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An nual Con ven tion at Rama
A BACK WARD GLANCE

It was a priv i lege for me to at tend our
An nual Con ven tion at our Rama Camp -
grounds lo cated in the beau ti ful Lake
Couchiching area of Can ada.  July is hot
in Florida and the cooler tem per a tures
were very re fresh ing.

Our mem ber churches were well rep -
re sented with their young peo ple and
chil dren as well.  Re -
ports were given and
good speak ers gave
an in spir ing mes sage 
on our theme
“Christ, the eter nal
foun da tion.”  There
was an ex cel  lent
slide pre sen ta tion on
the 400th An ni ver -
sary of the Bap tist
move ment.  We have 
come a long way, but 
there is  so much
more to do to reach
out to the un saved.

Hun gar i ans love
mu sic and there were 
sev era l  mu s i  cal
groups in at ten dance
with added so much to lift our spirit.  The 
com bined brass band is al ways a spe cial
treat.  They played won der ful mu sic be -
fore and dur ing the eve ning ser vice.  The 
adult choir and young peo ple’s groups
pre sented spe cial mu sic also.  Sunday
morn ing a large group of small chil dren,
many pre-schoolers, sang in Hun gar ian.  
What a de light to hear them!

The church women out did them -
selves in pro vid ing the won der ful Hun -
gar ian home style food,  al ways in abun -
dance. The BBQ was in doors this year;
due to rain.

On Sunday eve ning there was a huge
bon fire.  It was a beau ti ful cool eve ning
with a full moon shin ing above the blaz -
ing fire.  The sing ing and the band mu sic
in the ga zebo was a spe cial time of fel -
low ship.

Our con ven tion has a beau ti ful fa cil -
ity in Rama with ac com mo da tions for
all ages.  The To ronto church mem bers
have a big re spon si bil ity in tak ing care
of that beau ti ful camp to the glory of
God.  I see im prove ments ev ery year and 
heard some of their fu ture plans.  God
bless them for their ded i cated ser vice.

nected to (fu ture) elec tric ity, but the
rooms are poorly wired and most of the
switches are miss ing. Also, the roof is
leak ing here and there. Win dow glasses
are bro ken and there are no screens on
the win dows. The bath room and kitchen
must be re built. Doors need to be fixed
and locks must be changed. Of course,
ev ery thing needs to be painted and
cleaned up. One room is filled up with
gar bage and I won der if the re bels had
left that there. 

On July 2nd, it was an nounced that all
peo ple who lived un der the main elec tric 
lines should leave their houses by the
18th of the same month. Three days later
gov ern ment work ers came to my house
and reg is tered me as a ten ant. They
prom ised to give me 400 dol lars as com -
pen sa tion for leav ing my house. Though 
they did n’t give any thing yet, they em -
pha sized that I must leave the house by
the 18th of July.

There were no al ter na tives. I paid an
ad vance for rent ing the house on the
right side of the mosque and now I am
look ing for ma sons, elec tri cians, plumb -
ers, car pen ters and other skilled la bor ers 
to fix the house in ten days. Please pray
that I would be able to have the most im -
por tant things re paired by the dead line.
Also, pray that I would have enough
time to pack up my old house and that
noth ing would be spoiled, lost or sto len
as I move from one side of the mosque to 
the other.

If you would like to con trib ute to this
emer gency mov ing and house rep a ra tion, 
please send a tax-deductible check to: 

Hun gar ian Bap tist Con ven tion of
North Amer ica - Mis sion in Si erra Le -
one

Mr. Louis Drescher, Trea surer
2636 EAST 124th Street
Cleve land, OH 44120

Please, write in the memo: ren o va tion, 
mis sion house. Thank you very much.

“The Lord bless you and keep you; the
Lord make his face shine upon you and be
gra cious to you; the Lord turn his face to -
wards you and give you peace.”

Yours in Christ,
             Gabriella Kamilla Furedi

Con ven tion is a time to re flect on
prog ress, to pray to gether, to praise God, 
and to make plans in car ry ing out God’s
com mand to spread the Gos pel.  It was
nice to see the large group of teen ag ers
in at ten dance.  I am very happy I was
able to at tend and God will ing, I will be
at the con ven tion next year again.  I hope 
and pray you will be there too.

                         Ethel Petre Kish

Az Ige szerepe a 
nők életében

Azt, hogy az Igének hány irányú,
oldalú szerepe van a nők életében, fel
sem tudjuk fogni, mégkevésbé el-
mondani. Csak megemlíteni tudunk
belőle néhányat. 

Lukács ev. 8:2-3. versében azt olvas-
suk, hogy az Úr Jézusnak voltak női
követői is. Itt hármat név szerint is
megemlít, de nagy kegyelem számomra, 
és valamennyiünk számára, hogy a “sok
más asszony” között ott lehetünk mi is.
Galata 3:28 szerint nincs különbség
Krisztusban, mindnyájan egyek va-
gyunk. A kegyelem, az üdvösség, az Ige
a mienk is. 

János 4:27-ben úgy találjuk, a tanít-
ványok csodálkoztak, hogy Jézus
asszonnyal beszélt. Igen, számomra is
ez a legnagyobb csoda, hogy meg-
szólított, szoba állt velem, és a samáriai
asszony szavaival élve: ‘mindent meg-
mondott nékem, amit cselekedtem". 

Az igének ez az egyik legnagyobb
szerepe az életünkben, hogy bűntudatra
ébreszt, bűnbánatra késztet, és azt is
megmutatja, hol szabadulunk meg
terheinktől. A samáriai asszonynak
megvan a saját története. Nekem is,

The newly elected leaders of the Women’s Convention: President:
Mrs. Irenke Torma, Vice President: Mrs. Zsuzsanna Toth,
Secretary: Mrs. Eva Herjeczki, Treasurer: Mrs. Ildiko Miko

Making a will? Don’t for get about
the Con ven tion, 

our Hun gar ian mis sion.
Végrendeletet készít? 

Ne feledkezzen el 
Szövetségünkről, az amerikai 

mag yar baptista misszióról.
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LÉGY KARJUK!

                            Ézsaiás 33,2

Légy karjuk reggelenként azoknak,
akik Téged hívnak és várnak,
akik segítő kezedre vágynak,
s nehezen hagyják el az ágyat.
Gyenge kezüket megragadva
öleld szívedre, merítsd magadba!
S ha erődből új erőre kapnak, 
bízva indulnak neki a napnak.

                        Oláh Lajosné

AZ ÜDVÖSSÉG

Lecsendesedve rád figyelni,
Uram, nincs ennél üdvösebb semmi.
Ha elnémul földi gond, lárma
A menny derűjét élvezem már ma.
Mert itt kezdődik az üdvösség,
Mikor kitárul felettünk az ég,
Otthonunkba betér a Mester,
Hatalmasat szól, szeretettel:
Bűnök többé itt nem tanyáznak,
Mert ma üdvössége lett e háznak!

                        Gerő Sándor

TERÓLAD ZENG DICSÉRETEM 
– Liturgikus versek

A Mag yar Református Egyházak Ta-
nácskozó Zsinata kiadásában megjelent
„Terólad zeng dicséretem” című verses
antológia az utóbbi évek legjelentősebb
egyházirodalmi kiadványa. A közel
hétszáz költeményt tartalmazó gyűj-
temény „ünnepekre és köznapokra való
költői breviárium”  - írja a Bevezetésben
Dr. Pomogáts Béla író, az MTA Iro-
dalomtudományi Intézetének tagja, a
Mag yar Írószövetség volt elnöke – mely-
ben költészetünk legjobbjai  „... nemzeti
történelmünk, identitásunk, lelkiségünk
mellett tesznek tanúságot”.

Úrházy-Kis Stella Beáta szerkesztő
tájékozottságát és bölcsességét dicséri,
hogy az újabb kori mag yar költészet jól
ismert „nagyjai” mellett (Ady, Babits,
Reményik, Sík, stb.) végre szót kapnak az
óhazában is az emigráció harcos hitű
hősei. Tollas Tibor, Márai Sándor és
Wass Al bert hazaszeretetét és művé-
szetét jól ismeri az Észak-Amerikai Ma-
gyar Baptista Szövetség testvérisége.  Az
emigráns mag yar kultúra vezéregyé-
niségei gyakran megfordultak a gyüle-
kezeteinkben is.

Barátom, Dr. Kis Boáz, csákvári refor- 
mátus lelkipásztor ajándékaként jutott el
hozzám ez a szép megjelenítésű könyv
(Tavaszy Noémi festő-grafikus illuszt-
rációi díszítik). Azonnal a név – és
címjegyzékhez lapoztam, mert egy va-
lamirevaló vallásos gyűjteményből nem
hiányozhatnak a baptista költők sem!
Nem csalódtam. Hogyan hiányozhatna
gyülekezeteink könyvtárából a „Terólad
zeng dicséretem”? 

Költő testvéreink művészetének az
elismertségét dokumentálja a 13 baptista
hitvalló 57 verse.  Megtaláljuk benne a
néhány hete elhunyt Bácsi Sándor
verseit. Balog Miklós, Boros Gergely,
Dénes Ferenc, Gerzsenyi  Sándor, Lele-
szi Balázs Károly, Mészáros Sándor,
Somogyi Imre és Vecsernyén László
művészi hitvallása nem csak a mi kin-
csünk, de az egész magyarságé is.

A végére hagytam a szívünkhöz
legközelebb állókat. Úgy olvassuk, úgy
értékeljük Herjeczki Géza, Oláh Lajosné
és Somogyi Gáborné verseit, úgy tanul-
juk és szavaljuk a költeményeiket, hogy a 
„nagyok” Adyval kezdődő és Zsitvay
Tiborral végződő sorában bizony ott van
az ő nevük és munkásságuk is! Hálát
adunk Istennek, hogy megajándékozta a
gyülekezeteinket velük, és ők is minket a
költészetükkel. Gratulálunk nekik, hi-
szen a tudós irodalmár, Pomogáts Béla
róluk is írja: „Olvasgatni, megfontolni (és 
követni) kell őket… megszentelik az
ünnepeket és megemelik a köznapokat.” 

                           Novák József

-egyedülálló nőként (1Kor 7:34) ál-
dásul lehet a gyülekezet és környezet
számára, “mivel az Úr dolgaira visel
gondot”, 

-özvegyként (Zsolt 119:92) a fájda-
lom, a veszteség, a hiányérzet, az ön-
sajnálat eltemethet, de az, aki az igéhez és 
az Úrhoz menekül, Annához hasonlóan
megtalalja a helyet és a módját a ví-
gasztalásnak.

A befogadott Ige munkálkodik.
Azért van múltunk, mert voltak, akik be-
fogadták és engedelmeskedtek az igének, 
és lesz jövőnk is, ha a felszólításnak
eleget teszünk: “Figyelj én népem az én
tanításomra; hajtsátok füleiteket szá-
mnak beszédeire.” (Zsolt 78:1).

                          Torma Jánosné

neked is meg kell legyen a személyes
történetünk, mert, ha Isten az Ő igéjén
ketesztül soha nem szólított meg, akkor
csak a számát növelem a közösségnek,
ahova tartozom.

Az Ige másik nagy szerepe, hogy
megtart (Lukács 6:48.). A feltétel az,
hogy le kell ásni, mélyre kell hatolni.
Isten részéről minden feltétel adott. A
Kőszikla áll, a többi tőlem függ: hogyan
viszonyulok az igéhez, mennyi és milyen
a “Mária-időm”. 

Az Igének kiemelkedő szerepe van a 
kisértővel szembeni harcban is (Efézus
6:17.). A kígyó, az ördög nagyon ravasz
(1Mózes 3:1., Efézus 6:11.), ezért jól fel
kell fegyverkezni: Krisztus beszéde gaz-
dagon kell bennünk lakozzon (Kolossé
3:16). Ha “vérszegény” a hívő életem, ha
szelektálom, vagy elhanyagolom az ige
olvasását, nincs erőm a harcra. 

Mi nők, talán hajlamosabbak vagyunk
odahajolni a kisértőhöz és szóba állni
vele. A ravasz kígyó jól tudta ezt, ezért
Évát szólította meg az első em ber-
párból. Vigyázzunk!

Az ősi ellenség támadásai kiszámít-
hatatlanok. Édesapám mondta  el  meg-
térésének történetét, amint tizenkilenc
éves fiatalként a kisértő nem a durva
támadásokban, hanem édesapja szelíd
kérlelésében jelentkezett: “Fiam szé-
gyent  hozol reám és a családunkra, nem
jó neked őseink vallása? ”Mikor édes-
apját sírni látta, döntésében pillanat-
nyilag megingott, de jött a mennyei
erősítés, jött az ige: Lukács 9:62. “És
monda néki Jézus: Valaki az eke szarvára
veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas
az Isten országára.” Az ige győzött,
megmaradt a Kősziklán.

Az Ige megvéd! Mi nők, mint gyen-
gébb nem vágyunk a védelemre, sze-
retjük, ha ott tudunk mellettünk valakit,
aki erősebb, aki megvéd. “Haggyj békét
néki!” (János 12:7), ezekkel a szavakkal
védte meg Máriát az Úr Jézus Júdás
támadásaival szemben. Bíztatok minden
nőt: ha támadás éri, csak az Igéhez
meneküljön!

Az Ige megtanít: a sorrendre (1Ko-
rintus 11:3), a kötelességemre (Efézus
5:22.), feladatomra, mit kell, és mit nem
kell megtennem, hogyan öltözködjem (1
Korintus 3:3) stb.

Az Ige minden korban, minden élet-
helyzetben tanít: 

-ifjúkorban (Zsolt 119:9) Isten be-
szédének megtartása az egyetlen mód a
tisztaság megőrzésére, 

-feleségként (Róma 16:3) lehetünk
Krisztus munkatársai, 

-édesanya- és nagymamaként  (2Tim
3:15) Isten eszközeivé kell váljunk a
szentírás tanításában gyermekeink szá-
mára, 
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Könyvajánló

Mintegy fél évezredes történelme
során számos kiváló személyt adott a
világnak a protes-tantizmus. Néhány éve
látott napvilágot az a német-amerikai
filmalkotás, amely Lu ther Márton
reformátor bátor kiállását mutatja be
korunk emberének. A református világ
Kálvin János születésének 500. évét
ünnepli, a baptisták pedig világszerte az
első amszterdami bemerítésre gondolva

missziónk elindulásának 400. Jubi-
leumára emlékeznek. 

Somogyi János könyvének meg-
jelenése abból az alkalomból aktuális,
hogy a wittenbergi Lu ther-tanítvány,

Fischer András, későbbi
anabaptista prédikátor 480
évvel ezelőtt kezdte meg
munkásságát  Felső-
Magyarországon. Ő volt az,
aki az anabaptista refor-
mátorok közül a legered-
ménye-sebben és a legki-
tartóbban hirdette az evan-
géliumot, miután felismerte
a bemerítés bibliai igaz-
ságát. Munkája nyomán
jelentősen elterjedt az ana-
baptista tanítás a Felvidék
városaiban, nem csak a ka-
tolikus, hanem a reformált
lutheránus körökben is. Őt

tartjuk elsőként számon az anabaptista
mártírok sorában. 

Somogyi János történelmi regénye,
„Az élet koronája” hitelődünk, Fischer
András életét és munkásságát állítja
példaként a ma élő generációk elé.  A
regény nem csak a történelmi tényekkel
ismerteti meg olvasóit, hanem benne
világosan feltárul a krasznahorkai vár
ablakából mélybe taszított mártír-
prédikátor biblikus hitvallása. A szerző
úgy vezeti a regény cselekményét, hogy
az olvasó ott érezheti magát Kassa
főterén, hallja a máglyák tüzében
szenvedő leányok bátor énekét, átélheti a
csetneki várvédők hősies küzdelmét, ott

lehet Lőcsén, hallgatva Fischernek a
kegyúri malomban elmondott tüzes
prédikációját, sőt a regény lírai sorain
keresztül hitelesen értesülhet két ana-
baptista ifjú tiszta szerelméről is, majd
végül közvetlen tanúja lehet a reformátor
elfogatásának, és kivégzésének, a-
melyben FischerAndrás krisztusi maga-
tartása válik hangsúlyossá, aki nem csak
hirdette Megváltóját, hanem szelídsége
halála órájában is hasonlatos volt Mes-
teréhez.

Őseink hitének üzenete
Fisher Andrásra emlékeztünk

Kassán és Krasznahorkán

Példa nélküli esemény színhelye volt
a szlovákiai Kassa és Krasznahorka
június 20-21-én, amikor „Őseink
hitének üzenete” címmel a mag yar és a
szlovák baptisták együtt ünnepelték
meg Fisher András anabaptista mártír-
prédikátor misszió-kezdésének 480.
jubileumát. Fisher András, aki Lu ther
Márton tanítványa volt Wittenbergben,
a bemerítés igazságáról meggyőződve a
reformált lutheránus és a katolikus egy-
ház üldözése elől 1529-ben menekült az
akkori Felső-Magyarország területére,
és itt folytatta igen eredményesen re-
formátori munkáját. Ő volt az, aki az
anabaptista reformátorok közül a leg-
kitartóbban hirdette az evangéliumot. A
történelmi megemlékezés hiteles hely-
színe volt Kassa városa és Krasznahorka 
vára, mert többek között ezek voltak
Fisher munkásságának jelentős terü-
letei.

(Részlet Marosi Nagy Lajos
Békehírnök számára készített

beszámolójából.)

A kétnapos ünnepségsorozatról a
Európai Baptista Szövetség honlapján
megjelent angol nyelvű beszámolót
közöljük a 8. oldalon. 

Elődeink előtt még széles körben
ismert volt Fischer András munkássága.
Vélhetően a mai generáció már kevésbé
ismeri Fischer élettörténetét, aki a re-
formáció magyarországi mártírjai között
a leghatékonyabb munkát fejtette ki. A
most megjelenő életregény ezt a hiányt
kívánja pótolni, mi-közben emléket állít
Fischer András önzetlen, bátor Krisz-
tus-követésének. 

Azt kívánjuk, hogy olvasóink gaz-
dagodjanak Somogyi János nagyszerű
könyvből ismeretekkel, lelki élmé-
nyekkel, merítsenek belőle lelki erőt és
áldást. 

                      Marosi Nagy Lajos 

Kapható: A Baptista Könyvesboltban
(1068 Bu da pest, Benczúr u 31).   Ára:
1400 Ft 

IMÁDKOZZUNK
EGYMÁSÉRT

A Mag yar Baptisták Világszövet-
ségébe hat mag yar baptista szövetség
tartozik. Aki szeret messzebbre látni a
közvetlen környezeténél -az Evangé-
liumi Hírnök olvasói bizonyára ilyenek-
és imádkozni is kész távolban élő test-
véreiért, annak azt ajánljuk, hogy a
következő sorrend szerint tegye azt. 

Hétfőn a magyarországi baptista
testvérekért és az egyház vezetőiért, Dr.
Mészáros Kálmán elnökért és munka-
társaiért.

Kedden a Romániában élő mag yar
baptista testvérekért és a szövetség
vezetőiért, Gergely István elnökért és
munkatársaiért.

Szerdán az Észak-Amerikában és
Ausztráliában élő mag yar baptista
testvérekért és a szövetség vezetőiért,
Herjeczki Géza elnökért és munka-
társaiért. 

Csütörtökön a délvidéki mag yar
baptista testvérekért és a szövetség
vezetőiért, Nyúl Zoltán és Nagy Tibor
lelkipásztor testvérekért.  

Pénteken a felvidéki mag yar baptista
testvérekért és a szövetség vezetőiért,
Dóczé Bálint lelkipásztorért és munka-
társaiért.

Szombaton a kárpátaljai mag yar
baptista testvérekért és a szövetség ve-
zetőiért, Cidor Lajos lelkipásztorért és
munkatársaiért.   
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KERESZT       

Egy hegyen áll
Mélyen a földbe szúrva.
A felső ága
Ég felé mutat,

Két karja tárul,
Hogy magához ölelje
A bénákat,
A koldust, vakokat,

A gazdagot,
A szegényt,
Az erőset,
A tudóst és a
Kicsiny gyermeket,

Hogy a fáradtnak,
Megterheltnek szívét

HITVALLÁS

 1.  A teljes írás Istentől ihletett és hasznos
a tanításra, a feddésre, a megjobbításra,
az igazságban való nevelésre.

 2.  Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az 
Istennél, és Isten vala az Íge.

 3.  Megtalálom azért magamban, ki a jót
akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a
bűn megvan bennem.

 4. És ő engesztelő áldozat a mi vét-
keinkért; de nemcsak a mienkért, hanem
az egész világért is.

 5.  Mert kegyelemből tartattatok meg, hit
által; és ez nem tőletek van: Isten
ajándéka ez;

 6. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek:
higyjetek Istenben, és higyjetek énben-
nem.

 7.  Felele Jézus: Bizony, bizony mondom
néked: Ha valaki nem születik víztől és
Lélektől, nem mehet be az Isten or-
szágába.  Ami testtől született, test az; és
ami Lélektől született, lélek az.  

 8.  Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok
Istennek fiai.

 9.  És nincsen senkiben másban idvesség: 
mert nem is adatott emberek között az ég
alatt más név, mely által kellene nékünk
megtartatnunk.

 10. És foglalatosok valának az apostolok
tudományában és a közösségben, a
kenyérnek megtörésében és a könyör-
gésekben. 

 11. Elmenvén azért, tegyetek tanít-
ványokká minden népeket, megke-
resztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a
Szent Léleknek nevében,  Tanítván őket,
hogy megtartsák mindazt, amit én pa-
rancsoltam néktek: és ímé én tiveletek
vagyok minden napon a világ végezetéig.
Ámen!

A megfejtéseket szeptember végéig 
várjuk.

Égi balzsammal,
Írral töltse meg.

Két karja tárva.
Ne menj,
Ne vesd el magadtól
Nagy szeretetét.

Két karja tárul
Feléd is ma még,

Ó boldog,
Boldog,
Aki megragadja
Kinyújtott kezét!

           Somogyi Gáborné

Új könyv:

Szommer Hajnalka: 

VAN AZ ÚGY… 

A szerzőt gyülekezeteinkben úgy
ismerik, mint a tavalyi női csendes-
napok szeretett előadója. Bizonyára
most megjelent könyvét is szívesen
olvassák majd akik megvásárolják. 

A kiadó (Harmat) internetes oldalain
ezt a rövid ismertetést találtuk a könyv-
ről:

Az elsõkötetes szerzõ novellái, el-
mélkedései, gondolatfüzérei többek
között arra tanítanak: tõlünk függ, mit
látunk és mit értünk meg mindabból,
ami körülvesz bennünket. Isten beszéde
hozzánk ugyanis áthatja életünk vala-
mennyi eseményét; minden életrajzi és
történeti valóság iránymutatás és fel-
hívás; arra szolgál, hogy kitartásra és
döntésre szólítson föl.

Ára 1500 fo rint. Megrendelhető a bu- 
dapesti Harmat Kiadónál és a Baptista
Könyvesboltban. 

saját pásztorával ünnepelt, mivel az
utóbbi időben erre nem volt lehetőség.  A
délutáni istentiszteleten a gyülekezet
fiatalsága is szolgált az új lelkipásztorral
együtt.  

Köszönjük a testvérek imáit; jó ta-
pasztalni Isten gondviselését, hogy az
Úr ismét pásztort rendelt az ő nyájának. 

Gyülkezetünk azért is hálás, hogy
egykori lelkipásztora, Viczián testvér,
Kelownai lelkipásztor, állapota javult.
42 napig volt kórházban, de az el-
múlt vasárnapi istentiszteleten már kö-
zöttünk lehetet. 

Örvendezünk, hogy megoszthatjuk
minden olvasóval ezeket a jó híreket,
hogy gyülekezetünknek ismét van
pásztora; hogy egy új szakasz kezdődhet 
a gyülekezet életében.
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