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

“Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus
Krisztusnak Atyja, aki az õ nagy irgal-
massága szerint újonnan szült minket élõ
reménységre Jézus Krisztusnak a ha-
lálból való feltámadása által, romol-
hatatlan, szeplõtlen és hervadhatatlan
örökségre, amely a mennyben van fenn-
tartva számunkra, akiket Isten hatalma
õriz hit által az üdvösségre, amely ké-
szen van. (1 Péter 1:3-5)

Az élõ reménység az, hogy mi is fel-
támadunk és halál többé nem lesz. Ez a
reménység él és éltet.

Isten Igéje arra tanít, hogy a feltá-
madást ne a halál oldaláról tekintsük,
hanem az élet oldaláról. A világ, sajnos,
a maga hitetlenségével és reménytelen-
ségével arra szoktatott, hogy fõképpen
az elmúlásra és gyászra nézzünk, s
azután mint egy kis édesítõt vegyük a
feltámadást. Isten örömteli, végleges
céljait alig vesszük észre.

A Földön élünk, földi testben s ennek
az életnek az örömeit, bánatait tapasz-
taljuk. A földi élet azonban beépített
mulandóság. Isten közli velünk, hogy
ezt az életet nem szabad sem tartama,
sem minõsége szerint a valódi életnek
venni.

Ha a halált az élet oldaláról — a
feltámadás állapotából —nézzük, akkor
azt találjuk, hogy a halál bizonyossága
helyébe az élet bizonyossága lép, a
mulandóság helyébe az örökkévalóság
ténye s a keresés és kutatás helyébe a
végleges megismerés. A halál a rövid
földi út vége, a feltámadás az örök-
kévalóság útjának a kezdete.

Rátereli figyelmünket ez az “élõ
reménység” az életre. Megtudjuk, hogy
a végleges állapot nem a halál, hanem az
élet. A feltámadás ténye megnyugtat.
Sejteti velünk, hogy Istennek van egy
tökéletes világa: e földi lét nem végleges
állapot.

Öntudatra ébredés lesz. Tudni fog-
juk, hogy élünk. Abban az állapotban
elmondhatjuk majd, hogy “örülünk,
hogy élünk”. Nem ez a test fog élni,
ámbár az a Teremtõ, aki ezt adta, újból
meg tudja teremteni. Viszont az a kilá-
tás, hogy nem ez a test fog élni, már
magában is nagy reménységet kelt.
Milyen lesz a feltámadt test? Nem
fontos. Azt a testet Isten nem a halálnak,
hanem az örökkévalóságnak készíti.
Annyi bizonyos, hogy tökéletes lesz.
Mód lesz a tökéletes életre: lesz ismere-
tünk, közvetíteni tudjuk érzelmeinket és
gondolatainkat. Örülünk és örömet
szerzünk. Ne búslakodjunk nagyon e
tökéletlen test miatt.

Krisztus feltámadásában és a ma-
gunk feltámadásában ne az egyszer-
történõ csodát nézzük, hanem azt a
tökéletes világot és életet, amelybe a
kapun át belépünk. Ez a kapu most
elõttünk van s ott mögöttünk lesz. A
kapu nem cél, hanem eszköz, mód az
Isten által létrehozott igazi élet elé-
résére.

Isten képmásai vagyunk és nemcsak
arra vagyunk képesek, hogy elõrenéz-
zünk, hanem arra is, hogy a jövendõre
vonatkozólag kérdéseket tegyünk fel. A

folytatás a 3. oldalon
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VIRÁGVASÁRNAP
“Az Úrnak szüksége van rá!”

(Lukács 19:34)

Én Uram, nagy királyom
a szívem nézd - kitárom
elõtted.

Mindent oda’dnék néked -
ha volna rá szükséged.

Parancsod készen várom.

Én Uram és királyom
használj, mert alig várom,

hogy alkalmas lehessek,
szolgálatot tehessek
Neked.

* * *

Bár ott lehettem volna!
Pálmát lengettem volna.
Lábad elé a porba
ruhám vetettem volna.
Ha ott lehettem volna!

* * *

“Kicsoda ez?” (Máté 21:10)

A Názáreti Jézus Õ!
Így szóltam volna bátran,
ha tõlem kérdezik: kicsoda ez?

Jézus Ö,
a Mester,
ki életem örömmel,
erõvel,
értelemmel
töltötte meg.

Azóta zeng az ének
ajkamon. Nagy nevének
tisztelet és dicséret
érte. S amíg csak élek
Uram, én arra kérlek:
nevedrõl hadd beszéljek,
s az ajkamon az ének
ne érjen soha véget!

Herjeczki Géza

FELTÁMADÁS
Dr. Udvarnoki Béla*



2. oldal 2008. március

A SZERKESZTÕ ROVATA

Visit our Web site at www.evangeliumihirnok.net

(USPS # 716-300)

POSTMASTER:
Send address Changes to:

Evangéliumi Hírnök,
Subscription Manager

12409 Devoe St. SOUTHGATE, MI 48195

Periodicals Postage Paid at
Wyandotte, MI and Additional Offices

Published monthly by
the Hungarian Baptist Convention

of North America, Inc.

Editor / Szerkesztõ:
REV. DR. A. GÉZA HERJECZKI

1370 Michigan Blvd.,
Lincoln Park, MI 48146
Tel.: (313)382-3735
herjeczki@juno.com

Kéziratot, cikket, megjegyzéseiket
a szerkesztõ címére kérjük.
A szerkesztõ bizottság tagjai:

Kulcsár Sándor és Szabó István

Our address on the internet:
http://www.evangeliumihirnok.net

E-mail address: herjeczki@juno.com

SUBSCRIPTION / ELÕFIZETÉS
$20.00 annually

Send subscription and change of address to
Elõfizetést, címváltozást erre a címre kérjük:

BÉLA FÜR, Subscription Manager
12409 Devoe St.

Southgate, MI 48195
Tel.:(734)284-7107
furbill@hotmail.com

* * *

SZÖVETSÉGI TISZTSÉGVISELÕK
Elnök / President:
REV. SÁNDOR KULCSÁR
225 East 80th Street,
NEW YORK, NY 10021
Tel.: (212)288-0258 Fax:(212)517-8348

Alelnök / Vicepresident:
REV. DR. A. GÉZA HERJECZKI
1370 Michigan Blvd.
LINCOLN PARK MI 48146
Tel: (313)382-3735

Fõtitkár / General Secretary:
ISTVÁN SZABÓ
11 E. Michigan Avenue
Palatine, IL 60067
Tel: (847)221-5992

Pénztáros / Treasurer:
LOUIS DRESCHER
2636 East 124th St.,
Cleveland, OH 44120
Tel.: (216)231-0038

* * *
International Minute Press, Southgate, MI

15315 Dix-Toledo, SOUTHGATE, MI 48195

Alapítva 1981-ben

Áldott húsvéti ünnepeket kívá-
nunk kedves olvasóinknak!

- Feltámadott az Úr!
- Bizonnyal feltámadott!
A szövetségünkbe tartozó gyüleke-

zeteink imaházaiban, templomaiban egy
évszázada hangzik a húsvéti üzenet,
magyarul. Ezekben a hónapokban - ké-
szülõdve a jubileumi találkozóra - talán
egyre többen rájövünk, hogy milyen
különleges ajándéka Istennek az itt folyó
misszió.

Lapunkban továbbra is igyekszünk
közelebb hozni a múltat - elsõsorban tör-
ténelmi értékû, korábban már megjelent
írásokkal. Szívesen idézzük azonban a
régi eseményeket a szemtanúktól kapott
visszaemlékezésekkel, fényképekkel.

Természetesen már nincsenek közöt-
tünk olyanok, akik a legelsõ konferen-
ciákon ott lettek volna. De olyanok még
vannak, akik õriznek egy-egy fényképet,
emlékeznek szüleik beszámolóira a leg-
régibb idõkrõl. Továbbra is várom azok
levelét, akik bármilyen - a közösségünket
érintõ információval rendelkeznek.

De nem csak olvasni akarunk a 100
éves történelmünkrõl, hanem találkozni
is az elõttünk járó generációval, s misszi-
ónk mai építõivel, résztvevõivel. Ezért is
megyünk el júliusban a Jubileumi Kon-
vencióra. Hányan leszünk? Az 50 évesen
650-en voltak. Most is elférne annyi a
Billy Graham Centerben! Ne feledjétek,
hogy a jelentkezéseket várják az alkalom
rendezõi. A 3. oldalon minden szükséges
információt megtalálhatunk. Imádkozva
készülünk a nagy találkozóra!

Remélem, olvasóink örömmel olvas-
sák a nagyheti üzenettel foglalkozó írása-
inkat és az egész márciusi számot. (szerk)

Korrekció
Lapunk elõzõ számában (2008.

február, 7. oldal) Dr. Haraszti Sándor
testvér halálának tizedik évfordulójával
kapcsolatban pontatlanul jelent meg egy
mondat. Helyesen így hangzik: Tíz évig
volt az 1980-ban megalakult Amerikai
Magyar Baptista Konferencia elnöke,
majd az egyesülés után, haláláig, szö-
vetségünk tiszteletbeli elnöke. (szerk)

Centenárium
Jubileumi Közgyûlés
Billy Graham Center

Wheaton, Illinois
2008. július 18-20.

Szeretettel várjuk!
Töltse együtt a hálaadással
ünneplõ amerikai magyar

baptistákkal ezt a hétvégét!

Regisztrálni április 30-ig
lehet. On-line:

www.hungarianchicagobaptist.org/
jelentkezes.html

Levélben: jelentkezési lapot
ezen a számon kérjünk:

1-773-965-0898

RÁMAI TÁBOR, Bibliai
Konferencia - július 4-6.

Nemzetközi Ifjúsági Tábor
július 7-16.

NÕI CSENDESNAPOK
a clevelandi gyülekezet

rendezésében
2008. április 11-13.

2 éjszaka, 4 étkezés az Amish Country
területén (Sugarcreek, OH) szemé-
lyenként $130.00 (ha valaki külön szobát
igényel, az ennél drágább).

Téma: Amilyennek Isten
a nõt megalkotta

Vendég elõadó: Szommer Hajnalka
(Budapest).

További információ, jelentkezés:
Sánta Rózsa , tel: (330)467-8309

ÉVKÖZI GYÛLÉS
2008. március 7-8.

DETROIT
A pénteken és szombaton sorra

kerülõ megbeszélésekre a
Végrehajtó Bizottság, illetve a

Missziós és Jótékonysági Bizottság
tagjai hivatalosak.

100 éves a Detroiti Gyülekezet.
Jubileumi istentisztelet:

március 8-án este 7-kor és
9-én délelõtt 10-kor.

Szeretettel várjuk!
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kapu mostani, felénk esõ oldalát látjuk.
Nincs sok kérdeznivaló. De a másik ol-
dalát nem látjuk. Mi vár ott reánk?

Péter apostol idejében az emberek
olyan gondolkodású lények voltak, mint
mi. Tudta jól Péter apostol, mint tudta Pál
is, hogy hallgatóik és leveleik olvasói fe-
jében kérdõjelek ágaskodnak. A kérdõje-
lek nem tûntek el az évszázadok alatt.

Ezek a jelek nem a hitetlenség jelei. A
hitetlen ember legtöbbször nem kérdez,
hanem állít. A kérdezés a velünk szü-
letett biztonságkeresés kifejezése. A
kérdõjelek kiegyenesítésére, hogy azok-
ból felkiáltójelek legyenek, mindkét
apostol bevetett egy nagy érvet a feltá-
madással kapcsolatban. Ez az érv “Isten
hatalma” (1 Péter 1:5, 2 Kor 13:4).

A görögök csodálták a Föld szépsé-
gét, a természeti erõk hatalmát és a
teremtett világ végtelenségét. Az apos-
tolok figyelmeztették õket: aki ezt a
világot létrehozta, törvényeit megszabta
és fenntartja, az a hatalmas Isten a
feltámadás biztosítéka. Ezzel az állítás-
sal a két apostol a tagadó embert lehetet-
len helyzetbe hozta. Tagadd a feltáma-
dást: Isten erejét veted el. Tagadd a te-
remtõ erõt: a világegyetem keletkezésé-
nek egyetlen logikus magyarázatát dobod
el.

Még egy kedves újszövetségi igaz-
ságra terelem a figyelmet a feltáma-
dással kapcsolatban. Az élet és a feltá-
madás tartalma örökre kapcsolatban áll a
keresztyénséggel. Az újszövetségi
tanításban megtaláljuk a feltámadás
elõképét és hasonlatát. Ez az újjá-
születés isteni mûve. Az újjászületés az
örökélet csírája. Nem megjavulás, vagy
nemesedés, hanem új élet! Az Újszövet-
ség nyelve szerint a krisztusiak a bûn
halálából feltámadt emberek. A hivõk
alámerítése a meghalás és feltámadás
példázata. A kolossébeliekhez írt le-
vélben Pál apostol ezt a kifejezést
használja: “Annakokáért, ha feltá-
madtatok Krisztussal.”

Ezek által a megtapasztalt jelenségek
által az Írás még jobban elmélyíti
bennünk a meggyõzõdést, hogy Isten
hatalmas ereje mûködik: teremt, újjászül
s ezzel is biztosít, hogy az élet örõkké-
tartó, a halál mulandó.

Ez a krisztusiak egyik reménysége.

Dr. Udvarnoki Béla: Hiszek Uram,
Magyar Baptista Irodalmi Kiadó, 1977.
o. 237k

Udvarnoki testvér a jubiláló szövet-
ségünkben többféle tisztséget viselt.
Leginkább az Evangéliumi Hírnök szer-
kesztõjeként szoktuk emlegetni. 100 éves
lapunk legnevesebb munkatársa volt.

MEGHÍVÓ
CENTENÁRIUMI

ÜNNEPÉLY
2008. július 18-20

Kedves Testvérek!

Szövetségünk 100 éves története Is-
ten irántunk való hûségérõl tanúskodik.

Következõ közgyûlésünkön, melyet
a Chicago melletti gyönyörû Wheaton-
ban tartunk, ezért a csodálatos múltért
szeretnénk hálát adni az Úrnak. Szere-
tettel hívjuk a taggyülekezetek testvéri-
ségét, szórványban élõ hittestvéreinket,
és az Evangéliumi Hírnök olvasóit Cen-
tenáriumi ünneplésünkre, és szövet-
ségünk 101. közgyûlésére.

Az ünnepi hétvége igei jelmondata ez
lesz: „Nagy a te hûséged!” (JerSir
3:23). Minden korosztályt gazdag prog-
rammal várunk. Régi és a frissebb él-
ményeket felidézve ízelítõt nyújtunk át
azoknak is szövetségünk életérõl, akik
csak ritkán vehettek részt a közös alkal-
makon. Gyülekezeteink énekeseivel és
zenészeivel, az összevont Centenáriumi
Kórus és Zenekar vezetésével visszük
dicsõítésünket az ünnepi oltárra. Ven-
dégeket hívunk az óhazából is, akik
ének-zenei, és igeszolgálatokkal örven-
deztetnek meg bennünket.

Néhány részlet a hétvége prog-
ramjából: a közös éneklésben fiataljaink
vezetnek majd bennünket. A Nõi-kör
találkozóját díszvacsora követi (pénte-
ken este), melyre mindenki hivatalos.
Szombaton emlékezõ szolgálatokat
hallunk, és sok énekszámot. Este gyer-
mekeink és ifjaink, valamint a Cente-
náriumi Kórus és Zenekar szolgál. A
vasárnap délelõtti istentiszteletet úrva-
csorával zárjuk. Gondoltunk azokra is,
akik kedvelik a fúvószenét; nem csupán
emlékezésre készülünk, hanem szeret-
nénk emlékezetes élményeket is nyúj-
tani mindenkinek ezen a hétvégén.

Az emigrációban kevés szervezet éli
meg a 100 évet. Ez a múlt kötelez ben-

3. oldal

100. Zsoltár

Hálaadó zsoltár.

Ujjongjatok az ÚR elõtt az
egész földön!

Szolgáljatok az ÚRnak örömmel,
vigadozva járuljatok színe elé!

Tudjátok meg, hogy
az ÚR az Isten! Õ alkotott minket,

az övéi vagyunk:
az õ népe és legelõjének nyája.
Menjetek be kapuin hálaénekkel,

udvaraiba dicsérettel!
Adjatok hálát neki,
áldjátok nevét!
Mert jó az ÚR,

örökké tart szeretete,
és hûsége nemzedékrõl nemzedékre.

nünket, hogy a mi generációnk is megte-
gyen mindent a szolgálat folytatásáért
az evangélium továbbadásában és a
testvéri kapcsolatok ápolásában.

Szeretettel hívunk mindenkit az
ünnepségre, Urunkkal és egymással
való szövetségünk megújítására.

A chicagói gyülekezet honlapján fo-
gadjuk a jelentkezéseket

www.hungarianchicagobaptist.org/
registration.html

vagy levelezés útján ezen a címen:

Tihamer Kulcsar
1312 N. Arlington Heights Rd.
Arlington Heights, IL 60004

Érdeklõdõk megtalálhatnak ezen az
e-mail címen: szaboek©sbcglobal.net
és telefonszámon: 1-773-965-0898.

Szabó István
Fõtitkár, ÉAMBSz

ISMERTETÕJEGYEINK
folytatás az 1. oldalról The Centennial Celebration

of The Hungarian Baptist
Convention of North

America will be held at
Wheaton College / Billy

Graham Center in Wheaton,
Illinois between

18-20 of July, 2008.
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ISTENNEK LEGYEN HÁLA, az
Amerikai Magyar Baptista Szövetség
jubiláló konvenciója - l958. július 9-
13-ig az egyetértés, szeretet és békesség
jegyében záródott. Elfelejthetetlen ö-
röm és boldogság volt látni lelki testvé-
reinket, ifjakat és öregeket ezen az
ünnepen.

Ilyen nagy gyûlésünk még soha nem
volt. Ott voltak az idõs testvéreink
között olyanok is sokan, akik 50 esz-
tendõvel ezelõtt ugarattörõ munkát
végeztek a gyülekezeteink alapját vetõ
munkában. Ezeknek a testvéreinknek
neveit itt is meg kellene örökítenüuk, de
a hely szûke és más okoknál fogva ez
lehetetlen. De tudja és ismeri õket az Úr
s biztos, hogy ezeknek nevei föl vannak
írva az Úr könyvében.

Isten csodálatos gondviselésének te-
kintjük, hogy vezetõségünknek Rev.
Petre G. segítségével sikerült megsze-
rezni a konvenció számára a Euclid
Ave-i gyönyörû nagy templomot...
Ennek a templomnak egyik csodálatos
disze a nagy orgona, amelyen Héthalmi
Károly uj-amerikás zenetanár testvé-
rünk mesteriesen játszott Istentisz-
teleteink alkalmával. Isteni gondvi-
selésnek tekintem, hogy e gyönyörû
templomban gyûlésezhettünk, mert ha

Csak a jó Isten tudja, milyen mély
nyomokat hagyott e jelenet a résztvevõ
lelkek életében.

E rövid jelentésembõl nem hagy-
hatom ki a clevelandi Testvéreinket,
akik nagy áldozattal készitették elõ e
nagygyûlést ... De köszönet jár Vér
elnök testvérünknek is, aki ügyesen
kormányozta ezt az áldásos és sok
munkát végzett nagygyûlést...

Még meg kell emlékeznem egy pár
szóban a Nõi konferenciának péntek esti
mûsoros estélyérõl. Stumpf Árpádné
elnöknõ vezetése mellett. Közel 300
dollárt tettek le a nõi egyletek képviselõi
az Úr oltárára, misszió munkára. Az esti
program, mint rendesen, nagyon áldásos
volt.

Nemcsak nekem, hanem több Test-
vérünknek a szívében és lelkében fel-
merült ez a kérdés: Milyen lesz a
következõ 50 esztendõ, vajon a Mag-
yar Bapt. Szövetség megünnepli-e a
100 éves jubileumát? Isten tudja ezt a
legjobban, de nekünk is van ehhez
szavunk, van véleményünk. Az én sze-
rény gondolatom a következõ: Minden
attól függ, hogy gyülekezeteink milyen
irányt követnek a misszióban. Ha min-
denáron elangolosodnak -amire még
nincsen semmi szükség- akkor nem lesz
100 éves jubileum, de ha éppen olyan
nagy gondot viselünk a magyarnyelvû
misszióra is, mint az angolra; akkor lesz
még 100 éves jubileum is, amit ünnepel-
ni fognak a mi gyermekeink és uno-
káink! (Részletek; kiemelés a szer-
kesztõtõl.)

Emeritus

összeragasztottuk volna mindkét szép
clevelandi magyar bapt. templomunkat,
akkor is kicsinek bizonyult volna a
közel hatszáz ötven delegátus és vendég
számára.

Elõadóink között voltak Dr. Udvar-
noki Béla, ki angol nyelven tartott
elõadást; Haraszti Sándor orvos, ki
kétízben is tartott érdekfeszítõ beszédet.
Fõként a magyarországi kommunizmus
veszélyeit mutatta ki elõadásaiban a
magyar haptista élet viszonylatában.
Közöttünk volt ez ünnep alkalmával Dr.
Biró László Floridából, ki az ifjúsági
konferenciának volt a fõszónoka.
Héthalmi Károly tanár a diakónusok
konferenciájának volt a fõ szónoka,
kinek elõadását élvezettel hallgatták
sokan...

Az ünnep kimagasló pontja a Szö-
vetségüuk által kiküldöt s most 6 évi
munka után e nagygyûlésre hazahívott
Molnár Antal misszionáriusunk elõa-
dásai és jelentései voltak. Örvendünk,
hogy Isten arra méltatott‚ hogy Dél-
amerikában, Testvérünk segítsége által
magyar népünk között misszió munkát
végezhetünk. Testvérünk kis család-
jával együtt 6 hónapig idehaza lesz s
meglátogatja gyülekezeteinket.

A konvenció legszebb Istentisztelete
vas. d. e. volt, amikor az Úr asztala is
meg volt terítve. Gyönyörû látvány volt
mikor e nagyszámú Istenfélõ nép az Úr
Jézus nagy áldozatának emlékére
magához vette a szent jegyeket. S az is
szép volt, hogy Petre lelkész házigazda
irányítása mellett a nyugdíjazott lelki-
pásztorok szolgáltak az Úr vacsorájával.

100 ÉVES AZ ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAR
BAPTISTA SZÖVETSÉG (7)

Ezúttal az 50 éves jubileumi köz-
gyûlésrõl készült egyik beszámolót
közöljük e sorokon. Az írás az Evan-
géliumi Hírnök kibõvített, jubileumi
számának vezércikke (50. évfolyam
15-18. szám, 1958. szeptember 1.) Emeri-
tus feltehetõleg a lap szerkesztõje, Petre
Adalbert lehetett. (szerk.)

A clevelandi, jubileumi konvenció során készült fényképen már sok ismerõst találhatunk. A cikkben említetteket is ott látom.
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guest speaker. This provides an outreach
to visitors to come and share in fellow-
ship.

In June we have a church picnic and
in August an old fashioned bacon fry.
We always have a large attendance at
that event.

The church business meetings are
held quarterly. Our Ladies Mission Cir-
cle has continued for many years with an
outreach in visitation. Every December
we distribute baking to shut-ins.

This past year was the 95th anniver-
sary of our church and on June 10, we
had a special celebration of 20 years of
Rev. Richard Barta’s ministry with us.

Music Ministry: we have a ladies trio,
a small instrumental group, and duets by
Pastor Richard & Doris Barta. Curtis &
Bonnie Szakacs contribute their musical
talents with special concerts. They are
outreach missionaries as they travel
most of the year with their family shar-
ing the gospel in many churches and
camps.

Our prayer is one of thanksgiving to
our Lord who has led us, and we pray
that the Lord will help us to continue
serving Him.

Peter and Pauline Daku

CALVARY BAPTIST CHURCH
Kipling, Sask. Canada

Our church is a small group with an
average attendance of 24. We love the
Lord and serve with gladness within our
church in Kipling. Let me give you a re-
port on our activities by listing here our
church program. I also include a few
picture of us to add more life to the re-
port.

Our Present Church Programs

We have Sunday services starting at
10:30 for Bible study followed by Wor-
ship service at 11:00. Sunday School
for younger children is at 11:15

Our weekly prayer meeting with de-
votions is on Tuesday morning at
10:00 AM. We have a church fellowship

supper on the last Wednesday of each
month (from September to May). After
supper we have a program of music or a

Az Okanagani Magyar
Keresztyén Misszió

A megalapítók széndékosan használ-
ták a “misszió” megjelölést. Ugyanis
ezzel érzékeltetni akarták, hogy missziót
(küldetést) éreznek minden magyar iránt.
Nemcsak egy vallás tagjai felé. Ezért ma
is hat egyházból tevõdik össze a taglét-
szám. Az igazi lelki cél az volt, hogy min-
den magyarhoz jusson el az evangélium
(örömhír). 1991. májusában néhány
hûséges, hívõ, igazi keresztyén család,
vagy házaspár alakította meg a missziót.

Kezdettõl fogva a Trinity templomban
kaptak egy termet, teljesen ingyenesen,
mert a Triniry templom a maga misszió-
jának is tartotta a magyar közösséget és
segíteni akarták. Magának a Missziónak
nincs külön imaterme, vagy kápolnája.
Így a felajánlást elfogadták.

Kelowna városában gyorsan terjedt a
hír, hogy van rendszeresen magyarul
hangzó istentisztelet, igehirdetés. A tag-
létszám gyorsan növekedõnek indult,
ezért az alapítók szükségesnek érezték.
hogy egy teológiát végzett lelkipásztort
hívjanak Magyarországról. Ez meg is
történt, és a választás az éppen nyugdíjba
ment lelkipásztorra, Dr. Viczián Jánosra
esett. Feleségével együtt elfogadták a
meghívást. és Kelownába érkeztek 1993.
áprilisában. Igaz, a szó szoros értelmében
még nem volt gyülekezet a Misszió, ezért
Vicziánék hat hónapos próba idõre fo-
gadták el a meghívást. Viszont a hírre,
hogy van lelkipásztora a missziónak, és
rendszeres istentiszteleti alkalmai, még
jobban megnövekedett a taglétszám. Sõt
arra kérték Vicziánékat. hogy maradja-
nak itt véglegesen, mert szükség van a
magyar nyelvû lelkipásztorra. Ezt a
kérést a lelkipásztor házaspár elfogadta,
és le is telepedtek Kelownában.

A Misszió, mint gyülekezet csak mag-
yar nyelvû énekeskönyvet használ, a
Biblia olvasása csak magyarul hangzik a
prédikációval együtt. Emellett egy kis
énekkar és zenekar is végez szolgálatot.
Az úrvacsorai istentiszteletek is beveze-
tésre kerültek, mert minden különös li-
turgia nélkül, akik önmagukat megvizs-
gálták, azok járulnak az úrvacsora
jegyeihez.

Így tehát nem volt hiábavaló az 1991-
ben elindult gyülekezeti mozgalom, mert
sok áldást, örömet, lelki növekedést
jelentett a magyarok számára. A Keresz-
tyén Misszió istentiszteleteit minden
hónap második és utolsó vasámapján 3
órai kezdettel tartjuk. Cimünk:

1905 Springfield Rd. Kelowna
Tel: 250-763-7476

Megjelent a kelownai Napjaink fo-
lyóirat 2008. februári számában.

KIPLING, SASK KELOWNA, BC

Pastor Richard
and Doris Barta

Fellowship time celebrating birthdays


