Tóth Mihály (1836-1931)
Ilyen nevû ember több van e világon, de
közülük az Úr iránti ragaszkodásban és
hûségben ez a mostani, már kilencven éven
felüli férfiú emelkedik ki missziónk
történetében. Nagyszalontán született 1836.
évi szeptember hó 24-én. Az elsõ úttörõk
közül õ az evangéliomi szolgák egyetlen élõ
tagja. (1927. évben). Nagy idõt ért el, nagy dolgokat tapasztalt, nagy
hitet vallott és nagy eredményeket láthat.
A mult század hetvenes éveinek elején egy Lajos János nevû
puskamûves honvéd tartózkodott Nagyszalontán az akkor ott székelõ
honvéd gyalogezrednél, aki az evangéliumot valószínûleg Novák Antal
bibliaárus útján felismerve és szívét a Megváltónak átadva, hirdette Isten
igéjét embertársainak. Az ige behatolt Tóth Mihály szívébe és a
megtérés felé indította. Ebben segítségére jött Novák Antal, s a
gyümölcs megérett úgy, hogy 1872. évben Tóth Mihály már a
Szentlélektõl való újjászületésnek örvendhetett. Tehát 36 éves korában
már a boldog emberek közé tartozott, azonban csak 1876. május 9-én
merítkezett alá, mivel a bibliai keresztséget azon idõben még kevesen
ismerték. A bemerítést Meyer Henrik budapesti prédikátor végezte.
1877. évben diakonussá és 1881. évben vénné avattatott. Munkálkodása
hat megyére terjedt, tehát folytonos utazás, igehirdetés és a lelkek
ápolásából állott tevékenykedése, melyet buzgalommal és kitartással
teljesített. Hogy minõ akadályokon kellett keresztülhatolnia és minõ
ellenállásokat leküzdenie, bizonyítja az, hogy tíz ízben fogták és zárták
el munkája közben. Fogságainak ideje alatt csak egy ízben kapott
kenyeret, éhezett tehát eleget. Négyszer toloncolták haza négynapi
gyaloglással. Volt olyan idõ, hogy az isteni tiszteletet csak titokban
végezhették és ha szobában voltak, az ablakokat párnákkal rakták be,
nehogy a szó és ének kihangozzék s az ellenség belásson a helyiségbe.
De a sok küzdelem és a hûséges kitartás után megjött a szabadság
napja, amikor már nyilvánosan, szép kápolnában teljesíthetett
istentiszteletet, mint a nagyszalontai gyülekezetnek vezetõ vénje. Most
91 éves korában, bár elaggva, de ugyan a régi hittel öröm közt tekinthet
vissza a multba. Mikor megtért, alig voltak tízen az egész országban,
mikor megkeresztelkedett, akkor vagy 40-50-en s most, ha a hazánktól
elszakított területeket is számbavesszük, a bibliai keresztséget
megismert tanítványok száma megközelíti vagy talán meg is haladja a
negyvenezret. Legáldásosabb munka a lelki munka! Az elsõ úttörõket
követik a késõbbi úttörõk és esztendõk multán a járatlan utak
egyenletesekké válnak.
(Csopják Attila: Képek a magyarországi baptista misszió
történetéböl, Budapest 1928.) (Tóth Mihály Lapok az Interneten)

A nagyaszlontai magyar baptista imaház - foto: Bagosi Imre

Emlékezz vissza az útra, és Megtartódat áldd!
Bármilyen sok volt a próba, az mind javadra vált,
Kõszikla hûs vizet ontott, s a völgyben manna várt,
Bárhogy is tombolt az orkán, Õ hû karjába zárt.
Szóljon az ének az Útról, mert gazdag kézzel áld!
Zengjen a hangod a múltról, Õ mindig véled járt.
Bár vadul támad a Sátán, de rajtad már nem gyõz.
Támogat, õriz a Krisztus, a gyõztes égi Hõs.
Úgy szeret, úgy nevel téged, mint atya gyermekét.
Gondosan ápol és gyógyít, és szent kegyelme véd,
Hûséged jó kötelékét ne tépje semmi szét!
Szolgáld õt hûen a sírig, és áldjad nagy kegyét!
Gerzsenyi Sándor (A Hit Hangjai 171)

2006. december 31 - 2007. január 1.

ÓÉVI ÉS ÚJÉVI ISTENTISZTELETEINK
SORRENDJE
Vasárnap délelõtt: 10:00 imaáhítat - Bencze Ákos
10:30 vasárnapi iskola - Pap Enikõ
11:00 úrvacsorai istentisztelet
hegedû szóló - zongora (Tibor / Ádám)
kórus
Igehirdetés: Ragaszkodás Jézushoz - Lk 24:28-31a

Délután 5:00 ÓÉVI istentisztelet
Nagyszalonta 400 éves - megemlékezés - Mikó Ildikó
A magyar baptista misszió 131 éves. 170 éve született
Tóth Mihály, 90 éve halt meg Kornya Mihály. Arany János
(1817-1882). Óévi szolgálatok
Igehirdetés: A hálaadás emlékoszlopa - 1Sm 7:12
A Nagyszalonta 400 éves kiállítás megtekintése
Szeretetvendégség, tombola
Közös játék - ping-pong verseny, foosball, sakk, bibliaverseny

Újév napján, hétfõn
DE 11:00 Újévi istentisztelet, az imahét elsõ alkalma
kórus
Igehirdetés: Veled vagyok! - Ézs 43
Közös énekeink: 41. Ó, míly hû barátunk Jézus / Emlékezz
vissza az útra! / 31. Ó, ne menj elõlem Jézus / 39. Áldott legyen a
frígy / Hûséged végtelen / Szívbõl köszönöm, Uram / 51. Ne
rettegj / 250. Vezess minket / 20. Nagyon szeret engem Jézus
Áldott újesztendõt kíván a gyülekezet minden tagjának és
látogatóinknak a lelkipásztor, Herjeczki Géza

Az imaheti összejöveteli rend
Január 1. hétfõ de. 11-00 Imaház
Kedden Mikó Tiboréknál, szerdán az imaháznál, csütörtökön Fûr
Béláéknál, pénteken Kovács Józseféknál jövünk össze, este 7 órai
kezdettel. Záró alkalom 7-én, vasárnap este az imaházban.

Az idén a 12-dik ping-pong
versenyre kerül sor. Az
eddigi évek gyõztesei:
1995. Ádám
1996. Mali Géza
1997. Tibike
1998. Tóth Edina
1999. Stejankó Erik
2000. Ádám
2001. Erik
2002. Ákos
2003. szóljon, aki tudja!
2004. Ádám
2005. Gyuszika
2006. ki fogja megnyerni?

I am excited about a New Year aren’t you?
God is the giver of new things. And the Bible tells
us in the New Testament He gives us a message of
life and when we receive the message of life He
gives us a new birth. And when He gives us a new
birth He gives us a new nature. And after He gives
us a new nature He gives us a new life. And some
day the Bible says, He is going to give us a new
body and we are going to live in a new heaven
and new earth forever with Him. And it all begins
when we come to know Him. God is a wonderful
God and He has given us a New Year. And what a
wonderful joy it is to know that God is the God of
beginning again. He is the God of second chance.
He is the God who wants to give us a wonderful
New Year. (internet)

Arany János (1817-1882)
Tóth Mihály (1836-1931)
Kornya Mihály (1844-1917)
Lehetséges volna, hogy a két
legnagyobb magyar baptista
missziómunkás nem kereste fel
az evangéliummal a falubeli nagy
költõt, Arany Jánost?
Arany János

EPILOGUS

(részlet)
Az életet már megjártam.
Többnyire csak gyalog jártam,
Gyalog bizon’...
Legfölebb ha omnibuszon.
Láttam sok kevély fogatot,
Fényes tengelyt, cifra bakot:
S egy a lelkem!
Soha meg se’ irigyeltem.
Nem törõdtem bennülõvel,
Hetyke úrral, cifra nõvel:
Hogy’ áll orra
Az út szélin baktatóra.
Ha egy úri lócsiszárral
Találkoztam s bevert sárral:
Nem pöröltem, Félreálltam, letöröltem.
Hiszen az útfélen itt-ott
Egy kis virág nekem nyitott:
Azt leszedve,
Megvolt szívem minden kedve.

Az életet, ím, megjártam;
Nem azt adott, amit vártam:
Néha többet,
Kérve, kellve, kevesebbet.
Ada címet, bár nem kértem,
S több a hír-név, mint az érdem:
Nagyravágyva,
Bételt volna keblem vágya.
Mily temérdek munka várt még!...
Mily kevés, amit beválték
Félbe’-szerbe’,
S hány reményem hagyott cserbe’!...
Az életet már megjártam;
Mit szivembe vágyva vártam,
Azt nem hozta,
Attól makacsul megfoszta.
Egy kis független nyugalmat,
Melyben a dal megfoganhat,
Kértem kérve:
S õ halasztá évrül-évre.
Csöndes fészket zöld lomb árnyán,
Hova múzsám el-elvárnám,
Mely sajátom;
Benne én és kis családom.
Munkás, vídám öregséget,
Hol, mit kezdtem, abban véget...
Ennyi volt csak;
S hogy megint ültessek, oltsak.

Most, ha adná is már, késõ:
Egy nyugalom vár, a végsõ:
Mert hogy’ szálljon,
Bár kalitja már kinyitva,
Rab madár is, szegett szárnyon?
(1877. július 6.)

