
AZ ÚTRÓL
Számtalan út kínálja magát, követõt csalogatva.

Tétova léptekkel meg-megállva megyünk.
Mondani mit tudsz?  Szólj én jó testvérem az útról!

Indulj, vissza se nézz!  Jézus Krisztus az út. Herjeczki Géza (1974)
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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)

Ezt a kérdést nem csak a tanácstalan,
kétségbeesett ember teheti föl. Sõt,
valószinûleg inkább az olyanok kérde-
zik, olyanok fogalmaznak így, akik
tudják, hogy van tovább, hiszen idáig se
véletlen értek. De ilyen vagy olyan okok
miatt megállnak egy idõre, körül és
fõleg föltekintenek és azt mondják:
hogyan menjünk tovább, hogy oda ér-
jünk, ahova elindultunk?

Ez nem a tanácstalanság és kétségbe-
esés pillanata, hanem a cél eléréséhez
vezetõ út idõnként elõforduló hasznos
és talán szükséges állomása.

Amikor a Hogyan Tovább állomás-
hoz érkezik a hívõ, vagy egy közösség,
elõször megpróbálja felmérni, hogy
eddig hova, meddig jutott. Ennek során
két dolog mindenképpen sorra kerül: a
hálaadás a vezetésért, segítségért, mely-
ben a célt elénk adó, s egyúttal az úton
kezünket fogó Mester részesített ben-
nünket; s a kritikus önvizsgálat, mely-
nek során azonosítunk néhány rossz
lépést, figyelmetlenséget, engedetlensé-
get, melynek hátrányos következmé-
nyeit hordozzuk ma is. Csak azután
kerülhet sor arra, hogy arról beszéljünk,
hogy innen akkor hogyan lépjünk
tovább.

Ez az év számunkra, amerikai ma-
gyar baptisták számára a jubilálás
esztendeje. Néhány gyülekezetünk után
(Cleveland, New York, Detroit) most
szövetségünk is centenáriumot ünnepel.
Sõt, lapunk, az Evangéliumi Hírnök is
100 éves. Ünneplésünk – akarva, aka-
ratlan - egy kicsit ilyen Hogyan Tovább
állomás is lesz. Hálát adunk a megtett

útért. Magasztaljuk az elindító és meg-
tartó Urat. Számba vesszük magunkat,
észrevesszük gyengeségeinket, aprósá-
gunkat, talán még hibáinkat is. S köz-
ben, valahogy, remélem, végbemegy az
a folyamat is, melynek eredményeként
az is megformálódik bennünk, hogy
hogyan tovább? Mégha a programba
beírva nem is látunk egy ilyen pontot.

Május végén Nagyváradon, a Rogéri-
uszon épült új imaházban missziós kon-
ferencián vettek részt Erdély, sõt egy
kicsit a nagyvilág magyar baptistái. Id.
Veress Ernõ testvér ott így adta meg a
Hogyan Tovább kérdésre a választ:

A Szentírás tekintélyével (2Tim 3:
16-17)

A krisztusközpontú evangélium hirde-
tésével (1Kor 2:1-2)

Az egyetemes papság elvének gya-
korlásával (1Pt 2:9)

Az igazak buzgó könyörgésével (Jak
5:16)

Gyülekezetközpontú misszióval (Csel
13:1-3; 14:26-27)

Hallgatva az Úr e tapasztalt misszió-
munkását, arra gondoltam, valahogy
nekünk is így, valahogy így van tovább.
100 év után, 101 konvenció után is.

Vagy még egyszerûbben: Hozzá és
Õvele.

Herjeczki Géza
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Szeretettel hívjunk és várjuk jelent-
kezését minden résztvevõnek június
22-ig a rámai  konferenciára.

Jelenkezést a torontói gyülekezet
web-oldalán;

www.hun-baptist-toronto.ca
vagy tel:1.416.991.6636 számon kér-

jük. Szállást egyenlõre még a tábor
területén is tudunk adni, például az új
épületben. Kérem, hogy a web oldalon,
vagy telefonon ezt is biztosítsák maguk-
nak a jelentkezõ testvérek.

Akik hotelben szeretnének szállást
foglalni, azok számára a Days Inn Orillia,
Rama Roadon lévõ hotelben néhány
szobát lefoglaltunk. Tel: 1-705-326-
8288, vagy toll free: 1-877-326-8288 a
group code CGHBGG. Foglalási lehetõ-
ség június 20-ig érvényes, ára $129 cdn.

Hálás vagyok azért, hogy a hosszú
hideg elmúltával, szorgos kezek segí-
tenek minél szebbé tenni szeretett tábo-
runkat.

Örömmel tekintek végig a tóparti
részen s a táborban a virágokba borult
gyümölcsfák során, és lelki szemeimmel
már látom is a vidám gyermek-sereget,
amint  felhõtlen örömmel  játszanak.

Szeretettel várunk mindenkit és imád-
ságos szívvel készülünk az Úrral és az
egymással  való  találkozásra.

Balla Sándor táborvezetõ

II. Magyar Baptista
Nemzetközi Ifjúsági
Tábor RAMA 2008

Sok szeretettel hívunk és várunk
minden magyar baptista fiatalt a
kanadai RAMA táborba, ahol ebben az
évben egy 10 napos nyári táborozáson
lehet majd részt venni.

A tábor két részbõl áll:
Július 7-17 / táborozás
Július 18-20 / jubielumi
ünnepség Chicagóban.

A 10 nap alatt a fiataloknak lehetõ-
ségük lesz lelki növekedésre, pihe-
nésre, sportolásra valamint különbözõ
vetélkedõkön keresztül ismerkedésre
(mint például, akadályverseny, bib-
liai-, zenei-, vízi vetélkedõ…)

Arra kérjük a gyülekezetek tagjait,
hogy imában hordozzanak bennün-
ket.

Gerstner Kornél
Ifjúsági Szövetség elnöke
kornel.gerstner@mac.com

Jubileumi alkalmaink sorába illesz-
kednek a tábori alkalmaink. Ezért is írunk
többet róluk az idén. Ugyanakkor tudjuk,
hogy minderre kevés testvérnek jut majd
ideje, és anyagi lehetõsége. Ragadjuk
meg azonban ezeket a vissza nem térõ
alkalmakat, amennyire csak lehetséges!

A Tábornyitó konferencián nem csak
lelkipásztor vendégek lesznek, mint
például a tengeren túlról érkezõ dr.
Mészáros Kálmán és Püsök Dániel, ha-
nem zenész testvérek is: Bokor Barnabás
és Dimény Sándor karnagyok, akik az ott
lévõ énekkarosokkal és fúvósokkal máris
gyakorolni fognak, hogy a centenári-
umon minél szebben szolgálhassunk.

Olvasóinkat arra kérem, hogy vegyék
komolyan a jelentkezési felhívást, meg-
könnyítve ezzel a tábor felkészülését a
vendégek fogadására.

Az elmúlt hetekben találkoztam töb-
bek között a Magyarországról a táborba
készülõ fiatalok egy csoportjával. Lel-
kesen, örömmel készülnek ezek a fiúk és
lányok az itteni alkalmakra – szolgála-
tokra, találkozásokra. (Ha marad egy kis
hely a 11. oldalon, egy fényképet is oda
teszek errõl.) Remélem, hogy a mi gyüle-
kezeteink fiataljai is legalább ilyen buz-
gósággal készülnek erre a különleges,
lelki és testi felüdülést ígérõ 10 napra.
Tudomásom szerint 26 fiatal készül erre
az útra. Még nincs meg mindenkinek a
vízuma, imádkozhatunk azért, hogy ne
legyen senkinek ilyen jellegû akadá-
lyoztatása. Azután támogatni is lehet a
fiatalok útját, ahogyan azt az elmúlt
hónapban olvasóinktól kértem is.

Magyarországra is és Erdélybe is kül-
dünk Evangéliumi Hírnököt – ki ne tudná
ezt olvasóink közül. De azt nem biztos,
hogy mindenki tudja, hogy rendkívüli
módon megemelkedett a postaköltség,
különösen is a tengeren túlra küldött
számoknál. Ezen kívül még helyben is
postázni kell az oda kötegben küldött
számokat. Örülök annak, hogy magya-
rországi olvasóink közül egyre többen
küldenek postai bélyeget az ottani meg-
bízottunknak. Szakács Imréné, Ildikó
-másokkal együtt- sokat fárad azon, hogy
minden hónapban kézbejusson lapunk az
óhazában is. Köszönöm neki is és a postá-
zás költségeinek csökkentésére adakozó
testvéreknek is ezt az –egyre szüksé-
gesebbé váló- közremûködést.

Az idõm mindig kevesebb, mint sze-
retném. A szerkesztõ – aki az elmúlt két
évben a MABAVISZ elnöke is volt, ott-
honi útjáról ezúttal nem készít önálló
beszámolót, hanem a detroiti bulletinból
veszi át az ott már közölt két hiradást.

folytatás a 11. oldalon
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2008. május 23-án Nagyváradon ülé-
sezett a Magyar Baptista Világszövetség
Tanácsa. Az Egyesült Államokból Dr.
Herjeczki Géza (MABAVISZ elnök),
Magyarországról Dr. Mészáros Kálmán
(MABAVISZ alelnök) és Papp János
(MABAVISZ titkár), Erdélybõl Gergely
István (MABAVISZ alelnök), Borzási
István, Dr. Kovács József és Bándi Sán-
dor, a Vajdaságból Nyúl Zoltán, a Felvi-
dékrõl Dóczé Bálint, Kárpátaljáról Nehro
Bálint képviselték a magyar baptistákat.

Délután két órára megérkeztek a ven-
dégek – közelrõl-távolról, országhatáro-
kon túlról. A kezdet is jó volt, nem csak a
vége: ebéddel vártak vendéglátó test-
véreink, mégpedig a nagyváradi imaház
udvarában épült, számomra egészen új,
kerek épületben. Az ízletes étel elfo-
gyasztása után testvéreink bemutatták a
tanács tagjainak a felújított imaházat, a
nagyváradiak legnagyobb, régi és íme
egészen új templomát. Miután megte-
kintettük az imaházat, Urunk áldását
kértük a benne élõ gyülekezetre és az
itteni missziómunkára.

Ezután a teológia épületében, annak
egyik tantermében megkezdtük tanács-
kozásunkat.

Herjeczki testvér a Csel 13:23-25 ol-
vasta, s János alázatos szolgáló lelkületét
állította elénk -az Úr népe között fele-
lõsséggel bíró vezetõk elé-, követendõ
példaként.

Tanácskozásunkat a tagszövetségek
életérõl szóló beszámolókkal kezdtük.
Felvidék, Délvidék, Kárpátalja, Ame-
rika, Erdély, Magyarország – a kisebb
közösségektõl haladtunk a nagyobbak
felé, s hallgattuk testvéreink általában
örömteljes hiradását. Bár a tervezettnél
több idõt vett igénybe ez a szakasz,
mindannyian úgy éreztük, hogy hasznos
is, szükséges is ez a számadás az elmúlt

esztendõrõl, az eseményekrõl, melyek-
ben Urunk nagysága, segítsége, útmuta-
tása rajzolódott ki, s néhol a magunk
gyengeségei is elõbukkantak. Volt okunk
a hálaadásra és a könyörgésre a beszá-
moló sorozat végén.

Már e beszámolók során is érzékel-
tem, amirõl a továbbiakban még jobban
meggyõzõdtem, hogy a tagszövetségek
közötti együttmûködés lényegesen jobb
volt ebben az esztendõben, mint a koráb-
biakban. Nem csak a magyarországi és
erdélyi vezetõ testvérek mondták el, hogy
miként támogatták a Kárpátmedencében
élõ 3 kis szövetséget, hanem elõször is
ezek a testvérek mondták el, hogy milyen
segítséget kaptak nagyobb testvéreiktõl.
Látogatások, szolgálattevõk, rádiós szol-
gálati lehetõség átadása, anyagi segítség,
hogy a lényegesebbeket említsem csu-
pán.

Egy rövid szünet után a MABAVISZ-t
érintõ szervezeti kérdésekkel folytattuk
tanácskozásunkat. Az érvényben lévõ
szabályzatról, a bejegyzés kérdésérõl, a
tisztségviselõkrõl váltottunk szót. A
tanács meghatározta az elnökség áta-
dásával kapcsolatos aktuális feladatokat.
Az eredetileg meghatározott elvnek
megfelelõen az Észak-Amerikai Magyar
Baptista Szövetség után most az Erdélyi
Magyar Baptista Szövetség adja majd a
következõ két évre a MABAVISZ el-
nökét. Herjeczki testvér most hivata-
losan, a július 18-20 között megren-
dezésre kerülõ amerikai centenáriumon
pedig ünnepélyesen is átadja az elnök-
séget Gergely István testvérnek.

Közös határozatunknak is elfogadtuk
Gergely testvér megállapítását, miszerint
a MABAVISZ a jelen körülmények
között -bejegyzés nélkül is- jól mûködik,
de nem zárjuk ki a jövõbeni változás
lehetõségét.

3. oldal

A februári világszövetségi nap meg-
rendezését sikeresnek találtuk, jövõre is
jól elõkészített ismertetõkkel segítjük
majd e nap lebonyolítását.

Természetesen nem csak örömökrõl
szóltunk, hanem a bennünket érintõ
problémákról is tájékoztattuk egymást.
Lelkipásztor nélküli gyülekezetekrõl (pl.
Torontó és Melbourne), anyagi gon-
dokról (pl. a kolozsvári teológia és a sza-
lárdi öregotthon), közös kiadványunk-
ról, az Áhítatról stb. beszélgettünk.

Megerõsítettük az egy évvel ezelõtt
megfogalmazódott tervünket az össz-
magyar lelkipásztor találkozóról, amely-
nek dátumául most 2009 õszét láttuk
alkalmasnak.

A MABAVIT IV. felõl most is a
2012-es évben gondolkodunk, rendez-
vénysorozat után erdélyi helyszínû záró
alkalommal.

A legközelebbi éves tanácskozásunkat
lehetõség szerint Szlovákiában (a Fel-
vidéken) szeretnénk megtartani.

A tanácskozás végén Gergely István
testvér vezetésével csendesedtünk el az
ige mellett. A kezdõ áhítat gondolatme-
netét folytatva arra buzdított testvérünk,
hogy mint János, hitelesen szóljunk Jézus
Krisztusról, ez az igazi érték.

Akkor is és itt is megköszönve a maba-
viszos szolgálatban aktív testvérek e-
gyüttmûködését, a világszövetség továb-
bi munkájára áldást kíván a leköszönõ
elnök:

Herjeczki A. Géza

A MAGYAR BAPTISTÁK VILÁGSZÖVETSÉGE
NAGYVÁRADI TANÁCSÜLÉSÉRÕL

A MABAVISZ tanácskozás résztvevõi, balról jobbra: Nehro Bálint, Dóczé Bálint, dr. Mészáros Kálmán, Papp János,
dr. Herjeczki Géza, Borzási István, Gergely István, Nyúl Zoltán, dr. Kovács József és Bándi Sándor.
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Részletek Dr. Gerzsenyi László: Az
Amerikai Magyar Baptista Szövetség 100
éves története az évi konvenciók fényében
címû kéziratából.

Az Amerikai Magyar Baptista Szö-
vetség 73. közgyûlését Bridgeporton

(Conn.) tartották 1980. július 17-e és
20-a között. A vendéglátó gyülekezet
nevében George Rowe köszöntötte a
jelenlevõket. Vendégként jelen volt dr.
Nagy József, a Magyarországi Szaba-
degyházak Tanácsának elnöke és Lacz-
kovszki János, a Magyarországi Baptista
Egyház elnöke. Az elnöki jelentést dr.
Haraszti Sándor olvasta fel. Beszámolt a
keleti államokban folyó misszióról. A
Szövetség titkára, Schäffer Ferenc fõként
gyülekezet látogatásait értékelte. Hálás
volt a megtérésekért, bemerítésekért és
egyéb eredményekért. Üdvözletet kül-
dött Major Mihály, Fancsali Dénes és
neje, Katona Lajos Ausztráliából, Pintér
Sándor és neje Argentínából. Cserepka
János és neje, dr. Ilonka Margit Bolívi-
ából, Ruth Wright, a nyugat-afrikai Nigé-
riából.

Dr. Bíró László a Missziói és Irodalmi
Bizottság jelentésében hangoztatta:
„Segítsetek a szétszórtságban élõ kis
magyar népnek…” Hunter–Vadász Já-
nos, az Evangéliumi Hírnök szerkesztõje
beszámolt a kiplingi, torontói, detroiti és
chicagói gyülekezetben tett látogatásai-
ról és arról, hogy az angol és magyar szö-
vegû írások milyen arányban legyenek
jelen a szövetség lapjában. Herjeczki
Andrásné a Könyv- és Traktátus Misszió
munkáját ismertette.

Pintér Sándor, argentínai misszioná-
rius megköszönte a Szövetségtõl kapott
gépkocsit. Ezzel el tud menni Csákóra és
Formózára is, amelyek kétezer km-re
vannak a fõvárostól. Kish Ernõ igazgató a
Bethesda Otthonról adott jelentést. Dr.
Austin Henry a Vagyonügyi Bizottság
jelentését adta elõ, majd Drescher Lajos
pénztáros a Bethesda Otthon és a Szövet-
ségi pénztár jelentését olvasta fel. Lacz-
kovszki János magyarországi baptista el-
nök tartott elõadást Róm 12:1-12 alapján.

Dr. Haraszti Sándor a lelkipásztor-
csere programmal kapcsolatban adott
tájékoztatást és levelet nyújtott be a Szö-
vetség Végrehajtó Bizottságának Gerõ
Sándor, Almási Tibor, Herjeczki András
és Oláh Lajos aláírásával. Ezt követõen a
Szövetség kettéválik, de továbbra is ven-
dégként fogadja a (késõbb megalakult)
Amerikai Kontinensek Magyar Baptista
Konferenciája lelkipásztorait.

Érvényre lép az a javaslat, hogy a
Szövetség elnökét két évre a többi tiszt-
ségviselõt 3-3 évre választják.

száros Kálmán ismertette. Sor került a
Nõszövetség és Férfiszövetség gyûlé-
sére, és végül a Nõszövetség ünnepi
programjára.

Július 14-én emlék istentiszteletet ve-
zetett Molnár Balázs, a Pénzügyi Bizott-
ság és a Jelölõ Bizottság jelentését hall-
gatták meg, majd az új tisztségviselõket
iktatták be. Az ifjúsági istentisztelet után
az elmaradt ügyeket tárgyalták meg.
Vasárnap, azaz július 15-én igehirdeté-
sekre és úrvacsorára került sor.

A tíz évvel azelõtt keletkezett nézetel-
térés miatt különbözõ utakat választottak,
de már évek óta meghívták egymás
elõadóit a közös gyûlésekre és végre
megérkezett az egyesülés ideje. Ezzel
egy idõben egyesült az Evangéliumi
Hírnök és A Kürt. A két szerkesztõ,
Novák József és Mészáros Kálmán meg-
maradt tisztségében.

Tisztségviselõk: Tiszteletbeli elnökök:
dr. Udvarnoki Béla és dr. Haraszti Sán-
dor, elnök: Kulcsár Sándor, alelnökök:
Kish J. Ernõ és Oláh Lajos, Fõtitkár: Háló
Barnabás, Pénztáros: Drescher Lajos,
Szerkesztõk: Novák József és Mészáros
Kálmán.

Az Amerikai Magyar Baptista Szö-

vetség 84. Közgyûlését 1991. július
12-14 között Alhambra, Californiában
tartották. A Misszió Bizottság (dr. Her-
jeczki Géza), Pénzügyi Bizottság (Kish
Elemér), Végrehajtó Bizottság ülését
követte az elnöki jelentés (Kulcsár
Sándor), a fõtitkári jelentés (Háló Bar-
nabás), a Bethesda Otthon jelentése
(Cziráky Ernõ), a Misszió Bizottság (dr.
Herjeczki Géza) jelentése és az irodalmi
ügyek ismertetése (Novák József, dr.
Herjeczki Géza és Kish J. Ernõ).

A Nõi és Férfi konferencia, az emlék
istentisztelet, a Pénzügyi Bizottság és
Jelölõ Bizottság jelentése után megvá-
lasztották az új tisztségviselõket. Az új
vezetõk beiktatása és a közös úrvacsora
zárta az elõadásokkal, áhítatokkal és
épületes megbeszélésekkel gazdag

konferenciát.
Tiszteletbeli elnökök: dr. Ud-

varnoki Béla és dr. Haraszti
Sándor. Elnök: Kish J. Ernõ,
Alelnök: Oláh Lajos. Pénztáros:
Drescher Lajos. Fõtitkár: Szabó
István.

Képszöveg: 1990. február 10-
én Palm Bay-ben tanácskozott az
Egyeztetõ Bizottság. Tagjai
(balról) Mészáros Kálmán, Kish
Ernõ, Kulcsár Sándor, dr. Ha-
raszti Sándor, Novák József, Oláh
Lajos, Háló Barna és dr. Her-
jeczki Géza voltak.

Tiszteletbeli elnök: dr. Udvarnoki Bé-
la. Elnök: dr. Henry Austin, Alelnök: Kish
Ernõ. Titkár: Schäffer Ferenc. Pénztáros:
Drescher Lajos. Jegyzõk: Steg Jakabné és
Herjeczki Andrásné.

Az Amerikai Magyar Baptista Szövet-

ség 79. Közgyûlését 1986. július
17-tõl 20-ig tartották Alhambra, Cali-
forniában. Smith D. Henrik lelkipásztor
köszöntését követte az elnöki, titkári,
misziói és irodalmi bizottsági, Bethesda
otthoni és vasárnapi iskolai jelentés.
Ezután a pénzügyi bizottság jelentését
Petre Gábor és Drescher Lajos ismer-
tette. A tisztségviselõk megválasztása és
beiktatása után elõadást tartott dr.
Archibald R. Goldie. Elõadást tartott még
dr. Udvarnoki Béla, Molnár Balázs és
Cserepka János. Az alhambrai gyüle-
kezet 60 éves jubileumára is sor került.

Tiszteletbeli elnök: Dr. Udvarnoki
Béla. Elnök: Molnár Balázs. Alelnök: Dr.
Henry E. Austin. Titkár: Háló J. Barna-
bás. Pénztáros: Drescher Lajos. Jegyzõ:
Ifjú Sebestyén János.

A 83. közgyûlés ideje 1990. július
13-15. Helye Magyar Bethánia Baptista
Gyülekezet, Cleveland, Ohio. Elnök:
Kulcsár Sándor. Alelnök: Kish Ernõ.
Fõtitkár: Háló Barnabás. Pénztáros:
Drescher Lajos. Szerkesztõ: Novák Jó-
zsef.

Ez egyúttal az Amerikai Magyar
Baptisták Konferenciájának 10. évi
közgyûlése is. Alaptéma: „Szentek le-
gyetek!”

Július 12-én megtartották a Misszió
Bizottság ülését (Bogár József, elnök) és
a Pénzügyi Bizottság ülését (Kish
Elemér, elnök). Július 13-án sor került
Kulcsár Sándor és dr. Haraszti Sándor
elnöki jelentéseire, Háló Barnabás titkári
jelentésére, a Bethesda Otthon jelenté-
sére Cziráky Ernõ gondnok által. A
Misszió Bizottság jelentését Bogár
József és Oláh Lajos mondta el, az
irodalmi ügyeket Novák József és Mé-

100 ÉVES AZ ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAR
BAPTISTA SZÖVETSÉG  (10)
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dezett szeretetvendégségen. Másnap
pedig, vasárnap lévén a gyülekezetben
folytatódott az ismerkedés.

Természetes, hogy az élet Torontóban
sem ünnepnapokból áll csupán, hiszen
munkára hívott el az Úr és ebbõl bõven
kijutott mind lelki, mind fizikai értelem-
ben. Akik ismerik mind a Torontói gyü-
lekezet mind a Ráma tábor mozgalmas
életét azok tudják, hogy mivel jár egy-egy
konferencia vagy gyermek-tábor meg-
szervezése. De legyen hála az Úrnak,
mindig felsorakoztak a munkában a
gyülekezet tagjai, s így a munka terhe és
jutalma is közös volt. Munka közben
formálódott ki bennünk a krisztusi lelkü-
let és gyakorlatban tanultuk meg egymást
kölcsönösen szeretni és megbecsülni.

Erre szükség is volt, mivel a gyüleke-
zet tagjai többféle nemzetiségbõl tevõd-
tek össze. Nyelvi nehézségek miatt a
komunikáció sem volt egyszerû, de a
szeretet minden nehézséget áthidalt és a

Szentlélek Jézus Krisztusban egységbe
formált minket a jó célok érdekében.

Az elsõ nagy cél, ami megvalósításra
várt, az imaház Robert Street-i épületé-
nek kérdése volt. A Belvárosban lévõ
épület helyszûke miatt már nem felelt
meg az egyre szaporodó gyermeksereg
igényének, akiknek nem volt megfelelõ
mozgásterük, de a parkolás sem volt
biztosítva.

Maga a Kápolna kedves, otthonos volt
és az AMBSZ 1978. évi közgyûlését még
itt tartottuk meg. Az Úr kegyelmébõl
azonban a Kanadai Baptista Szövetség
közremûködésével még ebben az évben
megoldódott az imaház kérdése, mikor is
a Robert str.-en levõ épületet eladtuk és a
Szövetségtõl megkaptuk a jelenleg is
meglévõ imaház épületét, aminek az
alagsora azóta nagyon szépen kiépült.

A következõ cél az 50. jubileumi
megemlékezés volt, amin még részt vett

AZ ÖTVENEDIK
HATÁRKÕNÉL

Az örtvenedik határkõnél
álljunk meg csendben hálát adva
Istenünknek nagy irgalámáért,
hogy áldását ránk árasztotta
e talmi fényû nagy városban
Igéje hangzik templomunkban.

Kik Ó-hazából érkezének
idegen volt nekik itt minden,
Idegenül hangzott az ének,
az üdv szava is érthetetlen.
De Isten könyörült e népen,
magyarul szólótt az Igében.

Az ötvenedik határkõnél
szálljon fel buzgó imádságunk,
újabb kegyelmi esztendõkért
Urunk irgalmáért kiáltsunk!
Irányíts tovább bennünket,
ne oltsd ki a szövétnekünket.

Gerõ Sándor (1979)

„Hû az, Aki elhívott titeket…”
1Thessz 5:24/a

Nekünk adatott az a kegyelem, hogy
Isten lépésrõl lépésre vezetett mikor
1977. október 15-én megérkeztünk új
szolgálati helyünkre Torontóba, férjem
Gerõ Sándor, leányunk Dorothy és én.
Erre emlékezve 31 év távlatából is
elmondhatom: Hû az, Aki elhívott… és
velünk volt mindvégig.

Már az is Isten hûségérõl tesz bizony-
ságot, hogy noha személyesen nem
ismertük a mi testvéreinket, mégis szinte
az egész gyülekezet várt és szeretettel
fogadott már a repülõtéren, majd ezt
követõen a lelkipásztor-lakásnál megren-

több más vendég között Dr. Udvarnoki
Béla tv. feleségével együtt. Nem sorolom
fel a vendégek nevét, nehogy véletlenül
kifelejtsek valakit. Férjem két költe-
ményt is írt erre az ünnepi eseményre,
ami megtalálható a „Harangláb” címû
verseskötetében.

Azok a testvérek, akikre én emléke-
zem már többnyire az Úrnál vannak,
férjemet is beleértve, aki 1981. március
15-én hunyt el s földi maradványa To-
rontóban a Mount Pleasent Cemetery-
ben nyugszik. Milyen jó tudni, hogy az
igazak emléke áldott, azoké, akik az
Úrban haltak meg. De még nagyobb
öröm, hogy a misszió-munka, amelynek
mi csak egy láncszeme voltunk, tovább
folytatódik nemzedékrõl nemzedékre,
ami szintén bizonyság Isten hûsége
mellett.

Valahányszor Torontóban járok, az
élõ gyülekezettel együtt adok hálát Isten
megtartó kegyelméért. Névtelenül em-
lékezem a régiekre és hálaadással a
jelenleg munkálkodó lelkipásztorokra,
valamint a Kanadában és USA-ban élõ
hittestvéreimre. Tudom, hogy ott élõ
testvéreimet is kísértések tömkelege ve-
szi körül, ezért szívembõl kívánom Pál
apostollal együtt, hogy; „A ti hitetek ne
emberek bölcsességén, hanem Istennek
erején nyugodjék” (1Kor 2:5).

Az Úr áldja meg gazdagon az AMBSZ
munkáját és magyar nyelvû gyüleke-
zeteink minden tagját. Hadd épüljön to-
vább a lelki közösség, amire az egyre sza-
porodó bevándorlóknak szükségük van.

Testvéri üdvözlettel:
Gerõ Sándorné, Budapest

Torontói szolgálatunkról - 1977-1981

Gerõ Sándor lp. A gyülekezet alapító Nagy
Gyula testvér betegágyánál.

A lelkipásztor család az érkezéskor
Torontói nõi kör a Róbert Streeten
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„Eldõlt a szívemben, hogy követem
Jézust... nincs vissza út” – énekeltük
együtt a New York-i gyülekezetben
április 27-én hat fehérruhással, akik
készek voltak megpecsételni döntésüket
a bemerítés által is.

tellel imádkoztak együtt Lukács testvér-
rel az új tagokért.

Két fiatal házaspárt: Újfalvi József és
Ágnes, Oláh Attila és Renáta – köszön-
töttünk ezen a napon különösképpen,
akik rájöttek, hogy Isten az, aki betöltheti
életüket, szükségeiket. Továbbá köszön-
töttük Angyal Lajost, aki nem rég veszí-
tette el fiát és rájött, hogy fájdalmára,

kérdéseire Isten a megoldás. Halász Ar-
nold ifjú életében megismerhette Istent és
kész arra, hogy vele éljen, járjon tovább.

Kívánjuk, hogy a jó Isten áldja meg
gyülekezetünk legújabb tagjait és adjon
erõt, kitartást számukra az élet minden
területén és tartsa meg az övéi között,
hogy együttes szívvel szolgáljuk Õt
mindenkor!

- Legyetek büszkék egymásra, érté-
keljétek egymást... kerüljétek az önteltsé-
get, gorombaságot! Ragszkodjatok ma-
gas erkölcsi szempontokhoz, örüljetek
amikor a szeretet legyõzi a gyûlöletet!

- A szeretet soha nem adja fel, lehet rá
támaszkodni. Ez az a szeretet, ami össze-
köt egy életen keresztül.

- Növekedjetek az egymás iránti, Isten

és mások iránti szeretetben és így áldás
lesz a házas életetek!

Ezek az útravaló gondolatok hang-
zottak el az igehirdetésben, majd köszön-
tések következtek Elekes Timea és Gá-
bora Boriska (vers), valamint a võlegény
édesapja, Máthé Sándor részérõl. Kiss
Kornél és családja, valamint gyülekeze-
tünk énekkara alkalmi énekekkel szol-
gált. Majd következett az áldáskerõ ima,
melyet gyülekezetünk lelkipásztora,
Kulcsár Sándor testvér végzett.

A menyegzõi vacsora is jó hangulat-
ban folytatódott gyülekezetünk ebdélõjé-
ben. Itt is éneklések, köszöntések, játé-
kok tették színesebbé, emlékezetesebbé
ezt a menyegzõt. Kívánjuk, hogy Isten
áldása, szeretete kísérje Ilona és Zoltán
házaséletét; hadd lehessenek egymásnak
igazi társai az élet minden körülményei
között! Erdei Gabriella

pedig amik a világban vannak.Mert
akiben meg van az a szeretet, amit Ö
hagyott reánk, annak úgy is kell járni,
amint Ö járt.E buzdító gondolatok után
együtt járultunk az Úr Jézus értünk
szenvedett és megtört testére emlékeztetõ
jegyekhez. A záró ének után szeretetven-
dégség következet, ahol a roskadásig
megterített asztal körül, tesvéri társal-
gásban folytak a beszélgetések.

A nyár folyamán a román testvéreink
két hétvégét foglaltak le ifjúsági talál-
kozó és egy konferencia megrendezésére.
Hálásak vagyunk, hogy a testvéri kapcso-
latokat gyakorolhatjuk, ami sok áldást
hagy maga után.( PÁCSE) békesség. B.I.

Vendég lelkipásztorunk is volt ezen a
napon: Lukács János tv. Chicagóból, aki
vasárnap délelõtt az evangélium gyõzel-
mérõl beszélt az Apostolok Cselekedetei
16:19-34 alapján. Isten azért ad mélypon-
tokat is az életünkben, hogy Hozzá
jöjjünk. Az evangélium: „Higyj az Úr
Jézusban!” Ha ezt elfogadtuk és megis-
mertük az Urat, dicsõitsük Õt teljes szív-
bõl, hogy mások is megismerjék Õt!

A délutáni igehirdetésben a lelki
szomjúságról és annak beteljesedésérõl
hallhattunk (Jn 7:37-39). Minden ember
vágyik valamire: boldogságra, szeretetre,
elfogadásra... valami, valaki hiányzik,
ami igazi tartalom az életünkben. Ha
megtaláljuk az élet vizét, akkor igazi
forrás lehet az életünk. Higyjünk Benne!

A bemerítést a helyi lelkipásztor, Kul-
csár Sándor tv. végezte, majd kézráté-

hogy akinek találkozása volt az Úr
Jézussal, az már megismerte az Atya
szeretetét, ami az által lett nyilvánvaló,
hogy Õ már akkor szeretett minket, mikor
mi még bûneinkben voltunk. Ha igazán
megismertük Õt, akkor nekünk is szeret-
nünk kell testvéreinket.

Mert az által leszünk ismertek az
emberek elõtt, ha mi egymást szeretni
tudjuk. Na itt azt hiszem, hogy jó lenne
megállnunk egy percre, és mielõtt átlép-
nénk az imaház küszöbét, kövektõl me-
güresített zsebekkel és az igére szomjas
szívvel mennénk az Isten házába.Egy
másik igen fontos igazi keresztyén jellem
pedig, hogy nem szeretjük a világott, sem

NEW  YORK

Május 4-én, vasárnap délután a
Torontói Román Baptista testvérek
látogattak meg bennünket. Igen szép
programmal készültek, amit a gyülekezet
nagy örömmel fogadott. Már a kezdetén a
szolgáló csoporttal együtt énekelt a két
gyülekezet magyarul és románul. Azon a
nyelven, amelyik éppen jobban kéznél
volt. Tudjuk biztosan, hogy a mennyben
nem kellett lefordítani az igen nekünk
szóló üzenetet. Toma Mircseá tv. az
1János 2:1-7 ig terjedõ igékkel adta meg a
fõ gondolatot. A pásztor tv. kiemelte,

TORONTÓ

Május 17-én Máthé Zoltán és Sze-
redai Ilona fogadtak örök hûséget a
család és a gyülekezet elõtt. Ilona a zilahi
gyülekezetbõl jött, nagy családból. Bár
szülei és testvérei nem vehettek részt az
ünnepségen, lélekben hisszük, hogy õk is
velünk együtt örültek az új párral. A
menyegzõi istentiszteleten Kiss Kornél
lelkipásztor (aki Virginiából érkezett)
hirdetett igét az 1Korinthus 13 alapján,
Szeretet, mely összeköt – címmel.

A bemerítkezõk (balra) és az ifjú pár


