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mia 240 hallgatója közül ebben a tanév-
ben 36-an vehették át diplomájukat.

Szívünkben hála és öröm van, hogy ifj. 
Bákai István, a torontói gyülekezet tagja
is a végzett hallgatók között lehetett. 
Testvérünk lelkipásztori szolgálatra
készülve tanulhatott a Teológián.

A végzősök nevében  Lados István bú- 
csúzott és mondott köszönetet a tanárok-
nak, majd kitartásra és Krisztus iránti hű-
ségre bátorította a továbbtanuló hallga-
tókat. 

 Az istentisztelet végén  közös kép
készült a  tanárokkal és a végzős hallga-
tókkal, majd ezt követően a helyi gyüle-
kezet szeretetvendégségében részesül-
hettünk.  Hisszük, hogy a végzett diákok
tarisznyája sok-sok tudással, jótanáccsal,
de leginkább Isten iránt égő tűzzel van
tele. A nagy munkamezőn ha prédikálni,
tanítani, lelkigondozni, vagy néha csak
csendben hallgatni kell, Isten áldja meg
őket bölcsességgel és hűséggel! Mi pedig
imádkozzunk a lelki munkásokért és
szolgáljunk Urunknak örömmel. Istené a
dicsőség, hogy részt vehettünk ezen a
szép ünnepélyen. 

                            Józsa Szidónia

Tanévzáró a BTA-n

Június 19-én  zsúfolásig megtelt Bu-
dapesten a Nap utcai imaház. Ekkor
került sor a Baptista Teológiai Akadémia
ünnepélyes tanévzáró istentiszteletére.
Még a nap sugara is együtt örült a végzős
hallgatókkal és az ünneplő gyülekezettel,
mert a nagy  melegben zsúfolásig megtelt
az imaház. 

Papp János lelkipásztor testvér Ézsai-
ás szavait idézve bocsátotta útra  a végzős 

hallgatókat, kihangsúlyozva, hogy a szol- 
gálatban mennyire fontos a krisztusi
lelkület. 

 Dr. Almási Tibor  rektori  beszédében
emlékeztette a hallgatókat, hogy bár Ma-
gyarországon 2008 a Biblia éve, nekünk 
hivőknek minden év és nap  a Bibliáé kell
legyen. Az intézményben a hallgatók
gyarapodtak ismeretekben és tapaszta-
latban, mégis amivel testverünk útrain-
dította őket az a  mi legjobb fegyverünk, a 
Biblia. Ha a hallgatók az útra az Igét
viszik magukkal, akkor minden helyzet-
ben és nehézségben erőt és vigasztalást
kapnak abból. 

A  sok jó útravaló után elérkezett a
várva várt pillanat, amikor 4-5 év kemény 
tanulás és sok munka után a vegzős
hallgatók ünnepélyesen is átvehették
megérdemelt diplomájukat. Az Akadé-

MEGÉRKEZETT A TORONTÓI
LELKIPÁSZTOR

Hálásak vagyunk Istennek, hogy
lehetővé tette Püsök Dániel lelkipásztor
testvér részére, hogy - habár egyenlőre
családja nélkül -, de köztünk lehet. Re-
méljük, hogy már a nyár végére együtt
lesz a család, és otthonnak nevezheti a mi
gyülekezetünket.  Imádkozzunk továbbra 
is értük, hogy Isten gondviselése marad-
jon velük. 

Egy éve már, hogy Püsök testvér
közöttünk szolgált a tábori konferencián.
Nemsokkal azután gyülekezetünk meg-
hívta őt az itteni szolgálatra. Egy hosz-
szúnak tűnő évvel később, június 11-én
meg is érkezett városunkba.  

Néhány testvérrel a repülőtéren fogad- 
tuk és elkísértük a pásztori lakásba, ahol

áhítatot tartottunk és egy könnyű vacso-
rát fogyasztottunk.  Majd a következő
vasárnap a gyülekezetünk minden tagja
örömmel adott hálát az Úrnak, hogy
Püsök testvér itt van közöttünk.  

Nagyon megható volt az alkalom,
mert gyülekezetünk 2 éve pásztor nélkül
volt, és bár ez megviselte a gyülekezetet,
hisszük, hogy Isten szeretete és kegyelme 
nagyobb minden nehézségnél, és ez is
javunkat szolgálta.  

Bákai István diakónus testvér igével
köszöntötte a lelkipásztort 2 Tim 4-ből,
“...hirdesd az ígét, állj elő vele alkal-

matos, alkalmatlan időben, ints, feddj,
buzdíts teljes béketűréssel és tanítás-
sal...” Egyben köszönetet mondott  ifj.
Bákai István testvérünk gyülekezetünk-
ben végzett szolgálatáért, a 2 Tim 2,1
és15-dik verseket idézve. 

Weisz Péter gyülekezetünk presbitere
is köszöntötte a lelkipásztort és ő is meg-
köszönte ifj. Bákai testvér szolgálatát, aki 
teológiai tanulmányai befejezése után az
utóbbi egy évben közöttünk szolgált. 

Külön köszönetet érdemel az említett
két testvér, Weisz Péter és Bákai István
testvér, akik hűségesen vezették a gyü-
lekezetet a nehéz időszakokban. Tovább-
ra is imádkozzunk értük, hogy Isten adjon 
nekik erőt és bölcsességet a munkára.  

Az istentisztelet fénypontja az úrva-
csorai szolgálat volt, amit a gyülekezet

TORONTÓ

Ifj. Bákai István átveszi diplomáját a BTA rektorától.
A Bákai és Józsa család, középen Szidónia és István.

Püsök Dániel lelkipásztor a torontói repülőtéren 
és vasárnap az imaházban, a gyülekezet ifjúsági kórusával. 

folytatás a 12. oldalon
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Szövetségünk a Torontói Gyülekezet
Ráma táborában tartotta a 102. Köz-
gyûlését. A 3 napos alkalom istentisztele- 
tek sorozatából állt, közöttük szombat
délelõtt egy hivatalos gyûléssel (busi ness 
meet ings).

Péntek este
Közös énekkel kezdtünk: “A meg-

nyitott szent Biblia”. Kulcsár Annamária
testvérnő (New York), a Nőszövetség
elnöke vezette az istentiszteletet. Az est
mottója: „Az ige szerepe a nők életében”.  
Kezdő imát mondott Vadász Márta test-
vérnő (Santa Monica).

Bár ez az este a Nőszövetség estéje, az
elején és a végén a férfitestvérek is helyet
kaptak a szolgálatban. Így például az
elején Kulcsár Sándor szövetségünk
elnöke a 95. Zsoltár  első verseivel meg-
nyitotta a 102. közgyűlést.

Novák József lelkipásztor tv. (Al-
hambra) megkezdte a három előadásból
álló történelmi áttekintést baptista múl-
tunkról. A 400 éves múlt kezdeti sza-
kaszát tekintette át, vetített képek segít-
ségével. Az angliai előzmények után az
1609-ben Am ster dam környékén alakult
gyülekezettől testvérünk nagyvonalban
eljutott ez alkalommal addig, amikor a
baptisták az üldözések miatt Amerikába
vándoroltak.

Gerstner Kornél és Réka, valamint
Csercsa Tamás az éneklésben vezették a
népes gyülekezetet, s azután Kulcsár
testévnő folytatta,  majd tovább vezette
az este gondolatmenetét. Utalt Fisher
András anabaptista prédikátorra, aki

vértanú halállal is megpecsételte hitét, és
biztatott mindenkit hogy “ne legyünk
nagy elődeink korcs utódai.” A biblia
meghatározza helyünket és feladatunkat
a társadalomban.

A nőtestvérek szolgálatai következtek
ezután, ebben a sorrendben: Herjeczki
Éva (De troit), Tóth Zsuzsa (Torontó),
Marosi Ella (Cleve land) szólóének, Oláh 
Gabriella (Torontó) és Kish Ethelka
(Palm Bay). Ekkor az „Íme mi üdvöz-
lünk” kezdetű énekkel és egy-egy csokor
virággal köszöntötte a nőszövetség
nevében Kulcsár tvnő Oláh Gabriellát 80. 
és Kish Ethelkát 90.születés napja al-
kalmából. 

A Clevelandi lányok nemcsak a kony-
hán szolgáltak az ünneplő gyülekezetnek, 
de az esti istentisztelet alkalmával ének-
kel is dicsérték az Urat.  Az ének után
Torma  Irén (Chi cago) tvnő tett bizony-
ságot, és Pap Enikő ajánlotta a testvéri-
ségnek Hetényi At tila tv. CD-n hallható
igemagyarázatait, a Tíz Parancsolatról. 

Az igehirdetés előtt Kulcsár tvnő az
őszi női csendes napokra hívogatott, ahol
az Erdélyből érkező Bálint Ibolya test-
vérnő tartja majd az előadásokat. Per-
selyező énekünk a ”Vidd a jó hírt” kez-
detű ének volt. 

A nőtestvérek színes szolgálatai után
igehirdetés zárta az estét, melyet Lukács
János a chicagói gyülekezet lelkipásztora 
tartott az 1Thes 2:13 alapján.  A prédi-
kácio témája ez volt: ”A Biblia életünk
tévedhetetlen szabályozója”.  Testvérünk 
kiemelte, hogy a bibliánknak bár 35 írója

Az Észak-Amerikai Mag yar Baptista Szövetség 102. Közgyűlése, 
49. Rámai Bibliai Konferencia * 2009. július 3-5. 

Kish Etelka, Oláh Gabriella és Kulcsár Annamária testvérnők péntek este. / A clevelandi
fiatalok énekelnek / A fiatalok vezetik az éneklést szombaton / A hagyományos

csoportképet is elkészítettük a vasárnap délelőtti istentisztelet után.
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van és kb.1600 év alatt íródott, mégis harmóniában van önmagával,
mivel Isten Lelkétől ihletett. Egy könyv sem befolyásolta annyi em ber
életet, mint a Biblia.  Szólt arról, hogy Isten Igéje tévedhetetlen és
tökéletes.  Végül arra szólított föl bennünket, hogy a Biblia legyen
szűrője gondolatainknak és minden eljárásunknak.  

Kulcsár Sándor tv. imájával fejeztük be az esti istentiszteletet.
Szombat este
Szombat este hagyományosan az ifjúság szolgál az istentiszteleten.

Az alkalmat az ifjúsági  szövetség elnöke Gerstner Kornél (Vir ginia)
vezette. Az összevont zenekar (fõleg fúvós) kezdte meg a szolgálatok
sorát, majd az ugyancsak összevont énekkar szolgált, Fûr Béla tv. (De -
troit)  vezetésével. A közös éneklést pedig a fiatalok vezették.  

Novák József tv. folytatta a baptizmus 400 éves történelmét bemutató
sorozatát. Arra buzdította a gyülekezetet, hogy hívõ szemmel vizsgáljuk
a hétköznapi kihívásainkat, ahogy azt hitelõdeink is tették. Megemlített
néhány olyan eseményt a történelmünkbõl, amelyekben tükrözõdik a
hívõk befolyása a környezetükre, aminek a jó hatását a mai Amerikában
is érzékelhetjük. Egy ilyen felismerés volt a rabszolgatartás helyte-
lenítése, aminek következtében kevesebb rabszolga érkezett erre a
földrészre, mint Dél-Amerikába. Amerika más lenne a baptisták nélkül,
ugyanakkor más lenne a baptizmus is Amerika nélkül – mondta Novák
testvér a nagy figyelemmel kísért elõadása végén.

Egy közös ének után („Jézus Krisztus mikor rám talált...”) Vadász
János testvér, a lelkipásztorok korelnöke a Zsidók 13,20-21 versével és
imádsággal iktatta be szolgálatukba a szövetségünk megválasztott
tisztségviselõit. Nem csak a nagyszövetségben, hanem a Nõ-, Ifjúsági-
és Lelkipásztor szövetségben is voltak választások a mai napon.
Istenünk vezetését és segítségét  kérte Vadász testvér és vele a jelenlévõ
gyülekezet az újra, vagy elõször szolgálatba állított testvéreink életére és
munkájára.

Csercsa Tamás torontói ifivezetõ bizonyságtétele után  egy szaxofon
szólót is eljátszott Herjeczki Ádám (Tennesse) kíséretében. Ezután 
Kulcsár Dániel (Chi cago) bizonyságtételét és Csercsa Noémi (Torontó)
klarinétszólóját hallottuk.

Gerstner Kornél bemutatta az újonnan választott ifjúsági vezetõket,
akikért Lukács János tv. imádkozott és a 119. Zsoltár néhány versével
bíztatta õket, hogy õrizzék meg tisztán a szíveiket és figyeljenek az Úrra
ebben a nagyon fontos szolgálatban, hogy szövetségünk ifjai jó példát
vegyenek róluk.  

Ezután még tovább is folytatódott a szolgálatok sora. 
Végül a torontói gyülekezet újonnan érkezett lelkipásztora, Püsök

Dániel tv. hirdette az igét a késõ estig tartó istentiszteleten, “Elhívásunk
az újszövetségi papi szolgálatra” címmel. Az esti alkalmat Weisz Péter
tv. (Torontó) fejezte be imával. (Folytatjuk).                  Pap Enikõ

Zászlósfelvonulás a kápolna körül / Figyelmes gyülekezet / Csúcsforgalom 
a felszolgáló asztalnál / Az Ifjúsági szövetség választottjai: Gerstner Kornél 

elnök, Csercsa Tamás, Lukács Péter alelnök, Boda András titkár,
 Balla Sándor pénztáros, Herjeczki Ádám és Veres Johanna zenei vezető. 

Vezetőink: Kulcsár Sándor tiszteletbeli elnök, Herjeczki Géza elnök, Szabó
István alelnök, Novák József főtitkár, Balla Zsigmont pénztáros. A képről

hiányzik a betegség miatt távol lévő Drescher Lajos pénztáros testvér.
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KERESZT       

Egy hegyen áll
Mélyen a földbe szúrva.
A felső ága
Ég felé mutat,

Két karja tárul,
Hogy magához ölelje
A bénákat,
A koldust, vakokat,

A gazdagot,
A szegényt,
Az erőset,
A tudóst és a
Kicsiny gyermeket,

Hogy a fáradtnak,
Megterheltnek szívét

HITVALLÁS

 1.  A teljes írás Istentől ihletett és hasznos
a tanításra, a feddésre, a megjobbításra,
az igazságban való nevelésre.

 2.  Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az 
Istennél, és Isten vala az Íge.

 3.  Megtalálom azért magamban, ki a jót
akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a
bűn megvan bennem.

 4. És ő engesztelő áldozat a mi vét-
keinkért; de nemcsak a mienkért, hanem
az egész világért is.

 5.  Mert kegyelemből tartattatok meg, hit
által; és ez nem tőletek van: Isten
ajándéka ez;

 6. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek:
higyjetek Istenben, és higyjetek énben-
nem.

 7.  Felele Jézus: Bizony, bizony mondom
néked: Ha valaki nem születik víztől és
Lélektől, nem mehet be az Isten or-
szágába.  Ami testtől született, test az; és
ami Lélektől született, lélek az.  

 8.  Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok
Istennek fiai.

 9.  És nincsen senkiben másban idvesség: 
mert nem is adatott emberek között az ég
alatt más név, mely által kellene nékünk
megtartatnunk.

 10. És foglalatosok valának az apostolok
tudományában és a közösségben, a
kenyérnek megtörésében és a könyör-
gésekben. 

 11. Elmenvén azért, tegyetek tanít-
ványokká minden népeket, megke-
resztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a
Szent Léleknek nevében,  Tanítván őket,
hogy megtartsák mindazt, amit én pa-
rancsoltam néktek: és ímé én tiveletek
vagyok minden napon a világ végezetéig.
Ámen!

A megfejtéseket szeptember végéig 
várjuk.

Égi balzsammal,
Írral töltse meg.

Két karja tárva.
Ne menj,
Ne vesd el magadtól
Nagy szeretetét.

Két karja tárul
Feléd is ma még,

Ó boldog,
Boldog,
Aki megragadja
Kinyújtott kezét!

           Somogyi Gáborné

Új könyv:

Szommer Hajnalka: 

VAN AZ ÚGY… 

A szerzőt gyülekezeteinkben úgy
ismerik, mint a tavalyi női csendes-
napok szeretett előadója. Bizonyára
most megjelent könyvét is szívesen
olvassák majd akik megvásárolják. 

A kiadó (Harmat) internetes oldalain
ezt a rövid ismertetést találtuk a könyv-
ről:

Az elsõkötetes szerzõ novellái, el-
mélkedései, gondolatfüzérei többek
között arra tanítanak: tõlünk függ, mit
látunk és mit értünk meg mindabból,
ami körülvesz bennünket. Isten beszéde
hozzánk ugyanis áthatja életünk vala-
mennyi eseményét; minden életrajzi és
történeti valóság iránymutatás és fel-
hívás; arra szolgál, hogy kitartásra és
döntésre szólítson föl.

Ára 1500 fo rint. Megrendelhető a bu- 
dapesti Harmat Kiadónál és a Baptista
Könyvesboltban. 

saját pásztorával ünnepelt, mivel az
utóbbi időben erre nem volt lehetőség.  A
délutáni istentiszteleten a gyülekezet
fiatalsága is szolgált az új lelkipásztorral
együtt.  

Köszönjük a testvérek imáit; jó ta-
pasztalni Isten gondviselését, hogy az
Úr ismét pásztort rendelt az ő nyájának. 

Gyülkezetünk azért is hálás, hogy
egykori lelkipásztora, Viczián testvér,
Kelownai lelkipásztor, állapota javult.
42 napig volt kórházban, de az el-
múlt vasárnapi istentiszteleten már kö-
zöttünk lehetet. 

Örvendezünk, hogy megoszthatjuk
minden olvasóval ezeket a jó híreket,
hogy gyülekezetünknek ismét van
pásztora; hogy egy új szakasz kezdődhet 
a gyülekezet életében.

                                       &n bsp

TORONTÓ 
folytatás az 5. oldalról


