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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

vizsgáljon meg bennünket és mutasson
rá hiányosságainkra. Esedezzünk a 139.
Zsoltár 23-24 versével mondván: Vizs-
gálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg
szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd
meg gondolataimat! És lásd meg, ha
van-e nálam a gonoszságnak valami-
lyen útja? És vezérelj engem az örökké-
valóság útján!

Mindezek alapján tegyük meg a kellõ
lépéseket, hogy a jövõben még tisztáb-
ban, lelkesebben, kitartóbban, és erõ-
teltebben szolgálhassuk Istenünket és
embertársainkat.

Hogyan vizsgálhatjuk meg saját lelki
állapotunkat? A következõ kérdések
feltevésével:

1. Szomjazom az élõ Istennel
való élõ összeköttetés után?

Epekedek a vele való ima és ige-kap-
csolat után? A Zsoltáríró szavaival mon-
dom én is: „Mint szarvas kívánkozik a
folyóvizekre, úgy kívánkozik az én
lelkem hozzád, oh Isten! Szomjúhozik
lelkem Istenhez, az élõ Istenhez.”
(Zsoltárok 42)

Az õszinte szomjazás életjel! Arra
utal, hogy nagyon értékes számunkra a
vele való kapcsolat. Azonkívül elõnyös
mert mély belsõ boldogsággal és Isten
meghallgatásával jár! Mivel Jézus sze-
rint: „Boldogok, akik éhezik és szom-
jazzák az igazságot: mert õk megelé-
gíttetnek.”

2. Isten Igéje irányít illetve
kormányoz engem?

Rendszeresen tanulmányozom az
Írásokat, hogy mindig tudjam, hogy mi
az igeszerû és mi nem? El tudom mon-
dani a 119. Zsoltár írójával: „Szívembe
rejtettem beszédedet, hogy ne vétkezzem
ellened”? (11.v.) és azt is, hogy „...gyö-
nyörködöm a te parancsolataidban,
amelyeket szeretek... és gondolkodom a
te rendeléseidrõl.”? (47-48) Ahhoz,

hogy egészséges lelki állapotunk legyen
és mindig Isten akarata szerint dönt-
sünk, kibeszélhetetlenül fontos az Ige
ismerete és ismeretének állandó fej-
lesztése.

3. Szeretettel viszonyulok
embertársaimhoz?

Különösképpen lelki testvéreimhez,
de még ellenségeimhez is? Sõt növekvõ
szeretettel is rendelkezem? Jézus mond-
ta: „Új parancsolatot adok néktek, hogy
egymást szeressétek; amint én szeret-
telek titeket, úgy szeressétek ti is egy-
mást.” S azt is, hogy „Szeressétek ellen-
ségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket
gyûlölnek, és imádkozzatok azokért,
akik háborgatnak és kergetnek titeket.”
János apostol meg arra figyelmeztetett,
hogy „Aki azt mondja, hogy a világos-
ságban van, és gyûlöli az õ atyjafiát, az
még mindig sötétségben van. Aki szereti
az õ atyjafiát, a világosságban marad,
és nincs benne botránkozásra való.” (1
Jn 2:9-10.) Továbbá: „Szeretteim, sze-
ressük egymást: mert a szeretet az
Istentõl van; és mindaz, aki szeret, az
Istentõl született, és ismeri az Istent. Aki
nem szeret, nem ismerte meg az Istent;
mert Isten szeretet.” (1 János 4:7-12.)

Ezen Igék pedig még arra is utalnak,
hogy szeretetünk minõségének kiku-
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Amikor ismét elmúlt egy év felettünk
s már az újban haladunk, akkor érdemes
vissza és elõre tekinteni.

Visszatenkintve vegyük figyelembe
Urunk csodás vezetését, megtartását,
támogatását és mindazt, amit tett értünk
és velünk. Adjunk õszinte szívvel hálát
neki mindezekért.

Elõre tekintve meg elõször is tart-
sunk önvizsgálatot s állapítsuk meg,
hogy milyen a lelki életünk egészségi
állapota? Majd kérjük az Urat, hogy õ is

LELKI  ÉLETÜNK  EGÉSZSÉGI  ÁLLAPOTA
Rev. Denzel Alexander igehirdetése alapján Mátrainé F.I.

SZÁLL AZ IDÕ
SEBES SZÁRNYON

Száll az idõ sebes szárnyon,
Nincs megállás a világon,
Napok, évek tünnek el;
Földünk minden népe újra,
Reménységben megújulva,
Új esztendõt ünnepel.

Elmúlik az élet nyara,
Elmúlik a télnek hava,
Öröm, gond és fájdalom;
Futó felhõt amint látunk,
Úgy röppen el ifjúságunk,
S testünk is csak sárhalom.

Csak egy nem változik: Isten,
Benne múlhatatlan minden,
Dicsõség és szeretet.
Csak Õ tudja megmenteni,
Öröklétbe behelyezni
Az emberi lelkeket!

Üdvözlégy hát, Újév reggel,
Jöjj békével, szeretettel,
Hozzál erõs, szent hitet!
Mi Atyánk, ki vagy a mennyben,
Adjál ez új esztendõben
Mindnyájunknak új szívet!

Somogyi Imre (BGyÉ 536)
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Alapítva 1981-ben

kek számára, amit sehol másutt nem
találunk meg. Petre Adalbert testvér még
leírhatta volna, amit ma már senki sem
tud, hogy kik vettek részt a jelenlevõk
közül az elsõ közgyûlésen. A lap azonban
nagyszerûen betöltötte feladatát és átfogó
képet ad szövetségi életünk eddigi bi-
zonyára legnagyobb létszámú testvéri-
séget megmozgató eseményérõl. Remé-
lem szívesen veszik az 50 évvel ezelõtti
beszámolót mai olvasóink.

A Centennáriumi sorozatunkban most
Vadász János testvér elõadásának befe-
jezõ részét közöljük.

Gyülekezeti beszámolóink oldalán
találunk egy ismertetést a Héthalmi Páth
Károly testvér születésének 100 éves
évfordulójára Pesterzsébeten rendezett
ünnepélyrõl, illetve az arról megjelent
DVD-rõl és CD-rõl. Mi is megnézzük/
hallgatjuk a gyülekezetünkben is ezt a
zenés istentiszteletet. Így összegyûjtve, a
kiváló interpretációkat hallgatva köny-
nyebben fölismerjük Héthalmi testvér
zenei hagyatékának páratlan értékeit.

MABAVISZ oldalunkon a Délvidék
egyik gyülekezetében, Csantavéren és
körzetében folyó missziómunkát tekint-
hetjük át.

Hosszabb idõ után most újra közöljük
a kivágható és postázható megrendelõ/
elõfizetõ ürlapot. Ha lehet, ennek segít-
ségével is szerezzünk új elõfizetõket.

Áldott új esztendõt kívánunk kedves
olvasóinknak, ezúttal Füle Lajos egyik
rövid versével:

HADD MÚLJANAK!

Hadd múljanak a régiek!
Felénk megannyi új siet,

És mind csodának bizonyul,
Ha mindent újjá tesz az ÚR.

Januári számunkkal a második évszá-
zadába lép az Evangéliumi Hirnök. Egy
darabig azonban még a kerek évforduló
bûvkörében élünk. Folytatjuk lapunk
történelmének népszerû, rövid bemu-
tatását. (Akik ennél részletesebben sze-
retnének megismerkedni a lap múlt-
jával, azoknak a történelmi emlék-gyüj-
teményünkben (New York) hamarosan
elérhetõvé váló régi számok olvasását
ajánlom. Egyúttal azt is megígérem, hogy
az Évközi Gyûlésünkön keresni fogjuk
annak lehetõségét, hogy hogyan tehet-
nénk könnyebben elérhetõvé a régi szá-
mokat. Fõként az Internet kínálta lehetõ-
ségekre gondolok.)

Ezúttal az ötödik évtizedrõl, azon be-
lül is részletesebben az ötven éves jubi-
leumi számról olvashatunk. Annak
vezércikkét teljes egészében közöljük. A
szerkesztõ írásának második bekezdését
örümmel és szomorkodva olvasom. A
jelenlévõ mintegy 650 résztvevõ között
sokan voltak olyanok, akik ott voltak a
legelsõ, 1908-as, alakuló közgyûlésen is.
De „hely szûke és más okoknál fogva”
nevüket nem közli a lap. Lapunk egyik
erõsséges – s némelyek szerint gyenge-
sége is egyúttal – hogy olyan informáci-
ókat – eseményeket, kisebb-nagyobb
részleteket, neveket, esetleg képeket kö-
zöl és õriz meg a következõ nemzedé-

FEBRUÁR 1.
A Magyar Baptisták
Világszövetségének

Vasárnapja
Tekintsük át ezen a napon a

világméretû magyar baptista
missziómunkát és imádkozzunk

egymásért.
Részletes információt kapunk még a

MABAVISZ vezetõ testvéreitõl
az alkalom elõtt.

CENTENNÁRIUMI
ÜNNEPÉLY

8 DVD-bõ álló sorozat

Ára $30 + postaköltség ($2.87 USA,
$3.81 Kanada, $8.65 tengeren túlra)

Megrendelhetõ a chicagói
gyülekezet internetes oldalain

vagy postai úton:
Tihamer Kulcsar

1312 N. Arlington Heights Rd.
Arlington Heights, IL 60004

Csekket Hungarian Baptist Church
of Chicago névre kell kiállítani.

Ott volt az ünneplõkkel a
jubileumon?

Nem tudott rész venni rajta?
Rendelje meg a DVD sorozatot!

ÉVKÖZI GYÛLÉS
2009. március 20-22.

Palm Bay, Florida

Szövetségünk Végrehajtó Bizottsága
péntek délelõtt, a Missziós és
Jótékonysági Bizottság péntek

délután és szombaton tanácskozik.
Szeretettel várjuk a bizottságok

tagjait.
A vasárnap délelõtti istentiszteletet a

helyi gyülekezetben töltjük.



2009.  január

tatása az egyik legkomolyabb vizsga-
kérdés lelki egészségi állapotunk ki-
derítésére.

4. Mennyire törõdöm
embertársaim szükségleteivel?
Észreveszem és fájlalom ha valaki

lelki vagy testi szükségletekben szen-
ved? Majd megszakad a szívem, ha egy-
egy elveszett embertársam elutasítja
Jézus hívását? Vagy ha kollegáim nem
keresik a Megváltót; vagy valamelyik
rokonom, esetleg szomszédom beteg;
vagy nincstelen? Azonnal és folyamato-
san imádkozom érte? S – ami tõlem
telik – meg is teszem érdekében?

Hiszen, ha Jézusé az életünk, a
Szentlélek él bennünk, akkor egyúttal
rendelkezhetünk az õ gyengédségével
is. Feltéve, hogy engedjük, hogy ne csak
lakjon bennünk, hanem uraljon is ben-
nünket. Ha így van, akkor Jézushoz ha-
sonló, könyörülõ gyermekeivé alakít
minket a Szentlélek.

5. Fájlalom-e, amikor észreveszem,
hogy bûnbe estem?

Sõt azonnal meg is vallom és elha-
gyom felismert bûneimet? Dávid
királyhoz hasonlóan esedezek-e Isten-
hez, mondván: Könyörülj rajtam én
Istenem a te kegyelmességed szerint;
irgalmasságod sokasága szerint töröld
el az én bûneimet! Egészen moss ki en-
gem az én álnokságomból, és az én vét-
keimbõl tisztíts ki engem... Tiszta szívet
teremts bennem, oh Isten, s az erõs lelket
újítsd meg Bennem... Add vissza nékem
a te szabadításod örömét, és enge-
delmesség lelkével támogass engem.
(Zsoltárok 51:3-14.)

Aztán hálás, felszabadúlt, boldog
szívvel mindjárt hálát is adok a bûn-
bocsánatért? Figyelek arra, hogy a
Sátán lehetõleg ne tudjon megint újra
becsapni? Ugyanis, ha felismerve és
komolyan megbánva „...megvalljuk
bûneinket, hû és igaz, hogy megbocsás-
sa bûneinket és megtisztítson minket
minden hamisságtól.” (1 Jn 1:9) Vagyis
õ azt igéri, hogy nem csak megbocsájt,
hanem egyre jobban meg is tisztít.

6. Vágyom-e a mennyország után;
hogy Jézussal találkozhassam?

Persze itt egy egészséges vágyako-
zásra gondolunk. Nem életuntságra.
Olyan vágyra, mint amikor egy hábo-
rúból hazatért gyermekünkkel való
találkozásra várunk. Az ilyen mennyor-
szág iránti vágy egészséges számunkra,
mivel egyúttal megbékéltet a szenvedés,
betegség, vagy halál gondolatával is.
Sõt, örömmel is betölt, mert arra emlé-

Itt az üdvösség napja
Ímé itt az üdvösség napja – olvasom

ma reggel (2 Kor 6,2). Pál egy ézsaiási
próféciát interpretál így: most van itt az
az idõ, most jött el az a nap. A kegyelem
és üdvösség napja, a meghallgattatás és
az áldás napja.

Van értelme azt írnom, hogy a mai nap
különös nap a számodra kedves olvasó?
Lehet, hogy holnap olvasod e sorokat,
vagy egy hónap múlva. S aztán tegnap
nálunk arra szólított fel az igehirdetõ,
hogy figyeljünk, s vegyük észre, ha a
megtérés napja ez a mostani a számunkra,
hiszen „mindennek rendelt ideje van”
(Préd 3). S van rá esély, hogy a jövõ
vasárnap újra azt hirdetem, hogy „betelt
(elérkezett, lejárt, beállt) az idõ, térjetek
meg és higgyetek az evangéliumban.”
(Mk 1,15) Van hát értelme a mai napot
hangsúlyozni?

Igen, sõt másnak nincs inkább értel-
me. A múltról csak úgy van értelme
beszélni, ha annak valami köze van a
jelenünkhöz. De a holnapról beszélni mit
ér, amikor lehet, hogy meg sem érjük azt?
Isten igéje mindig ma szól és mai választ
vár a hallgatótól.

Elindulni Hozzá, elindulni Vele, bûn-
bánatot tartani, igéretet tenni, könyörögni
és hálát adni, mondani és megtenni – ma
lehet.

Persze, lehet, hogy megérjük a holna-
pot – bízom is benne! De a holnapból,
mire belelépün, ma lesz. Most van tehát
az üdvösség napja, ma van a megtérés
ideje, ma van az odaszánás napja. A mai
nap a mi idõnk. Isten adta. Nekem is,
neked is az Isten adja.

Herjeczki Géza (Múlt, Jelen, Jövõ 2009)

3. oldal

keztet, hogy milyen szép lesz odaát az
örök életünk!

E hat kérdés alapján tehát megálla-
píthatjuk, hogy milyen a lelki életünk
egészégi állapota. Vagyis azon az ala-
pon, hogy: Szomjazom-e az élõ Isten
után? Isten Igéje irányít-e illetve kormá-
nyoz-e engem? Szeretettel viszonyulok-
e testvéreimhez, még ellenségeimhez
is? Egyre jobban törõdöm-e embertár-
saim szükségleteivel? Õszintén fáj-
lalom-e, ha észreveszem, hogy bûnbe
estem? S idõnként sóvárogva vágyok-e
a mennyország után, hogy megláthas-
sam Jézust?

Feleljünk meg õszintén minden kér-
désre, s válaszaink, valamint Isten vá-
lasza alapján mérjük fel lelki életünk
egészségi állapotát. Majd tegyünk meg
minden lehetõ lépést, hogy a jövõben
még tisztábban, lelkesebben, kitartób-
ban és erõteltebben szolgálhassuk Iste-
nünket és embertársainkat.

Rev. Alexander után Mné F. I.

Lelki életünk egészsége
folytatás az 1. oldalról ÁHÍTATOS PERCEK

SZÖVETSÉGÜNK GYÜLEKE-
ZETEINEK CÍMJEGYZÉKE

ALHAMBRA (Los Angeles), CA
2216 S. Fremont Avenue,
Alhambra, CA 91802
lelkipásztor: Novák József
(626)289-7746

BRIDGEPORT, CONNECTICUT
1728 Fairfield Avenue,
Bridgeport, CT 06605

CHICAGO, ILLINOIS
5757 West Windsor Ave.,
Chicago, IL 60605
lelkipásztor: Lukács János
(708)867-0771

CELEVAND, OHIO (Bethania)
4124 Stickney Avenue,
Cleveland, OH  44109
lelkipásztor: Dr. Pintér Zoltán
(216)398-8873

DETROIT, MICHIGAN
1362 Chandler,
Lincoln Park, MI 48146
lelkipásztor: Dr. Herjeczki A. Géza
(313)382-3735

NEW YORK, NEW YORK
225 East 80th Street,
New York, NY 10075
Lelkipásztor: Kulcsár Sándor
(212)288-0258

PALM BAY, FLORIDA
2810 Fordham Road NE,
Palm Bay, FL  32905
Rev. Denzel Alexander (angolul)

SANTA MONICA, CALIFORNIA
2915 Washington Ave.,
Santa Monica, CA  90403
Lelkipásztor: Hunter Vadász János
(310)260-1311

TORONTO, CANADA
157 Falkirk Street,
North York, Ont, M5M 4K4, Canada
Meghívott lelkipásztor: Püsök Dániel

MELBOURNE, AUSZTRALIA
Elsõ Magyar Baptista Gyülekezet
130 Railway Pde.
Noble Park, VIC. 3174

KIPLING, SASK. CANADA
Calvary Baptist Church
Rev. Richard Barta

További magyar gyülekezetek,
némi együttmûködéssel:

CLEVELAND, OH (Magyar Baptista
Gyülekezet a Grace Baptist Churchnél)
23096 Center Ridge Rd.
West Lake, OH 44145

KELOWNA, BC. Canada
Hungarian Christian Mission
1905 Springfield Rd.
Kelowna, BC. V1Y 7V7
Lelkipásztor: Dr. Viczián János
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Ilyen nagy gyülésünk még soha nem
volt. Ott voltak az idõs testvéreink között
olyanok is sokan, akik 50 esztendõvel
ezelõtt ugarattörõ munkát végeztek
gyülekezeteink alapját vetõ munkában.
Ezeknek a testvéreinknek neveit itt is
meg kellene örökítenünk, de a hely szûke
és más okoknál fogva ez lehetetlen. De
tudja és ismeri õket az Úr s biztos, hogy
ezeknek nevei föl vannak írva az Úr
könyvében.

Isten csodálatos gondviselésének
tekintjük, hogy vezetõségünknek Rev.
Petre G. segítségével sikerült megszerez-
ni a konvenció számára a Euclid Ave.-i
gyönyörû nagy templomot, melynek
fõtermében többezer ülõhely van s renge-
teg kisebb-nagyobb termek, ahol zavarta-
lanul, minden bizottság külön is tárgyal-
hatott. Ebben a nagy templomban tartot-
tuk a fõ összejöveteleket és Istentisztele-
teinket. Ennek a templomnak egyik
csodálatos dísze a nagy orgona, amelyen
Héthalmi Károly új-amerikás zenetanár
testvérünk mesteriesen játszott istentisz-
teleteink alkalmával. Ezt a szolgálatot e
helyen is méltatjuk. Isteni gondviselés-
nek tekintem, hogy e gyönyörû templom-
ban gyülésezhettünk, mely Cleveland
belvárosában díszeleg, mert ha összera-
gasztottuk volna mindkét szép clevelandi
magyar baptista templomunkat, akkor is
kicsinek bizonyult volna a közel hatszáz
ötven delegátus és vendég számára.

Elõadóink között voltak Dr. Udvarno-
ki Béla, ki angol nyelven tartott elõadást;
Haraszti Sándor orvos, ki kétízben is
tartott érdekfeszítõ beszédet. Fõként a
magyarországi kommunizmus veszélyeit
mutatta ki elõadásaiban a magyar baptis-
ta élet viszonylatában. Közöttünk volt ez
ünnep alkalmával Dr. Biró László Flori-
dából, ki az ifjúságí konferenciának volt a
fõszónoka. Héthalmi Károly tanár a dia-
kónusok konferenciájának volt a fõ
szónoka, kinek elõadását élvezettel
hallgatták sokan.

Nemcsak az itt megemlített elõadóink,
hanem a többi lelkészeink és imaóráink

ISTENNEK LEGYEN HÁLA, az
Amerikai Magyar Baptista Szövetség
jubiláló konvenciója -1958 július 9-3-ig-
az egyetértés, szeretet és békesség
jegyében záródott. Elfelejthetetlen öröm
és boldogság volt látni lelki testvéreinket,
ifjakat és öregeket ezen az ünnepen.

vezetõi is a legjobbat hozták a nagyszámu
ünneplõ közönség számára, amit hálás
szívvel és élvezettel hallgatott a gyûlés.

Az ünnep kimagasló pontja a Szövet-
ségünk által kiküldött s most 6 évi munka
után e nagygyülésre hazahívott Molnár
Antal misszionáriusunk elõadásai és
jelentései voltak.

Örvendünk, hogy Isten arra méltatott,
hogy Délamerikában, testvérünk segítsé-
ge által magyar népünk között misszió
munkát végezhetünk. Testvérünk kis
családjával együtt 6 hónapig idehaza lesz
s meglátogatja gyülekezeteinket.

A konvenció legszebb istentisztelete
vas. d. e. volt, amikor az Úr asztala is meg
volt terítve. Gyönyörû látvány volt mikor
e nagyszámu istenfélõ nép az Úr Jézus
nagy áldozatának emlékére magához
vette a szent jegyeket. S az is szép volt,
hogy Petre lelkész házigazda irányítása
mellett a nyugdíjazott lelkipásztorok
szolgáltak az Úr vacsorájával. Csak a jó
Isten tudja, milyen mély nyomokat ha-
gyott e jelenet a résztvevõ lelkek éle-
tében.

E rövid jelentésembõl nem hagyhatom
ki a clevelandi testvéreinket, akik nagy
áldozattal készítették elõ e naggyûlést és
fogadták a konvenciót. Fõleg Petre G.
testvéreinknek jár õszinte köszönet a
west sideí testvéreinkkel egyetemben,
akik emberfeletti munkát végeztek e
gyûlés körül. Fogadják hálás kõszönetün-
ket munkájukért. De köszönet jár Vér
elnök testvérünknek is, aki ügyesen kor-
mányozta ezt az áldásos és sok munkát
végzett nagygyûlést. A konvenció háláját
már a gyülés befejezése elõtt kifejezte
abban is, hogy még egy évre ismét meg-
választotta elnökének, de itt is köszönetet
mondunk elnök Testvérünknek.

Még meg kell emlékeznem egy pár
szóban a Nõi konferenciának péntek esti
mûsoros estélyérõl Stumpf Árpádné
elnöknõ vezetése mellett. Közel $300
dollárt tettek le a nõi egyletek képviselõi
az Úr oltárára misszió munkára. Az esti
program, mint rendesen, nagyon áldásos
volt.

Nemcsak nekem, hanem több testvé-
rünknek a szívében és lelkében felmerült
ez a kérdés: Milyen lesz a következõ 50
esztendõ, vajon a Magyar Baptista Szö-
vetség megünnepli-e a 100 éves jubileu-
mát? Isten tudja ezt a legjobban, de ne-
künk is van ehhez szavunk, van vélemé-
nyünk. Az én szerény gondolatom a
következõ: Minden attól függ, hogy a
gyülekezeteink milyen irányt követnek a
misszióban. Ha mindenáron elangolo-
sodnak –amire még nincs semmi szük-
ség- akkor nem lesz 100 éves jubileum,
de ha éppen olyan nagy gondot viselünk a
magyarnyelvû misszióra is, mint az
angolra, akkor lesz még 100 éves jubi-
leum is, amit ünepelni fognak a mi
gyermekeink és unokáink!

Emeritus

Jubiláló lapunkról szóló soroza-
tunkban ezúttal a lap ötödik évtizedét
tekintjük át. Persze csak a felszínen járunk
néhány adat felsorolásával, azután pedig
a mintegy 2000 oldalnyi (10 éves) anyag
egyetlen, ám legszebb példányának az
ötven éves jubileumi számnak a bemu-
tatásával.

1949. április 15-én új fejléccel jelent
meg a lap, ilyennel, mint az itt látható
1958. szeptember 1-i, jubileumi szám.
1950-ben 900 példányban nyomtatják az
Evangéliumi Hirnököt. Balla György és
Petre Gábor szerkesztik, tõlük Petre
Adalbert detroiti lelkipásztor veszi át e
munkát 1953-tól. A 32 oldalas jubileumi
számot is õ szerkesztette.

A jubileumi számot egy fényképes
fedõlappal is ellátták, amelyen a közgyû-
lésen résztvevõk hatalmas csoportját
láthatjuk a templom elõtt.

Az ünnepi kiadvány tulajdonképpen a
közgyûlés dokumentálása. A vezércikkben
a szerkesztõ (Emeritus írói névvel) össze-
foglalja a közgyûlés eseményeit. Ezt a
beszámolót adjuk most újra az olvasóink
kezébe ezen az oldalon.

A lapban több mint 30 cikk olvasható,
majdnem ennyi szerzõtõl. A konferencia fõ
elõadásai, vagy azok részletei képezik a
lap gerincét, melyek között a legátfogóbb
Petre Gábor testvér titkári jelentése, leg-
színesebb Molnár Antal argentinai misszi-
onárius beszámolója. A lap fényképpel és
néhány soros ismertetõvel mutat be há-
rom, az amerikai magyar baptista misszi-
óban késõbb jelentõs szerepet betöltõ
személyt: Dr. Haraszti Sándort, Dr.
Udvarnoki Bélát és Cserepka Jánost. A
szerkesztõ egy rövid cikkébõl az is kiderül,
hogy menyegzõ is volt a jubileumi konven-
ción: ifj. Steiner István és Hilbert Mártáé.

S most olvassuk a szám vezércikkét.

KIPLING, SASK

VALÓBAN ?

100 ÉVES AZ EVANGÉLIUMI HÍRNÖK
ötödik évtized
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gyar igehirdetõk jöjjenek Magyarország-
ból. Létrehozták az Ameriaki Magyar
Baptisták Konferenciáját. Hivatalos
lapjuk lett A Kürt, amit Vadász János
kezdett szerkeszteni.

Az 1980-ban két részre oszlott szövet-
ség 1990-ben újra egyesült, miután a
magyarországi politikai helyzet megvál-
tozott. A két lap is egyesült Novák és
Herjeczki testvérek szerkesztésében.

1978-ben lett Drescher Lajos testvér
szövetségünk pénztárosa, aki jelenleg is
szakszerûen végzi ezt a fontos munkát.

1976-ben gyûjtést kezdeményez a
Szövetség, hogy az Argentinába szolgáló

Pintér Sándor részére autót tudjon vá-
sárolni. Miután a pénz összejött, Dr.
Haraszti Sándor elvitte Buenos Aires-be.
Három év múlva azonban kiderült, hogy
az autóval járó költségekre nincs fedezet.
Szövetségünk ekkor átadta az imaházat,
amely a Szövetségé volt és a lelkipásztor
lakást az Argentin Baptista Szövetség-
nek, akik vállalták Pintér testvér fizetését
és a nyugdíj-alapjára való pénz befize-
tést.

1980-ban a Szövetség, mint már
említettem, ketté válik. A 80-as években,
fellendül az irodalmi missziómunka.
Chicagóban, Szabó István és Lõrincz
testvér vezetésével ismét megindul a
magyar gyülekezet; alakulása 1987-ben.
Az Amerikai Magyar Baptisták Konfe-
renciája Dr. Haraszti Sándor és Dr. Al-
mási Mihály vezetésével levelezõ teoló-
giai oktatást indít magyar nyelven. A
tanulók létszáma 30 fõ volt, 7 tanárral.

(A legnagyobb problémánk az volt
ebben az idõben, hogy honnan szerzünk

Az otthon vezetését 1972-ben Molnár
Balázstól, Kish Ernõ testvér veszi át.

Vadász János testvér kérésére Dr. Os-
car Romo, aki a Déli Baptisták Idegen-
nyelvû Missziós Osztályának vezetõje
1977-ben meghívja Atlantába bizottsá-
gaink Évközi Gyûlését, közelebbi kap-
csolatok kiépítésére és a magyarországi
lelkipásztorok kihozatala érdekében.
Megígérte, hogy beutazási, munkavál-
lalási ügyekben vállalja, hogy az Ame-
rikai Hatóságoknál ügyünket képviseli.
Az utazási költségekhez, a prédikátorok
fizetéséhez segítséget ad a Déli Szövet-
ség idegen nyelvû osztálya.

A Lelkipásztor Csereprogram kere-
tében Dr. Viczián János, Dr. Gerzsenyi
László, Herjeczki András, Gerõ Sándor,
Oláh Lajos, Dr. Almási Tibor, Dr. Mé-
száros Kálmán, Dr. Herjeczki Géza, Dr.
Almási Mihály, Lovas András, Dr. Fa-
zekas László, ezt követõen Dan László,
Lukács János testvérek jöttek Magyaror-
szágról, Dr. Pintér Zoltán Jugoszláviá-
ból, Kulcsár Sándor, Ilonka István, Zeffer
Béla testvérek Romániából, illetve Er-
délybõl jöttek és végeztek és végeznek
szolgálatot közöttünk.

A lelkipásztor csere program körül
kialakult vélemény különbségek több
vitára adtak okot. Egyesek úgy látták,
mivel a magyarországi Egyházügyi
Hivatal, a Szabad Egyházak vezetõje
túlságosan beavatkozik a mi ügyeinkbe,
nem kívánatos a Lelkipásztor Csereprog-
ram folytatása.

Azok a Gyülekezetek amelyek fenn
akarták tartani a magyar nyelvû missziót,
továbbra is úgy látták jónak, hogy ma-

lelkipásztort? Akik itt tanultak, magyar
származásúak, a legtöbb elment az angol
munkába. Hálát adok az Úrnak, hogy
megmaradhattam a magyar munkában.
Soha nem volt vágyam máshova menni.
Úgy éreztem, amit az Úr Jézus mondott:
nem küldettem, csak a „magyarok” elté-
vedt juhaihoz.)

1990-ben egyesül a két Szövetség. A
Kürt lap és az Evangéliumi Hírnök
együttes kiadású lesz, Novák testvér
szerkesztésében. Mészáros Kálmán
testvér visszatér Magyarországra. Hunter
Vadász Jánost a Déli Baptista Szövetség
külmisszionáriusként Magyarországra
küldi, Szövetségünk erkölcsi támogatá-
sával. A Szövetség pénzbeli segítséget ad
a Sarmasági lelkipásztor-lakás és cigány
imaház, valamint a krasznai cigány-
imaház építésére.

1992-ben Lelkipásztori Szövetség
alakul Oláh Lajos vezetésével.

A 90-es években az Ifjúsági Szövetség
ifjúsági táborokat, konferenciákat ren-
dez, fellendül az ifjúsági misszió.

1998-ban a Clevelandi Kegyelem
Magyar Baptista Gyülekezetet vette fel a
Szövetség tagjai közé.

A Bethesda Otthon gazdaságosan mû-
ködik Kish Ernõ vezetésével, és anyagi
segítséget nyújt szövetségünk magyarok
közötti missziójához. Azonban Florida
állam egyre több szabály betartását
igényli az Otthontól, fenntartása egyre
komplikáltabbá válik. Az Otthon profi-
táló mûködése nincs biztosítva Kish test-
vér után. Ezért a Szövetség úgy látja
jónak, hogy az otthont eladja és a befolyt
összegbõl, annak kamatjaiból finanszí-
rozza szövetségünk misszióját. Nem
lenne jó azonban, ha ellankadna a gyüle-
kezetek missziós adakozása. Lehetne
példaképünk a déliek Cooperatív Prog-
ramja.

2002-ben tehát az Otthon el lett adva
és az ebbõl származó tõke kamatja
finanszírozza missziós vállalkozásaink
nagy részét, valamint több gyülekezet
kapott segítséget épületeinek felújításá-
hoz és a Ramai Tábor az építkezéseihez.
Lelkipásztoraink részére nyugdíj alapra
is ebbõl tudunk pénzt biztosítani.

Sok mindent lehetne írni Szövetsé-
günk második 50 évérõl; ezt a történészek
majd megteszik.

Az Úr kegyelmébõl Szövetségünk
létezik, és igyekszünk megtenni fõleg a
magyarok közt azt, amit Isten reánk
bízott.

Hunter Vadász János

KIPLING-BÉKEVÁRI

Az Északamerikai Magyar Baptista Szövetség röviden írt
történelme 1958-tól napjainkig

A jubileumon elmondta: Hunter Vadász János (2. rész)

Dr. Oscar Romo-val Vadász János beszélget, Dr. Udvarnoki Bélával pedig Herjeczki
András, az Évközi Gyûlés szünetében, Atlantában. (Alcím: magyar “kézi munka.”)


