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Otthon igazolja munkáját, szövetségünk
gazdasági alapjai erõsek, missziónk
élhet és lapunk még éveken át megje-
lenhet, mert az Úr szolgája, Vér Ferenc
hû volt, s használta tehetségét és szívét.
Gondolt, mint bölcs ember a jövõre és
gondoskodott a jövõrõl. A sáfárság nagy
lelki szolgálatában Vér testvérünk igen
erõs kezû munkásnak bizonyult. Az õ
kezébõl most kiesett a szerszám. Az Úr
vette ki. Hû volt meggyõzõdéséhez, hû
volt az Úr munkájához, s most a jól
végzett munka után, hallja az Úr szavát:
TÖBBRE BÍZLAK EZUTÁN!

Sok-sok konvenció után, most a
61.-en nélkülözni fogjuk. Reméltük.
hogy a program rendje szerint a szívéhez
közelálló külmisszióról fog jelentést
tenni. A jelentést az Úr elõtt fogja el-
mondani.

Gondviselõ Mennyei Atyánk intéz-
kedésébõl jövünk és megyünk. Vér
testvért az Úr adta szövetségünknek, s
az Úr vette magához. Áldott legyen az Õ
szent neve.

Vér testvér földi maradványait a szûk
családi kör részvétele mellett csendes
magán-emléktisztelet után hantolták el
hétfõn, június l6-án, délután 1 órakor.

VÉR FERENC ÉLETÉRÕL

Vér Ferenc testvér Erdélyben (Ko-
lozs m.) Mákófalva községben született
1890. május 1-én. Atyja Vér István
földmûves gazda volt, s községében 25
éven át viselte a bírói tisztséget. A
családot 7 fiú és egy leány gyermekkel
áldotta meg az Úr.

17 éves korában, 1907-ben hagyta el
az ifjú Ferenc testvér Erdélyt s vándorolt
ki Amerikába. Magyarországról anyagi
vagyont nem hozott, de értékes, mara-
dandó kincset igen. Elutazása idején
atyja baptista hivõ volt, s Vér testvér így
emlékezik meg az elutazása elötti
órákról: “Édesapám kihívott az egyik
melléképületbe és négyszemközt
beszélgetett velem. Nagy utam elõtt

Vér Ferenc testvér neve mélyen be-
vésõdött az amerikai magyar baptisták
történetébe. Bevésõdött a dél-amerikai
és európai missziók lapjaiba. Nem na-
gyítunk, amikor állítjuk, hogy vala-
hányszor az amerikai és dél-amerikai
magyar baptista munkáról megemlé-
kezés történik, akkor Vér testvér neve
ott fog állni, mint olyané, akiért évtize-
dek múltán is hála fog felszállni jóságos
Mennyei Atyánkhoz.

Vér testvér életét, munkásságát egy
kis ének-vers jellemzi legjobban:
“Fénykedjél, ahol vagy, te a te sarkod-
ban, én enyémben”. Igaz a Szentírás
szava, hogy “mindenikünknek pedig
adatott kegyelem a Krisztustól osztott
ajándéknak mértéke szerint.” (Ef. 4:7)
Elhunyt kedves testvérünk neve nem
függ össze gyülekezet-alapítással, vagy
gyülekezet-építéssel. Neki az Úr más
jándékot adott és õ ezzel az ajándékkal
sáfárkodott. Vér testvérünket az Úr
megáldotta tehetséggel és krisztusi lel-
külettel. Tehetséggel arra, hogy a szük-
séges földi javakból többet szerezzen
kemény munkával és talpraesett, széke-
lyes éleselmével mint sok halandó.
Ehhez a talentumhoz járult a másik
kegyelmi adomány, a krisztusi lelkület,
amely a földi javakat az Úr oltárára tette,
hogy az áldozat jó illata betöltse a
keresztyéni légkört.

Vér testvér abban a sarokban fényke-
dett, ahova az Úr állította. A Bethesda

Negyven esztendõ hosszú idõ szövetségünk történelmében. Középkorú és fiatal
testvéreink nem sokat tudnak a szolgálatát negyven évvel ezelõtt, 79 évesen befejezõ
Vér Ferencrõl. Halála évfordulóján eszembe jut, hogy az õt személyesen ismerõ
idõsebb testvéreim mindig nagyon pozitívan szóltak róla; az is, hogy itt van a
polcomon egy bordó, keménykötésû kis kötet, ezzel a címmel: Vér Ferenc életrajza,
amit még nem olvastam. 1958-ban Kinda Sándor és Molnár Károly lelkipásztorok
segítségével Vér testvér írta ezt a 113 oldalas könyvet. Vér testvér élete szorosan
kapcsolódik szövetségünk életéhez, történelméhez. A 19 éves fiatalember
szövetségünk elsõ esztendejében, az alapító gyülekezetben, Homesteadben tért meg és
a szövetségünk elsõ elnöke Balogh Ferenc lelkipásztor merítette be.

Életére most a 40 évvel ezelõtt újságunkban megjelent, dr. Udvarnoki Béla
szövetségi elnök, az Evangéliumi Hírnök szerkesztõje írásaival emlékezünk. Az év
során szívesen visszatérnék még Vér testvér életére, szolgálatára, említett
önéletrajzára.  (Herjeczki Géza)

nem csak bölcs tanácsait osztogatta,
hanem Isten igéjének az utasításait is.
Legnagyobb hatással az volt rám, ami-
kor ott nyomban letérdelt velem és na-
gyon buzgóságosan imádkozott értem.
Fogadalmat tettem édesapámnak, hogy
követni fogom tanácsait halálomig.”

Amerikai tartózkodása alatt Bridge-
port, Pittsburgh, McKeesport voltak az
elsõ állomások. Dayton lett a végleges
letelepülés helye.

1909. április 9-én merítkezett alá. Az
alámerítést Balogh Ferenc lelkipásztor
végezte a Homestead-i magyar baptista
gyülekezetben.

1911. december 9-én lépett házas-
ságra Clevelandban Béres Teréz leány
testvérrel. Orosz István prédikátor test-
vér végezte a házassági szertartást.

1916. szeptember 15-én a clevelandi
baptista teológiai szeminárium növen-
déke lett. 1920. április 25-én a cleve-
landi Fulton Road-i magyar gyüle-
kezetben lelkipásztorrá avatták.

1921-ben a Martins Ferry, Ohio-i
magyar gyülekezet vezetését vállalta.

1922. év után Daytonban lakott csa-
ládjával együtt, ahol elõbb mint üzleti
alkalmazott, majd késõbb mint építési
vállalkozó kereste kenyerét. Az építési
vállalkozás mellett építõanyag és vasáru
üzletet nyitott. Mindkét vállalkozás
nagyon sikeresnek bizonyult.

1944-ben Vér Ferenc és neje átadott
szövetségünknek egy bérházat Day-
tonban, igen jutányos feltételek mellett.
A bérház 1946-ban - Vér testvérék ado-
mánya révén - tisztán a szövetség bir-
tokába került.

1947-ben egy másik bérház vételével
segítette a szövetséget.

Az utóbbi 10 évben igen tevékeny és
áldozatos részt vett ki a Palm Bay-ben
levõ Bethesda Otthon és a Bethesda
Baptist Chapel építésébõl: vezette a
munkát és anyagi áldozatot hozott.

Az amerikai magyar baptista szö-
vetségnek többszörös elnöke, titkára és
az utóbbi évben tiszteletbeli elnöke volt.

U.B.
Evangéliumi Hírnök, 1969. július 1.

100 ÉVES DETROIT

VÉR FERENCRE EMLÉKEZÜNK

Vér Ferenc és Petre Gábor lelkipásztor
megnyitja a Palm Bay-i imaházat.

VÉR FERENC
1890-1969
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Ezt a rovatot nem muszáj komolyan
venni. A „valóban” mögött ékeskedõ
kérdõjel az itt közölt írások legfontosabb
része, mert az olvasóra szeretném bízni,
hogy eldöntse: jól látom-e azt, amit õ is
láthat? Meggyõzõdésem, hogy az állí-
tások igazát egyedül a valósághoz való
viszonyuk szavatolja - máskülönben
gondolkozni sem tudnánk, nem hogy
beszélgetni. Igyekszem az olvasók sze-
mével is körbejárni a dolgokat; nem
bízom a kérdõjelben, akármilyen fontos
is. Megtörtént már, hogy kiprédikáltak,
mert valami fontos dologról „valótlant”
írtam… és az már nem vicc. A prédiká-
ciókban ritkán találni kérdõjelet…

Tulajdonképpen oda szeretnék kilyu-
kadni, hogy a látszat tényleg csalhat. Erre
emlékeztetett a „The Soloist” címû film
is, amit szívesebben ajánlok testvéreim
figyelmébe, mint annak idején a Passiót.
Ez is egy igaz történet. Öt éve sincs, hogy
a Los Angeles Times-ban, Steve Lopez
rovatát olvasva ismerkedhettünk meg
egy hajléktalannal, akirõl kiderült, hogy
van neve (Nathaniel Ayers), története, és
akármilyen siralmas az állapota, lehet
még jövõje is. A látszat gyakran csal. A
nagysikerû rovatból könyv született, és
most egy kiváló filmet készítettek róla.

A Juilliard School of Music egykori
növendéke, a nagy Yo-Yo Ma csoport-
társa, egy fekete férfi (Jamie Foxx) és az
újságíró (Robert Downey jr.) egy park-
ban találkoznak. Az elmebeteg zenész
hegedûjén csak két húr van; a sikeres
riporternek nincsen témája. Nem mon-
dom el a történetet, csak annyit, hogy
amit a jobb hangszer (a rovat egyik ol-
vasója csellót ajándékoz a hontalannak)
és a figyelmes szeretet kihoz az útonálló
feketébõl az egy hiteles leírása az el-
mebeteg világának, és ezért ijesztõen
valóságos. Hangok és rémítõ képek
zavarják a lépéseit, ha közeledne felénk,
és amikor mi a csodát várnánk, látha-
tatlan erõk visszarántják a mélybe.
Kiderül, hogy Isten adta tehetség, gyö-
nyörû álmok és emlékek fölött uralkodik
a betegség. Nevetséges ruhába öltözteti
az Isten képmásává teremtett embert, és
álarcot húz az áldozataira, hogy ne lássuk
a valóságot. Az egészségeseket is meg-
zavarja az elme betegsége.

Ennek a – szerintem – izgalmasan
szép városnak a szélén húzódik a Skid
Row, 90 ezer (!) hontalan otthona.
Könnyû kikerülni, mert mindenki tudja,
hogy ott van. A világnyi nyomorúságnak
fokozatai lehetnek, mert az elõbb még
nevetséges és olykor kicsit veszélyes
Nathaniel ott már hõsnek számít. A gettó
falán hatalmas neonfelirat virít. A doboz-
város fölé igeverset biggyesztettek. Ha
jól emlékszem, kétszer pásztázza végig a
kamera; szörnyen haszontalan egy pré-

dikáció - Krisztus talán leszedetné…
Nem kegyes szólamoktól, nem is a ren-
dõrségi razziáktól remélhetõ a változás,
hanem a nagy nyomorban értetlenkedése
ellenére is szeretettel tapogatódzó, kitartó
baráttól, Steve Lopeztõl – aki olyan „hõs”
az elején, hogy – el ne felejtsük – már a
témából is kifogyott.

Most jelent meg a mozikban; érdemes
megnézni . A „The Soloist” felér egy
jobb prédikációval. A zenéje csodálatos.
A betegségétõl terhelt muzsikus szegé-
nyes próbálkozásai a zeneirodalom
legcsodálatosabb darabjaiba folynak. A
város dübörgõ lármája, a külsõ és a belsõ
zajok, a hontalanok telepén is lüktetõ
ricsaj és a zene világának kontrasztja
végigvonul a filmen, így is emlékeztetve
a nézõt, hogy az igazi mûvészet vonzá-
sában lélegzik a lélek, még ha beteg is.

Aki nem akar moziba menni, „mert lát
ilyent eleget”, annak azt tanácsolom,
hogy olvassa el Steve Lopez sorozatát,
vagy nézze meg a történet folytatását
(www.soloistmovie.com). Ha ehhez
sincs kedve, akkor valóban marad a pré-
dikáció – kérdõjel nélkül…

Mire nevelnek bennünket, Ameri-
kában élõ magyar baptistákat Vörös-
marty szavai? Semmiféleképpen nem
arra, hogy a “végzetünk” rendelésének
tartozunk élethosszig tartó hûséggel. A
puszta tény, hogy 2009. május 10-én, az
istentisztelet elején errõl a fontos versrõl
gondolkozunk, és mindjárt meghall-
gatjuk Egressy csodálatos zenéjével is, a
meggyõzõdésünket tükrözi: a haza-
szeretet több a végzet-adta helyen ma-
radásnál. A Szózat arra indít bennünket,
hogy magyar népünk és új hazánk
boldogulásáért vállaljunk felelõsséget mi
is. A hazaszeretetnek a “sarat álláson”
kívül, még sok más megnyilvánulása
van. Válasszuk NAPONTA azt, ame-
lyikkel - Isten segítségébõl - a leghasz-
nosabbat tehetjük!

Novák József

Vörösmarty
Mihály

(1800-1855)

A Szózatot
1836-ban írta a
nagy magyar lírikus, Vörösmarty Mi-
hály. A hamar országszerte ismertté vált
vers megzenésítésére kitûzött pályadíjat
Egressy Béni nyerte meg. “Második
himnuszunk” õsbemutatója 166 évvel
ezelõtt volt: 1843. május 10-én, a
Nemzeti Színházban.

Míg a Himnusz a nemzet imádsága, a
Szózat hazafias beszéd a néphez. Az
1836-os reformországgyûlés feloszlatása
után a modernizációs törekvések han-
gadóit, Wesselényit perbe fogták, Kos-
suthot letartóztatták, és az “oszággyûlési
ifjak” mind gyanús személyekké váltak.
A független magyar nemzet újraala-
pításának álmát tartotta életben a Szózat
kulcsszava: a “rendületlenül”.

Dsida Jenõ, erdélyi költõ írta: “Kap-
hatnánk-e alkalomszerûbb parancsot a
múltból, mint a helyünkön való kitartás
parancsát? Érhet-e egy költõtõl megrá-
zóbb figyelmeztetés szívünkhöz, mint-
hogy szenvedésekre, megpróbáltatásokra
való tekintet nélkül kell megállnunk a
sarat ott, ahová végzetünk állított. Ha
nem tudunk használni, akkor is hasz-
nálunk avval, hogy itt vagyunk, és eggyel
többen vagyunk.”

NEW YORK

VALÓBAN ?

VALÓBAN?
Ø 1. Avagy valóban a néma igazságot

szólaltatjátok-é meg? Avagy igazán
ítéltek-é ti embernek fiai?  (Zsolt)

Ø 2. Amely próféta a békességrõl prófétál,
mikor beteljesedik a próféta beszéde,
akkor ismertetik meg a próféta, ha az Úr
küldötte-é azt valóban?

Ø 3. Járjátok el Jeruzsálem utcáit, és
nézzétek csak és tudjátok meg és tuda-
kozzátok meg annak piacain, ha ta-
láltok-é egy embert; ha van-é valaki, aki
igazán cselekszik, hûségre törekszik, és
én megbocsátok néki!

Ø 4. És monda Jefte Gileád véneinek: Ha
visszavisztek engem, hogy hadakozzam
az Ammon fiai ellen, és kezembe adja
õket az Úr: igazán fejetekké leszek?

Ø 5. A kígyó pedig ravaszabb vala minden
mezei vadnál, melyet az Úr Isten
teremtett vala, és monda az asszonynak:
Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a
kertnek egy fájáról se egyetek?

Ø 6. És monda az Úr Ábrahámnak: Miért
nevetett Sára, ezt mondván: Vajjon
csakugyan szûlhetek-é, holott én meg-
vénhedtem?

Ø 7. És monda Gedeon az Istennek: Ha
csakugyan az én kezem által akarod
megszabadítani Izráelt, amiképen mon-
dottad...

Ø 8. Avagy csakugyan pöffeszkedni akartok
ellenem, és feddõdni az én gyalázatom
felett?

Ø 9. Monda azért néki Pilátus: Király
vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus:
Te mondod, hogy én király vagyok. Én
azért születtem, és azért jöttem e világra,
hogy bizonyságot tegyek az igazságról.
Mindaz, aki az igazságból való, hallgat
az én szómra.

A megfejtéseket július végéig várjuk.
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Meghívó és Tájékoztató a Rámai
Táborozásról

Szeretettel hív és vár mindenkit, a
Torontói gyülekezet testvérisége a
Rámai Tábor 49-ik, Bibliai Konferen-
ciájára.

A múlt áldásait látva, a jelen
feladatait végezve, mi is a jövõ felé
nézünk. A jövõ áldott alkalmakat
tartogat számunkra:

Gyermektábor 13 éves  korig,
június 28 - július 3.

$200 / gyerek

Közgyûlés és
Bibliai Konferencia

2009. július 3-5.

Ifjúsági tábor
július 6-11  $ 250 / fõ

Már most lázas készülõdés folyik
a nyári alkalmakra. Arra kérünk min-
denkit, hozzon magával Bibliát, hang-
szert es sok-sok jókedvet, szeretetet.
Sokat imádkozva készüljünk alkal-
mainkra, hogy Isten áldása legyen
jelen, és sokan megismerjék végtelen
szeretetét.

A Táborban a szállás és az étkezés a
hagyományos módon és áron történik
majd. Aki a Táborban igényel szállást,
az jelezze igényét minél hamarabb
Balla Sándor táborvezetõnél az 1-416-
991-6636 telefonszámon, vagy a Toron-
tói web-oldalon.

Sajnos azoknak, akik a szállást ho-
telben szeretnék megoldani, nem tu-
dunk segíteni a csoportos foglalasban,
mivel ezen a hetvégén lesz egy folk-
fesztivál  Orilliában.

Tovább lehet érdeklõdni Orillia vá-
ros internet oldalán, a címe , ott sok
hasznos információt találunk, például
az összes Hotel-Motel címét és tele-
fonszámát.

A tábor vezetõje

Gyülekezetünkben a 2009. év ta-
vasza Veress Johanna (egyik kar-
mesterünk) és az alhambrai Sinn Dávid
eljegyzésével kezdõdött. Dávid éde-
sanyja is eljött Californiából a nagy
családi eseményre és látogatást tett a
gyülekezetben. Hanni gyülekezeti

szolgálata, példaadása, kedves mo-
solygó modora hiányozni fog nekünk,
de bízunk benne, hogy a mi veszte-
ségünk a kaliforniai magyar gyülekezet
nyeresége lesz.

Húsvétkor Kulcsár Attila és családja
Louisville-bõl (Kentucky) látogatták
meg a gyülekezetet. Attila szolgált az
Igével mindkét alkalommal és be-
számolt ottani munkájukról. Elmondta,
hogy felkereste a Louisville-ben élõ

magyarokat, akik szívesen fogadták a
magyarul hangzó Igét. Már kezd ala-
kulni egy kis magyar csoport az Ige
körül. Imádkozzunk, hogy az ugartörés
fáradságos munkáját áldja meg az Úr,
legyenek megtérések.

Néhány héttel ezelõtt egy péntek este
gyülekezetünk vendégei voltak a Gyer-
mekevangélizáció Szövetség (Child
Evangelism Fellowship) misszió-
náriusai Magyarországról: Margaret
Bash, Csikós Mihály és kedves felesége,
Kati. Mihály vetített képes beszámo-
lóját a jelenlévök nagy érdeklõdéssel

Köszöntõ szavaiban lelkipásztorunk
az Énekek Énekébõl (8,7) és a Szeretet
Himnuszából idézett. Íme, láthatjuk is,
hogy a szeretet a legnagyobb, és meg-
marad, 60 évig is, meg azon túl is. A
köszöntésen túl Jakab testvérnek egy
bibliai könyvet, feleségének pedig egy
gyülekezeti csoportképet ajándékoz-
tunk. Az istentisztelet után szeretet-
vendégséggel folytatódott a gyémánt-
menyegzõ. HG

hallgatták. Margaret angolul számolt be
több, mint 20 éves magyarországi
szolgálatáról. Õ, mint ugartörõ szer-
vezte meg Magyarországon ezt a gyer-
mekmissziót még a szovjet-orosz dik-
tálta uralom nehézségei közt. Gyüle-
kezetünk és a nõi kör anyagilag is
támogatja ezt a fontos missziót.

Marosi Béla

GYÉMÁNTMENYEGZÕ

Április 19-én köszöntöttük gyüle-
kezetünkben a Jakab házaspárt - Jakab
Bálint és Koczó Magdaléna testvért - 60
éves házassági évfordulójukon.

Menyegzõjükre 1949. március 5-én
került sor a brazíliai Sao Paulo-ban, az
Elsõ Magyar Baptista Gyülekezetben.
Molnár Antal lelkipásztor adta össze
õket, aki korábban be is merítette Bá-
lintot is és a nála jóval fiatalabb Mag-
dalénát. Az Úr három gyermekkel
ajándékozta meg õket, akik mind

Brazíliában születtek, csak úgy, mint
szüleik. (A nagyszülõk Magyaror-
szágról, Erdélybõl vándoroltak ki a
század elején.)

1964. április 18-án települtek át az
Egyesült Államokba és Detroitban
telepedtek le. Korábbi lelkipásztoruk,
Molnár testvér, akkor már Detroitban
szolgált, így könnyebb volt bekap-
csolódniuk az itteni gyülekezeti életbe.
Jakab testvért késõbb a gyülekezet
diakónusává is avatták. Jelenlegi ima-
házunk megvétele elõtt Jakab testvérék
fia, Valentin zenekart szervezett, mely-
nek szolgálata hozzájárult a gyülekezet
megerõsödéséhez és az imaház kifi-
zetéséhez is. Jakab testvérék itt laknak
az imaháztól fél órányira, Magduska
lányukkal együtt. Amikor együtt van a
család, gyermekeiken kívül 6 unoka és 6
dédunoka veszi õket körül.

ð CHI

DETROIT

Sinn Dávid és Veress Johanna

Kulcsár Attila igét hirdet

CLEVELAND

Jakab Magdaléna és Bálint

RÁMAI TÁBOR


