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lelkipásztori közösségi munka folyik
országotokban. Láttok-e lehetõséget arra,
hogy egy közös, minden lelki- pásztort
magábafoglaló címlistát / e-mail listát
hozzunk létre?

Látjátok-e bármilyen akadályát an-
nak, hogy mint a világszövetség elnöke
kezdeményezzem egy önkéntes beje-
lentkezési alapon felépülõ, határoktól
teljesen független „Magyar Baptista
Lelkipásztorok Közössége”, vagy ehhez
hasonló címû, kizárólag lelki természetû
és az egymásban kapott értékekre figyelõ
közösség létrehozását?

Ez egyúttal természetesen megmu-
tatná a májusi tanácskozásunk során
felvetett és jónak látott össz-lelki-
pásztor-találkozó szükségességét és
biztosítaná annak hasznosságát is.

Herjeczki Géza
MABAVISZ elnök

hangozni fog - érthetõen, szépen, ma-
gyarul az életadó evangélium.

Most még kevesen vannak, de azt már
régóta tudják, hogy testvéreik vannak
szerte a világon, hiszen õk élték át leg-
világosabban a csodát, hogy soha nem
látott testvéreik segíségével megvá-
sárolhatták imaházukat.

Most azt remélik, hogy az Úr tovább is
indít majd némelyeket, hogy megkez-
dõdhessen a Beregszászi volt pártiroda
imaházzá alakítása, illetve folytatód-
hasson a Bácskossuthfalvai missziós ház
rendbehozatala, kiépítése.

Hogy közelebb kerülhessenek hoz-
zánk, a közöttük készített felvételeimet
szívesen elküldöm az érdeklõdõknek,
illetve hamarosan felteszem lapunk
Internetes oldalaira, ahol aki akarja, meg-
nézheti, meghallgathatja azokat.

Aki tud és akar is segíteni, vegye fel a
kapcsolatot velük. A szerkesztõ szívesen
közvetít. Adományunkkal új ajtó, vagy
ablak kerülhet az imaházra, vagy a
parkettát készíthetik el segítségünkkel.
Kossuthfalván 300 dollárért készül el egy
szép nagy ablak, Beregszászon talán még
olcsóbban. Az imaházuk a mi imaházunk
is. Hiszen közelvalókká lettünk Krisz-
tusban. HG

Egyek vagyunk
Krisztusban

Magyarországi testvéreink, veletek
együtt sírunk Dr. Szirtes András
lelkipásztor testvér halála miatt. Mivel
nem ismerjük családját , raj tatok
keresztül küldjük együttérzésünket,
imádságainkat is ígérve elköltözött
testvérünk feleségének és gyermekének.
A gödöllõi testvériségért is imádkozunk,
kérve, hogy adjon nékik békességet és
reménységet az Úr.

Egyúttal hálát is adunk testvérünk
életéért, munkásságáért, hogy példát
mutatott az Ige iránti szeretetben, annak
mélyebb tanulmányozására, hirdetésére,
tanítására szánva életét.

Az Áhítat lapjairól egy nagyon kicsit
mindannyian megismertük õt. Szövet-
ségünk és a világ más részeiben élõ
lelkipásztorok nevében is kívánjuk
Urunk vigasztalását a gyászoló magya-
rországi baptista közösségnek.

Nem õ az elsõ szolgatársunk, akit
váratlanul és korán elvitt közülünk az Úr.
Korán: mielõtt találkoztunk, megismer-
kedtünk volna. Ez az esemény újra
megerõsített abban a szándékomban,
hogy a nagyvilág magyar baptista lel-
kipásztorai között valamilyen (mûködõ)
kapcsolatot építsünk ki.

Ezzel kapcsolatosan a MABAVISZ
tagszövetségei vezetõinek javaslatait
szívesen venném, de máris arra kérlek
benneteket, hogy írjátok meg, hogy
van-e, s ha igen, milyen szervezett

Ki tud segíteni?

Két új imaháza van a szórványban élõ
magyar baptistáknak: az egyik Bács-
kossuthfalván, a másik Beregszászon. Az
egyik Szerbiában, a másik Ukrajnában –
jóllehet mi Délvidéknek, illetve Kárpá-
taljának nevezzük azt a vidéket.

Budapesttõl jó 200 kilométerre van
Kossuthfalva és vagy 350-re Bereg-
szász. Nagyváradtól körülbelül éppen a
fordítottja: Beregszász van közelebb.

Hozzánk viszont egyformán nagyon
messze van mind a két város, mind a két
imaház. Távol és mégis közel. Hogy
milyen távol, azt mérföldekben, vagy az
utazáshoz szükséges idõben mérics-
kélhetjük. Hogy milyen közel, az le-
ginkább a szívünkön múlik, meg egy
kicsit azon is, hogy mennyire ismerjük az
ott élõ testvéreket.

Májusban (feleségemmel együtt)
meglátogattam mind a két várost, meg-
néztem mind a két imaházat. Kossuth-
falván a gyülekezettel is találkozhattam –
mert a nagy misszós háznak az imaházi
része már vagy egy éve istentiszteletek
tartására is alkalmas. Beregszászon csak
a felújításra váró épületet nézhettük meg
Cidor Lajos helyi lelkipásztorral és a
bennünket is kalaúzoló Varga Attilával
és a még vele utazó néhány missziós lel-

kületû testvérrel, közöttük Fodor Lász-
lóval, aki a szép videót és DVD lemezt
készítette pl. a Debreceni nagy találko-
zóról. (Természetesen most is felvétele-
ket készített, többek között egy 5 perces
video-riportot is a Magyar Baptisták Vi-
lágszövetsége éppen ott járó elnökével.)

Tehát a szívünkön és ismeretünkön is
múlik, hogy milyen közel vannak
hozzánk ezek a testvérek, ezek az
imaházak. Természetesen nincs két
egyforma gyülekezet, de sokkal jobban
hasonlítunk egymásra, mintsem gon-
dolnánk. Maroknyi magyar baptista hívõ,
azzal a reménységgel, hogy imahá-
zukban maguknak is és még másoknak is

IMÁDKOZZUNK
EGYMÁSÉRT!

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

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

Kedden a Romániában élõ magyar
baptista testvérekért és a szövetség ve-
zetõiért, Gergely István elnökért és mun-
katársaiért.

Szerdán az Észak-Amerikában és
Ausztráliában élõ magyar baptista test-
vérekért és a szövetség vezetõiért, Kul-
csár Sándor elnökért és munkatársaiért.

Csütörtökön a délvidéki magyar
baptista testvérekért és a szövetség ve-
zetõiért, Nyúl Zoltán lelkipásztorért és
munkatársaiért.

Pénteken a felvidéki magyar bap-
tista testvérekért és a szövetség veze-
tõiért, Dóczé Bálint lelkipásztorért és
munkatársaiért.

Szombaton a kárpátaljai magyar
baptista testvérekért és a szövetség
vezetõiért, Cidor Lajos lelkipásztorért és
munkatársaiért.

Távol és mégis közel
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Van lehetõség traktátusok, jó iratok
sokszorosítására; ez az én egyik boldog
foglalkozásom, készíteni jó iratokat és
szétosztogatni. Van bibliaóra is, ebben is
örömmel veszek részt, van amikor én
vezetem azt. Sok a vigasztalásra szoruló
ember. Boldogan munkálkodom és
bizonyságot teszek.

Ha valakit érdekel ennek az intézetnek
a címe, vagy kapcsolatot szeretne venni
velem:

Leisureworld - Lawrence
2005 Lawrence Ave.
Toronto, Ontario
M9N 3V4. Canada
Tel: 416-240-3103

Somogyi Gáborné Csoma Irén

Egy nagyon szép, modern, 4 emeletes
ház ez, gyönyörû parkkal elõl és hátul. Ki
is szoktam a hátsó udvarba menni - korán
reggel, és eléneklem „Egy szép kertben
járok korán, harmat csillog a rózsák
szirmán, és egy szelíd hang fülemen
áthat, az Úr maga jött hozzám! És Õ jár
velem, beszélget nekem, mondja: én az
övé vagyok! És a nagy öröm, melyet
megosztunk - errõl még sok nem hallott.”
Valódi felüdülés ebben a kertben járni.
Sok a vadvirág, de sok a rózsa is, kel-
lemes illatot árasztanak. Még mások
alszanak én körbejárok és hajnali di-
cséretet énekelek. Emlékszem kedves
édesanyámra, õ is mindig kora reggel
ment ki a virágos kertjébe imádkozni, az
Urat dicsérni.

Reggel 8-kor megreggelizem, azután
sietek a nagy televízióhoz, ahol értékes
bibliamagyarázatokat hallgatok. 12-kor
délben ebéd, délután 5-kor vacsora.
Sokszor odaállok a kiadó ablak elé és
megdicsérem a finom vacsorát. Jó szó,
elismerés mindenkinek jól esik.

Visszatérve a bevezetõ gondolathoz,
mondhatom, hogy itt mindenki jól érzi
magát. Óriási a társalgó, fütyörészõ
kismadarakkal, aranyhalakkal. Bárki
készíthet magának finom friss kávét,
díjtalanul. A mosás is teljesen ingyen
van. Több nagy helyiség van az alag-
sorban, itt tiszteleteket tartanak külön-
bözõ vallásfelekezetûek. Van egy 50
személyt befogadó szép terem, amit ki
lehet venni pl. házasságkötés ünnepére,
születésnapok tartására.

Különbözõ szolgáló csoportok láto-
gatnak ide. Az egyiknek pl. ez a neve:
Soulwinners – lélek-nyerõk csoportja.
Tízen énekelnek, gitár kísérettel, egy-
valaki az igét szólja. Ez mindig el-
hangzik: Mert úgy szerette Isten a
világot, hogy az Õ egyszülött Fiát adta,
hogy valaki hiszen õbenne el ne vesszen,
hanem örök élete legyen. Hála az Úrnak
Kanadában van vallásszabadság és a
bentlakók részesedhetnek drága igei
szolgálatokban.

Nem akarom kihagyni a nagy foga-
dóterem szépségét, mert nagyon vonzó.
Amint belépünk, mindjárt a szemünkbe
ötlik egy nagy szikla csoport. A középen
kör alakban zuhog a víz a magasból. Még
porzik is a víz, szinte hasonlít egy kis Ni-
agara fallshoz, kellemes hûvöset ad a
nagy melegben. Kellemes légkör, van aki
minden szabadidejét itt tölti közben
kávéznak, beszélgetnek.

Nagyszerû tisztaság és jókedv van
mindenütt. Ha valakinek van egy kedves
idõs rokona, nagyon javaslom, hogy
érdeklõdjön efelõl.

Ez a neve annak az otthonnak, ahol
most vagyok. Azért teszik hozzá, hogy
Lawrence, mert több Leisureworld van
Torontóban. Azért írok errõl, mert lehet-
séges, hogy van valaki, aki még nem volt
egy ilyen otthonban. Szívesen bemuta-
tom, hiszen most ez az én otthonom.

ÖRÖKRE VELED

Dicsõség Istennek
mert kétezer éve immár
hogy megkövesedett szívek
beton kemény jászlában
születsz meg újra és újra
mert megfordíthatatlannak hitt
tévelygõ életutakról hozol vissza
elveszett embereket
mert a szeretet
mindent elsöprõ erejével
teszed rendbe
az elrontott életeket...
valamikor
észrevétlenül
miként az embrió
megfogantál szívemben
Úr Jézus
s most boldogan
áldott állapotban
hordalak magamban
életem Urát
ki bensõmbõl vezérel...
drága gyermekként dédelgetlek
viszlek magamban
kutató agyamban
s érzem
ahogy vértõl csillogó kezeddel
ölelsz
vérzõ szívedre
el ne engedj
vezess
és ha kell
borítsd fel asztalom
ha házadban nem a hála
nem az imádság jön ki az ajkamon...

készülök
a nagy találkozásra
ahol színrõl színre
Lényed betölti lényemet
szent célom
szeretni Téged
ráhangolni magam
a végtelenben arra
mi múlhatatlan és örök
s rezonálni Veled szakadatlan
mint gyenge áramkörök...

Zvara Mihály, Kaposvár

Amikor azaz állomás következett,
ahol a prédikátornak le kellett szállni, egy
percre az ajtónál megállt. A sofõrnek adta
a 25 centest és azt mondta:

- Fogja ezt a 25 centest, a váltáskor
többet adott vissza.

A sofõr mosolygott és a következõt
mondta:

- Nem Ön az új prédikátor a városban?
Az elmúlt napokban sokat gondolkoztam
azon, hogy hová menjek istentiszteletre?
Csak ki akartam próbálni, hogy mit
csinál a 25 centessel. Viszontlátásra
vasárnap a gyülekezetben.

Amikor a prédikátor a buszról leszállt,
a legközelebbi villanyoszlopban való-
sággal meg kellett kapaszkodnia és ma-
gában azt mondta: “Ó Istenem, a Fiadat
25 centért majdnem eladtam.”

Életünk az egyetlen Biblia, amit egye-
sek az életük során valaha is olvasni
fognak. Itt egy félelmetes példáját lát-
hatjuk annak, hogy az emberek mennyire
figyelnek és idõnként próbára tesznek
minket. Vigyázz és mindig emlékezz rá,
hogy vállaidon Jézus Krisztus nevét
hordozod, amikor magad hívõnek tartod.

Vigyázz a gondolataidra, mert azok
szavakká válnak.

Vigyázz a szavaidra, mert abból
cselekedetek lesznek.

Vigyázz a cselekedeteidre, mert azok
szokásokká válnak.

Vigyázz a szokásaidra, mert azok a
jellemedet formálják.

Vigyázz a jellemedre, mert azok a
sorsoddá válnak.

Fordította: Steiner József

CSAK EGY 25 CENTES VOLT
folytatás a 13. oldalról

Leisureworld – Lawrence
Pillanatképek a Nursing Home-ból 1.
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SZENT ISTVÁN-NAPI
ÜNNEPSÉG

István király életérõl ezt olvashatjuk
a Wikipedia oldalain:

Apja, Géza fejedelem, anyja pedig az
erdélyi Gyula vezér Sarolta (Sarolt)
nevû keresztény leánya volt. István 970
körül született. Születésekor ugyan a
pogány Vajk nevet kapta, 972-es meg-
keresztelésekor azonban az elsõ ke-
resztény vértanú, István nevét adták
neki. 996-ban vette feleségül Henrik
bajor herceg leányát, a késõbbi II. Szent
Henrik német császár testvérét, Gizellát,
akivel sok hittérítõ és lovag jött Bajor-
országból. 997-ben, Géza fejedelem
halála után választották meg feje-
delemnek. Az ezredfordulón, 1000
karácsonyán, (más értelmezések szerint
1001. január 1-jén) koronázták királlyá
Esztergomban, a Magyar Szent Koro-
nával, amit II. Szilveszter pápától
kapott, aki õt független keresztény
királynak ismerte el. Ezzel megalakult a
keresztény, független Magyar Király-
ság. István és Gizella fia, Imre herceg
1031-ben egy vadászaton meghalt.
Istvánt a gyász megviselte, majd sú-
lyosan meg is betegedett. Így utolsó
éveire egyenesági örökös nélkül maradt.
Utódaként végül unokaöccsét, Orseolo
Pétert nevezte meg. Halála elõtt Magya-
rországot a Boldogságos Szûzanyának
ajánlotta fel. Ezért nevezik Magyar-
országot Mária országának. István
király 1038. augusztus 15-én halt meg
Székesfehérváron, ott is temették el.
(Wikipedia)

Minden év augusztus 20-án, Szent
István napján, a magyarság Szent István
királyra és a keresztény magyar állam
megalapítására emlékezik.

Egyik ószövetségi könyvünk
legszebb igéi

� Semmit se tegyetek az ígéhez, a melyet én
parancsolok néktek, se el ne vegyetek
abból.

� Csak néked adatott láthatóan tudnod, hogy
az Úr az Isten és nincsen kivüle több!

� Mindig azon az úton járjatok, amelyet az
Úr, a ti Istenetek parancsolt néktek, hogy
éljetek, és jó legyen dolgotok...

� Szeressed azért az Urat, a te Istenedet
teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes
erõdbõl.

� Szeressétek azért a jövevényt; mert ti is
jövevények voltatok Égyiptom földén.

� És tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat,
szólván azokról, mikor házadban ülsz,
mikor úton jársz, mikor fekszel és mikor
felkelsz.

� … De üres kézzel senki se jelenjen meg az
Úr elõtt! Kiki az õ képessége szerint
adjon, az Úrnak, a te Istenednek áldása
szerint, amelyet ád néked.

� Prófétát támasztok nékik az õ atyjokfiai
közül, olyat mint te, és az én ígéimet adom
annak szájába, és megmond nékik
mindent, a mit parancsolok néki.

� Ne kösd be az ökörnek száját, mikor
nyomtat!

� Átkozott, aki elmozdítja az õ feleba-
rátjának határát!

� A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a
kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és
a mi fiainké mind örökké

� Bizonyságul hívom ellenetek ma a
mennyet és a földet, hogy az életet és a
halált adtam elõtökbe, az áldást és az
átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess
mind te, mind a te magod; Hogy szeres-
sed az Urat, a te Istenedet, és hogy hall-
gass az õ szavára, és ragaszkodjál hozzá;
mert õ a te életed és a te életednek hosszú-
sága;

� Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak
örökkévaló karjai.

A megfejtéseket szeptember végéig
várjuk.

István király 1038-ban halt meg.
1083. augusztus 20-án avatták szentté,
ezért lett augusztus 20. Szent István
napja. 1083-tól kezdve magyarok töme-
gei zarándokoltak el minden évben ezen
a napon az államalapító király székes-
fehérvári sírjához.

Szent István napja nemzeti ünnep
lett, s az maradt egészen 1945-ig, míg a
kommunisták be nem szüntették vallási
és nemzeti tartalma miatt. Az új rend-
szer 1949. augusztus 20-ára idõzítette az
új szocialista alkotmány létrehozását.
1950 és 1989 között ez a nap a népköz-
társaság ünnepe volt, és az „Alkotmány
napjának”, „az új kenyér ünnepének”
nevezték. Lehetetlen észre nem venni a
kommunisták cinizmusát: keresztény
királyság helyett kommunista nép-
köztársaságot, a Kenyér – Jézus mint az
élet kenyere – helyett új kenyeret –
ateizmust, istentelenséget – ünnepel-
tettek a néppel.

1990 óta augusztus 20-a ismét Szent
István ünnepe Magyarországon. Buda-
pesten a legfontosabb események a
Bazilika körül zajlanak. Innen indul a
Szent jobb-körmenet is: elöl István ki-
rály jobb kezének ereklyéje, mögötte
pedig keresztyények és nem-keresz-
tyények ezrei. Az örömbe üröm is ve-
gyül: a körmenetet csak szûk mellé-
kutcákon engedik végighaladni, míg a
Meleg Büszkeség Parádéja felvonulói
teljes „pompájukban” haladhatnak
végig a város sugárútjain.

Forrás: Cryingvoice.com

Kisfaludy Károly

Szülõföldem szép határa!

Szülõföldem szép határa!
Meglátlak e valahára?
Ahol állok, ahol megyek,
Mindenkor csak feléd nézek.

Ha madár jön, tõle kérdem,
Virulsz-e még szülõföldem!
Azt kérdezem a felhõktõl,
Azt a suttogó szellõktõl.

De azok nem vigasztalnak,
Bús szívemmel árván hagynak;
Árván élek bús szívemmel,
Mint a fû, mely a sziklán kel.

Kisded hajlék, hol születtem,
Hej tõled be távol estem!
Távol estem mint a levél,
Melyet elkap a forgószél.


