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„ Megálltak már-már leomló
falak…”

Örömmel értesültünk arról, hogy
meghívónk nyomán megmozdult a ma-
gyar baptista világ , s ha fizikálisan nem
is, lélekben együtt adhattunk hálát
Urunknak a Budapest, Wesselényi utcai
imaház falai között. 120 évesek ui. ezek a
két világháborút, bombatalálatot, forra-
dalmakat, államosítást is túlélõ falak. Dr.
Bácsi Sándor, gyülekezetünk poétájának
szép szavaival szólva: „Megálltak már-
már leomló falak…”, mert Isten alkalom-
ról alkalomra Nehémiásokat állított ima-
házunk romjaira. Elkerülhetetlen a nevek
említése : Szabadi Gusztáv, Lehoczki
József, Klees Eberhardt, Merkl Ottó,
Lukács Gyula, Kiss Ferenc, Mikes
Balázs, dr .Szabó Zoltán…

És már a jelenben vagyunk, a folya-
matos múlt folytatásában, a 85-90 %-ban
felújított épületkomplexum szép kápol-
nájában, a három alkalomra tervezett
ünnepi megemlékezésen. Zsúfolásig
megtelt a szombat délutáni kezdésre
imaházunk, melyben megtiszteltek ben-
nünket jelenlétükkel a testvéregyházak
képviselõi, a kerület polgármestere, az
Oktatási Minisztérium vallásügyi refe-
rense, budapesti, vidéki, és külföldi
lelkipásztorok, vendégek.

Sajnálatunkra, módosítani kellett a
sorrendet, ui. elfoglaltság és betegség
miatt nem tudott eljönni ünnepélyünkre
gyülekezetünk két korábbi lelkipásztora,
Lukács Gyula és dr. Gerzsenyi László tv.
Dr. Mészáros Kálmán tv. a MBE. elnöke
- a kialakult helyzet megoldását segí-
tendõ - vállalta, hogy „felszólalását”
igehirdetéssé bõvíti (122. Zsolt). Iste-
nünk megáldotta együttlétünket; minden
ékesen, jó rendben történt, neve dicsõ-
ségére.

Megjelent
az

ÁHÍTAT
2008

Megrendelhetõ Budapesten a Baptista
Könyvesboltban, és Nagyváradon a
Szeretet szerkesztõségében.

Ára 1050 Forint + postaköltség (ami
lassú postán is ezer forint körül van).

Szeretettel ajánljuk minden olva-
sónknak - a könyv elõszavával is - az
Áhítatot, ami egyébként a Magyar
Baptisták Világszövetsége egyetlen fo-
lyamatosan megjelenõ kiadványa.

2007. aug. 20-21-én kellett volna
jubileumunkat megtartani a történelmi
hitelesség szerint, azonban az erre az
alkalomra tervezett –gyülekezetünk tör-
ténetérõl szóló- könyv csak decemberben
került ki a nyomdából. Kettõs ünneppé
emelkedett így jubileumunk, hiszen
mérföldkõnek számít a szerzõpáros: dr.
Gerzsenyi László és Miklya Luzsányi
Mónika Mindeddig…c. könyvének
megjelenése.

A Harmat Kiadó gondozásában
megjelent könyvet dr. Herjeczki Kornél –
a kiadó igazgatója – mutatta be, meg-
szólaltatva a szerzõt, a lektort és a
kiadásban résztvevõ többi munkatársat.
A könyv olvasmányos formában, képil-
lusztrációkkal, ügyes regisztrációval
hozza közel hozzánk gyülekezetünk és
baptista missziónk történetét a kezde-

tektõl napja-
inkig.

Hiánypótló,
hatalmas mun-
ka! Kézbevé-
telkor hálát
adtunk az Úrnak
a könyvben lévõ
eseményekért,
személyekért,
az õket hordozó
kegyelemért, s a
mû megjelení-
tõiért.

Jel lemzõ a
felfokozott ér-
d e k l õ d é s r e ,
hogy a hely-
színen kb. 200
példányt kellett
dedikálnia a

jelen lévõ egyik szerzõnek

Közösségi vasárnapban folytatódott
ünneplésünk. Ennek keretében Révész
László lp. az 57. zsoltár 8-10.versei
alapján buzdított imádkozásra, majd
Hetényi Attila lp. Salamon temp-
lomszentelõ imádságából olvasott igéket
és aktualizálta azt a mindenkori temp-
lomlakók részére.

A közös ebéd után az emlékezõk,
bizonyságtévõk percei következtek. Az
elsõ gyülekezet alapító tagjainak le-
származottai közül is jelen voltak né-
hányan.

Varga Boldizsár gyülekezetünk
ügyintézõ lelkipásztora I Móz 28,16-19.
versek alapján szólt az igébõl.

Mindhárom istentiszteletet átszõtték,
színesítették az énekkari- és zenekari
szolgálatok, költemények, hangszer-
szólók, vetített képes történelmi megem-
lékezések.

Befejezõ aktusként e sorok írója fe-
lolvasta a levélben érkezett üdvözléseket,
majd köszöntötte a gyülekezet korábbi
pásztorát, Hetényi Attila testvért, aki
néhány nappal korábban töltötte be 75.
születésnapját. Több mint 20 évig állt
aktív szolgálatban a Wesselényi u-i
gyülekezetben, s „nyugdíjba vonulása”
óta is segíti, helyettesíti szolgatársait. A
Mindeddig... c. könyv lektoraként
különösen sok, megterhelõ munkát
vállalt magára. Miként a 120 éves
imaháznak és az új könyvnek, Hetényi

testvéréknek is sok boldog esztendõt
kívántunk és kértünk Urunktól.

Jubileumunkat áthatotta a sokszoros
hála.

Ugrai Kovács Arthur

120 ÉVES A WESSELÉNYI UTCAI IMAHÁZ

A gyülekezet énekkara szolgál a jubileumon.

Hetényi Attila testvér és felesége, Piroska.
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Pillanatképek a
Nursing Home életébõl (4)

IDÕSEK KÓRUSA
Amikor beléptem a terembe, megra-

gadot egy nagy ragyogás. Néztem, hogy
honnan jön. Mintha sok ezer kis csillag
szállt volna felénk. Néztem, néztem és
rájöttem, hogy egy szép, fehér ruhába
öltözött csoport, nõk és férfiak ülnek
elõttem, és tõlük származik ez a különös
fényesség. Egyenruhába voltak öltözve,
szép fehérbe, és mindegyiken kis, fényes

már elõre sejtheti, mirõl fog szólni a
prédikáció. Ha nem is tud elmenni, lé-
lekben testvéreivel együtt elmélkedhet
ugyanazon igék felett.

A kedves olvasó már beleolvashat,
amikor e sorokat írom, én még csak
álmodom arról, hogy milyen is lesz: egy
kicsit olyan, mint a tavalyi és egy kicsit
más. Az elmélkedéseket most is a Ma-
gyar Baptisták Világszövetsége hat
tagszövetségének lelkipásztorai írták. A
borító viszont egy kicsit szokatlan: arra
emlékezteti az olvasókat, hogy a tengeren
túl élõ magyar baptista testvéreink
számára különleges év ez a 2008-as. Az

Észak-Amerikai Ma-
gyar Baptista Szö-
vetség ebben az év-
ben ünnepli mega-
lakulásának 100.
Évfordulóját. Nem
dicsekedni akarunk a
száz évvel, hacsak
nem úgy, hogy a
megtartó, hûséges
Istenre mutatunk.
Örül jenek együt t
messze élõ testvé-
reikkel, s imádkoz-
zanak értük, minél
gyakrabban! A jubi-
leumi közgyûlést
Chicagóban tartjuk
majd, július 18-20
között. Aki eljönni
nem tud, valamit mé-
gis megtehet: kérem,
lapozzon azokra az

oldalakra és írja oda, hogy ekkor külö-
nösen is várják Amerikában élõ testvérei,
hogy imádkozzon értük áhítatai során!

Áhítatos könyvünket összeállító test-
vérek, szerkesztõk, tervezõk, áhítat-írók:
köszönöm a szép, gondos munkát!
Hiszem, hogy Urunk áldása kíséri az
Áhítat 2008 szolgálatát. Közelebb fog
vinni bennünket az Úrhoz (hiszen közel
visz az Igéhez) és közelebb fog vinni
bennünket, magyar baptistákat egy-
máshoz is.

Dr. Herjeczki A Géza, Detroit, USA
a Magyar Baptisták Világszövetségének

elnöke

Kalendárium-ajánló
Az 1892-ben alapított baptista kalen-

dáriumunk immár 80. száma jelent meg
december elsõ napjaiban. Szeretettel
ajánljuk olvasóinknak a Múlt, Jelen, Jövõ
Baptista Naptár új, 2008. évi számát. A
kiadvány, amely baptista irodalmunk
egyik legrégebben alapított orgánuma,
mint afféle baptista évkönyv mutatja be
az elmúlt év legjelentõsebb egyházi
eseményit. A naptár központi témája a
“gyümölcstermés”, erre utalnak a
havonként ismétlõdõ lelki írások tizenkét

lelkipásztor
tollából, és
ezt i l luszt-
rálják a mû-
vészi grafi-
kák is.

Miért hív-
nak minket
p r o t e s t á n -
soknak? Ho-
gyan bánt
Bethlen Gá-
bor a mene-
külõ anabap-
tistákkal? –
ezekre a kérdésekre egyaránt választ
kaphatunk, ha belelapozunk az új baptista
naptárba. Megismerkedhetünk a pro-
testáns énekköltõk talán leghíreseb-
bikével, Paul Gerhardt-tal. Tizenkét
már-már elfeledett baptista prédikátor
életútjáról is olvashatunk a baptista
naptár oldalain.

A múlt mellett a jelen is ott van a sorok
közt. Képekkel illusztrált beszámolót
olvashatunk a Baptista Szeretetszolgálat
munkásságáról és a Balatonszemesen
megtartott Balaton-NET eseményeirõl is.
Érdekes írást találunk a kisázsiai bibliai
helyekrõl: Efézusról, Szmirnáról, Lao-
díceáról, Pergamumról, Thiatíráról,
Sardisról, Filadelfiáról.

A jövõt a 2008-ra meghirdetett Biblia
évérõl szóló részletes híradás képviseli.
A keresztyén irodalom sem hiányozhat a
kötetbõl. Versek, elbeszélések gazdagít-
ják kalendáriumunkat. A mûvészi gra-
fikák és számos fotó pedig érdekessé és
színessé teszi kiadványunkat.

Miért éppen olvasóink karácsonyi
asztaláról hiányozna legújabb baptista
kiadványunk a „Múlt, Jelen, Jövõ”?
Szeretettel kívánjuk minden kedves
testvérünknek, hogy újonnan megjelent
könyvünk hitépítõ írásaival, ismereteket
nyújtó rövid híradásaival gazdagítsa
ünnepüket és közvetítse az áldásokat.

Megrendelhetõ a Baptista Könyves-
boltban (1068 Budapest, Benczúr u 31.)
Ára:950 Ft. Baptista naptárunk olvasá-
sához sok áldást kíván a kiadvány szer-
kesztõje:

Marosi Nagy Lajos

Elõszó
„Ezt a törvénykönyvet találtam az Úr

házában!” (2Kir 22:8)

A reformáció emlékünnepének elõ-
estéjén írom e sorokat, s könyvekre
gondolok.

Az a könyv, amit most tart kezében a
kedves olvasó, nem az a könyv, amit vagy
2600 évvel ezelõtt megtaláltak a temp-
lom tatarozása közben, ám nagyon is
szoros kapcsolatban van azzal. Ahol az
íróasztalon, vagy a konyhaasztalon ott
van egy Biblia, nagyon valószínû, hogy

találunk mellette még mást is: egy énekes
és egy áhítatos könyvet. Nem azért, mert
a Bibliát ki kellene egészíteni. Inkább
azért, hogy Isten igéjét még jobban
megértsük és majd a megértett igére vá-
laszul ne csak személyes imádságunkkal,
hanem egy-egy jól ismert énekkel is
válaszoljunk.

Ha azt gondolná a kedves olvasó, hogy
ez csak a mesekönyvekben van így, meg
a hatvanas-hetvenes években volt így,
hadd kérdõjelezzem meg feltevését. Én
ismerek ma is olyanokat, akik rendszeres
áhítataik során igét is, áhítatos elmél-
kedést is olvasnak és imádságaik mellett
énekre is megnyílik ajkuk.

Elismerem, hogy nem olyan könnyû
megtalálni az idõt a reggeli és az esti
csendességre. De mert az áldások forrását
látom az egyéni és a családi áhítatokban,
azért imádkozom, hogy egyre többen
legyenek olyanok, akik rendszeresen
elõveszik a Könyvet és azzal együtt az
Áhítatot is.

A Bibliáját már régóta lapozgatja, az
Áhítat 2008-at azonban most veszi ke-
zébe elõször. Megvásárolta. Olyanra
költött, ami sokszoros termést hoz majd
az év során. Segít megtalálni az igét,
amire éppen azon a napon lesz szüksége.
Segít megértenie az Úr üzenetét. Ha a
vasárnapot a gyülekezetben fogja tölteni,

A könyv hátsó borítóján lévõ képek egyike: Evangélizációra
hívogató plakát Detroitban, az 1920-as, 30-as évekbõl.

Az autón ez a hirdetés olvasható: Molnár Károly - Erdélyi
lelkész - Március 4-17-ig. Elõadást tart ma este 8-kor

a Baptista Templomban.
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sziporkázó gyémánt-kövekkel díszített
mellény. Szemet-lelket gyönyörködtetõ
ragyogás. Nagyon értékelem azokat, akik
szépen felöltöznek, amikor meghívást
kapnak szolgálatra. Ez a hallgatóság
megtisztelése.

A karmester intésére felzendültek cso-
daszép dallamok, kedves melódiák, nem
fülsiketítõ zajongás, hanem mély emberi
érzések harmóniája.

Rövid szünetet tartottak az énekek
között, kicsit leültek, de újra felálltak és
zengtek tovább. Úgy néztek ki, mint a
földre szállt angyalok. Volt köztük 92
éves is, de õ is végigállta az egy órás
szolgálatot. - Milyen felemelõ, amikor
kedves, letisztult lelkektõl hallgathatjuk
az Úr dicséretét!

Megkérdeztem a vezetõjüket, aki a
zongorán is játszott, hogy milyen nem-
zetiségû? Azt válaszolta, hogy holland.
Ekkor egyszerre megrohantak a régi
emlékek.

Nagyon szeretem a hollandokat, mert
sokat tettek értünk, magyarokért. 1956-ot
írtunk... ott voltunk a nagy idegenben,
árván, család nélkül. Egyedül kellett
töltenünk a karácsonyt, és õk, a kedves
holland testvérek szép karácsony estét
készítettek nekünk. Jó vacsorát kaptunk,
még ajándékokat is. Egy szép, boldog es-
tét töltöttünk velük. Ma is nagyon hálás
vagyok Istennek, hogy miután kimene-
kültünk Magyarországról, ilyen kedves
barátokat vezérelt hozzánk, hogy ne
érezzük a magány súlyát, az árvaságot.
Ugyanilyen kedvesek voltak az osztrá-
kok is, ott is szép emlékeink vannak.

Miután felkerültünk a hatalmas óce-
ánjáró hajóra, akkor is Õ vezérelt. Va-
lóság ez a drága ige: „Nem hagylak el,
sem el nem távozom tõled.”

Dicsértessék az Úr nagy neve, csodá-
latosan vezetett utainkon...

Az idõsek kórusa közben folytatta
gyönyörû szolgálatát.

Somogyi Gáborné

Antal Ferenc:

ÉGÕ SZÖVÉTNEK

Uram, szövétnek akarok lenni,
Világítni, mint gyertyafény
Azoknak, kiknek szívében
Még él egy szikra remény.

Uram, szövétnek akarok lenni,
Melyet nem rejt véka alá senki,
Melynek fényében az emberek
Megtanulják egymást szeretni.

Égõ szövétnek akarok lenni,
Melegítni egy életen át,
Hogy a megdermedt szívek
Megtalálják végre a Golgotát..

Uram, ha éltem mécsese kialszik,
Pályafutásom véget ér,
Legyek én is oly szövetnek,
Mely elégett másokért.

Megjelent Antal Ferenc testvér újabb
verseskötete Nagyváradon, Vallomás a
kereszt tövében címmel. Megrendelhetõ
a szerzõnél, ill a Szeretet szerkesztõsé-
génél. szeretet@rdslink.ro

Egy könyv, egy igevers

� 1. Áldjon meg tégedet az Úr, és õrizzen
meg tégedet.

� 2. El ne távozzék e törvénynek könyve a te
szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel
és nappal...

� 3. ...az Úr elõtt nincs akadály, hogy sok
vagy pedig kevés által szerezzen sza-
badulást.

� 4. ...szent e nap a mi Urunknak, és ne
bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti
erõsségtek.

� 5. Mert aki megnyer engem, nyert életet,
és szerzett az Úrtól jóakaratot.

� 6. Jó várni és megadással lenni az Úr
szabadításáig.

� 7. De én az Úrra nézek, várom az én
szabadításom Istenét; meghallgat engem
az én Istenem!

� 8. Aki hisz és megkeresztelkedik, üd-
vözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik.

� 9. Mert nem beszédben áll az Istennek
országa, hanem erõben.

� 10. Mert tudjuk, hogy ha e mi földi
sátorházunk elbomol, épületünk van
Istentõl, nem kézzel csinált, örökké való
házunk a mennyben.

� 11. Harczold meg a hitnek szép harcát,
nyerd el az örök életet, amelyre hí-
vattattál, és szép vallástétellel vallást
tettél sok bizonyság elõtt.

� 12. Mert megjelent az Isten üdvözítõ
kegyelme minden embernek.

Egyik hûséges lapozgató testvér, id.
Guti Miklós (Budapest) minden bibliai
könyvbõl megtanult egy igeverset. Az
általa küldött 66 versbõl választottam a
decemberi igéket. (Guti testvér egyéb-
ként már több száz igeverset tud kívülrõl.
Kövessük példáját, tanuljunk meg minél
több igevrset kívülrõl is!)

A megfejtéseket január végéig
várjuk.

KARÁCSONYI ÜZENET

Üzenem mindenkinek, hogy a Csillag
fényébõl semmi nem kopott,
értelme lett csak megszokott.

Üzenem mindenkinek, hogy a Gyermek
ma is a testté lett csoda,
ISTEN jósága, mosolya.

Üzenem mindenkinek, hogy a pásztor,
király egyformán kedves ott,
s Elõtte boldog lesz legott.

Üzenet mindenkinek, hogy a bölcsek
serege most is útra kel,
elég nekik a régi jel.

Üzenem mindenkinek, hogy a szívem
ma is repesve fut Felé,
ma is azért a GYERMEKÉ.

AZ IDÕK VÉGÉN

Elérkezett az idõk vége,
s eljött ahogy ISTEN ígérte:
„Az Ige testté lett”, a jászol
nem messze volt a kereszt fától

Az idõk, ímé egyre fogynak,
ezer év annyi mint a tegnap.
Az Úr közel! Jöttét remélvén
várunk Reá – az idõk végén.

Füle Lajos versei


