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

séges kezekben, megalázva, meghur-
colva; amikor megrendülve kellett
nézniük hogyan ítélkezik fölötte az
ármánykodó papság, a római hatalom
gerinctelen képviselõje s a felbõszült
csõcselék; amikor testükben érezték a
megfeszítés fájdalmait, s tehetetlenül
bámulták hogyan veszik le a keresztrõl
és temetik el titkos tanítványok szeretett
Mesterük megkínzott, élettelen testét,
rájuk döbbent a fájdalmas felismerés,
hogy az eltemetett Jézussal hitük is
sírbaszállt. Meghalt Jézus, s azért a
könyörtelen logika kényszere alatt
átadják magukat annak a megrendítõ
tételnek, hogy Jézus nem Isten, nem
Isten Fia. Az elhantolt Jézussal együtt-
halt a tanítványok Krisztusba vetett hite
is. A kiábrándult, hitükben megrendült
tanítványokat aztán senki se keresse
Jézus sírjánál.

De jól van ez így! Isten az emberi
gyarlóság eme dicstelen kilengését is
javunkra fordította. A tanítványok
hitbeli megingása ékes bizonyíték, hogy
õk nem voltak hiszékenyek, hanem
megfontolt, reálisan gondolkodó em-
berek, akiknek bizonyságtétele tisztele-
tet igényel. Hitük megdönthetetlen
tényeken kellett, hogy nyugodjon. Istent
tapasztalati tények alapján és isteni
sugallat nyomán fedezték fel Krisz-
tusban. De hitük, habár csak ideigle-
nesen, így is megroppant. Minden re-
ménységüket kettétörte a kereszt és a sír.
Õk voltak azok, akik Krisztus sze-
mélyével kapcsolatban a halál fogalmát
mindég elviselhetetlennek találták.
Jézus ígéreteit, hogy harmadnapra fel
fog támadni alig bírták figyelembe
venni. Jézus ellenfelei komolyabban
vették ígéretét, mint a tanítványok.
Azok az odarendelt katonák révén jelen
voltak a sírnál, hogy a feltámadást, ha

netalán megtõrténne, ha lehet, mega-
kadályozzák; a tanítványok távol ma-
radtak, mert Jézusnak a feltámadásra
vonatkozó tanítását soha nem voltak
képesek megérteni.

Igaz, hogy a feltámadás napján, kora
reggel, kegyes asszonyok útban voltak
Jézus sírja felé. De õk sem azért, hogy
szemtanúi legyenek Jézus gyõzelmé-
nek, hanem hogy keneteikkel végtisz-
tességet adjanak s még egyszer megsi-
rassák szeretett Mesterüket. Lépteiket
az aggodalom kisérte s nem a feltá-
madás iránti hit. Aggasztotta õket, hogy
ki fogja elhengeríteni nekik a követ a
sírbolt szájáról?

Mindezek ellenére Jézus nem maradt
a sírban! Feltámadt, emberi segítség
nélkül. Feltámadt, ahogy ígérte, harmad
napra. Feltámadt anélkül, hogy egy
lélek is hitt volna a feltámadás lehetõ-
ségében.

Pál apostol az “evangéliumát”, amit
hirdetett, így összegezi: “ ... Krisztus
meghalt a mi bûneinkért... eltemettetett
és... feltámadott a harmadik napon...”
(1Kor 15:3,4). Hogy Jézus meghalt, az
egy minden kétségen felül álló tény. A
testi, lelki gyötrelem és bûneink terhe

Amikor az elsõ húsvét napja bekö-
szöntött nem volt ujjongás, ünneplés,
diadalmas örömnyilvánítás Jézus me-
güresedett sírja körül. Hiányzott az
ünneplõk ujjongó, hálátzengõ tömege.

Egy árva lélek sem várta dobogó
szívvel a bûnösökért önmagát feláldozó
Jézus diadalmas feltámadását a sírból.
Sem tanítvány, sem Izrael vénei, sem a
farizeusok képviselõi, sem Mária, Jézus
anyja, sem barát, sem ellenség nem
mutatkozott Jézus sírja körül az oda
rendelt római õrségen kívül a feltá-
madás elsõ dicsõ napján.

Ne kérdezzük, hogy hol voltak azok,
akiket Jézus tanítása lebilincselt, kiket
Jézus csodái ámulatba ejtettek, akik
parancsára meggyógyultak, szavára
feltámadtak! Kérdezzük inkább, hogy
hol voltak a tanítványok, akik éveken át
Jézussal jártak s keltek?

Az apostolok csak napokkal elõbb
szilárdan hitték, hogy Jézus Isten egy-
szülött Fia, akinek hatalma van be-
tegeket gyógyítani, halottakat feltá-
masztani és a természet erõivel ren-
delkezni. Jelenlétében érezték, hogy
Isten van velük. Jézus volt mindenük.

Azonban meglepõ gyorsasággal
mindez rombadõlt. Amikor látták a
teljhatalommal rendelkezõ Jézust ellen-
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Alapítva 1981-ben

Az Evangéliumi Hírnökre a terve-
zettnél jóval több idõt fordítottunk.
Némelyek újra kezdeményezték, hogy
vegyük ki a második oldalról az „A Kürt”
logót. Egyébként 1991 márciusa óta van a
lap második oldalán ez a mini logó.
Szövetségi döntéssel azért került oda,
hogy az Evangélium Hírnökkel egyesült
A Kürt emlékét õrizze. Még ennél is
hosszabban foglalkoztunk azután a
magas postai kiadásokkal és annak
kapcsán az ingyenesen küldött példányok
kérdésével. Minden gyülekezetünknek
küldünk 10-12 példányt missziós ter-
jesztésre; tengerentúlra ennél lényegesen
többet, különösen is Erdélybe és Magyar-
országra. Ennek a gyakorlatnak a fenn-
tartásáról, illetve megszüntetésérõl szól-
tunk pró és kontra.

Mindezek után pénztárosunk – Dre-
scher Lajos testvér átfogó ismertetést
adott szövetségünk anyagi helyzetérõl.
Ez a jelentés a negatív számok ellenére
(szövetségünk befektetéseit is érinti ter-
mészetesen az ország-világ gazdasági
krízise) reményt keltõ volt. Rosszabbra
számítottunk.

2. Vissza és elõre néztünk: hálát ad-
tunk a 100 éves évforduló eseményeiért
és megterveztük a következõ év kö-
zösségi alkalmait.

A kiváló centenáriumi rendezvé-
nyek, s az azokhoz kapcsolódó rámai
nemzetközi ifjúsági táborozás után kicsit
csendesebb lesz ez az évünk. Legkö-
zelebbi közös alkalmaink:

3. Elkészítettük a közgyûlés elé bo-
csátandó költségvetést, ami a tavalyinál
25%-al kevesebb pénz felhasználását
teszi lehetõvé.

A gyülekezeti küldöttek „hazaviszik”,
vagyis ismertetik a gyülekezetükkel az
Évközi döntéseit és javaslatait.

folytatás a 4. oldalon

Évközi Gyûlés
Palm Bay, Florida,

2009. március 20-21

Volt idõ, amikor minden évközi
gyûlésünket Palm Bayben tartottuk, az
egykori Bethesda Otthonban. Az „Ott-
hon” ugyan már nem létezik – az ismerõs
épületekben a „Bethesda On Turkey
Creek Retirement Community” él -, a
Palm Bay-i Bethesda Gyülekezet még
igen aktívan mûködik az otthonhoz épí-
tett templomban, aminek használatához
törvényes joga van.

Amikor Kish Etelka meghívását
elfogadtuk, temészetesen senki sem
gondolta, hogy egyúttal a gyülekezet
egykori pásztorának, dr. Bíró László
testvérnek a temetése is akkor lesz. De
így történt. A temetéssel kapcsolatban
lapunkban több írást is olvashatunk,
mindkét nyelven.

A Végrehajtó Bizottság tagjainak
nagyobb része már csütörtök délután
megérkezett így Végrehajtó Bizottsági
ülést tartottunk késõ este Kish testvérnõ
otthonában (a péntek délelõtti helyett, a
temetésre ugyanis 11 órakor került sor).
Ezen kívül még pénteken este is tanács-
kozott ez a bizottság.

A Missziós és Jótékonysági Bizottság
gyûléseire az imaházban került sor
péntek délután és szombaton egész nap.

Kik is hivatalosak a szövetségünk
Missziós és Jótékonysági Bizottsága
gyûléseire? A szövetség gyülekezetei
két-két testvért delegálnak a bizottságba
– õk a bizottság szavazó tagjai. Az aktív
lelkipásztoraink tanácsadóként vesznek
részt a tanácskozásban. A bizottság
vezetõje a szövetségi alelnök. A szövet-
ség választott tisztségviselõi hivatalból
tagok. Részt vett még a gyûléseken a
nõszövetségi és ifjúsági elnök is. Össze-
sen 21-en alkottuk ezúttal a MJBi-
zottságot.

Mirõl folyt a tanácskozás?
1. Áttekintettük szövetségünk misszi-

ómunkáját és anyagi helyzetét.
Meghallgattuk a gyülekezeti kül-

döttek beszámolóit és imádkoztunk
gyülekezeteink szolgálatáért. Hála az
Úrnak, ezek a beszámolók kivétel nélkül
eleven gyülekezeti életrõl tanúskodtak.
Még akkor is, ha gyülekezeteink lét-
száma nem nagy, s ha anyagi gondok (pl.
a gazdasági válság következtében ben-
nünket is érintõ munkanélküliség) jelent-
keznek is. Természetesen imádkoztunk a
lelkipásztor kereséssel-hívással foglal-
kozó gyülekezetekért is (Torotó, Mel-
bourne és New York).

CENTENNÁRIUMI
ÜNNEPÉLY

8 DVD-bõl álló sorozat

Ára $30 + postaköltség ($2.87 USA,
$3.81 Kanada, $8.65 tengeren túlra)

Megrendelhetõ a chicagói
gyülekezet internetes oldalain

vagy postai úton:
Tihamer Kulcsar

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

Csekket Hungarian Baptist Church
of Chicago névre kell kiállítani.

Ott volt az ünneplõkkel a
jubileumon?

Nem tudott rész venni rajta?
Rendelje meg a DVD sorozatot!

NÕI CSENDESNAPOK
2009. Szeptember 11-13

Willow Valley, Lancaster, PA
Téma: Állhatatosan a post

modern korban
Elõadó: Bálint Pálné Ibolya,

Kolozsvár

Érdeklõdni lehet:
Kulcsár Annamária: 1.646.678.2621

Torma Erzsébet: 1.718.637.1320

Tavaszi ifjúsági találkozó:
Alhambra, május 22-24.

Közgyûlés:
Rámai Tábor, július 3-5.

Nõi csendenapok: a New York-i
testvérnõk rendezésében,

szeptember 11-13.

Õszi ifjúsági találkozó:
Torontóban, az új lelkipásztor

beiktatásával egyidõben,
október 9-11.
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alatt szíve szakadt; ezenfelül a római
katona dárdájának egy jól irányzott
döfése átjárta nemcsak oldalát, hanem
minden bizonnyal megtört szívét is.
Meghalt! Jézus maga helyezte lelkét az
Atya kezeibe; meggyötört testét meg
gondos kezek fektették a sírba. Elte-
mettetett! Mégis felvirradt a húsvét! A
sír még testét sem bírta sokáig fogva
tartani. Elõször az üresen maradt sír,
azután Jézus sorozatos megjelenése bi-
zonyította és hirdette, hogy a Megfe-
szített él! Feltámadott!

Akik a tényeket realitással mérle-
gelik állítják, hogy Jézus Krisztus
feltámadása egy megdönthetetlen
alapokon nyugvó történelmi tény.

Kell-e meggyõzõbb bizonyíték a
feltámadás igazolására annál, amit az
apostolok életében beálló gyökeres
átváltozásban találunk? Õket Jézus
szenvedése és halála ténye az ember
által elérhetõ kiváltság és felmagasz-
taltatás tetõfokáról sújtotta le a remény-
telenség feneketlen mocsara mélysé-
gébe. Mert tudnunk kell, hogy övék volt
az a páratlan kiváltság, hogy õk nem
csak hallottak a “testté lett Ige”, a min-
denség Teremtõje és Ura, Jézus Krisztus
felõl, hanem látták is az Õ dicsõségét,
mint “az Atya egyszülöttjének dicsõ-
ségét” (Ján 1:14), és Vele éveken át
együtt éltek, jártak s keltek.

Éppen úgy, ahogy ebbõl a szédítõ
magasból egyedül a Jézusnak, Uruk és
Mesterüknek keresztrefeszítése és ha-
lála volt képes õket hitvesztettekké ten-
ni, megújulásuk és hithez jutásuk hason-
lóan egyedül csak Jézusnak, Mesterük-
nek dicsõséges feltámadásával magya-
rázható meg. A síron és a halál fölött
gyõzedelmes Jézus sorozatos megje-
lenése az Övéi kõrében tette örökre
megrendíthetetlenné az apostolok hitét.

Krisztus feltámadott! Tehát nem
“hiábavaló a mi prédikálásunk”; nem
“hiábavaló a ti hitetek”; nem vagyunk
“Isten hamis bizonyságtevõi”: a “halot-
tak” is feltámadnak; “bûneitektõl” meg-
tisztít Krisztus vére; “akik Krisztusban
elaludtak” nem vesztek el! “Krisztus
feltámadt a halottak közül, zsengéjük
lõn azoknak, kik elaludtak . . . Elsõ
zsenge Krisztus; azután akik a Krisztu-
séi, az Õ eljövetelekor” (Lásd 1Kor 15:
14-23). Halleluja!

A cikk elõször az Evangéliumi Hír-
nök 1977. április 1-i számában jelent
meg.

3. oldal

DR. BÍRÓ LÁSZLÓ
1907 – 2009

Dr. Bíró
László nyu-
g a l m a z o t t
lelkipásztor
testvér 101
éves korában,
március 6-án
hallotta meg
a hazahívó
szót Urától,
akit hosszú
életén át hû-
ségesen szol-
gált.

Bíró László Magyarországon szüle-
tett, Nagyváradon, 1907. június 2-án.
Életét kora ifjúságában átadta a Meg-
váltónak, sõt a szolgálatnak is. 17
évesen a Louisville, KY-i Déli Baptista
Teológiai Szeminárium hallgatója, ahol
megszerezte a Teológia Mestere, majd a
Philozófia Doktora címû diplomát.
1935-ben visszatér Erdélybe, ahol a
Bukaresti Teológiai Szeminárium taná-
ra lett. Még ab-
ban az évben lel-
kipásztorrá a-
vatták. 1936-
ban a Kolozsvá-
rott újra alakult
Ifjúsági Szövet-
ség elnökévé,
1938-ban pedig
a Romániai Ma-
gyar Baptista
Szövetség elnö-
kévé válasz-
tották meg.

Szövetsége
képviseletében
1939- ben újra
az Egyesült Ál-
la mokba utazott
(az Atlantai
Baptista Világkongresszusra). A II. Vi-
lágháború miatt nem ment vissza Romá-
niába, hanem az Újvilágban maradt.

Amerikában két angol nyelvû gyüle-
kezetet pásztorolt, majd 1971-tõl elfo-
gadta a Palm Bay-i Bethesda Baptist
Church – két nyelven szolgáló gyüle-
kezet – lelkipásztori tisztségét; innen
ment nyugdíjba 1989-ben. Az utóbbi 20
évben is aktív résztvevõje és gyakori
igehirdetõje volt a gyülekezetnek. A
szövetségi munkából is kivette részét,
többféle tisztséget is betöltve. Az Ott-
honban rendezett évenként ismétlõdõ
gyûléseket rendszeresen látogatta,
gyakran házigazdája is volt azoknak
(mint például az 1978-as gyûlésnek –
lásd fénykép).

AZ ELSÕ HÚSVÉT
folytatás az 1. oldalról ÁHÍTATOS PERCEK

Legutóbb Kish Ernõ testvér teme-
tésén (2007. november 9) találkoztunk
vele, s hallottuk visszaemlékezését-
tanítását. A temetés után otthonába is
meghívta szövetségünk vezetõit. Most
az õ koporsóját álltuk körül kegye-
lettel.

Gyászolják: felesége Katalin, négy
gyermeke, 10 unokája és 4 dédunokája;
gyülekezete, szövetségünk és a világ-
méretû magyar baptista közösség.

Temetésére március 20-án került sor
a Palm Bay-i Bethesda Baptist Church
templomából. A gyászistentisztelet
méltóságteljes volt. Az Úr egy külön-
legesen hosszú idõt kapott szolgájára
emlékeztünk és hálát adtunk érte. Ott
volt a rokonság, a gyülekezet – Bíró
testvér egykori gyülekezete, magyarok
és amerikaiak, és ott volt a szövetsé-
günk, az Észak-Amerikai Magyar Bap-
tista Szövetség vezetõsége és gyüleke-
zeteinek képviselõi.

Denzel Alexander helyi lelkipásztor
amerikai és magyar módra vezette le a
gyászistentiszteletet, szót adva elõször
is a családnak – mind a négy gyermeke

visszaemlékezett az édesapára; egy
dédunoka is -, majd a szövetségünk
részérõl Szabó István testvér szólt, s
felolvasta a Magyarországi Baptista
Egyház és a Romániai Magyar Baptista
Szövetség elnökeinek levelét. Kulcsár
Sándor elnök testvér igehirdetése fe-
jezte be a temetés imaházi részét.

A temetõkertben egy közös karé-
nekszám után a 23-dik zsoltárt olvasta
fel Alexander testvér, majd imádkozott.
Azután ott hagytuk a koporsót, az
elhantolás késõbb történt meg.

Hálát adunk az Úrnak Bíró testvér
hosszú és hûséges szolgálatban telõ
életéért. Emlékét megõrizzük.

Herjeczki Géza

Szövetségünk képviselõi az özveggyel Bíró testvér koporsója mellett.
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vezte és bonyolította az Évközit. Bíró
Janka testvérnõ segített azonban a sütés-
fõzésben, neki is köszönjük. Köszönjük
azután a Palm Bay-i testvéreinknek is a
vendéglátást – többen otthonaikba fo-
gadtak bennünket. Az Úr áldja meg a
gyülekezet életét, szogálatát.

Gyülekezeti képviselõk: Alhambra:
Balla Zsigmond és dr. Szenohradszki Já-
nos; Chicago: Lukács János és Szabó
István; Cleveland: Lakatos Csaba és
Veres Sándor; Detroit: Herjeczki Éva és
Mikó Tibor; New York: Kulcsár Sándor
és Kulcsár Alex; Palm Bay: Kish Etelka
és Esther Playler; Santa Monica:
Hunter Vadász János és Márta; Toronto:
Bákai István és Szegedi Ervin; valamint
néhány szövetségi tisztségviselõ, lelki-
pásztor és VB tag: Drescher Lajos, Pintér
Zoltán, Kulcsár Sándorné, Gerstner Kor-
nél és Herjeczki Géza (a biz. vezetõje).
Az alsó képen mindenki rajta van. HG

Edward Taylor:

112. ELMÉLKEDÉS
2Kor 5,14

HA EGY MINDENKIÉRT
MEGHALT…

Uram, jó vagy! Jóság hol volna több?
Meghalsz értem! Hát benned ért a vég?

Halálom nyila mért téged ütött?
Míg szállt felém, elé álltál te épp?
Magadra vontad halálom nyilát.
Hogy náladnál ne szállhasson tovább?

Értem haltál meg, s drága éltedet
Ekképp halálom szakasztotta meg?

S végsóhajodban halva reszketek,
Hogy üdvtörvényed részese legyek?
Ha egy halt mindért, úgy más nem marad:
Haljon mind, s légyen haláltól szabad.

A fénylõ Törvény íjáról eredt meg
A végtelen tüzes, ádáz nyila.

Téged sújtott, fejét az embereknek.
Holtodra sugárzik, Emberfia,
Holtuk, hiszen tebenned halt halál az,
Mint az enyém, kit a bûnbõl kiváltasz.

Mily drága kép: halálom ott enyészik
Sírodban, mélyen föld alatt, Uram.

Bõre nincs már, dögként lefosztva végig.
A kegyelem döfte halálosan.
Nem rémít szentek lakta partokat,

Nem zord a Halál: árny, mely szót fogad.

Hazug a festõ: a szent oszlopok
Hamis Halál-képmással ékesek!

Csupasz szemüreg, váz-csont, csonka fog,
S merev kar: a rémisztõ tenyerek
Homokórát meg ásót tartanak:
Emez a föld mélyeibe mutat.

De hisz fullánkja nincs, élte oda.
Csak a hitetlen hõköl vissza tõle,

Szentek útján mint árny suhan tova,
Megtisztult arccal veszi õket ölbe,
És altatódalt énekel nekik,
A boldog Úrhoz küldi lelkeik.

Add, Uram, hogy halálom, végzetem,
Bûnöm tetemét sírod lapja födje,

Lelkem már tiszta eztán hadd legyen,
Oldozz fel e terhektõl mindörökre,
Él a törvény; s fejem fölvetve már,
Kimondom: meghalt a Bûn s a Halál.

Bárdos László fordítása

Vasárnap a Palm Bay-i Gyülekezet
istentiszteletén vettünk részt. Magyar
bibliaórával kezdik testvéreink a vasár-
napokat, reggel 9:15-kor. Ezúttal tõlünk
várták a szolgálatokat. Az általunk
használt vasárnapi iskolai textust olvasta
fel Herjeczki testvér és a fél óra alatt a
jelen lévõ lelkipásztorok és még néhány
testvér magyarázta az igét a közel 30
magyar testvérnek.

Az istentisztelet, mint ahogy a pénteki
temetés is, angol nyelven folyt. Denzel
Alexander helyi lelkipásztor testvér pré-
dikációja a próbák között is gyõzedelmes
élet lehetõségérõl szólt. Hagyományosan
összevont énekkar szolgál ilyenkor, amit
Kish Ernõ testvér szokott vezetni; sajnos
õ már több mint egy éve nincs közöttünk;
Szabó István testvér helyettesítette õt.

Végül szeretném megköszönni min-
dannyiunk nevében Kish Etelka testvérnõ
szolgálatát, aki majdnem egyedül szer-

KIPLING, SASK

VALÓBAN ?

ÉVKÖZI GYÛLÉS - folytatás a 2. oldalról

Képek a Palm Bay-i gyülekezet-
rõl (vasárnap reggel) és a bizott-

sági tanácskozásainkról.
Fotó: dr. Szenohradszki János

és a szerkesztõ.


