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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség lapja

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

Merre vezet bennünket Jézus Krisztus?
A Magyarországi Baptista Egyház május 25-26-i, Debrecenben tartott Missziós Konferenciáján David Coffey, a Baptista
Világszövetség elnöke két elõadást is tartott. A másodikat szombat délelõtt, a baptista imaházban,
a Cselekedetek 8:26-40 alapján. Errõl közlünk összefoglalót a következõ sorokban.
Elõször is azt hangsúlyozta testvérünk, hogy ha valaki meg szeretné érteni
Isten irányítását, érzékenynek kell lennie
az Õ vezetése iránt. Missziós Istenünk
van, õ mindannyiunknál jobban vágyódik arra, hogy a körülöttünk élõ emberek
megismerjék Jézus Krisztust.
A lélekmentés szolgálatában a legelsõ alapelv az engedelmesség.
A második, hogy legyünk készen
áldozatot hozni a szolgálat során.
Nincs olyan szolgálat, ami ne járna
áldozathozatallal. (Pl. olyannal, mint
amilyet Fülöp hozott, amikor egy gyü-

Ébredj, bizonyságtévõ
Lélek!
Ébredj, bizonyságtévõ Lélek!
Sion falára õrök álljanak,
Kik az örömhírt szólni készek,
Ha éj borul le, vagy ha kél a nap!
Hívásuk zengjen messze szerte szét,
Az Úrhogy gyüjtve népek seregét!
Ó, bárha lángod fellobogna,
S ébredne föl sok nemzet fényinél,
Ó, bár sok szolga, sarlót fogva,
Aratna, mígnem elközelg az éj!
Urunk, e roppant ért vetésre nézz:
A munka sok, a munkás oly kevés!
Küldd útra hírnökid csapatját,
És adj erõt onnan felül nekik,
Hogy igédnek készítve útját,
Hozzád vezessék földnek népeit!
Országod jöjjön el minél elébb,
Hirdetve szent neved dicséretét!
K.H.H. Bogatzky, HH 365

mölcsözõ szolgálatot otthagyott egy
bizonytalanért, 26.v.)
A harmadik alapelv, hogy az evangéliumot határokon túlra is el kell
vinni. Határ nagyon sokféle van. Az
elõitéleteink által húzott határokkal van
sokszor a legtöbb bajunk. Lépjünk túl a
határokon. A keresztyén misszióban
nincsen behajtani tilos terület.
A negyedik alapelv: kreatívnak kell
lenni az evangélizáció során. (Innen
egy kicsit részletesebben. szerk.) Fülöp
milyen kreatív volt, amikor ehhez az
emberhez fordult! (28-29.v)
Hangosan olvasta az igét az etióp. Ma
Magyarországon, meg nálunk is magukban olvasnak az emberek. Nem így az
elsõ században. Azért tudta megkérdezni Fülöp: érted amit ovasol? mert
hallotta, amit az etióp olvasott. Mi az
elsõ, amit az evangélista mondott?
„Halló, Isten küldött engem hozzád;
halló, én vagyok a helyi baptista lelkész.” Ezek helyett nagyon kreatív módon azt kérdezi: érted-e, amit olvasol?
Egy ilyen kérdésre válaszolni kell!
Van egy barátom, aki sokat utazik.
Ezúttal Angliából Izráelbe utazott. A
mellette ülõ egy Jeruzsálemi ujságot
olvasott. Odafordult hozzá az ismerõsöm és ezt mondta:
- A barátom meghalt abban a városban.
- Ó, igazán sajnálom, válaszolt a
szomszédja.
- Tudod, ez 2000 évvel ezelõtt történt.
Azután folytatódhatott a beszélgetés.
Kreatívnak kell lennünk. Istenünk
nagyon is kreatív. Láthatjátok ezt a
csodálatos zenétekben, az irodalomban.
Isten a kreativitást nemcsak a zenében,

az irodalomban és a különbözõ mûvészeti ágakban akarja használni. Missziós népének is adta azt. Azt akarja, hogy a
gyülekezet is legyen kreatív, mint Õ.
Nincs korhoz kötver a kreativitás. Ismerek 80 éves embereket, akik nagyon
kreatívak. De valószínû, hogy a fiatalok
elérésében a fiatalok a legkreatívabbak.
A következõ alapelv: A bibliát személyessé kell tennünk az életünkben.
(35.v.)
Az Etiópiai Eunuk nem a legegyszerûbb részt olvasta, hanem Ésaiás 53-at.
Mint bárány viteték a mészárszékre...
Gondolkodó ember volt, megkérdezte:
kirõl van itt szó? Magáról beszél a
próféta? Ez a pont volt az, ahol Fülöp
személyessé tehette az üzenetet. Nem
csak akadémikus kérdés volt ez. Fülöp
Ézsaiástól meghúzza a vonalat egészen
Jézusig. Jézus tanította õt erre, amikor
Ézsaiást idézve azt mondta, hogy ez az
írás teljesedett be rajta (pl. Lk 22,37).
A másik, amit Fülöp tett, hogy emlékezett Jézus bírósági tárgyalására.
Jézus ott állt némán Pilátus elõtt. Nem
folytatás a 3. oldalon
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A SZERKESZTÕ ROVATA
Szeretettel köszöntjük az édesapákat!
Sõt, minden kedves olvasónkat is,
kívánva, hogy úgy a családban, mint a
gyülekezetben örömmel szolgáljanak az
Úrnak.
Alapítva 1981-ben
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Sem az Úr, sem a szolgálat, sem az
öröm nincs helyhez kötve. Júniusi számunkban több olyan cikket is közlünk,
amelyben a figyelmes olvasó elõtt ez is
világossá lesz. Európában járt a szerkesztõ, pontosabban a Kárpát medencében.
Ezúttal a Magyar Baptisták Világszövetsége elnökeként érte az a tisztesség, hogy
amerikai szövetségünket is képviselve
vezesse a májusi, Budapesten megrendezett tanácsülést.
Jó volt találkozni testvéreinkkel, akik
mind egy-egy területi egységet képviselve, az ott élõ gyülekezetek életérõl –
örömeirõl és gondjairól is számot adtak a
tanácskozás során. (Beszámoló a 3. Oldalon.) Úgy láttam, hogy a hat szövetségbõl delegált vezetõ testvérek mindannyian az Úrtól kapott tehetségük
legjavával próbálják elõsegíteni a maguk
területén a magyar baptista missziómunkát. Hála az Úrnak, hallhattunk szép
eredményekrõl is.
Úgy láttam, hogy nem csak a hasonló
szolgálat, nem csak a nyelv, hanem a
testvéri szeretet is összeköt bennünket
egymással. Köszöntésüket ezen a helyen
is átadom nemcsak a gyülekezeteknek,
hanem újságunk olvasóinak is.
A Budapest Wesselényi-utcai és a
szokolyai gyülekezet testvérisége is
köszönti olvasóinkat.
Debrecenbe is eljutottam és részt
vettem a Magyarországi Baptista Egyház
Missziós Konferenciáján, melyrõl egy
néhány sor erejéig szintén olvashatunk, a
4. oldalon. Jó volt újra találkozni a tavaly
megismert, szolgálatkész debreceni testvérekkel.
A Vajdaságban és Kárpátalján is
meglátogattam néhány gyülekezetet,
melyrõl szintén olvashatunk rövid beszámolót. Különleges, szép, bár nagyon
rövid és zsúfolt volt mindkét út. A közgyûlésen egyébként egy kicsit bõvebben
is beszámolok az ottani gyülekezetek
életérõl, színes képek segítségével.

retettel várunk benneteket! Ezzel a
közgyûléssel megkezdõdik a 100 évünk,
melyet a jubileumi, Chicagóban, jövõ
nyáron megrendezendõ találkozóval,
közgyûléssel fogunk megünnepelni.
Kiket várunk Rámába? Mindenkit,
hiszen ez egyúttal a Tábronyitó Konferencia is lesz, a 47-dik. Kérjük azonban,
hogy elõre jelentkezzenek a konferencián
részt venni szándékozók, hogy az étkezésrõl is, a szállásról is gondoskodni
tudjanak testvéreink. Korlátozott számban a táborban is lehet szállni, és természetesen a környezõ szállodákban is. A
tábor telefonszáma 1-705-326-6965.
Részletes infirmációt a májusi számunkban találhatunk.
A 100. Közgyûlésre azok a gyülekezeti tagok jöjjenek, akiket érdekel a magyar baptista misszió és azt figyelemmel,
imádsággal kísérik, sõt támogatják is.
A közgyûlési programot máris áttekintheti, aki eljön közénk. Az Úr a szervezõk minden igyekezetét is felhasználva
és akár attól függetlenül is sok áldásban
részesít majd bennünket. Honnan tudom
ezt? Több mint 25 éves tapasztalatból.
Akik a testvéri találkozás áldását várva
érkeztek a táborba, mindíg áldással tértek
hazatérni onnan.
Viszek magammal Füredi Kamilla
külmisszionáriusunk könyvébõl és Varga Attiláéból is – akinek még nincs,
föltétlenül szerezze meg és olvassa el.
Lapzárta után került sor Dr. Bíró
László nyugalmazott lelkipásztor testvér,
lapunk egykori szerkesztõje 100-dik születésnapjára. Szeretettel gondolunk testvérünkre és a következõ számban részletesebben is írunk a jeles születésnapról.

KÖZGYÛLÉS – immár a századikra
kerül sor június legvégén, a rámai
táborban. Remélem sokan eljönnek a
szórványban élõ testvérek közül is; sze-
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ezt a hat alapelvet: engedelmesség,
áldozat, elõitéletektõl mentesség, kreativitás, személyessé tenni a bibliát és
tudjuk Istent „menedzselni”, nem tud- bizalom Istenben.
juk „megszervezni” Õt. Bíznunk kell
Végül még valamit: vannak emberek
Isten gondviselésében.
a
baptista
családunkban, akik azt mondMi történt ezzel az emberrel? Az
etióp egyházban azt mondják, hogy õ ják: a világon olyan nagy problémák
volt az elsõ hívõ keresztyén Etiópiában. vannak, hogy Istent nem zavarhatjuk
Ireneus ezt írta róla: A Szentlélek adott azzal, hogy egy bizonyos személynek
az etióp kincstárnoknak örömet, de megvan-e az üdvössége. Amikor az
bátorságot is és hatalmat is arra, hogy iraki háborúra, vagy a megoldatlan
hirdesse azt, amit elhitt.
izrael-palesztin helyzetre gondolunk,
Fülöp nem tudta, hogy mi történt vagy az európai muzlim militaristák
ezzel az emberrel. De az elsõ két évszá- megerõsödésére, vagy a darfuri gyilkoszadban tudták, hogy mi történt vele.
ságokra és éhségre... folytassam még a
Nem várom el azt, hogy meglássam listát? Isten aggódik és törõdik ezekkel
ebben az életben a szolgálatom minden a dolgokkal. Mert õ a szeretet és az igazgyülölcsét. Lehet, hogy majd a menny- ság Istene.
ben fogok meglátni belõle néhányat.
Ha ezek a dolgok nincsenek az imaNe szervezzétek túl magatokat a listákon, akkor nem Isten szíve szerinti
misszióban! Vethetitek a magot, öntöz- az életünk. De a mai igénk arra emlékezhetitek a magot, lehet, hogy az aratásban
is részt vehettek, de az 1Korintus 3 tet bennünket, hogy a világ nagy dolszerint Isten adja a növekedést. Nem gainak az összefüggésében is számít egy
tudjátok menedzselni a növekedést! embernek az üdvössége. Az igazán
Fontos ezt meglátni, ha arról beszélünk, missziós gondolkodású hívõk minderre
hogy milyen irányba vezet bennünket az nyitottak a szívükben. Nagy dolgokkal
is törõdnek, azonban egy személynek az
Isten.
üdvössége is fontos számukra.
Urunktól kapott feladatunk, az evanDavid Coffey, a BWA elnöke
gélium hírdetése során gyakoroljuk hát

MERRE VEZET BENNÜNKET JÉZUS KRISZTUS?
folytatás az 1. oldalról
magyarázkodott. Bizonyára megkérdezte az etióp: miért nem válaszol Jézus
Pilátusnak? A bûnösök helyében állt ott
Jézus. És a bûnös semmit sem magyarázkodhat Isten elõtt (Rm 3:19-20).
Esetleg annyit, hogy: bûnt követtem el
és nem vagyok méltó...
S még egy különleges személyes
üzenetet is közvetíthetett Fülöp. Az
eunuk Jeruzsálembõl tér vissza. Mózes
könyvei egyértelmûen elmondják, hogy
egy kasztrált embernek nincs helye az
Isten házában. Úgy jött el Jeruzsálembõl, hogy úgy érezte, hogy ott nincs
számára hely, kizárták õt mindenbõl.
Néhány lappal késõbb Ésaiás 56-ban
ezt olvassuk: Ezt mondja az Úr, ha a
heréltek megtartják szombatjaimat, azt
választják, ami nekem kedves, és
ragaszkodnak szövetségemhez, akkor
fenntartom nevük emlékét házamban és
falaimon belül, örök nevet adok nekik,
amelyet nem lehet eltörölni. Ez a Biblia
személyes alkalmazása a személyes
problémára. Abban a pillanatban, amikor ez a kasztrált ember hallotta ezeket a
szavakat, úgy érezte, hogy befogadták.
Az, akit mindig, mindenhonnan csak
kizártak, egyszerre úgy érezte, hogy
befogadták.
Velünk is megtörténhet, hogy azt
éreztetjük az emberekkel, hogy maradjanak kívül. Azt az érzetet keltjük bennük, hogy nagyon szenteknek kell
lenniük, hogy közénk tartozhassanak.
Az életük talán egy szemétdombhoz
hasonlít, s ha ezt elõször rendbe hozzák,
akkor majd befogadjuk õket. Azonban
az evangéliumnak a szívében az van,
hogy Jézus az, aki a szemétdombot
eltakarítja velünk.
Csodálatos dolog, amikor az Etióp
felismerte, hogy itt a víz, miért ne keresztelkedhetne meg? Csodálatos az,
amikor valaki felismeri, hogy befogadják. A szekér megáll, belép a vízbe és a
bûneit szimbólikusan elmossa a víz. A
kizárt ember befogadottá válik, szimbólikusan beoltják a szõlõtõbe.
Végül, a hatodik alapelv: Bizz Isten
gondviselésében (39.v.). A lélek elvitte
Fülöpöt, s tovább nem látta az etióp
kincstárnokot. Ki fogja tovább vezetni?
Ki fogja elvezetni õt egy baptista gyülekezetbe, ki ad neki majd egy János
evangéliumát?
Vannak az életben olyan pillanatok,
amikor az Istenre kell hagyatkozni.
Megtettük a saját részünket és a többit
Istenre hagyjuk.
Jól szervezettek vagytok, én is szeretem, ha szevezett vagyok. De nem

A MAGYAR BAPTISTÁK VILÁGSZÖVETSÉGÉNEK
TANÁCSÜLÉSE
2007. május 23-án Budapesten ülésezett a Magyar Baptista Világszövetség
Tanácsa. Az Egyesült Államokból Dr.
Herjeczki Géza (MABAVISZ elnök),
Magyarországról Dr. Mészáros Kálmán
(MABAVISZ alelnök), Mészáros Kornél
és Papp János, Erdélybõl Gergely István
(MABAVISZ alelnök), Borzási István,
Dr. Kovács József és Borzási Gyula

(MABAVISZ titkár), a Vajdaságból
Nyúl Zoltán, a Felvidékrõl Dóczé Bálint,
Kárpátaljáról Varga Attila és Cidor Lajos képviselték a magyar baptistákat.
Áhítattal kezdtük tanácskozásunkat.
Dr. Herjeczki Géza Filippi 1:12 alapján
kérdezte: dolgaink elõmenetelére vannak-e az evangéliumnak? Aztán együtt
imádkoztunk.

Balról: Mészáros Kornél, Borzási István, Cidor Lajos, Dr. Kovács József, Varga Attila,
Gergely István, Papp János, Dr, Herjeczki Géza, Nyúl Zoltán,
Dr. Mészáros Kálmán, Dóczé Bálint és Borzási Gyula.
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Tanácskozásunk elsõ részében a tagszövetségek képviselõi beszámolóira
került sor. Átfogó képet kaptunk így a
világméretû magyar baptista misszióról,
mely természetesen a Kárpátmedencében
koncentrálódik. Mivel a beszámolókat az
egyes szövetségek vezetõitõl hallottuk,
bízhatunk abban, hogy a legfrissebb információkat adtuk át egymásnak. Volt
okunk a beszámolók végén a hálaadásra
és a tárgyszerû könyörgésre is.
A missziónk számbavétele még egy
további lépéssel bõvült, amikor az ebédlõ
asztal körül ülve meghallgattuk az Ausztráliában szolgáló és éppen közénk érkezett Szlovák Tibor lelkipásztor és
felesége, Ági rövid beszámolóját a Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezetben
folyó missziómunkáról.
A Teológia étkezõjében elfogyasztott
ebéd után visszatértünk a tanácsterembe,
ahol a MABAVISZ-t érintõ szervezeti
kérdésekkel folytattuk tanácskozásunkat.
Jelenleg az Észak-Amerikai Magyar
Baptista Szövetség részérõl van a MABAVISZ elnök. A következõ elnök az
Erdélyi Magyar Baptista Szövetség részérõl lesz, a rotációs elv alapján. Borzási
Gyula helyett, aki nem vállalja tovább a
titkári tisztséget, más titkárt választottunk a következõ három évre: Papp
Jánost, az MBE missziós titkárát.
Szövetségünk hivatalos bejegyzésének ügyét vitattuk ezután.
Visszatekintettünk a MABAVIT III-ra
is. Megállapíthatjuk, hogy egy jó találkozó volt, bár nem volt tökéletes. Levon-

hattuk a tanulságokat. A MABAVISZ
Tanácsa köszönetet mond a MBE vezetõségének és további fõszervezõinek (Dr.
Karancsiné, Erika és Szilágyi Attila),
valamint a Debreceni Baptista Gyülekezetnek a MABAVIT III megszervezéséért és lebonyolításáért.
Röviden érintettük kiadványaink ügyét – Áhítat, Énekeskönyvek, újságaink.
Rövid és hosszú távú terveink között
említettük a tanácskozásaink esetleges
más-más helyszínû megrendezését – a
legközelebbit talán a Felvidéken. Kedvezõ fogadtatásra talált az amerikai
testvérek javaslata egy össz-magyar
lelkipásztor találkozóra, amit 2009-re
gondolunk megvalósíthatónak, magyarországi, vagy erdélyi helyszínen (Tahiban, vagy a Hargitán). A MABAVIT
IV-re várhatóan 2012-ben kerülhet sor,
egy találkozó-sorozatban, amit egy
központi záró alkalommal fejeznénk be,
valahol Erdélyben.
Herjeczki testvér megköszönte Varga
Attilának, hogy a kárpátaljaiak méltó
képviselõje volt éveken keresztül, valamint Borzási Gyulának, hogy a MABAVISZ kezdetétõl aktív munkása volt
szövetségünknek, az utóbbi években
titkári minõségben is. Hiányolni fogjuk
testvéreinket, áldást kívánunk további
életükre, szolgálatukra.
Tanácskozásunkat áhítattal zártuk,
melyet Dr. Mészáros Kálmán tv. vezetett
az ApCsel 15:12, 36 versek alapján.
Borzási Gyula
a MABAVISZ titkára

A tanácstagok egyik fele: az erdélyi, a dél- és a
felvidéki testvérek. Borzási Gyula tv. jegyzetel.
Gergely István testvér átveszi a legutóbbi
Evangéliumi Hírnök Erdélybe
küldendõ számait. Az ebédlõ
asztal körül, Szlovák testvérékkel bõvülve.

Baptista Imaház, az elõadó:
David Coffey
és a figyelmes hallgatóság

MISSZIÓS
KONFERENCIA
Debrecen, 2007. május 25-26
A világszövetségi tanácsülést követõ
napokban került sor a Magyarországi
Baptista Egyház Missziós Konferenciájára. Feleségemmel együtt én is részt
vehettem ezen, sõt, feladatot is kaptam a
szolgálatokból.
Péntek este a Kölcsey Központban
tartották a konferencia elsõ részét. A
bevezetõ köszöntések, majd az idei
Spurgeon díj átadásáról lemaradtunk,
illetve annak végére érkeztünk meg. David Coffey, a Baptista Világszövetség
elnöke, valamint Stumpf Jenõ, egykori
neves Kárpátaljai missziómunkás (posztumusz) kapta a kitüntetõ oklevelet.
A Vox Nova férfikar kiváló énekeivel
záródott az este elsõ fele.
A második rész középpontjában a
jeles vendég igei szolgálata lett volna, ha
nem kerül elé 3 igen jól felkészült
zenekar bemutatója. A program szerinti
idõpontnál egy teljes órával késõbb, este
9 óra után kezdhette Coffey testvér a
szolgálatát.
Messzirõl jött vendégtõl talán könynyebb elfogadni, ezért írom: missziós
konferencián nem kaphat ekkora hangsúlyt (és idõt) a hangszeres zene – mégha
magyar baptista is az a konferencia. S
hogy az igei szolgálat elõtt milyen zenét
hallgatunk, talán az se mindegy!
Zenészeink számára éredemes lenne
egy koncertet szervezni, ahol a hangsúly
a szép és jó és evangéliumi üzenetû zenén
lenne.
Másnap a teljesen megtelt baptita
templomban folytatódott a konferencia.
David Coffey testvér mindkét szolgálata
megragadó volt. A másodikat rövidítve
mi is közöljük mostani számunkban. HG

