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A gazdag programú estén a két igei
szolgálat közül az elsõ dr. Cserepka
Margit testvérnõé volt. Amikor befejezte
figyelemmel kísért szolgálatát (Nagy a
Te hûséged - JerSir 3:23; péntek este;
olvasd Evangéliumi Hirnök, 2008. au-

vagyunk és csodálatos igéret, ami elõt-
tünk áll. Nem csak erre a földi életre,
hanem az örökkévalóságra.

Vajon van-e valaki, akinek a szíve
még nem az Úr Jézusé? Van-e valaki, aki
még nem ébredt rá arra a tényre, hogy
Isten hûsége nagy, az egekig, a felhõkig
ér. Békejobbját nyújtja az embernek, az
egyetlen biztos segítséget.

A textusban van egy ilyen ige: „Az Úr
pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten
iránti szeretetre és a Krisztus iránti áll-
hatatosságra.” Van-e valaki, aki érzi,
hogy az Úr kopog a szíve ajtaján, bebo-
csátást kér, mert még nem talált. Vagy
volt bent, de most kívülre került, kívülrõl
kopog; bent kellene lennie.

Centenáriumi ünnep, életet megha-
tározó pillanat. Van-e olyan, aki kész van
arra, hogy a szívét az Úr Jézus Krisztus
elõtt megnyissa, s vele együtt átadja az
életét, a szent szövetségbe belépjen, amit
Isten kötött?

A másik kérdésem az: Kinek adjuk
Cserepka Margit néni táskáját? Ki az,
aki vállalkozna, s azt mondaná, imhol

vagyok én, küldj el engemet?! Van-e
közöttünk ilyen? Gondolkozz el, s ha
nem is érett meg esetleg ez a gondolat, a
szívedben, az Úr várja a válaszodat.
Kegyelmes, hûséges szeretettel újra
felkínálja ezt a lehetõséget. Vár reád.
Hogy ki az, akire vár, én nem tudom, de
az Úr tudja. S lehet, te is tudod már. S ha
nem tudod, imádkozunk e két kérdésért: a
döntésért, hogy átadd a szíved, és a kül-
misszióra való vállalkozásért egyaránt.

Ezután Herjeczki Géza testvét vezette
imádságban az ünneplõ gyülekezetet.

Mi történt azóta a táskával?

A táska azóta a New York-i történelmi
szobában van. Nem tudok arról, hogy
kérte, igényelte, átvette volna valaki. De
a lehetõség továbbra is fenn áll. Imád-
kozzunk új misszió munkásokért - Cse-
repka testvérnõ azóta is ezt teszi. (szerk)

gusztus, 6. oldal), elindult, majd vissza-
lépett a pódiumhoz, felvett a széke mellõl
valamit; egy táskát, s felmutatva ezt
mondta a figyelmes hallgatóságnak:

„Még engedtessék meg nekem egy
dolog. Amikor Boliviába mentünk,
akkor én ezt az orvosi táskát kaptam,
hogy mondjam, majdnem olyan jegyül;
jeléül annak, hogy a Magyar Baptista
Nõszövetség velünk jön Boliviába. Ez

1963-ban volt. Most így hozom vissza,
így mutatom meg nektek; itt hagyom az
asztalon, én már befejeztem a munká-
mat és valaki viheti tovább.”

A meghatódás és a tiszteletet és köszö-
netet kifejezõ taps után Kulcsár testvérnõ
ezt mondta: „Köszönjük szépen. Hisszük,
hogy a táskának kerül majd gazdája;
mádkozunk, hogy küld fiaidból, lányaid-
ból, akik tovább viszik az evangéliumot.”

Vasárnap a délelõtti tiszteleten, az
igehirdetés után, az úrvacsoravétel elõtti
percekben Kulcsár Sándor elnök testvér
vissza tért erre a témára. Többek között
ezt mondta:

Kényszerítve érzem magam, hogy egy
pillanatra elcsendesedjünk. Gazdag múlt
van mögöttünk, nagy kegyelem, amiben

Jubileumi közgyûlésünk
péntek estéjét a nõtestvérek
szolgáltak. Az estére készített

bulletinukban Kulcsár testvérnõ így kö-
szöntötte a testvériséget:

Isten hozott titeket kedves nõtest-
vérek, Nõszövetségünk 94. Közgyû-
lésére!

Kristusi szeretettel köszöntünk titeket
az Észak Amerikai Magyar Baptista
Szövetség Centenáriumának ünnepén,
amely Nõszövetségünk 94. Közgyûlése.

Nagy esemény és kimagasló határkõ
ez számunkra! Ebbõl a 100 évbõl, Nõ-
szövetségünk 93 éven át buzgón munkál-
kodott, hûségesen szolgálta az Úrat.
Áldott emlékû elõdeink szép örökséget,
követendõ példát hagytak ránk, kikkel
egyetértve mi is valljuk, hogy “Munkánk
nem hiábavaló az Úrban!” (1Kor 15:58)
Örömmel és boldogan hoztuk meg éven-
ként az áldozatot, hogy találkozzunk, és
egymást bátorítva, segítve, kitartó hûség-
gel végezzük sokrétû szolgálatunkat a
bel- és külmisszió támogatására.

Különös öröm és hála töltse el szívün-
ket ma, ezen az igen nagy jeletõségû
ünnepen, mert hûséges Istenünk velünk
volt az évek folyamán és megsegített
minket. Erõt adott, mikor elfáradtunk,
biztatott és fölemelt, amikor csüggedés
környékezett és mindeddig vezetett,
megtartott.

Témánk: A hûség szép példái: Nõk!
(Ruth 1:6-19a) nagy erõvel lendít minket
elõre, szolgálni drága Megváltónkat
magyar népünk között. Nagyon örülünk,
hogy közöttünk lehet dr. Cserepka Margit
misszionárius tv. és gazdag tapaszta-
lataiból és Isten üzenetével kész nékünk
szolgálni, valamint Mátrainé Fülöp Irma
tv. De többen is vannak, akikért Istennek
adunk hálát, hogy színes szolgálatukkal
gazdagítják esténket. Az Úr áldja meg
gazdagon mindenkinek a szolgálatát.

Imádságunk és szent óhajunk, hogy
egymás hite által épüljünk, és belsõ em-
berünkben megújulva távozzunk errõl az
ünneprõl gyülekezeteinkbe és otthona-
inkba, szent elkötelezéssel szolgálni
Urunkat és népünket. Legyen Istenünk-
nek nagy kegyelme rajtunk, hogy egy-
mást szeretettel átkarolva vigyük tovább
az Úr Jézus Krisztus Evangéliumának
zászlaját, a Szentlélek vezetése alatt!

Kulcsár Annamária
nõszövetség elnök

KI VISZI TOVÁBB A TÁSKÁT?

Dr. Cserepka Margit orvosmisszionárius
táskája. Ki viszi tovább a szolgálatot?

Kulcsár testvér az “új misszionáriust”
keresõ táskával
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evangelizálással összekötött megemlé-
kezésre.

- Vajdaságban Újvidéken szeretnénk
egy ünnepi alkalmat tartani, az ottani
baptista gyülekezetben, illetve a teo-
lógián, ugyanis Meyer Henrik itt indította
el a baptista missziót a Délvidéken és
tartotta az elsõ bemerítést a Dunában.

- Amerikai testvéreink talán Cleve-
landban terveznek egy megemlékezést a
jubileumi év kapcsán.

Szeretnénk, ha az említett határon túli
alkalmakon a területileg illetékes (szlo-
vák, ukrán, román, szerb, amerikai)
baptista vezetõk is velünk együtt ünne-
pelnének.

(A tervezett programok még változ-
hatnak és bõvülhetnek!)

A jubileumi év tervbevett
programjai:

- Február 1-én, a Világszövetségi
Vasárnap keretében emlékezünk meg a
400 éves baptista világmisszió elin-
dulásáról a Budapest-Újpesti Gyüleke-
zetben.

- Május 15 péntek - 16 szombat Össz-
magyar Missziós Konferenciát tervezünk
Békésen határon inneni és azon túli
elõadókkal és résztvevõkkel.

- Július 24 – 26 között a hollandiai
Amsterdam több ezer ülõhelyes elõadó-
csarnoka lesz a baptista világmozgalom
központi rendezvényének helyszíne.

- Augusztus 20-a hetében Baptista
Zenei Fesztivál tervezünk Budapesten a
Benczúr utcai Baptista Székház udvarán.

- A fesztivál záró ünnepségét au-
gusztus 23-án vasárnap, a baptisták Sion
hegyén, Tahi Táborunkban szeretnénk
megtartani.

- Elõre láthatóan November 2 - 4
között Összmagyar Lelkipásztor-házas-
páros találkozót tervezünk a magyar-
román határ mentén, Nagyvárad-Félix
fürdõ, vagy Hajdúszoboszló környékén.
(Az idõpont még változhat!)

- 2010. február 7-én vasárnap a jubi-
leumi év záró ünnepségét Erdélyben
tervezzük, valamelyik Kornya Mihály
által alapította gyülekezetben.

- Ezen kívül alternatív programokat
szeretnénk szervezni a Felvidéken,
elsõsorban Krasznahorka környékén.
Fischer András anabaptista evangélista
ugyanis 1529 tavaszán, azaz 480 évvel
ezelõtt kezdte meg Felvidéki misszió-
munkáját.

- Erdélyben minden missziókerület-
ben terveznek egy jubileumi ünnepséget,
sõt szövetségük alegységeit is arra kérik,
hogy a maguk köreiben szervezzenek
hasonló alkalmakat.

- Kárpátalján Beregszász, Munkács
vagy Ungvár jöhetne számításba egy

Somogyi Imre

VILÁGTESTVÉRISÉG
„Hogy mindnyájan egyek legyenek!...”

(Jn 17,31)

Világ kohója zúgva sistereg,
Eszmék forrongnak benne lázasan,
De csak egy eszme ragyog, amelynek
Századok óta szent varázsa van.
Ennek a fénye el nem halványult,
Ennek a fénye még meg nem kopott,
Ez az eszme: az Evangélium,
Amit Krisztus a mennyekbõl hozott.

És nincsen eszme szilárdabb, dicsõbb,
Amely éltessen, áldjon, emeljen,
Amely a szívnek nyugalmat adjon,
S gyûlölet-mezõn békét teremjen.
Nincsen, ami az emberlelkeket
Úgy egybefûzze, mint az az erõ,
Amelytõl talpra szökken a gyönge,
S meggyógyul minden beteg szenvedõ.

A modern ember sírva támolyog,
Csalódás tõre járja át szívét,
A nagy versenyben társtalan maradt,
És elvesztette reményét, hitét...
Nincsen más út és nincsen igazság,
Ami az embert célhoz vezeti,
Aki az ember kezét megfogja:
Nincsen más, csak – a Názáreti.

Õt ünnepeljük, az égi Királyt,
Aki megváltónk és Urunk nekünk,
Ki biztos kézzel kormányoz minket,
És megújítja egész életünk.
Krisztus két karja áldásra tárul,
S átöleli az egész földtekét,
Lelke tüzével eggyé forrasztja
A benne hívõk egész seregét.

Testvérek vagyunk mind, mind Õbenne,
Bárhol éljünk és bárkik is legyünk,
Egy szent családba fogadott minket
Mennyei Atyánk, kegyes Istenünk.
Az övé vagyunk és Õ a mienk,
Krisztus véréért nékünk megbocsát,
Föld bûnösei e vérben kaptuk
Szeretetének csodás zálogát.

Kereszt fényében fürdik a lelkünk,
A végtelenben repül sóhajunk,
Omló világban békekövetek,
Istennek hívó szózata vagyunk...
Testvéreim a Jézus Krisztusban!
Száguldjon bár itt vészes zivatar,
Miénk a jövõ és az ígéret,
Miénk a Krisztus és a diadal!

Kapcsolódjunk be mi magyar bap-
tisták is e világot átfogó jubileumi ün-
nepségsorozatba. Errõl a jelentõs ese-
ményrõl az év során nemcsak hazánk-
ban, de a határon túl, sõt a tengeren túl is,
több helyszínen és változatos progra-
mok keretében szeretnénk megemlé-
kezni.

Isten áldása kísérje baptista népe
további missziómunkáját itt a Kárpát-
medencében és szerte a világban!

Mészáros Kálmán
a Magyarországi Baptista

Egyház elnöke

(Somogyi Imre versét Zágoni Rezsõ
testvér mondta el a Centenáriumi ünne-
pélyünkön.)
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IMÁDKOZZUNK
EGYMÁSÉRT

A Magyar Baptisták Világszövet-
ségébe hat magyar baptista szövetség
tartozik. Aki szeret messzebbre látni a
közvetlen környezeténél -az Evangé-
liumi Hírnök olvasói bizonyára ilyenek-
és imádkozni is kész távolban élõ test-
véreiért, annak azt ajánljuk, hogy a
következõ sorrend szerint tegye azt.

Hétfõn a magyarországi baptista
testvérekért és az egyház vezetõiért, Dr.
Mészáros Kálmán elnökért és munka-
társaiért.

Kedden a Romániában élõ magyar
baptista testvérekért és a szövetség
vezetõiért, Gergely István elnökért és
munkatársaiért.

Szerdán az Észak-Amerikában és
Ausztráliában élõ magyar baptista
testvérekért és a szövetség vezetõiért,
Kulcsár Sándor elnökért és munka-
társaiért.

Csütörtökön a délvidéki magyar
baptista testvérekért és a szövetség
vezetõiért, Nyúl Zoltán és Nagy Tibor
lelkipásztor testvérekért.

Pénteken a felvidéki magyar baptista
testvérekért és a szövetség vezetõiért,
Dóczé Bálint lelkipásztorért és munka-
társaiért.

Szombaton a kárpátaljai magyar
baptista testvérekért és a szövetség ve-
zetõiért, Cidor Lajos lelkipásztorért és
munkatársaiért.
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“CSODA” A HUDSONON
Január 15-én délután fél négykor

elindult egy repülõgép az egyik New
York-i repülõtérrõl (La Guardia). North
Carolina egyik városa (Sharlotte
Douglas) volt a célpont. Az US Airways
1549-es számú gép, fedélzetén 155
személlyel 5 perc múlva a Hudson
folyóban úszott. Megadva magát, kitárt

szárnyain kétoldalt tartva a gépbõl
kimenekülõ utasokat, egy ideig, amíg a
mentésre érkezõ hajók, helikopterek ki
nem mentették õket. Mind a 155-en
megmenekültek. Utoljára a pilóta, az
azóta igazi hõsként ünnepelt Sullen-
berger úr hagyta el a repülõt.

A képernyõn és az újságokban meg-
döbbentõ csak látni is a szokatlan ese-
mény egy-egy mozzanatát. Több mint
egy hétig ezzel foglalkoztak a TV és rádió
társaságok.

Azonban csak emiatt nem került volna
a mi lapunkba is, hiszen különleges vagy
furcsa és csodálatos eseményekkel gyak-
ran találkozunk, s nem írunk róla.

Miracle on the Hundson – csoda a
Hundson folyón – olvastuk a szallag-
címeket. Csoda történt? Igen, az.

Meglepõdve hallgattam jónéhány
riportot, beszélgetést – a pilótával, a
személyzettel, az utasokkal – akik cso-
dálatos, hihetetlen, eseményrõl beszél-

kellett volna. Az igazi nagy baj abban
van, hogy nem azért nem hangzott bi-
zonyságtétel a csodáról, mert nem sza-
bad ilyesmirõl beszélni, hanem mert nem
volt, aki megértette volna és fontosnak
találja, hogy beszéljen róla. Itt tartunk.

Herjeczki Géza

Kövessük a szeretetet!
Ø 1. Új parancsolatot adok néktek, hogy

egymást szeressétek; amint én szerettelek
titeket, úgy szeressétek ti is egymást.

Ø 2. Amiképen az Atya szeretett engem, én
is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg
ebben az én szeretetemben.

Ø 3. a reménység pedig nem szégyenít meg,
mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi
szívünkbe a Szentlélek által, ki adatott
nékünk.

Ø 4. A szeretet soha el nem fogy...
Ø 5. Kövessétek a szeretetet...
Ø 6. Mert a Krisztusnak szerelme szorongat

minket...
Ø 7. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek

föl a szeretetet, mint a mely a tökéletes-
ségnek kötele.

Ø 8. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja...
Ø 9. Az atyafiúi szeretet maradjon meg.
Ø 10. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy

Õ az õ életét adta  érettünk...
Ø 11. Mi szeressük õt, mert õ elõbb szeretett

minket!

A múlt havi és a mostani feladványt
egyik hûséges lapozgatónk, id. Guti
Miklós küldte, Budapestrõl. Guti testvér
feleségével együtt évtizedek óta tanulja
kívülrõl az igeverseket. Magas kora
ellenére (80+) nemcsak a régieket tudja,
hanem rendszeresen tanul újakat is.
(Talán éppen ez a titka frissességének.)
Hány igeverset tud, igehelyekkel együtt?
Ez lehetne a 12-dik kérdésünk. A választ
kivételesen megadjuk (ha megérkezik a
nyomdábavitelig:         )

tek, de csak a véletlen és a szerencse
fogalomkörén belül maradva.

A csoda egészen más. Nem véletlenek
sorozata, nem szerencse. Isten néha
beavatkozik a dolgok menetébe és
máshogy történnek a dolgok, mint ahogy
természetes lenne. Hogy miért avatkozik
be egyik alkalommal, s miért nem
máskor, azt csak Õ tudja. Valami oka volt
annak, hogy a repülõt a pilóta rendkívüli

fegyelmezettséggel és
lélekjelenléttel a Hud-
sonba tudta „letenni”,
úgy, hogy egy lélek
sem veszett el a kriti-
kus mûvelet során.

Engem az döbben-
tett meg, hogy a világ
legvallásosabbnak
vélt népe, az amerikai,
úgy beszélt az ese-
ményrõl, hogy köz-
ben egyetlen egy em-
ber ajkáról sem hang-
zott el, hogy „Hála Is-

tennek, hiszen Õ mentett meg ben-
nünket.” Vagy valami ilyesmi. (Remé-
lem nincs egészen igazam.) Meg-
döbbentõnek találom az olyan vallásos
lelkületet, amibõl egy ilyen esemény után
csak annyira futja, hogy udvariasan
dicsérgetik a pilótát, személyzetet, mentõ
alakulatokat (meg is érdemlik), de a
csodát cselekvõ Istennek nem jut köszö-
net, és nem kerül sor legalább némelyek
részérõl az átélt isteni gondviselésrõl
szóló bizonyságtételre.

Sokat kívánok? Nem gondolom. A
Zsoltáros is megdöbbenve ír Isten népe
vakságáról, hálátlanságáról, pl. a 78-dik
Zsoltárban. „..nem hívének az õ csoda-
dolgaiban... nem emlékeztek meg az õ
kezérõl...” (78:32,42)

Remélem, hogy vannak olvasóim
között olyanok, akik hallottak olyan
adásokat, amibõl más derült ki. Én a nagy
TV csatornákon semmit nem hallottam az
isteni gondviselésrõl. Azt hiszem, hogy

ÁHÍTATOS PERCEK
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