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

abortusz ellen, az alternatív életstílus
ellen, az utcai erõszak ellen, a prosti-
túció ellen, a drogozás ellen, és még
sorolhatnánk. Gyülekezetekben, médi-
umokban vagy ha kell, az utcán hirdetik,
hogy mi a bibliai válasz a társadalmi
devianciákra. A minap hallgattam a
rádióban egy keresztyén talkshow-t az
abortuszról. Annyira igaz volt, olyan
precízen és világosan alá volt támasztva
tudományos, jogi és teológiai érvekkel
az a tény, hogy az abortusz gyilkosság
és, hogy a beavatkozást vállaló nõk egy
életen át szenvedik a lelki, pszichikai
következményeit. Világos és biblikus
tanítást hallhattak többszázezren a té-
máról.

Szóval, a keresztyének teszik a
dolgukat minden szinten.

És mégis, több millió abortusz tör-
ténik évente országszerte; idõrõl-idõre
halljuk, hogy melyik újabb állam en-
gedte meg az egynemûek házasodását; a
híradó naponta-hetente beszámol a
gang-ek egy-egy újabb leszámolásáról,
legalább is itt Chicagóban, ... és mindez
így megy szinte változatlanul és zavar-
talanul. A társadalom valahogy nem
akar megváltozni attól, hogy mi mond-
juk neki a jót. Mi keresztyének talán azt
gondoljuk, hogy ha megfelelõen felké-
szültünk és jól érvelünk, akkor meg-
nyertük az ellenfeleket. Sajnos, ez nincs
így.

Vajon van e valami, ami hitelessé
tehetné a sok igaz szót és az igaz szó
hirdetõit? Mi ad tekintélyt a beszélõnek,
mi teszi hihetõvé az érveit, mitõl lesz a
szavának súlya, mirõl lesz felismerhetõ,
hogy õ valóban igazságot hirdet?

Azt gondolom, hogy mint hívõt,
egyetlen dolog tesz hitelessé, az pedig a
tettekben megnyilvánuló szeretet.

Jézus Krisztus mondja: Arról fogja
megtudni mindenki, hogy az én tanít-
ványaim vagytok, ha szeretitek egymást.
Jn. 13: 35. A hívõk egyik ismertetõjegye
a világ elõtt az, ha szeretik egymást,
mégpedig úgy, ahogy Jézus szerette
õket.

Az Úr Jézus szeretete a tanítványok
iránt, mindig cselekvõ, önzetlen és
összetartó szeretet volt. Jézus tanította
õket, figyelt a szükségeikre, megvédte
õket, nevelte türelemmel a tanítványait.
Egységet munkált közöttük.

Ma a keresztyének szeretetlen szét-
húzása hangosabban prédikál, mint az
egyébként biblikus erkölcsi normák,
amiket minden áron el akarnak fogad-
tatni a társadalommal.

A másik ismertetõjegy Jn. 15: 13-ban
van megfogalmazva. Nincs senkiben
nagyobb szeretet annál, mintha valaki
életét adja barátaiért. A szeretet, amely
életét adja másokért. Nem feltétlen ha-
lálba kell adnia az életét. Lehet szolgá-
latra adnia, valakiknek a javára. Kere-
sem az idevágó példát és bármilyen
furcsa, elsõnek nem egy evangéliumi
keresztyén neve jut eszembe, hanem egy
katolikusé. Kalkuttai Teréz anyát kér-
dezte egy riporter, hogy miként lehet-
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Ügyeljünk arra, hogy egymást
kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre

buzdítsuk. (Zsid 10:24)

Ma reggel (január 13) az Erdélyben
élõ testvérekért és az általuk végzett
munkáért imádkoztunk a detroiti gyüle-
kezetben. De nem is csak ott, hanem azt
gondolom, hogy mindenütt, ahol magyar
baptista gyülekezetben imaórát tartottak
ezen a reggelen.

Nem természetes dolog az, hogy 3
kontinensen is vannak magyar baptista
gyülekezetek és nem természetes az,
hogy magyarországon kívül is van szinte
ugyanannyi magyar baptista gyülekezet,
mint amennyi az ország határain belül.

(Mennyi is az? A tavalyi adataim sze-
rint világszerte mintegy 620 gyüleke-
zetben olyan 200 lelkipásztor szolgála-
tára figyelve vagy 22ezer magyar bap-
tista testvérünk él. Az idei adatok? Errõl
is olvashatunk lapunkban.)

Nem természetes dolog az, ha a szülõ-
hazától távol is magyarul hangzik az
imádságra buzdító szó, az imádság, a
vasárnapi iskolai tanítás, a bizonyság-
tétel, a vers, az ének és az igehirdetés.
Erdélyben, Kárpátalján, a Vajdaságban
és a Felvidéken még néha az egész
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Ahhoz, hogy higgyenek neked, hite-
lesnek kell lenned.

Itt Amerikában manapság az érzé-
kelhetõ, hogy az evangéliumi keresz-
tyének, egyénileg és szervezetileg sok
mindent megtesznek azért, hogy pozi-
tív, bibliai értékeket érvényesítsenek a
társadalomban. Felemelik a szavukat az
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Alapítva 1981-ben

Jubileumi közgyûlésre készülõdünk.
Aki egy kicsit is részt vett már hasonló
alkalom szervezésében, az sejti, milyen
feladatai vannak és lesznek a chicagói
testvéreknek. Szövetségi megbízás alap-
ján Szabó István testvér, sok utánajá-
rással kiváló lehetõségeket dolgozott ki
az ünneplõ testvériség számára. A Billy
Graham Centrumban minden tekintetben
alkalmas hely lesz ünnepélyünk megtar-
tására. Wheaton kis város nincs ugyan túl
messze Chicagótól, de arra számítsunk,
hogy testvéreink is ott lesznek velünk,
ezúttal nem vesszük igénybe vendéglá-
tásukat. Szállás és az ellátás is ugyanott
lesz, ahol az ünnepség. Aki nem járt még
ebben a missziós Centrumban, számítson
arra, hogy a világhírû evangélista életút-
ját is áttekintheti a kiállítási termekben –
bele értve Graham keleteurópai útjának
dokumentumait.

Kulcsár Tihamét testvér, a chicagói
gyülekezet Internetes oldalainak web-
mestere elkészítette a jelentkezést (re-
gisztrálást) lehetõvé tevõ oldalt, melynek
segítségével egyszerûen és pontosan
jelezhetjük részvételi szándékunkat. Az
oldal a chicagóiak, vagy lapunk Inter-
netes helyérõl is elérhetõ. Készüljünk, és
rendszeresen imádkozzunk a nyári al-
kalom áldásaiért!

Februári számunkban jelentõs helyet
biztosítottunk a MABAVISZ vasárnap-
pal kapcsolatos beszámolókra. Azt gon-
dolom, hogy jó így együtt látni, rövid
összefoglalók segítségével áttekinteni a
világméretû magyar baptista missziót. Az
imádkozó hívõ jó ha látja nagyságunkat
és kicsinységünket. Van okunk bõven a
hálaadásra és van okunk bõven a könyör-
gésre is. Mindegyik írás „otthonról”,
belülrõl érkezett. Nem egymásról írtunk,
hanem saját magunkról; testvéreinknek,
azzal a szándékkal, hogy a testvéri
összefogást, a világméretû imádságot
munkáljuk vele, a MABAVISZ vasárnap
után is. Ha sokkal többet nem is tehetünk
egymásért – a hivatalos bejegyzés iránti
igény hiányában (a két nagyszövetség
részérõl) – a tesvéri összetartozás tudata
és az egymásért való rendszeres imádság
maga is formálja az egyébként a misszió
Ura kezében élõ gyülekezeteinket.

A másik három kis szövetséghez ha-
sonlóan a mi szövetségünk is él, munkál-
kodik, az idegen-nyelvi környezetben is.
Az Úr mindig adott olyan szolgákat, akik
ezt a munkát szívükön viselték - száz
évvel ezelõtt is és azóta folyamatosan.
Egy ilyen szolgája volt az Úrnak az ame-
rikai magyar misszó javára Dr. Haraszti
Sándor, akit 10 évvel ezelõtt hívott el
közûlünk az Úr. Emlékét ebben a szám-
ban is õrizzük. (szerk)

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!

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
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séges a kalkuttai nyomornegyedek több-
százezer nyomorultját szeretni? A
megkérdezett, egy szóban válaszolt.
Egyenként!

Egyenként, mint Jézus. Kilépve a
magunk tiszta és biztonságos világából,
leszállva a kiszolgáltatottságban és nyo-
morban felejtett emberek hétköznapi
valóságába, és ott átölelni õket, meg-
hallgatni õket, velük sírni, nekik segí-
teni, õket kiszolgálni, szolgálni. És nem
csak egyszer, kampányszerûen, hanem
egy életen át, az életedet adva nekik,
megosztva velük.

Ez bizonyára nehezebb, mint érvelni
a rádióban, vagy tüntetni a városháza
elõtt. De ugyanakkor hatásosabb is. És
bár a világ az ilyen példák láttán sem
mozdul meg tömegeiben, mégis az ilyen
keresztyénekre szokott figyelni és hall-
gatni. Mert itt a szónak már hitele van. A
hiteles hívõnek a szavait sokan meghall-
ják és követik.

Ezt a megállapítást ki lehet vetíteni a
gyülekezetre is. A hiteles gyülekezet só
és fény lesz a világban. És a világ
sóvárogva várja a megjelenésüket.
Ugyanakkor nem tud mit kezdeni a túl
sokat beszélõ, érvelõ és erõszakosan
elõre törõ, de szeretetben szolgálni
elfelejtõ keresztyénekkel.

Talán Assisi Szent Ferenc mondta:
Hirdesd az Igét, és ha kell, használj sza-
vakat is!

Miért váltunk hiteltelenekké?

Nemrég látott napvilágot George
Barna egy újabb statisztikai adata a
keresztyénekrõl. Ezúttal magukat új-
jászületett hívõknek valló egyének
között végzett reprezentatív felmérést.
A megkérdezettek 88 százalékáról
kiderült, hogy hétszer több idõt fordí-
tanak tévénézésre, mint bibliatanul-
mányozásra és négyszer többet költenek
szórakozásra, mint a misszióra.

Uram, amikor e sorokat írom, tulaj-
donképpen magamról is írok. Bocsásd
meg a sok szót és az aránytalanul kevés
agapét. Bocsásd meg a nagy lombokat,
a gyümölcstelenséget, a gyenge gyö-
kérzetet. Bocsásd meg az önzést, az
önimádatot, a kényelemkeresést. Bo-
csásd meg, hogy hiányzik a szenvedély
és az elkötelezettség, hogy mindenki a
saját dolgával törõdik és nem az Úr
dolgával. Uram, bocsáss meg. Sebhe-
lyes kezed formáljon át. Ámen!

Lukács János

Hungarian Baptist Conven-
tion of North America

Celebrating 100 Years of
God’s Faithfulness

Dear Brothers, Sisters and Friends:

I invite you to join us, as member
churches, members at large and friends
of the Convention celebrate and declare
the Lord’s FAITHFULNESS. Your
participation in His work amongst the
Hungarian-Americans is greatly appre-
ciated by us. We would be honored to
acknowledge you during the Centennial
Celebrations.

Would you please, prayerfully con-
sider your participation in this unique
event? While helping the next genera-
tion to learn about our history, you will
have the joy of meeting once again with
the “old timers” . We will do every-
thing in our power to make this event
memorable for everyone.

The theme of the Centennial Celebra-
tion is, “Great is Thy faithfulness!”
(Lam 3:23). There will be programs tai-
lored to the needs of the children and the
young people, while a rich array of ac-
tivities await the adults. We will have
guest musicians and speakers from
America and abroad

Some highlights from our program…
Ladies’ Reunion with a formal dinner,
followed by the evening service on Fri-
day afternoon. During Saturday’s ses-
sions we give an opportunity to the “old
timers” for personal reflections… Satur-
day evening you’ll have the opportunity
to see and hear our young people, sing-
ers and musicians as they worship…
Sunday morning will be a great Concert
Finale including the adult choir and our
musicians, a challenging message for a
renewed commitment to God, culminat-
ing in a Communion Service.

3. oldal

Psalm 100
A Psalm of Thanksgiving

Make a joyful shout to the LORD,

all you lands!

Serve the LORD with gladness;
Come before His presence

with singing.
Know that the LORD, He is God;

It is He who has made us,
and not we ourselves;

We are His people and the sheep
of His pasture.

Enter into His gates with
thanksgiving,

And into His courts with praise.
Be thankful to Him,

and bless His name.
For the LORD is good;

His mercy is everlasting,
And His truth endures to

all generations.
(NKJV)

Few things last for a hundred years.
We have only a limited time to make an
impact with our lives, through our
churches. So I invite you to come; to be
challenged, encouraged and energized
for the cause of Christ.

Please register by April 30, 2008.
You may register on-line:
www.hungarianchicagobaptist.org/

registration.html
or by requesting a registration form.

For any further inquires, E-mail:
szaboek@sbcglobal.net, Phone: 773-
965-0898

I hope we will meet at our Annual
Meeting and the 100th Anniversary Cel-
ebration in Wheaton, Illinois.

Sincerely,

Steve Szabo, General Secretary
Hungarian Baptist Convention of NA
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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.


