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

A hálaadás kiemelkedõ helyet foglal
el a Szentírásban. Hiszen mennyiszer
mondjuk el magunknak is, de másoknak
is: “Áldjad én lelkem az Urat, és el ne
feledkezzél semmi jótéteményérõl.”
(Zsolt 103:2) És folytathatnánk tovább
az idézeteket, mert lényegileg mi is a
Bibliából vettük a jó példát, ezért emlé-
kezünk meg hálával Istenünk jótéte-
ményérõl.

Ezt tesszük, amikor hálaadónapra jön
össze az Úr népe templomokban, ima-
házakban. Az Igébõl vették a példát a
pionírok is sok évvel ezelõtt, mert ami-
kor munkájuk gyümölcsét Isten megál-
dotta, kezükbe vehették az elsõ frissen
sült puha kenyeret, akkor nem tudtak
másra gondolni csak arra, hogy hálával
megköszönjék, hogy áldás volt kezük
munkáján. Innen is ered a hálaadónap
megünneplése. Egybegyûlt a család a
hálaadásra, és nem csak azért, hogy
együtt fogyasszák el a finom turkey-t,
amit az anyuka készített az ünnep szép-
pé tevésére. De az is nagyon lényeges
volt, hogy az együtt fogyasztott vacsora
összekötötte a családot. Így emlékeztek
Isten áldására és így kötötték együvé
szeretetük által a családot.

Az idézett zsoltár buzdít minket a
hálára. Jóllehet a mennyben az angyali
seregek sokasága dicséri az Urat, mert
meg nem szûnnek azt mondani: “Szent,
szent a seregek Ura, Istene,” mégis neki
a legkedvesebb, ha az ember ajka nyílik
hálára.

Most is gondoljuk át, hogy mennyi
mindent kaptunk Istentõl. Ne legyünk
olyanok, mint ez a hálát adni képtelen
világ.

Sok ember talán ma is arra gondol,
hogy túl sok bántás, meg nem értés érte
ebben az évben, annyit küzdött, fára-

dozott, s ezért nehéz odaállni Isten elé
hálaadással. Pedig a nehézségek és fáj-
dalmak ellenére is szeret minket Isten,
mert Krisztusban Atyánk lett. Volt az
elmúlt évben betegség, halál, sok-sok
küzdelem. Olyan nehéz ilyen körül-
mények között hálát adni.

Éppen ezért szeretném felhozni
nagyszerû példának Noét. Õ családjával
együtt átélte az özönvizet. Va1óban
mindenüket elveszítették, a puszta
életük maradt meg csupán. De az özön-
víz után, amikor elhagyták a bárkát, Nóé
elsõ dolga az volt, hogy oltárt épített az
Úrnak, és ott áldozatot mutatott be
Istennek. Hálára nyílt az ajka, a keze
pedig dicséretre. Oltárt épít, pedig
nagyonis elképzelhetõ lett volna, hogy
családja tagjait szétküldi, hogy kém-
leljék ki a vidéket, mérjék fel, mit lehet
találni, van-e valami kis élelem, esetleg
gyûjtsenek egy kis giz-gazt, amivel
majd tüzelni lehet. Vagy egyszerûen
csak elküldi a családtagokat, hogy sé-
táljanak a friss levegõn és nyújtóztassák
ki elgémberedett tagjaikat. Mennyi min-
dent tehetett volna Noé, meg családja
tagjai... de neki az elsõ gondolata mégis
az oltárépítés volt.

folytatás a 3. oldalon
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HÁLÁVAL ÁLDOZOM
Hálával áldozom, mert szemem lát,
Fölmérni nem tudom e nagy áldást;
Köszönöm, Istenem,

Látásom, ép szemem,
S mind azt, mit énnekem kegyelmed ád.

Míg hálám száll feléd e nagy kegyért,
Bûnterhes lélekkel megyek eléd,
Mert bennem bûn terem,

Kísért a két szemem;
Ó, kérlek szüntelen tiszta szemért.

Megszentelt életet hadd kérjek én,
Segíts, hogy bûn fölött gyõzhessek én;
Nézzen rád két szemem, Vezesd az életem,
Igéddel szüntelen Te légy a fény!

Mike Károly  (BGyÉ 265)
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HÁLA
Uram, a szívem háladalba fog.
Megköszönök neked minden napot,
melyen szereteted érezhetem.
Minden parányifényt az életen.
Minden vigaszt sivatag út alatt.
Minden mosolygó, meleg sugarat.

Vihart ígérõk bár a holnapok,
Te vagy, aki a szívem biztatod.
Ha ma egy porszem-terhet hordozok,
talán Te holnap le is oldozod.
S hogy adjak hálát, hogy Te szüntelen,
amerre járok, ott vagy énvelem?

Minden kicsiny madárka énekét,
minden bajt, mert Hozzád visz közelébb,
minden egyes nyugalmas percemet,
tova suhanó minden felleget,
cseppecske boldogságot, örömöt:
ujjongó háladalban köszönök!

Minden egyes meleg tekintetet.
Minden egyes virághintõ kezet.
Minden testvérszívet, felém verõt:
közösen hívó, hordozó erõt ...
Mindezt az üdvöt itt és odafönn:
köszönöm! - Mindörökké köszönöm!

Túrmezei Erzsébet fordítása

Áldjad én lelkem az Urat!
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Alapítva 1981-ben

lap mellett. Itt, Amerikában, különösen is
novemberben jól tudjuk, hogy minden
szavazat számít.

Ha vannak elõfizetõk, miért kell
akkor még támogatni is a lapot? - kér-
dezik idõnként testvéreink. Az elõfi-
zetésekbõl soha nem lehetett elõállítani
az Evangéliumi Hírnököt. Sem 1908-
ban, sem 1958-ban, sem ma. De nem
létezik olyan etnik újság, amelyik nem
szorul anyagi támogatásra. Az alacsony
példányszám az egyik oka annak, hogy
támogatni kell a lapot. Ezen sokat nem
tudunk változtatni, hiszen lapunkat az

Észak-Amerikai Magyar Baptista
Szövetséghez tartozó gyülekezetek szá-
mára adjuk ki. Ez pedig egy meghatá-
rozott, nem túl nagy kör. Magyarországi
és erdélyi olvasóink bõvíthetik még ezt a
kört, de onnan kevesen vannak tényleges
elõfizetõk, többségük ajándék példányt
kap. Természetesen annak is örülünk,
hogy egyáltalán érdeklõdõ figyelemmel
várják, olvassák lapunkat az óhazában is.

Egy másik oka a támogatás szüksé-
gességének a postai árak folyamatos
emelkedése.

Most értem oda, hogy arról írjak, hogy
miért adjuk ki az Evangéliumi Hírnököt,
hogy mi a célja, küldetése?

Az Evangélium, az örömhír terjesz-
tése a legelsõ feladatunk. Az evangé-
lium terjesztése idõhöz, helyhez és nyelv-
hez kötõdik. Azért adunk ki magyar
baptista újságot Amerikában 2008-ban is,
mert szövetségünk magyar baptista
gyülekezetekbõl áll, ahol nagyobbrészt
anyanyelvünkön folyik a szolgálat.

Gyülekezeteink összetartozását is
munkálja lapunk. Közös feladataink és
lehetõségeink, közös gondjaink és örö-
meink szólalnak meg ezeken az oldala-
kon és kötnek össze bennünket a közös
könyörgésre, vagy segítségnyújtásra.

Az Evangéliumi Hírnök minden
magyar baptista testvérünk lapja is
egyúttal, bárhol is éljenek olvasóink.
Természetesen elsõsorban a szétszórt-
ságban élõ magyarságra gondolunk,
azután a Magyarország határain kívül
szorult magyarokra, de az óhazában
élõkre is. Ma már bizonyos értelemben
nem léteznek a határok. New York, Mel-
bourne, Szabadka, Nagyvárad, Budapest
- ugyanazon a földgolyón helyezkedik el,
ugyanolyan gyorsan elérhetõ e-mailen és
telefonon mindenki, legföljebb a repü-
lõgép útja hosszabb, vagy rövidebb (és
fõleg drágább). Akivel akarunk kap-
csolatot tarthatunk - testvérek lehetünk és
vagyunk is. (szerkesztõ)

IRODALMI NAP
November második vasárnapja ha-

gyományosan Irodalmi Nap a szövet-
ségünk gyülekezeteiben. Éppen most
találtam rá a nap eredetére: az 1925-ös,
New Brunswickban tartott közgyûlésen
határozták el, hogy ezután “minden év-
ben irodalmi napot tartanak ország-
szerte.”

Eredeti célja az volt ennek a napnak,
hogy felhívja a figyelmet a szövetségi
lapra, az Evangéliumi Hírnökre. Többek
között lehetõséget ad egy ilyen nap arra,
hogy elõfizessenek rá a testvérek és
fõleg, hogy támogassák anyagilag a lap
megjelenését. Tulajdonképpen ma is
ugyanúgy szükség van mind kettõre.

Vagyis, hogy elõfizetõket találjunk a
lapra, hiszen ELÕFIZETÕK NÉLKÜL
NEM LÉTEZIK ÚJSÁG. Az elõfizetõk
nem csak az elõállítási költségekhez
járulnak hozzá.

Elõfizetésével minden egyes olvasó
azt adja a szerkesztõ és a szövetségi
vezetõk tudtára, hogy szereti a lapot és
kívánja annak további megjelenését.

Bizonyára észrevette már a kedves
olvasó, hogy a szerkesztõjük nem túl
gyakran idéz levelekbõl, melyek a lapot
méltatják, vagy elmarasztalják. Pedig
lehet, hogy hasznos lenne.

Néha eljut hozzám is egy-egy levél a
subscription manager (elõfizetéseket
bonyolító) testvérhez érkezettek közül. A
bátorító levelek és a rendszeresen és
pontosan érkezõ évenkénti megújítások
és az új elõfizetések megelevenítik,
bátorítják a lap munkatársait: Fûr Béla
lapkezelõt, aki feleségével, Anikóval
együtt végzi ezt a munkát és a szerkesz-
tõt, Herjeczki Gézát. Szomorkodunk,
amikor egy-egy idõs testvér halála után
nincs a családban senki, aki átvenné,
folytatná az elõfizetést. Szomorkodunk,
amikor valaki pl. azzal mondja le az
elõfizetését, hogy nincs ideje elolvasni.
Testvéri módon haragszunk olyankor,
amikor a postás visszahozza a lapokat,
hogy elköltözött, vagy nem közvetíthetõ
a lap - mert ilyenkor 80 centet fizetünk
minden visszahozott lapra. Milyen egy-
szerû lenne, gondoljuk, egy telefon-
hívással, vagy egy levelezõlapon értesí-
teni a lapkezelõt a
címváltozásról.

Nos, ha leszámít-
juk a szubjektív szo-
morkodást, meg az
örömöt, akkor meg-
marad az a tény, hogy
minden elõfizetés
egy-egy szavazat a
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Fölteszek egy-két kérdést. Mit csi-
nálnánk, ha esetleg egy földrengés miatt
összedõlnének elõttünk és mögöttünk a
házak, sõt látnánk összedõlt templomo-
kat is, da valami nagy kegyelem folytán
a mi kis templomunk, imaházunk nem
dõlt össze, és mi is megmaradtunk? Mi
volna ilyen esetben az elsõ dolgunk?
Lenne egy is közülünk, aki letérdelne az
udvaron és hálát adna? És ha a mi
házunk is összedõlt volna? Meg tudnánk
köszönni a rosszat is Atyánknak? Volt-e
hála a szívedben azért, mert valamit
nagyon kérték az Urtól, és Õ megadta,
de akkor is, amikor nem adta meg?

Könnyû megköszönni a jó egész-
séget, de ha Isten néha-néha megfenyít,
zúgolódás van benned. Már nem tör fel
szívedbõl a hála az ég felé. Akkor lesz
hálád igazán teljes, ha a rosszért is hálát
tudsz adni, és mindenek fölött ez lesz
életedben az elsõ. Ezért említettem meg
a hála kiemelkedõ személyeként Noét,
mert õ ezt tudta cselekedni. A sötét éj-
jelek és a zsúfolt bárkában töltött hosszú
napok után adott neki Isten ismét életet,
termõ földeket... Életet, tavaszt, nap-
fényt adott, és különösen a Golgotát,
ahol Jézus vére kifolyt értem is. Ez volt a
mennybõl áradó csodás szeretet.

És még mennyi mindent is fel kellene
elsorolnom, hogy a hálánk teljes és
értékes legyen, hogy amikor jó Atyánk
elé kell állanunk, akkor úgy jelenjünk
meg elõtte, mint mindenért hálás,
megváltott gyermeke. Így ünnepeljünk
és így emlékezzünk most is!

Dr. Viczián János

Szükség van arra, hogy “hírdessük az
Urat amíg eljön; -alkalmas és alkalmat-
lan idõben!” Tehát, mindig! Ha beszé-
lünk, ha élünk, NÉKI éljünk! Az 51.
Zsoltár 17. verse mondja ezt: “Uram,
nyisd meg az én ajkamat, hogy hirdesse
szájam a te dicséretedet!”

Mikor látjuk a körülöttünk élõket és
tudjuk, hogy Istent nem ismerve élik le
életüket, legyen ez az említett Ige az aj-
kunkon. Ne csak a panaszkodásra nyíljon
ki a szánk az jön magától is, arra nem kell
Istent kérni. Dicsérjük Õt a megváltá-
sáért, kegyelméért, jóságáért. Mondjuk el
egymásnak is, hogy milyen csodálatos és
nagy dolgokat tett velünk az Úr! Legyünk
olyanok, mint András, aki Pétert az õ test-
vérét vezette Jézushoz. Nyissuk meg
füleinket és mondjuk azt, amit Sámuel
mondott: “Szólj Uram, mert hallja a te
szolgád!” (1Sám 3:9) Legyünk készek
meghallani azt, amit az Úr közölni akar
velünk, hogy mi megmondjuk mások-
nak. Õ munkálkodni akar rajtunk keresz-
tül. Legyünk olyan szolgák, akiket min-
dig munkában talál az Úr! Egyszer valaki
azt jól mondta, hogy a keresztyén hívõ
ember soha nem megy nyugdíjba!

“A hit hallásból van, a hallás pedig ls-
ten ígéje által.” (Rm l0:17) Tehát le-
gyünk buzgók mondani és élni az Igét.
Így van a Lukács Evangéliuma 10. rész 2.
versében megírva: “Az aratni való sok,
de a munkás kevés; kérjétek azért az ara-
tásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az
Õ aratásába.” Az ígébõl látjuk, hogy az
Úr küldi a munkásokat.

Egy másik ígeszakaszban pedig ezt
mondja: “Nálam nélkül semmit nem
cselekedhettek.”

Nem azért dolgozunk, munkálkodunk,
hogy jutalmul üdvösséget nyerjünk - azt
Krisztus végezte el értünk- hanem hálá-
ból, azért amit velünk cselekedett az Úr!
Adunk abból a sok jóból amivel az Úr
elhalmoz bennünket napról-napra. “Mert
mid van, amit ne kaptál volna, és ha van,
mit dicsekszel.”

Faulkner Terézia

Faulkner Terézia misszionárius test-
vérnõ Ardsley, PA-ban él. Májusban töl-
tötte 85-dik életévét. Szeretettel köszönt-
jük õt, további jó egészséget kívánva!
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THANKSGIVING DAY
brings us into the season when we

ought to pause and try to “count our bless-
ings.” Are you ready?

You say, it’s an impossible task? Right
you are! There is no beginning or end to
it. Nevertheless, we ought to try. To start
us out, here are some questions at ran-
dom.

Are you well? Are your children and
grandchildren well and healthy? Do you
still have comfort and enjoyment in your
living quarters? Do you have a share of
responsibility of your own, an area of in-
fluence? Are you still free to think, plan,
dream dreams, make choices, worship
God? Did you face as well as overcome
problems this past year? Are you better,
are you wiser? Have you learned to be
more charitable to others? Are you
saved? Are you a growing, dedicated
Christian?

The more of these and like questions
you can answer in the affirmative, the
more reasons you have to be thankful.
Then, perhaps, you and I should join the
Psalmist in saying: “Bless the Lord, o my
soul; and all that is within me, bless His
Holy Name." Psalm 103:1

Dr. Ladislau Biro (1986)

Áldjad én lelkem az Urat!
folytatás az 1. oldalról

With the melting away of the infa-
mous Iron Curtain, the people of Hungary
and Hungarians living in the neighboring
countries experience the joy and chal-
lenges of freedom. Dr Billy Graham was
instrumental not only in bringing about
these positive changes but also in prepar-
ing us spiritually for the new opportuni-
ties facing us today. His first visit in Hun-
gary (1977) was a breakthrough of histor-
ical proportions.

On his 90th Birthday we give thanks to
God for Dr. and Ruth Graham, and pray
that his remaining days will be filled with
the blessings of the Lord, in whose ser-
vice he became a friend to us, Hungari-
ans.

Happy Birthday, Dr. Graham!
Hungarian Baptist

Convention of North America

SOK AZ ARATNI VALÓ

Itt van az Õsz. Elmúlt a nyár, a nagy
meleg. Jó lett volna ha elraktározhattunk
volna belõle a hidegebb napokra. De nem
lehet, minden idõszaknak meg van a
szépsége, célja. Életünk minden dolgát az
Úr irányítja. Tavasszal vetünk, hogy
õsszel arathassunk. Ha nincs vetés, nem
lesz aratás sem. János 4:35-ben ezt
olvashatjuk: “Emeljétek fel szemeiteket,
és lássátok meg a tájékokat, hogy már
fehérek az aratásra.”

Mit lássunk? A Világot, az emberisé-
get... Mert már készek az aratásra... Az Úr
Jézus elfogadására - vagy elutasítására!

Hirdetni kell az Evangéliumot!
Sokan csak káromkodás útján említik

vagy hallják meg lsten nevét. Emeljük fel
szemeinket és lássuk meg, hogy sokan
nem az igazi Krisztust ismerik. Hanem
azt akit a tévtanítok mutattak be nekik.

Dr. Billy Graham preaching in Hungary
at the Tahi Baptist Camp, Sept 4, 1977.


