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

A 400 évvel ezelõtt Amsterdamban
elindult önálló, független baptista
világmisszió vállalta föl mennonita
közvetítéssel azt a reformáció idején
fölismert fontos bibliai és õsegyházi
gyakorlatot, amely nagy hangsúlyt
helyez a megtérést követõ, hitvalló
bemerítés fontosságára és az azt követõ
megszentelt életre, mely alapja lehet az
államegyháztól független egyháztag-
ságnak és a következetes gyülekezeti
fegyelemnek. John Smith-et korai ha-
lála (1612) megakadályozta abban,
hogy az Amsterdamban megalakult elsõ
baptista gyülekezetet helyben is mege-
rõsítse, így többen a mennonita gyüle-
kezet építõ tagjaivá váltak.

Thomas Helwys viszont úgy döntött,
hogy még ugyanabban az esztendõben
(1612) a gyülekezet egy részével vissza-
tér szülõhazájába és Londonban indítja
el a baptista missziót. Jakab királlyal
személyes vitába került a lelkiismereti
és vallásszabadság ügyében írt röpirata
miatt. A király emiatt börtönbe záratta
és néhány év múlva (1616) kivégeztette.
A baptista ébredést azonban semmi sem
gátolhatta meg. A vértanuk helyébe

lelkész és vele együtt az Angliából vele
együtt Hollandiába menekült gyüle-
kezetének tagjai. Itt szövegezte meg
Thomas Helwys ügyvéd, a közösség má-
sik meghatározó vezetõje az elsõ mai
értelemben vett baptista hitvallást és
kezdõdött el velük így az újkori baptista
világmisszió. ...

Hollandia 1568-ban vált független
protestáns állammá. Az itt élõ men-
noniták 1577-ben teljes alkotmányos
vallásszabadságot kaptak. Ez volt az
egyetlen ország Nyugat-Európában,
ahol a 16. században az anabaptista
felekezet törvényes védelmet nyert. A
csöndes, puritán egyszerûségben élõ
mennoniták elvetették a gyermekke-
resztséget, tiltották az esküvést, gyü-
lekezeteikben szigorú fegyelmet gyako-
roltak, kezdetben úrvacsora elõtt a
lábmosás szertartását is fontosnak tar-
tották. A mennoniták az 1600-as évek
elején ilyen elõzmények után váltak
fontos láncszemmé az újkori baptista
világmisszió megszületésében, a kö-
zéjük érkezett angliai vallási mene-
kültek befogadásával. ...

folytatás a 3. oldalon
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English Articles - page  10-11.
400 évnyi baptista történelem
70 éve az Úr oldalán
40 éves Melbournei gyülekezet
30 év szövetségi tisztségben
Közgyûlési beszámoló 2.
Gyülekezeti hírek: Chicago,
Alhambra, Santa Monica, Tábor
Ébredés a szórványban
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Amsterdam városában tartotta
400 éves jubileumi kongresszusát a
baptisták közel százmillió tagot
számláló világszéles testvéri nagy-
családja. Az Európai Baptista Fö-
deráció (EBF) és a nemzetközi Bap-
tista Világszövetség (BWA) közös
szervezésében július 23–26. között
lebonyolított ünnepi rendezvényso-
rozaton közel ezren vettek részt a
világ minden tájáról. A jubileumi
programban a magyar baptisták is
jelentõs szerepet kaptak. Magyaror-
szágról, Felvidékrõl és Erdélybõl
mintegy 80-100 fõ vett részt az ünnep-
ségen.

A konferencia színhelyének kivá-
lasztásában fontos szempont volt, hogy
a reformáció anabaptista irányzatának
Hollandiában meggyökerezõ menno-
nita ága, jelentõs láncszemmé vált az
Amsterdam városba menedéket keresõ,
Angliából vallási okokból elüldözött,
mintegy ötvenfõs independens közös-
ség számára. 1609-ben ugyanis az
amsterdami mennonita/anabaptista
közösség szellemi hatása nyomán
merítkezett be John Smith anglikán

400 ÉVRE EMLÉKEZTÜNK AMSTERDAMBAN
Négy évszázadnyi baptista történelem
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Közgyûlésünkön Kish Ethelka test-
vérnõ kezdeményezésére létrehoztunk
egy Anniversary and Memorial Found-
ot. Akik szeretteik valamilyen évfor-
dulójára, vagy emlékére ajándék helyett
valami maradandót szeretnének tenni,
adakozhatnak ebbe az alapba, amibõl
fiataljaink rövid és hosszútávú missziós
vállalkozásait fogjuk segíteni.

Az adakozásokat a pénztáros test-
vérnek küldhetjük „Anniversary” vagy
„Memorial Found” megnevezéssel.

MEGHÍVÓ TORONTÓBA
2009. október 9-11.

Szeretettel meghívjuk a fiatalokat az
õszi ifjúsági találkozóra, melyet a
torontói lelkipásztor, Püsök Dániel
testvér beiktatását megelõzõ napokban
tartjuk, pénteken és szombaton.

A fiatalok Gerstner Kornélnál jelez-
zék részvételi szándékukat a

kornel.gerstner@me.com vagy
thomascsercsa@hotmail.com email
címen.

A lelkipásztor beiktatási ünnepély
vasárnap reggel 11 órakor kezdõdik.
Szeretettel meghívjuk a testvérgyü-
lekezetek lelkipásztorait és testvéri-
ségét.

Kérjük, hogy érkezésükrõl értesítsék
Püsök testvért a

pusokdaniel@yahoo.com emailen,
vagy telefonon 647-727-4248.

Kolorádói táborozás
2010. július 25 – augusztus 1.

5 év után újra szervezünk egy ifjúsági
és családi táborozást a YMCA of the
Rockies Colorado táborban. Távolinak
tûnik ugyan az idõpont, de a szervezés
máris megkezdõdött.

Mielõbb tudnunk kellene, hogy há-
nyan fognak részt venni a táborozáson,
hogy a lefoglalt 120 helyet bõvíteni
tudjuk, vagy ha nincs annyira szüksé-
günk, le tudjuk mondani a többletet.

25 dolláros elõleggel mindenki bizto-
síthatja helyét. Az elõleget gyülekeze-
tenként egy megbízott gyûjti össze,
illetve a szórványból Kulcsár Tihamér
testvérnek lehet megküldeni. Címe:

688 Birchwood Drive,
Bolingbrook, IL 60490

A csekket Hungarian Baptist Church
Chicago névre kell kiállítani, a megjegy-
zés rovatba írjuk be: Colorado 2010

Az egy hetes táborozás ára, teljes
ellátással:

4 ágyas szobákban $383.00 szemé-
lyenként

fiataloknak 6 ágyas szobákban $325.
50 személyenként

gyermekeknek 6-12 éves korig $133.
00 / hét (elõleg nem szükséges).

Hat éven aluli gyermekeknek in-
gyenes.

Várjuk a jelentkezõket,
a szervezõk

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

Új elõfizetõket keresünk. Segít-
ségét kérjük: küldje el érdeklõdõ
ismerõsei címét, hogy mutatvány-

számot küldhessünk neki.

Nõi csendesnapok 2009.
szeptember 11-13
Willow Valey, PA

A New York-i testvérnõk
rendezésében.

Téma: Állhatatosan a
posztmodern korban

Vendég elõadó:
Bálint Ibolya testvérnõ, a

Romániai Nõszövetség elnöke.

Õszi ifjúsági találkozó:
Torontóban, az új lelkipásztor

beiktatásával egyidõben,
2009. október 9-11.

Össz-magyar lelkipásztor
házaspárok találkozója

Nagyvárad - Félix Fürdõ
2009. Október 19-21.

Összevont számot tart kezében a
kedves olvasó. Az októberi számot sze-
retnénk majd egy kicsit elõbb kiadni,
hogy a hónap elsõ hetében eljuthasson a
lap a megrendelõkhöz.

A baptista világmisszió 400 éves
évfordulójára szövetségileg Novák József
testvér közgyûlésünkre készített 3 részes
elõadásával emlékeztünk. Lapunkban is
közlünk majd belõle ízelítõt. Az Ams-
terdamban rendezett „központi” ünnep-
ségeken – anyagi megfontolásokból –
nem vettünk részt, de magyarországi és
erdélyi testvéreink beszámolóiból –
engedélyükkel - bepillantást nyerhetünk
a nagy találkozóra. Köszönöm írásaikat!

Cikkeink nagyobb része visszafelé
tekint: gyülekezeti, családi és személyes
évfordulókra. Remélem örömmel olvas-
sák írásainkat ezúttal is.

Elõre is tekintünk az itt következõ hir-
detésekkel. Áldásokat ígérõ események
elõtt állunk. Várjuk a találkozásokat!
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hallani arról, hogy különbözõ orszá-
gokban miként halad a gyülekezetek
plántálása, hogyan erõsödnek meg
gyülekezetek és szövetségek, miként
szolgálnak testvéreink különbözõ
projektek keretében abban a közegben,

amibe az Úr õket helyezte. A baptisták
nem tudnak úgy istentiszteletet tartani,
hogy az ének-zene ne legyen kiemelkedõ.
Az Amsterdam 400 dicsõítése zenei téren
is kimagasló. Volt egy állandó ének-zene
csapat az éneklések levezetésére. Hol-
land fiatalok szolgáltak az angol Paul
Merton irányításával. Ügyesen megta-
lálták a harmóniát a kortárs és a klasz-
szikusabb hangzás között, úgy hogy nem
kellett legyõznünk belsõ tartózko-
dásunkat, mert könnyen be tudtunk
kapcsolódni. Emellett a klasszikusabb
vonal is képviselve volt a magyarországi
baptista Központi Énekkar és egy
oroszországi kórus által. Többször
felhangzott: „Jöjj, itt az idõ, hogy di-
csérd…” És valóban ott volt az ideje.

Kiváló, motiváló igehirdetések is
elhangzottak... Számomra a leginspi-
rálóbb volt Oprenov testvér és David
Coffey szolgálata. Oprenov frappáns
modorában arról beszélt, hogy a gyüleke-
zeteknek meg kell újulniuk a testvéri
szeretet és egyetértés ajándékát újból
értékelniük kell, mert Krisztusban lerom-
bolódtak a minket elválasztó falak.

David Coffey a misszióról és a tanít-
ványságról beszélt. Jézus Krisztus pél-
dáját állította elénk és követésre szólított
fel. „Le kell mondanunk kiváltsá-
gainkról… Jézus is ezt tette, hogy szol-
gálhasson nekünk” – monda Coffey.
„Azok a kezek, amelyek megtöltötték az
óceánokat vízzel, a Felház szolgáló kezei
lettek… Azok a kezek, amelyek felröpí-
tették a csillagokat a kozmoszba, az
ácsmûhely dolgos kezeivé lettek”. Ha
ilyenek leszünk, nem kell félnünk a
baptista mozgalom hanyatlásától és a
gyülekezetek elnéptelenedésétõl.

Dr. Kovács József
Fõtitkár, RMBSz

3. oldal

A közösségi oldala
mindig kellemes a nagyobb rendez-
vényeknek. Az ismerõsökkel való ta-
lálkozások, beszélgetések, bepillantá-
sok egymás életébe örömre adnak okot.
Habár a RAI központ még ötszáz em-
berrel többet is kényelmesen befogadott
volna, az a 800-1000 ember családias
hangulatban találkozhatott. Romániából
vagy húszan voltunk, nagyobb részben
magyarok. Mivel a magyarországi Köz-
ponti Énekkar és az Egyház vezetõsége is
ott volt, a magyarok voltak legnagyobb
számban jelen Amszterdamban. Mikor
így együtt vagyunk, mindig áthat
bennünket az Isten nagy családjához
tartozás élménye. Jóllehet sokfélék
vagyunk és az Úr megszentelõ munkáját
valóban nem fejezte be rajtunk, de mégis
testvérekként fogadjuk egymást. Egy
kicsit a mennyország elõízébe kóstol bele
így az ember.

A visszaemlé-
kezés és a hálaadás
vol t a központ i
témája a konferen-
ciának. A baptista
történet különleges
mozzanatai tárultak
elénk, részben erre
az alkalomra ké-
szí tet t kisf i lmek
által, részben pedig
tör ténet i beszá-
molókból, szemi-
náriumokból. Az
elsõ baptisták isten-
keresése, Thomas
Helwys mártírha-
lálig tartó bátorsága,
William Carrey ki-
tartó munkája ins-
pirálta lelkünket. Az
elsõ baptisták útke-
resése, és ahogyan

szembe néztek minden ellenállással és
gúnnyal minket is az evangélium friss
útkeresésére és megélésre ösztönzött.
Kár, hogy olyan keveset ismerünk az
európai baptisták hõstörténetébõl. Egy
történeti szemináriumon tárult elénk az a
tény, hogy minden európai országnak
meg voltak a maga „Kornyái”. Olyan
kiemelkedõ személyiségek, akik életüket
Krisztus oltárára tették az evangélium
hirdetésének érdekében, gyülekezetek
alapításáért és lelki növekedésükért.
Elõdeink drága hite, lelkesedése és
odaszánt élete könnyet csalt a szembe és
összetörte a szívet. Áthatott minket a
vágy és elhatározás, hogy mi magunk is, a
magunk helyén és idejében, ugyanolyan
hûséges szolgái leszünk az Úrnak, mint
elõdeink. Szívünk hálával volt tele…

… és dicsõítéssel is. Az ünneplés nem
csak visszatekintõ volt, hanem bizony-
ságtevõ is. Mert nem csak a múltban
munkálkodott az Úr, hanem ma is. Jó volt

újabb elszánt lelki harcosok álltak, sõt
az ország különbözõ városaiban alakult
gyülekezetek tagsága az üldözéssel
egyenes arányban növekedett.

Az 1609-ben Hollandiából elindult,
majd Anglián, Amerikán, Európán át az
egész világra kiterjedõ, Bibliára ala-
pozott, letisztult hitvallású baptista éb-
redési mozgalom négy évszázad alatt
mára egy százmilliós világegyházzá vált.
Nincs okunk azonban a felhõtlen örömre,
mert az egyre erõsödõ szekularizáció,

modernkori hitehagyás elsõsorban Euró-
pát érinti. Kontinensünk és vele együtt az
egész világ újra evangelizálása halaszt-
hatatlan feladattá vált. Ebben pedig
nekünk baptistáknak ismét élen kell
járnunk.

Az Amsterdamban megtartott jubi-
leumi világkongresszus is erre a sürge-
tõ, Krisztustól kapott missziói küldetés-
re, a gyõzedelmes evangélium minden
nemzet anyanyelvén hirdetett közös
feladatunkra helyezte a hangsúlyt. Bár-
csak az emlékezésen túl erõt merít-
hetnénk õseink hitébõl, halált megvetõ
bátorságából. Magyar baptisták a Kár-
pát-medencében és a nagyvilágban, lelki
munkára fel! Amíg Urunk vissza nem
jön, tegyük személyes ügyünkké a
lélekmentés felelõsségteljes feladatát.
Emeljétek magasra a fehér lobogót, rajta
az egyetlen üdvözítõ névvel: Jézusért,
elõre!

Dr. Mészáros Kálmán
Egyházelnök, MBE

ÁHÍTATOS PERCEK

A magyar vezetõk az európai szövetség és a világszövetség
képviselõivel: Papp János, Mészáros Kálmán, Valeriu Ghiltechi

(EBF új elnök), Tony Peck (EBF fõtitkár), David Coffey
(BVSz elnök) és Gergely István.

Thomas Helwys a börtönben; rajz.

folytatás az elsõ oldalról


