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

dagítanak mindnyájunkat. Amit egyé-
nileg, vagy közösen átéltünk, a család-
ban, a gyülekezeti közösségben, vagy
mint nemzet, akár jó volt, akár rossz,
mindaz most közös javunkra lehet, mert
„utána vagyunk” már. Bizonyos dolgo-
kon nehéz túltenni magunkat. Ilyen a
sértettség érzete, például. Akinek nehéz
túllépni ezen, gondolja meg, hogy le-
maradt még a bántalmazójától is, mert
az már biztosan utána van az egésznek.
Megbántottnak maradni azért is csacs-
kaság, mert ezek után már önmagát
bántalmazza csak az ember. Újra ismé-
telgetve az esetet és a körülményeket, a
jövõnkbe vonszoljuk a keserûségünket,
mintha ezek után is csak vesztesek
akarnánk lenni.

A kellemes emlékek is másféle ha-
ladásra késztetnek bennünket. Bátrabb
kezdeményezések, józan örömök, a
jövõ felöli jó reménység alapja lehet az
egyikünknél, míg fesztelenségre, köny-
nyelmûségre, oktalan magabiztosságra
sarkallhatja a másikunkat. A jó dolgok
után lenni csak akkor jó, ha jobbak is
lettünk.

Az „ezek után” haladó ember, vagy
közösség módosít az élete irányán.
Megfigyelhetjük, hogy haladónak lenni
mostanság éppen az ellenkezõjét jelenti
ennek. Sok „progresszív” gondolkodású
ember nem is próbálkozik azzal, hogy
más irányba menjen. Hangosan tüntetõ
magatartással követelnek jogot maguk-
nak és másoknak arra, hogy ne kelljen
alkalmazkodni, változtatni, másnak
lenni, mint akik. Ez a melléknévi ige-
név, a „haladó”, jó irányt, helyes cé-
lokat, pozitív változást is feltételez,
nem csupán tettetett mozgásokat.

Az Evangéliumi Hírnök olvasói is, ti,
testvéreim, utána vagytok a múltnak.
Századik születésnapjához közeledõ
szövetségünk sok mindenen ment át. A

következõ hónapokban bõven lesz al-
kalmunk arra, hogy tanuljunk a múl-
tunkról, tanuljunk a múltunkból. Igye-
kezzünk megfogalmazni és megérteni a
tanulságait!

Emlékeztek a halálos betegségébõl
lábadozó Ezékiás királyra? A nagy pró-
ba után szinte vezérigéje lett az „ezek
után”. Hálaimájából idézem: „Uram, az
éltet mindenkit, engem is csak az éltet
ezek után, hogy megerõsítesz és meg-
gyógyítasz” (Ézs 38, 16).

Isten az Úr ezek után is. Kegyelmi
ajándékaival éltet majd, hogy ezek után
erõsebbek legyünk, mert meggyógyul-
tunk. Lassan (de igazából túl gyorsan)
az ötvenedik év felé közeledve én is
elkezdtem gyûjtögetni a tapasztalatokat
errõl a furcsán csodás folyamatról, a
megerõsödésrõl és a meggyógyulásról.
Ezek után – valószínû – sûrûsödnek
majd az ilyen élmények. Az ezek után is
éltetõ Istenben bízva azonban nincs
okunk a félelemre. Nem más történik,
mint az a jó, mint arról Ezékiás éneke is
szól, hogy a múlt tapasztalatai bea-
vatnak a hit közösségébe, hogy együtt
érezzek, lássak, éljek és szolgáljak az
Úrban reménykedõkkel. Engem is csak
Õ éltet ezek után.

Novák József

…így is utalhatunk a jövõre, sõt, ez a
két szócska többet elmond a jövõnkrõl,
mint gondolnánk.

Ne siránkozzunk, és ne fogadkoz-
zunk! Évbúcsúztatónál, vagy évkezde-
tén éppen nem illik hozzánk az ilyen,
hiszen a kegyidõnek ezek a nagyobb
jelei többre hívnak bennünket, mint
önmarcangolás, vagy könnyelmû ígér-
getgetések. A múltnak utána vagyunk
már. Akár a jó, kellemes emlékek, akár a
szégyellni valók után lenni, már ön-
magában haladás. A tanulságok teszik
azzá. A rosszból is lehet tanulni; lám, az
élet nem állt meg a bukásainknál. És
tovább kellett lépnünk az örömöktõl is –
ezt elõre tudva igyekeztünk még a
pillanat mámorában „megörökíteni” az
ízeit. Ennek mind utána vagyunk már.

Valaminek utána lenni azonban azt is
jelenti, hogy ezután másféleképpen
haladunk. A 2006-os év nyomai gaz-

A TARTALOMBÓL

English Section - page 8-9.
Újévi írások, köszöntõ
MABAVISZ vasárnap
Gyülekezeti hírek: Alhambra,

Detroit, New York
Werle Henrikné (1902 - 2006)
A postmodernizmus és a

gyülekezeteink (tanulmány)
Áhítat 2007 ajánló

EZEK UTÁN…

IZSÁK NAPLÓJÁBÓL
(1Móz 26:24-25)

Mától így szólítom a Mindenhatót:
Ábrahámnak s Izsáknak Istene.
Mert az enyém is Õ.
“Ne félj, mert én veled vagyok,
megáldalak téged"
így szólt hozzám ma éjjel.

S én Véle járok már örökre.
Övé az életem.
Mert szólt s beszélt velem.

Napjaim Õ vezérli.
Türelmet ad nekem,
s megint új kutat ások.

Emberrel nem vetekszem.
Szívemben Õ az úr, s én Néki engedek.
Magamért nem kell,
most már nem harcolok.
Elég a gyõzelemhez, hogy velem van Õ.

Herjeczki Géza (1978)
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Áldott Újesztendõt kívánunk minden
kedves Ovasónknak!

Az Evangéliumi Hírnök 99-dik
évfolyamának elsõ számát vitte el a
postás olvasóink otthonába. Hálásak
vagyunk az Úrnak azért, hogy lapunk
ebben az évben is megjelenhet. Vannak,
akik írnak bele, van mirõl írnunk, vannak,
akik elõállítják és – talán most ezt hang-
súlyozom leginkább: vannak, akik meg-
rendelik és elolvassák.

Nem könnyû újságot elõálítani, min-
den segítségre szükség van. Az olvasók
érdeklõdése, egy-egy levele, észrevétele
néha a legjobb idõben érkezik. A lap nem
tud létezni légüres térben. Köszönöm az
elmúlt év során küldött leveleket és
szívesen veszem, ha az új évben még
másoktól is kapok visszajelzést.

Köszönöm szolgatársaimnak és min-
den cikkírónak a közremûködést. Talán
nem tudja mindenki, hogy lapunk írói
–mint ahogy általában az itteni lapoknál
lenni szokott- nem kapnak semmiféle
honoráriumot írásaikért. A szerkesztõ az
egyetlen, aki nem „ingyen” ír a lapba.
Ezért a szerkesztõ különösen is nagyra
értékeli munkatársait, de a lap olvasóit is,
akik értelmet adnak fáradozásának,
éjjelekbe nyúló munkájának. Olvasók
híján ugyanis nem kellene és lehetne
lapot kiadni. Nézzünk hát reménységgel
mindannyian a 2007-es év elé és tegyük a
lehetõségünk szerinti legjobbat! Ennél
többet az Úr sem vár tõlünk, de ennyit
azért elvár.

A szerkesztõ igyekezni fog arra, hogy
jó, színvonalas, evangéliumi és evan-
géliumot közvetítõ újság jelenjen meg
hónapról hónapra. Az olvasók pedig –
ugye, bízhatom benne: továbbra is elõ-
fizetik (esetleges lemaradásaikat bepó-
tolják), talán még másoknak is ajánlani
fogják az Evangéliumi Hírnököt.

Köszönöm Fûr Béla lapkezelõ testvér
és felesége munkáját is, akik az elõfize-
téseket kezelik. Lapunk olvasóinak a
száma nem csökken ugyan, de nem is
emelkedik. Ezen is szeretnénk változtatni
ebben az évben. Örülök annak, hogy

vannak olyanok, akik elõfizetnek otthoni
rokonaiknak, barátaiknak. Annak is örü-
lök, hogy az utóbbi idõben Magyaror-
szágon többen is hozzájárulnak a posta-
költséghez, és egyáltalán annak, hogy az
óhazában is olvassák és igénylik a lapot.

Ebben az évben egy kicsivel még több
hangsúlyt szeretnénk fektetni a „külföl-
di” missziós hírekre, és figyelemmel
kísérni a világ minden részén folyó mag-
yar baptista missziómunkát. A hangsúly
természetesen az amerikai magyar
baptista misszión lesz továbbra is.

Füredi Kamil la misszionárius
testvérnõ elfoglalta a Makeni-ben (Sierra
Leone északi tartománya) a Biblia Iskola
(BBI) számára bérelt házat. Az új, még

alakulóban lévõ körülményei ellenére
örömmel végzi szolgálatát. Hálásak
vagyunk az Úrnak azért, hogy szolgálatát
sokan támogatják itt Amerikában és az
Óhazában is. Kamilla minden adomá-
nyért hálás és köszönettel fogadja azt. Az
adományokat Drescher Lajos testvér a
misszionáriusunk számára elkülönített
számlán kezeli és Kamillától a Misszió
Bizottság elnökéhez érkezõ igény szerint
továbbítja Afrikába.

Könyve megjelent, remélem olva-
sóink is megrendelik, támogatva ezzel is
misszióját.

Werle néni hazament. 104 év, hosszú
szolgáló élet után. Több mint egy évti-
zedig volt szövetségünk alelnöke. Abban
az idõben, amikor nem volt könnyû
elvállalni ezt a tisztséget. Testvérei sze-
rették, barátai nem hagyták el. Emlékét
megõrizzük! (szerk)

Az idei ÉVKÖZI GYÛLÉST
a CHICAGÓI GYÜLEKEZET

20 éves jubileuma elõtti
napokban tartjuk meg,
március 16-17 között.

A pénteken és szombaton sorra
kerülõ megbeszélésekre a

Végrehajtó Bizottság, illetve a
Missziós és Jótékonysági

Bizottság tagjai hivatalosak.

Levelet kaptunk a Beregszászi
imaházvétellel kapcsolatban

Kedves Herjeczki testvér és minden
kedves testvérünk az óceán túloldalán!
Örömmel értesítünk benneteket, hogy
Kárpátalján ismét piros betûs nap no-
vember 7-e. Immáron nem a kommu-
nisták forradalmát, hanem egy kommu-
nista pártszékház magyar baptista ima-
házzá válását ünnepelhetjük. Annyi
ateista szónoklat után ezen a különös
helyen, - ha a felújításokkal végzünk-
Isten igéjét hírdethetjük majd MAGYA-
RUL a volt Szovjetúnióban. Köszönjük
imádságaitokat és erõtökön felüli anyagi
áldozatvállalásotokat. Isten iránti hálá-
val gondolunk Rátok.

Szeretettel a kárpátaljai magyar bap-
tisták nevében: Varga Attila a Koinonia
Alapítvány elnöke és Cidor Lajos az
Alapítvány Igazgatója.

A Magyar Baptista Világszövetség
Vasárnapja: 2007. február 4.
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Áldott Újesztendõt kívánok magyar
baptista testvéreimnek!

Bárhol is éljenek e szép, kerek föld-
golyón, köszöntésem a szomszédból
érkezik. Mert egyre kisebb lesz e világ,
vagyis egyre közelebb kerülünk –le-
galábbis térben és idõben- egymáshoz.
Hajó helyett repülõ, levél helyett e-mail,
telefon helyett Internet kapcsolat hoz
össze bennünket bármelyik pillanatban.
Ma sokszor már nem az a kérdés, hogy
hogyan kerüljünk kacsolatba egymással,
hanem, hogy akarunk-e kapcsolatot
venni?!

A Magyar Baptisták Világszövetsége
jelenlegi vezetõjeként kereslek föl ben-
neteket. Merthogy van egy ilyen szövet-
ségünk is nekünk, magyar baptistáknak.
Különleges szövetség ez. Itt nem az a
lényeg, hogy ki az elnök és kik tartoznak
még a vezetõségbe, hanem az, hogy
kifejezze azt a tényt, hogy magyar bap-
tista népünk ugyan hat szövetségbe
tömörülve él az öt kontinensen, mégis
összetartozik.

Az összetartozás több szálból fonódik
egy elszakíthatatlan kötelékké. Jézus
Krisztus megváltott gyermekei vagyunk,
akik személyesen, a bemerítkezés által
mások elõtt is hitet tettünk arról, hogy
Hozzá tartozunk. Magyarok vagyunk,
amit sem otthon, sem a szétszórtságban
nem szégyenlünk, hanem Istenadta adott-
ságunknak tekintünk. E kettõs testvéri
köteléken túl még ráadásul barátok is
lehetünk, ismerjük is egymást.

Ismerjük egymást? Igen, hiszen nem is
olyan sokan vagyunk. Világviszony-
latban azt gondolom, hogy a magyar
baptista gyülekezetek taglétszáma húsz
és huszonötezer között lehet. Ez azt
jelenti, hogy a nyáron minden negyedik
testvérünkkel személyesen is találkoz-
hattunk Debrecenben.

Debrecen, MABAVIT III. Az elmúlt
év legnagyobb eseménye volt az a néhány
nap a szövetségünk és szövetségeink
életében. Micsoda napok is voltak azok!
Emlékeztek a debreceni testvérek szerve-
zett, pontos szolgálatára, vezetõik – a két
lelkipásztor és dr. Karancsi Erika veze-
tésével? És emlékeztek-e a sok színes
szolgálatra – igehirdetésre, bizonyság-
tételre, ének-zenei szolgálatra? A hangos
és néma vetített képek sokaságára? Aki
nem vehetett rész személyesen a talál-
kozón, olvashatott róla bõven lapjaink-
ban (talán ha egy kivételével). A beszá-
moló és elemzõ írások nem voltak sab-
lonosak, mint ahogy a találkozó sem volt
az. Ezek nyomán látjuk a szép eredmé-
nyeket és ugyanakkor azt is, hogy még
van min munkálkodnunk.

Tennivalónk van bõven, s ha Urunk ad
hozzá idõt, megadja például ezt az új

esztendõt, igyekszünk is elvégezni egyet-
mást. Az egyik feladatunk például az,
hogy fölismerjük és megértsük azokat a
határokat, amiken belül mozoghatunk,
amiken belül lehet különbözõ véle-
ményünk anélkül, hogy az az egysé-
günket megbontaná. Mert hiszen nem
egyformák vagyunk, hanem egyek a
Krisztusban. Egyformák talán soha nem
leszünk. Dehát Isten szép világában nem
is az egyformaság a rend. Csak a poli-
tikusok között kerül idõnként olyan, aki
azt képzeli, hogy csak úgy lehet gondol-
kodni, ahogyan õ, s mindenki dolga, hogy
hozzá igazodjon. Közöttünk nem lehet
ilyen, hiszen számunkra csak egyetlen
példakép, egyetlen abszolut zsinórmér-
ték létezik: Jézus Krisztus. Mi
egymás- nak testvérei vagyunk –
ennél nem több és nem kevesebb a
kapcsolatunk.

Egymásnak testvérei vagyunk.
Közö- sen futjuk az elöttünk lévõ
küzdõtért. Mert versenypályán
futunk a 2007-es esztendõben is.
De nem egymással versenyezünk,
hanem együtt versenyezünk,
egymást segítve-bátorítva futunk a
cél felé. Már azt is tudjuk, hogy
ebben az egyre rövidülõ, utolsó
idõkben nem is az a lényeg, hogy ki
ér elõbb a célba, hanem sokkal inkább az,
hogy a célba érjünk. Meg az is, hogy má-
sokat a cél felé irányítsunk, vezessünk.
(Megkockáztatom, hogy jóllehet egyen-
ként kellett és lehetett a küzdõtérre
lépnünk, a célba –ha odaérünk- csak
másokkal együtt érkezhetünk. A meg-
váltottak sokasága nem magányos óri-
ásokból áll, hanem egymást segítõ test-
vérekbõl.)

Nem bizonytalanra futunk! A cél
egyértelmû, s feladatunk áttekinthetõ,
megfogalmazható. Úgy fussunk ebben az
esztendõben is, hogy célba érjünk!

Akik versenypályán futnak... sokszor
hallottam kazettáról a Mike Duó-tól ezt
az éneket, de soha még úgy, ahogy Deb-
recenben, a pódiumról, hatezer testvé-
remmel együtt. Igen, futunk, viaskodunk,
sokszor megsanyargatva önmagunkat.
Fussunk önmagunkért és fussunk máso-
kért, mások üdvösségéért. Szövetségi
vezetõk, lelkipásztorok és minden kedves
magyar baptista testvérem, küzdelmeink
során legyen egyik vezérigénk ebben az
évben az apostol személyes vallomása:

Én tehát úgy futok, mint aki elõtt nem
bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki
nem a levegõbe vág, hanem megsanyar-
gatom és szolgává teszem a testemet,
hogy amíg másoknak prédikálok, magam
ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre.
(1Kor 9:26k)

Dr. Herjeczki A. Géza

3. oldal

A Magyar Baptista
Világszövetség Vasárnapja

2007. február 4.

A Baptista Világszövetség a BWA
Vasárnap dátumát a hagyományos elsõ
februári vasárnapról már tavaly májusra
változtatta. Errõl az Evangéliumi Hír-
nökben annak idején hírt is adtunk.
Ennek ellenére gyülekezeteinkben sok
helyen februárban tartották meg ezt a
napot. Sõt, a 2007-es Vezérfonal még
most is ezt a dátumot jelzi a BWA
napjának. Az Áhítat 2007-et még nem
kaptam a kezembe, de feltételezhetõleg
ott is ez, az akkor nemlétezõ ünnep van
feltüntetve. (Az idei BWA napot május
hónap valamelyik választható vasár-
napjára hirdette meg a Világszövetség.)

Ezért azt javaslom a magyar baptista
testvériségnek, hogy a most nem esedé-
kes BWA nap helyett rendezzük meg
ekkor -február 4-én- a Magyar Baptista
Világszövetség Vasárnapját. Mivel szö-
vetségünk vezetõinek nem volt még
alkalma ennek megvitatására és döntés
hozatalra, ezt egyenlõre elnöki javas-
latként ajánlom a világ magyar baptista
testvériségének.

Amikor a február 4-i imaáhítaton a
„baptista testvéreinkért és az általuk
végzett missziómunkáért” imádkozunk,
húzzuk ezúttal szûkebbre a kört, s imád-
kozzunk a világ 6 magyar baptista szö-
vetségében élõ testvéreinkért és az ál-
taluk végzett misszióért!

Arra kérem a tagszövetségek vezetõit,
hogy küldjenek a nap megtartását elõ-
segítõ információt, imatémákat a világ-
szövetségünk elnökének, vagy fõtit-
kárának. A rövid idõ ellenére el fogjuk
juttatni a beérkezett információkat, ima-
témákat a tagszövetségekhez, illetve
közölni fogjuk újságjainkban, esetleg az
Evangéliumi Hírnök Web oldalain is.

2007. február 4.
A Magyar Baptista

Világszövetség Vasárnapja

Imádkozzunk a magyar baptista
misszióért, imádkozzunk egymásért!

ÚGY FUSSATOK, HOGY ELVEGYÉTEK!
A Magyara Baptisták Világszövetsége elnökének újévi üzenete
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WERLE HENRIKNÉ
1902 - 2006

Légy hû mindhalálig és néked adom
az élet koronáját!

Nagyon nehéz dolog több mint száz-
négy évet röviden összefoglalni. Werle
néni életét talán a legrövidebben úgy
lehet jellemezni, hogy mindhalálig hû
volt. Amikor életét vesszük nagyító alá,
akkor sok drága kincset találhatunk
benne.

1902 július 22-én született Magyar-
országon, Áta községben. Édesapja Loch
Konrád, édesanyja Leffer Anna Mária.
Kora ifjúságában, 14 évesen, 1916-ban
pecsételi meg hitét a hitvalló bemerítés
által. Bemerítõ lelkipásztora Haffner
István volt, a bemerítésre pedig Pécsett
került sor. Õ is felismerte a nagy igaz-
ságot, hogy nem jó az embernek egyedül
lenni, 1924. november 20-án kötött
házasságot Werle Henrikkel. Isten házas-
ságukat két fiúgyermekkel álldotta meg,
Ted 1925-ben, Emil 1928-ban született.

volt, korát meghazudtoló módon szerette
a humort, mindig volt valami mosolyra
derítõ a mondandójában.

90 éven át szolgálta hûségesen Meg-
váltóját, minden lehetõséget megragadott
a bizonyságtételre, élete és szavai egya-
ránt Jézusra mutattak. Õ jelentette a foly-
tonosságot a gyülekezetben, bár nagy
gyülekezetek is tárt karokkal várták, Õ
mindvégig hû maradt a Torontói Magyar
Baptista Gyülekezethez. Belsõ békessége
volt, és ezt sugározta a környezete felé is.
Mikor a hosszú élet titkáról faggattuk,
mindig azt mondta: Ne idegeskedjetek,
egyetek rendszeresen és egészségesen, de
hat óra után már ne, és aludjatok eleget.
Végignézve a mai generáción, ezt talán
csak nagyon kevesek tudják megtenni.
Bár határozott, kemény asszony volt, de a
humor sosem hiányzott az életébõl. Né-
hány héttel halála elõtt, egyik látoga-
tásom alkalmával azt kérdezte tõlem,
hogy lóval vagy kocsival vagyok, ma sem
tudom, hogy viccelt vagy komolyan
beszélt. Élete áldott élet volt, mindannyi-
an így emlékezhetünk vissza reá. Tudta,
hogy mit köszönhetett Jézusnak, és azt
igyekezett meg is hálálni. Istennek felé is
nagy volt a kérése: Légy hû mindhalálig,
de tudjuk, hogy a jutalom sem marad el,
Néked adom az élet koronáját.

Végsõ búcsúvétel december 1-én volt
a sírkertben, ahol végig óriási felhõ-
szakadás volt. Ennek ellenére szólt az
ige: Az Úr az én pásztorom! Az Úr ma-
gához vette idõs szolgálóleányát, áldott
legyen az Õ neve!

Dan László

Testvérnõnk 50 évet élt házasságban, és
32 évet özvegységben. Népes családja
volt, ravatala mellett Ted fia, unokái,
dédunokái, és ükunokája is ott volt.

Természetesen népes számban voltak
jelen a gyülekezet tagjai, akik a szeretett
Werle mama emléke elõtt tisztelegtek.
Az igei szolgálatokat Dan László lelki-
pásztor testvér, a zenei szolgálatokat
pedig a gyülekezet énekkara végezte Dan
Annamária vezetésével. A temetési
istentisztelet angol és magyar nyelven
folyt, a tolmácsolás szolgálatát Eifert
Ágnes, Csercsa Tamás, és Dan Anna-
mária testvérek végezték. A Torontói
Gyülekezet a nõtestvérek vezetésével
szeretetvendégséget szervezett, amin a
népes család a gyülekezet és a barátok is
részt vettek. Szövetségünket Dr. Her-
jeczki Géza testvér képviselte, aki mél-
tatta elköltözött testvérünk szövetségben
végzett szolgálatát is.

Volt mire visszaemlékezni, hiszen
Werle néni 76 éven át volt gyülekezetünk
tagja. Ez idõ alatt mindig szolgált, mindig
ott, ahol a legnagyobb szükség volt rá.
Volt vasárnap iskolai tanító, vezette az
énekkart és a Rámai táborban is mindig
nagyon aktív volt. A nõi körben végzett
szolgálata is emlékezetes marad. Renge-
teg ember számára az Õ családja jelen-
tette a kapaszkodót a Kanadai életben,
nemcsak a Magyaroknak segített, hanem
német nyelvismeretét jól használva, a
németajkúak között is szép munkát
végzett. Csupán élete utolsó négy évében
volt távol a közösségtõl, de ez idõ alatt is
velünk volt lélekben. Mindig fiatalos

Advent elsõ vasárnapján ellátogatott a
gyülekezetünkbe a Kaliforniában tar-
tozkodó országgyûlési képviselõ Dr.

Perjési Klára, Gyula város polgármes-
tere. Neszlényi Pfeiffer Judit zongo-
ramûvész - zeneszerzõnek hozta el a
Magyar Köztársaság legmagasabb kitün-
tetését, akinek az oratóriumát októberben

ALHAMBRA
mutatták be Gyulán baptista énekesek
közremûködésével is.

December 17-én gyermekbemuta-
tással kezdõdött az istentisztelet. Novák
István és Emma elsõ gyermeküket,
Sámuelt hozták el a gyülekezetbe, hogy

hálát mondjunk velük és imádkozzunk
érte. A Sámuel név jelentése ember és
Isten különös kapcsolatára emlékeztet.
Jelentheti, hogy “akire figyel az Isten”, de
azt is, hogy “aki hallgat az Istenre”.

Hálásak vagyunk Az Úrnak azért is,
hogy nõtestvérünk édesanyja, Erdõ
Zoltánné is eljöhetett a Brassó melletti
Ürmösrõl, hogy családunk legifjabb
tagját ringassa.

Ha az elsõ jelekre adhatunk, akkor jó

énekes, zenész lesz a kis öcsénk. Éne-
kelünk is majd neki sokat, hogy meg-
tanulja, milyen jó az Urat dicsõíteni.

Novák József



2007. január 5. oldal

a világszövetség új elnöke a mi lelkipász-
torunk lett. Többször is visszaemlékez-
tünk a nagy találkozóra, képek vetí-
tésével és élménybeszámolókkal. A ne-
gyedik gyülekezeti utazásunk Cleveland-
ba vitt bennünket, ahol szeptember 10-én
egy clevelandi-detroiti õszi ünnepélyt
tartottunk, Isten iskolájában címmel.

De nem csak mi utaztunk, bennünket
is felkerestek néhányan, ismerõsök, ro-
konok, lelkipásztorok. Erdõközi Gyuriék
fél év után júliusban mentek vissza, Ó-
csára, ugyancsak akkor köszönt el Juhász
Árpád testvér is (Temesvár). Dézsi Imre
és Margit Brazíliából jártak Detroitban,
lányuknál, és kerestek föl többször is
bennünket. Dézsi testvér igehirdetéssel is
szolgált, amíg a lelkipásztorunk Debre-
cenben járt a nyáron. Magyarországról és

Erdélybõl még ezek a testvérek vettek
részt istentiszteleteinken és a szolgálatba
is bekapcsolódtak: Puskás Róberték,
Farkas Tünde, Léczfalvi Márta, Zeffer
Csaba és 3 lelkipásztor.

Dániel Zalán (Élesd) október elején
egy szerda este hirdetett igét nálunk. Egy
héttel késõbb Király Tibor testvér. (Az õ
szolgálatáról ezt olvastuk az okt. 22-i
bulletinben: “Szerdán Király Tibor test-
vér volt a vendégünk. A bibliaórán
Ezékiel 36-ból olvasott igét és a kõ és az
új szívrõl szólt a figyelmes gyüleke-
zetnek. A gyerekek meg is rajzolták a
kétféle szívet. A bibliaóra utáni mini sze-
retetvendégségen tovább beszélgethet-
tünk Király testvérrel, az erdélyi szövet-

Gyülekezetünk riportere azzal pró-
bálta menteni magát, amikor pana-
szoltuk, hogy régóta nem írt beszámolót a
gyülekezetrõl az Evangéliumi Hírnökbe,
hogy a lap Internetes oldalain megta-
lálható a gyülekezet heti bulletinja, s ott a
legtöbb eseményrõl olvasható beszá-
moló. (Sõt, ezeket a heti gyülekezeti
értesítõket el is küldjük e-mailen min-
dazoknak, akik ezt kérik.) Áprilistól kez-
dõdõleg válogatunk az események közül.

A szokásos gyülekezeti alkalmakon
túl kétszer tartottunk gyülekezeti pik-
niket, egyszer Pap Lajos és egyszer Fûr
Béla testvéreknél.

Négyszer keltünk útra, hogy testvére-
inkkel együtt ünnepeljünk. Elõször a
májusi chicagói ifjúságira, majd a rámai
tábori konferenciára június legvégén,
ami egyúttal szövetségi közgyûlés is volt.
A tábori étkezõ megnyitása egy kicsit a
mi alkalmunk is volt, hiszen az építke-
zésben is segítettünk egy kicsit – fiziká-
lisan is, anyagilag is. A harmadik utazás
volt a legnagyobb: a MABAVIT III.-ra
utaztunk el, 18-an. A családi látogatá-
sokkal is összekötött utazás, a középpont-
jában a debreceni találkozóval, mindenki
számára emlékezetes marad. Külön is
örültünk annak mi, detroitiak, hogy
egyrészt az amarikai kórust a mi karmes-
terünk, Fûr Béla vezette, másrészt, hogy

ség missziós alelnökével, a Szilágyballai
(imaházát építõ) körzet lelkipásztorával.
A Szilágyballai Baptista Énekkar új CD-
jébõl is hozott Király testvér.” Egy hó-
nappal késõbb pedig a vasárnap délutáni
alkalommal Csuhai József magyaror-
szági lelkipásztor, az otthoni cigány-
misszió vezetõje hirdetett igét és azután
vetített képek segítségével beszámolt
misszió munkájukról. Felesége, dr. Dre-
nyovszki Zita, aki elkísérte két hetes ame-
rikai útjára, bizonyságtétellel kapcsoló-
dott bele a szolgálatba. Vendéglátójuk,
Rev. Ronald Seck is eljött néhány gyüle-
kezeti taggal (õk már többször is jártak
nálunk) és bizonyságtételében elmondta,
hogyan kapcsolódtak ehhez a magyaror-
szági cigánymisszióhoz és milyen to-
vábbi terveik vannak ezen a téren.

Különlegesen szép alkalmunk volt
július 16-án. Kerekes Balázsék hozták el
második gyermeküket, Sámuelt, hogy az
Úr Jézus példáját követve bemutassuk õt.
Az igét a nagyapa, Torma János testvér
hirdette. Szeretetvendégségen köszön-
töttük a Chicagóból és Magyarországról,
sõt Brazíliából is itt lévõ vendégeket.

S mielõtt kifogynék a helybõl, meg-
említem, hogy az idén is tartottunk ga-
rázsszelet és annak a bevételét is, meg az
év során folyamatosan gyûjtött adomá-
nyokat a Samaritánus programunkon
belül elküldtük a rászorultaknak.

Október 1-én felkerestük a temetõben
azoknak a sirhelyét, akik az elmúlt évben
és azelõtt gyülekezeti tagjaink közül az
Úrhoz mentek. Úgy éreztük, nem csak a
tiszteletadás alkalma volt ez, hanem
áldást jelentett mindannyiunknak.

Nekifogtunk néhány munkának ima-
házunk körül, aminek elvégzése nem
csak sürgetõen szükséges, de a szövetségi
segítséggel lehetséges is.

Az évvégi alkalmainkról, azok között
a „400 éves Nagyszalonta” megemléke-
zésünkrõl legközelebb írunk. Máté

DETROIT

Kerekes Balázs, Irénke, Márk
és a kis Sámuel

Közös ebéd után, június 16-án

Fûr Béláéknál
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A jó Isten kegyelme és szeretete által
november 18 és 19-én megünnepeltük a
New York-i gyülekezet 100 éves Jubi-
leumát. A megelõzõ munkálatok, fáradt-
ságos keszülõdés után jó volt kicsit
megpihenni az Úr lábánál és hálával
tekinteni vissza az elmúlt évekre.

Ifjaink is megtartották sorra kerülõ
konferenciájukat, igy bekapcsolódva,
szolgálatukkal még színesebbé tették az
ünnepséget. Mindhárom alkalommal
(szombat este, vasárnap délelõtt és dé-
lután) szolgáltak lelkileg feülditõ éneke-
ikkel, bizonyságtevéseikkel Gerstner
Kornél vezetésével. Mindig öröm szá-
munkra, amikor ennyi fiatal együtt van az
Úr házában és együtt örülhetünk. (1.kép)

A szombat esti összejövetelt Kulcsár
Sándor lelkipásztor imája nyitotta meg és
egy közös ének után köszöntötte a ven-
dégeket, az egybegyûlt népes gyüleke-
zetet. Az ifjúsági szolgálat után volt egy
kis történelmi visszatekintés majd Nt.
Papp Zsolt, a New York 69-es utcai Ma-
gyar Református Templom lelkipászto-

voltak, mivel Király Tibor is csatlakozott
felemelõ szolgálatukhoz. (2. kép)

Majd újabb köszöntés hangzott el Dr.
Herjeczki Géza lelkipásztor részérõl, aki
tolmácsolva az Észak Amerikai Baptista
Szövetség, valamaint a Detroit-i gyüle-
kezet köszöntését a 100 Zsoltárból idéz-
ve: “Vigan énekelj az Úrnak, te New
York-i gyülekezet…és szolgáljatok az
Úrnak örvendezéssel”, majd köszöntötte
Kulcsár Sándor lelkipásztort családjával
együtt, akik 20 éve kitartóan szolgálnak
ebben a gyülekezetben. Az igehirdetést
Lukács János Chicago-i lelkipásztor vé-
gezte a Józsué 24:14-15 alapján. Új elha-
tározás cimen, válasszuk Õt, hogy meg-
tudhassuk milyen irányba, hogyan ha-
ladjunk tovább!

A szombat esti istentiszteletet a ma-
gyar himnusz zárta.

Vasárnap reggel Dr. Fazekas László
és Szabó István testvérek vezettek ima-
órát, majd az ifjúsági szolgálat, dicsõítés
készítette el szíveinket az istentiszteletre.
Természetesen énekkarunk is szolgált
minden alkalommal énekekkel, melyet
Király Tibor lelklipásztor testvér veze-
tett. Itt említeném meg azt, hogy testvé-

rának köszöntése következett. Bizony-
ságot tett arról, hogyan tapasztalta meg
Isten mindenhatóságát ebben a gyüle-
kezetben is. Jeremiás szavait idézte: “az
Úr kegyelmessége, hogy még nincs
végünk, mert nem fogyatkozik el az Õ
irgalmassága”. Ezért van a gyülekezet,
hogy ezt átadva, megtapasztalhassuk
mindenkor, hogy az Úr élõ és ható, és ez a
100 év is arról tanúskodik, hogy nem
fogyatkozik el az Ú irgalmassága.

Nt. Drótos Árpád a New York 82.
utcai Magyar Református Templom
lelkipásztora örömét osztotta meg velünk
abban: “milyen jó itt lenni közöttetek,
ahol mindig átéltem a szeretetet, testvéri
gondoskodást”. 1Mózes 18:16-33 alap-
ján Ábrahámot idézte, aki szinte ráveszi
az Urat, hogy kegyelmezzen meg a nép-
nek, tíz igazért. Galácia 3:18-33 alapján
mindnyájan Ábrahám fiai vagyunk (nem
származás szerint, hanem hit szerint),
akik az eljövendõ Krisztust várjuk.

A Chicago-i fúvósok is kivették ré-
szüket a szolgálatból mindhárom alka-
lommal, ezúttal nem négyen hanem öten

100 ÉVES A NEW YORK-I GYÜLEKEZET

1. 2.

3. 4.



2007. január 7. oldal

rünk fáradtságos munkával, sok türe-
lemmel heteken át hûségesen készítette
fel énekkarunkat e rendkívüli eseményre,
ami nem volt hiábavaló és láthattuk ö-
römmel ennek eredményét. Köszönjük az
áldozatot és Isten további áldását kíván-
juk életére, munkájára! (3. kép)

A délelõtti alkalom egyik kiemelkedõ
része a New York-i gyermekek szolgála-
ta volt, amikor egyformán felöltözve tar-
tották a számokat (1906-2006) és hálaadó
énekekükkel, majd a 100. Zsoltár elmon-
dásával dicsõítették Urunkat. (4. kép)

Az igehirdetést James O. Stallings, az
ABC – Metro New York regionális lel-

kipásztora hirdette a Jelenések 22:1-2
alapján. Beszéde elején tolmácsolta New
York 191 gyülekezetének köszöntését.
Az élet folyójáról beszélt, amelyet az
emberi lélekhez, gyülekezethez hasonlí-
totta. Van, amikor valamilyen oknál
fogva megáll, megakad a munka… de
nem lehet végérvényesen megállítani.
Mert feladata, hogy tovább kell vinnie az
Úr munkáját!

Majd kaphattunk egy kis történelmi
visszatekintést a múltból napjainkig.
Kulcsár Sándor testvér ekkor folytatta a
szombaton megkezdett visszatekintést,
amit egyébként a jubileumra készült és
kiadott Emlékkönyv részletesebben is
elénk tár.

Bákai István (Torontó) és Veress Sán-
dor (Cleveland) testvéreink köszöntése
és a chicagói fúvósok szolgálata után
Novák József Alhambrai lelkipásztor, a
lelkipásztor szövetség elnöke hirdetett
igét. Õ a Krisztus házáról beszélt Zsid
3:4,6 alapján. Üssön szíven ez a felisme-
rés, legyünk alkotó részei a háznak, a

tovább kitartással, igyekezettel, Jézusra
nézve, hogy célba érjünk!

A Feltámadt Hõs és az Áldott legyen a
frigy eléneklése után Kulcsár testvér
imája zárta az ünnepi alkamat.

Jó volt ünnepelni, ugyanakkor meglát-
ni Isten hûségét, szeretetét, kegyelmét
éveken át, amely végig vezette testvére-
inket, elõdeinket, hogy ez a gyülekezet
mindezidáig eljuthatott. Itt említeném
meg néhány testvérünk nevét is akik
nagyon szerettek volna résztvenni ezen
az alkalmon, de bizonyos okok miatt nem
lehettek velünk, csak lélekben. Tóth

György testvér és felesége, Háló Barna-
bás testvér, valamint Ethel Kish, akik
levél által is gondoltak az ünneplõ gyü-
lekezetre, lelkipásztorára és fejezték ki
jókívánságaikat.

Az Úré a dicsõség, hogy ezt a szép
ünnepet megtarthattuk és szívbõl köszön-
jük minden testvérnek, akik ezen az al-
kalmon részt vettek és velünk együtt
örültek, akár tesben, akár lélekben! Az Úr
adjon mindannyiunknak további kitartást
ezen az úton, hogy a jövõ nemzedék is ün-
nepelhessen akár 150, 200 éves jubile-
umot is!

Beszámolómat hadd zárjam Kulcsár
Sándor lelkipásztor szavaival, mely az
ünnepi bulletinünkben volt: Múltunk,
jelnünk és jövõnk mennyei Atyánk szent
kezében van. Hittel és bizalommal he-
lyezzük életünket mindenható karjaiba és
indulunk áldott vezetése alatt a remény-
teljes jövõ felé, Megváltó Jézusunk
bátorító szavára: “Légy hû mindhalálig
és néked adom az életnek koronáját!”
(Jel. 2:10/b). Erdei Gabriella

gyülekezetnek.: “Ti a Krisztus háza
vagytok”. Valahányszor megnyílik a
gyülekezet ajtaja, az építõ Istent dicsõ-
ítsük!

A vasárnap délutáni összejövetelt
Vadász János lelkipásztor imája nyitotta
meg. Az énekkar szolgálata után Dr.
Herjeczki Géza Detroit-i lelkipásztor igei
szolgálata következett a Zsid 10:19-24
alapján. Jézust Krisztust tárta elénk, aki
egy új és élõ út gyanánt adatott nekünk.
Nincs más, amely járható és célhoz
vezetõ lenne. Ha Õrá nézünk, elkísér és
tovább vezet. Jóreménységgel, biza-
lommal haladjunk a cél felé. “Ügyeljünk

egymásra szeretettel és jócselekede-
tekkel egymás iránt”.

Az ifjúsági szolgálat után Vadász
János (Santa Monica), Lukács János
(Chicago) és Novák József (Alhambra)
lelkipásztorok köszöntötték az ünneplõ
gyülekezetet. Ezután a férfikar dicsérte
az Urat, szintén Király Tibor lelkipásztor
vezetésével. E két napon volt két alkalmi
költemény is, melyet Halász Johanna és
Jakab Margit testvérnõk mondtak el. A
délutáni istentiszteletet színesebbé tette a
vonósok szolgálata, melyet a Déri család
adott elõ.

Az énekkar “Uram, szövétnek akarok
lenni…” éneke után Király Tibor Szi-
lágyballai lelkipásztor hirdetett igét.
Beszéde elején tolmácsolta a Romániai
Magyar Baptista Gyülekezetek Szövet-
ségének köszöntését, a Szilágyballai
gyülekezet, valamint a család köszön-
tését. Õ is a Zsidókhoz irt levélbõl idézve
azt a kérdést tárta elénk, hogyan menjünk
tovább? Félretéve minden akadályt,
terhet, a megkörnyékezõ bûnt. Menjünk

Vasárnap délelõtti
istentiszteleten

szolgáló
lelkipásztorok az

orgona elõtt.

A jubileumra
készülõ, felújított
imaház, belülrõl.

Az emeleti étkezõ is
megújult a felújítási
munkálatok során.


