájci, németországi és kanadai teo-

Drescher Lajos baptista családban,
Sopronban született. Szülei házas-
ságkötése (1911) volt az elsõ ilyen
ünnepély a soproni gyülekezetben.
Felesége Friderika; 3 felnõtt gyermekük
van: Zsófia, Edith és Herbert. A soproni
majd a clevelendi gyülekezetben mint
karmester szolgált. Sopronban egy
pengetõs zenekart alakított. 1945.
februárjában az orosz frontra és május

lógiákon is tanult, mesteri és doktori
fokozatot is ez utóbbi helyen szerzett.

Sorrendben a következõ gyüleke-
zetekben szolgált: Jánoshalma, Torontó,
Vác és Detroit (1990-óta).

Az Észak-Amerikai Magyar Baptista
Szövetség alelnöke, az elmúlt 2 évben a
Magyar Baptisták Világszövetsége el-
nöke volt. Az Evangéliumi Hírnök szer-
kesztõje.

Felesége Éva, két felnõtt gyermekük
van: Dávid és Ádám.

1959-ben, Pécsett születtem. Édes-
apám, Novák Sebestyén és anyukám,
Ilona, tisztaéletû, következetesen hívõ
emberek. Családom mellett a Pécs-
somogyi Baptista Gyülekezet volt a lelki
otthonom, ahol a gyermeknek is érthetõ
példákat láttam az áldozatos szolgálatról,
a hívõ élet örömeirõl, nagy harcokról és
igazi csodákról. Gyönyörû gyermek-
korom volt; szinte mindig az Úr Jézus
ölében éreztem magamat. 14 évesen
tértem meg, pontosabban, akkor tettem
meg az elsõ, határozott lépést a Krisztus-
követésben. Révész József lelkipásztor
merített be. A középiskola után a buda-
pesti Baptista Teológiai Szemináriumba
jelentkeztem továbbtanulásra. 49 éves
vagyok; ugyanolyan örömmel és iz-
galommal készülök a lelkipásztori szol-
gálatra azóta is.

Györgyi, a feleségem, a barátom.
Sokkal tehetségesebb nálam; de szol-
gálatot vállalt mellettem, mert olyan
munkaterületre vezetett minket Isten,
ahol nagyon össze kell fognunk. Õ az

Kulcsár Sándor Szilágyperecsenben
(Szilágy megye), baptista hívõ szûlõk 7.
gyermekeként született. Szilágysomlyón
érettségizett. Megtérése 16 éves korában
történt, ami gyökeres változást hozott
életében. Bukarestben szerezte diplo-
máját a Baptista Teológián (1961-1965),
majd megkezdte pásztori szolgálatát.
Lelkipásztorrá 1966-ban avatták Szi-
lágyperecsenben. Hûséges segítõtársa
Kulcsár Anna Mária. Gyermekeik: Sán-
dor, Attila, Erika és Zsolt.

Lelkipásztora volt a következõ gyü-
lekezeteknek (és körzetüknek): Szi-
lágyperecsen (1965-1967), Nagybánya
(1967-1976), Brassó (1976-1982), Ko-
lozsvár (1982-1986). 1986-tól New
York-ban szolgál.

Folytatva tanulmányait diplomát
szerzett Kolozsváron, az Egységes
Protestáns Teológián (1976-1980). Bu-
karestben a Baptista Teológia tanára volt
1980-1986 között. A Brassó-i Hitközség
titkára (1980-1982), majd alelnöke a
Romániai Baptista Szövetségnek (1984-
1986). Alelnöke (1995-2000), majd
elnöke (2000-2002) a Magyar Baptisták
Világszövetségének. Több cikluson
keresztül volt az Észak-Amerikai Ma-
gyar Baptista Szövetség elnöke, jelenleg
is ezt a tisztséget tölti be.

elején angol hadifogságba került. Német-
országban a romok eltakarításában
dogozott. Késõbb budget készítõ és
számla vezetõ lett a GETRAG gép-
gyárban.

Amerikába jövetele után (1955) a
clevelandi State Universityn B.B.A.-t
szerzett, (Accounting major). 1972-ben
felállította a Bethesda Otthon köny-
velését és mint pénztáros és könyvelési
ellenõr szolgált az Otthon eladásáig.
1978-óta szövetségünk pénztárosa.

Szövetségünk tisztségviselõi és lelkipásztorai
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Kulcsár Sándor lp. New York
Szövetségünk elnöke

Dr. Herjeczki A. Géza lp. Detroit
Szövetségünk alelnöke

Szabó István, Chicago

Szövetségünk fõtitkára

Drescher Lajos, Cleveland

Szövetségünk pénztárosa

Novák József lp. Alhambra

A Lelkipásztor Szövetség elnöke

Lukács János lp. Chicagó

A Férfiszövetség elnöke

Dr. Pintér Zoltán lp. Cleveland

Hunter Vadász János lp. Santa Monica

Rev. Denzel Alexander, Palm Bay

Ethel P. Kish, Palm Bay, FL

Krizmanic Dóra, Toronto

Kulcsár Sándorné, New York
A Nõszövetség elnöke

Mátrainé Fülöp Irma, Palm Bay, FL

Dr. Cserepka Margit, Kelowna, BC.
Kanada

Dr. Mészáros Kálmán lp.
A Magyarországi Baptista Egyház

elnöke

Gergely István lp.
A Romániai Magyar Bapt is ta

Szövetség elnöke

Dimény Sándor, Zenekarvezetõ,
Szilágykraszna

Gerstner Kornél, Lynchburg, VA
az Ifjúsági Szövetség elnöke

Bokor Barnabás karnagy
Nagyvárad
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egészségügyben dolgozik; kiváló védõ-
nõ. Eszter lányunk tanító, Benjámin
könyvelést tanul.

1982 óta élünk az Egyesült Álla-
mokban. A hazánk lett ez az ország is.
Kétszer annyit kell figyelni, tanulni és
dolgozni; mert amerikai-magyarnak
lenni kétszer annyit jelent, mint ma-
gyarként, vagy amerikaiként élni. Jövõre
lesz húsz éve, hogy az alhambrai Ame-
rikai-Magyar Baptista Gyülekezetben
végzem a lelkipásztori szolgálatot. Ennél
szebb hivatás nincsen. Szeretném hû-
ségesen elvégezni a munkát, amit rám bíz
még Isten a gyülekezetben, és ha marad
rá idõ és energia, akkor jó lenne sokat
írni. Azért szeretek írni, mert az írás-
olvasás szerintem a legdemokratiku-
sabb beszélgetés. Kimondhatok bármit,
kereshetem a legalkalmasabb kifejezést
akár egy egész napig is, és akinek nem
tetszik, nem muszáj elolvasnia. Sajnos,
kezdjük elfelejteni a gondolatcserének
ezt a legemberibb módját.

Szeretek olvasni, zenélni, kertész-
kedni, farigcsálni, hatalmasakat sétálni,
Györgyivel utazni. Elolvastam a legjobb
könyveket a középkorúság kríziseirõl;
így hát elhatároztam, hogy nem szomor-
kodom a sikertelenségeimen, örülök az
életnek, igyekszem a bölcsektõl tanulni,
és a fanatikusokat nagy ívben kikerülöm.
A kritikákról annyit, hogy Gyöngyöm
véleménye számít, a többit mérlegelem.
Jézus Krisztus? „Egész éltem sem lesz
elég, zengnem az Õ dicséretét.”

Dr. Pintér Zoltán 1954-ben Zentán,
Jugoszláviában született. Nagyszülei
apai és anyai részrõl már a jugoszláviai
(délvidéki) magyar baptista misszió elsõ
munkásai és alapítói között voltak.
Tanulmányait Újvidéken a Baptista Teo-
lógiai Szemináriumban végezte, továbbá
Zágrábban, Svájcban és az USA-ban
mesteri és doktori fokozatot ért el.
1987-ig a délvidéki magyar baptista
gyülekezetekben szolgált, majd 1987.
júliusától Clevelandban egy angol gyü-
lekezet -Cleveland Baptist Church-
segédlelkésze, és az ott lévõ magyar
gyülekezet lelkipásztora. Ugyan ebben az
idõben a délszláv misszió megalapítója
és pásztora volt. 2000 karácsonyától a
Magyar Bethánia Baptista Gyüleke-
zetben szolgál.

Felesége Silvia, gyermekeik: Kasja,
Sara (Jason), Filip és Szebasztiján, aki
már az Úrnál van.

1976-ban az Alhambrai Magyar Bap-
tista Gyülekezet hívta meg lelkipász-
torának, ahol 1983-ig szolgált. Ez idõ
alatt kapcsolódott be szövetségünk mun-
kájába, mint a misszió bizottság tagja,
elnöke, azután szövetségünk alelnöke,
utazó misszionáriusa és Férfi Bizottsá-
gának elnöke.

1977-ben mint a Budapesti Baptista
Teológiai Szeminárium rendkivüli
hallgatója lelkészi diplomát kapott.

1985-tõl a Santa Monicai Magyar
Bibliai Gyülekezet szórvány misszió
lelkipásztora. 1990-ben a Déli Baptista
Szövetség külmisszionáriusa Magyar-
országon, ahol 3 évig a Szegedi gyüle-
kezet és körzete lelkipásztora, majd az
Északi Missziós Körzet pásztor nélküli
gyülekezeteiben munkálkodik 3 évig.
Több alkalommal szolgált Erdélyben, 6
hónapig a Krasznai körzetben, szintén
mint külmisszionárius a Déli Baptista
Szövetség kiküldetésében. Szövetségünk
erkölcsileg, imában mellette volt ezeknek
a szolgálatoknak és anyagi segítséget is
küldött imaház és lelkipásztor lakás
építésére.

Testvérünk jelenleg Santa Monicában
szolgál és 1972 óta minden vasárnap
félórás rádiós istentiszteletet tart magyar
nyelven.

Felesége, Gallai Mártha, hivõ csa-
ládból származik. Három felnõtt hívõ
gyermekünk van, Sándor, Ferenc és
Ramona (Túrmezei).

Rev. Denzel Alexander was raised in
a Christian family in Kentucky.

Served in the Military in WWII
(1943–1947).

Married Weda Holly in 1949. They
have 2 children, 6 grand children, 2 great
grandchildren.

His education includes Bible Baptist
Seminary Fort Worth, Texas and
Lexington Baptist College Lexington,
Kentucky. He taught at Lexington Bap-
tist College.

Pastored 6 years in Kentucky, 39
years in the Chicago area. He has been
the pastor of the Bethesda Baptist
Church at Palm Bay, Florida for the last
10 years.

Lukács János Papfalván (Románia)
született, ahol születése idejétõl számítva
tizenhárom éven át, édesapja volt a
baptista gyülekezet vezetõje és dia-
kónusa.

Teológiai tanulmányait elõbb Nagy-
váradon, majd Budapesten a Baptista
Teológiai Szemináriumban, levelezõ
tagozaton végezte. 1991 óta végzi a
lelkipásztori szolgálatot. Sorrendben a
következõ gyülekezetekben szolgált:
Hosszúpályi körzet, Berettyóújfalu és
körzete, 2003 óta a Chicagói Gyülekezet
lelkipásztora. Jelenleg az AMBSZ Fér-
fiszövetség elnöke.

Felesége Erzsébet, három gyermekük
van: Péter, Emõke és Anita.

Hunter Vadász János Újpesten, Ma-
gyarországon született. Tanulmányait
Budapesten végezte. Épitészmérnöknek
készült. Az újpesti és rákospalotai
gyülekezetbe nõtt fel. 1947. nov 2-án
Szabó László tv. merítette be Rákospa-
lotán.

1956-ban elhagyta hazáját és kapta az
elhívást az Úr szolgálatára. Több szemi-
náriumba kérte felvételét, de mivel angol
nyelvet nem tudta, pénze nem volt, 13
évig kellet várnia mire a Golden Gate
Southern Baptista Theologiára felvették.
Tanulmányi ideje alatt San Jose, Cali-
forniában Bibliakört, majd gyülekezetet
alapított. A Déli Baptista Szövetség ide-
gen nyelvû osztályának lett magyarok
közt szolgáló misszionáriusa. Telógiai
diplomáját 1972-ben kapta.

NEW  YORK
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Kérjük, fizessen elõ az
Evangéliumi Hírnökre!

Elõfizetés  / megújítás
Egy évre $20.00

Tengeren túlra $25.00

............................................................
név /  my name

............................................................

............................................................
cím /  my address
Szeretné valaki más számára is

elõfizetni a lapot?
Kérjük, töltse ki akkor a következõ
részt is:

............................................................
.

név /  name

............................................................

............................................................
cím /  address

Mellékelek $............. az elõfizetésre
A csekket “Gospel Messenger” névre

állítsuk ki és e szelvénnyel együtt küldjük
el a lapkezelõ testvér címére:

Gospel Messenger / Béla Für,
Subscription Manager,
12409 Devoe St.
SOUTHGATE, MI  48195

az akkor megalakuló Magyar Baptista
Gyülekezetnek. A közösség megalaku-
lásától kezdve, egészen 2002-ig Lõrincz
testvér végezte a lelkipásztori teendõk
nagy részét. Lõrincz István lelkipásztor
testvér felesége Rózsika. Négy felnõtt
gyermekük van. Sámuel, István, Péter –
aki lelkipásztor – és Rózsika. Van to-
vábbá kilenc unokája és tizenkét dédu-
nokája.

Torma János Nagyfalun született
Romániában. Teológiai tanulmányait a
bukaresti Teológiai Szemináriumban
végezte. 1969-ben kezdte el lelkipásztori
szolgálatát. Tíz évig volt a Sámsoni
körzet lelkipásztora, majd tizenhét éven
át a Perecseni Gyülekezet és körzet lel-
kipásztori teendõit látta el hûséggel.
1996-ban érkezett Chicagóba és kezdet-

tõl fogva, mind a mai napig
készséggel vállalt részt a
gyülekezet lelki szolgálatá-
ban. Torma János lelkipász-
tor testvér felesége Irénke.
Három felnõtt gyermekük
van: Sárika, Irénke és Ruth,
és hét unoka, akik közül hat
fiú és egy lány.

Mint vendéglátók örülünk, hogy rövid
huszonegy éves történelmünket egy
olyan fontos és jelentõs ünnep megtartá-
sával gazdagíthatjuk, mint az Észak
Amerikai Magyar Baptista Szövetség
fennállásának százéves évfordulója.
Kívánjuk, hogy legyen ez az ünnep egy
lelkileg meghatározó mérföldkõ a gyüle-
kezetünk és minden résztvevõ életében.
A testvériség nagy seregével együtt mi is
valljuk, hogy Az Õ Hûsége Végtelen!

Lukács János lelkipásztor

Mint vendéglátó gyülekezet, sajnál-
juk, hogy nem az imaházunk ad otthont a
Szövetség jubileumi ünnepségeinek. A
mi imaházunk befogadóképessége nem

teszi lehetõvé egy ilyen nagyszabású
ünnepség megtartását. Ezért esett a vá-
lasztás a Wheatoni Billy Graham Cen-
terre. Bár a helyszínt nem mi adjuk, mé-
gis, mint szervezõ gyülekezet igyekszünk
mindent megtenni azért, hogy a hozzánk
ünnepelni érkezõ testvériség minden
tekintetben jól érezhesse magát, és a
jubileumi találkozón Isten áldása le-
hessen.

A továbbiakban szeretném pár mon-
datban bemutatni a vendéglátó gyüle-
kezetet, a Chicagói Magyar Baptista
közösséget.

A mi gyülekezetünk az 1980-as évek-
ben Erdélybõl kivándorolt, és többnyire
baptista háttérrel rendelkezõ, családok
közösség utáni vágyából jött létre. Az
alapító tagok elõször bérelt helyeken
tartottak istentiszteleteket. 2001-ben vá-
sárolták meg jelenlegi imaházunkat.

Istentiszteleteink középpontjában
Jézus Krisztus személye áll. A róla szóló
igehirdetés, imaközösség és dicsõítés,
fontos elemei a közös együttléteinknek.
Hetente háromszor van istentiszteleti al-
kalmunk. Gyermekeink számára, tizen-
négy éves korig gyermek-bibliakörös
foglalkozásokat biztosítunk, rátermett és
felkészült bibliaköri tanítók segítségével.
Fiataljaink rendszeresen találkoznak az
ifjúsági órákon, és van lehetõségük közös
igetanulmányozásra és lelki közösség
gyakorlásra. A gyülekezetünkben ered-
ményesen tart összejöveteleket a nõi kör.
Énekkarunk is rendszeresen szolgál az
istentiszteleteinken, ifjaink dicsõítõ cso-
port formájában lépnek fel a közös al-
kalmainkon.

Gyülekezetünk fõ céljai közé tartozik
kiszolgálni tagjaink és hozzátartozóik
lelki szükségeit minden rendelkezé-
sünkre álló eszközzel; elõsegíteni a tagok
lelki növekedését, biblikus életszemléle-
tének a kialakulását és megerõsödését. Fõ
célkitûzésünk továbbá az evangélium
hirdetése és terjesztése az itt élõ, vagy ide
ellátogató honfitársaink felé.

Gyülekezetünk huszonegy évnyi
létezésre tekinthet vissza hálaadással.

2003 óta fõállású lelkipásztor szolgál a
gyülekezetben, akit egy – diakónusokból
és szolgálattevõkbõl álló - összetartó
munkatársi csoport támogat és segít a
munkájában. Itt illik megemlíteni Szabó
István diakónus gyülekezetvezetõ test-
vért, aki a gyülekezettel kapcsolatos szer-
vezési feladatok mellett, Szövetségünk
fõtitkáraként, a jubileumi ünnepségek
szervezési munkáját is irányítja.

A Szövetség gyülekezetei között talán
egyedül a mi közösségünk sajátossága,
hogy két nyugalmazott lelkipásztorunk is
van. Lõrincz István és Torma János test-
vérek áldásos lelki szolgálatot végeztek
gyülekezetünkben az elmúlt években.
Engedtessék meg, hogy pár sorban
bemutassam õket.

Lõrincz István Miklósfalván született
Rómániában. Tanítóképzõ Fõiskolán
szerzett diplomát. Fiatalon már jelen volt
a baptista misszió vérkeringésében.
Elhíváson nyugvó alapos teológiai-lelki
érettségére és missziós lelkületére fel-
figyelt a testvériség, és 1959-ben lelki-
pásztorrá avatta a Dézsi gyülekezet és
körzete. Tizenhét éven át volt a Dézsi
körzet lelkipásztora. 1976-ban, az akkori
kommunista rezsim bevonta a lelkipász-
tori engedélyét és eltávolította szeretett
gyülekezetétõl. 1980-ban érkezett meg
Chicagóba és 1987-ben alapító tagja volt

Bemutatom a vendéglátó chicagói gyülekezetet...

A chicagói gyülekezet
- a kép színesben a

chicagóiak weboldalán:
hungarianchicagobaptist.org

Torma János, Lukács János
és Lõrincz István.


