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

A HARAGRÓL *
Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. (Ef 4: 23-32)
Mindenki életében volt már olyan tettünk meg valakit. Mindegy, hogy a
II. Mi történik, amikor hirtelen
eset, hogy valakire megharagudott, sértés valóságos, vagy csak mi képtúlságosan haragra gerjedünk?
vagy valaki megsértette, vagy mi sér- zeljük annak, az eredmény ugyanaz,
a) Amikor hirtelen haragra gerjeharagra gerjedtünk.
dünk, határozottan fizikai fájdalmat
okozunk magunknak. Van, aki dühében
A harag egy kellemetlen emberi sírva fakad és elvörösödik, a fejébe
HINNI TANÍTS, URAM
megnyilvánulás, amelyet kibékíthe- szalad a vér, ez a külsõ látható jele annak
tetlen ellentét hoz ki egy személybõl. a kémiai reakciónak, amelyet a harag
Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Egy erõs felindulás az emberi agy érzé- kivált. A bennünk felgyülemlett harag
Gyermeki, nagy hitet kérni taníts!
Indítsd fel szívemet, buzduljon fel neked kenysége, amelyet egy valóságos vagy álmatlan éjszakákat, emésztési zavaGyûjteni lelkeket! Kérni taníts!
egy elképzelt sérelem okoz, vagy a- rokat okozhat, idegessé tesz.
mellyel magunkat vagy másokat sértünk
b) A hirtelen haragra indulás által
Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
meg, bosszantunk fel.
elveszítjük
érzelmi világunk egyenLélekbõl, lelkesen kérni taníts!
Az Ószövetségben 45-ször van súlyát és józan gondolkodó képesséÜdvözítõm Te vagy, észt, erõt, szívet adj,
említve az ember haragja és 177-szer günket. A hirtelen feldühödött ember
Lelkeddel el ne hagyj! Kérni taníts!
Isten haragja.
olyan dolgokat mond és tesz, amelyet
Amikor
Istennel
kapcsolatban
van
a
nyugodt állapotában nem tett volna.
Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
harag szó használva, az mindig az õ Amikor valakinek a haragja fellángol,
Gyorsan elszáll a perc: kérni taníts!
szentségének reagálása, megnyilvá- elveszti józan ítélõ képességét, nem tud
Lásd gyengeségemet, erõsíts engemet,
nulása a bûnnel kapcsolatban. Amikor tisztán, logikusan gondolkodni, elveszti
Míg diadalt nyerek: Kérni taníts!
Isten a bûn ellen fordul, akkor az õ lelki egyensúlyát. A végtelen haragú
embert jobb magára hagyni, hogy ideje
Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
haragja büntetést von maga után.
legyen kijózanodni. Isten igéje arra int,
Jézus, te visszajössz: várni taníts!
hogy „ne tarts barátságot a haragos
Majd ha kegyelmesen nézed az életem:
I. Mi okozza a haragot?
Állhassak csendesen! Hinni taníts!
a) A haragot az ellenséges érzület természetûvel és ne járj együtt a heveskedõvel” (Péld 22:24).
BGyÉ 220
váltja ki, ez lehet képzelt és valóságos. A
c) A hirtelen haragú, a gyûlölettõl
Példabeszédek könyvének írója ezt írja:
izzó
ember boldogtalan ember. Nem
TANÍTS, URAM,
„Az értelmes ember türelmes, díszére
lehetünk boldogok és haragosak egy
válik, ha megbocsátja a vétket” (Péld
MEGHAJLANI
idõben.
19: 11)
folytatás a 4. oldalon
b) Egy másik ok amely haragot vált
Taníts, Uram, meghajlani,
Mint szélben az aranykalász!
ki: a bántó, sértõ beszéd. „Az engedelHajoljak meg, ha Szentlelked
mes felelet elfordítja a harag felgerjeA TARTALOMBÓL
Reám fuvall s porig aláz!
dését, a megbántó beszéd pedig támaszt
English Section - page 8-9.
haragot.” (Péld 15:1)
S dacos szívem ha ellenáll,
Szó,
amely
felbosszantó,
jobban
és
100th Annual Convention
Midõn a Lélek rálehel;
jobban fel tud egyéneket dühösíteni.
Centennáriumi sorozat (2)
Jöjj tûz gyanánt, s a dac, a gõg
Nem megfelelõen szól, nem megfelelõ
Lelked tüzében égjen el!
Gyermektáborozás Rámában
idõben: haragot okoz.
és Zápszonyban (Kárpátalja)
Mint bõsz hullám, mely megtörik,
c) Haragot okozhat valakinek a boEvezz,
csak evezz...
Ha parthoz ûzi zúgó szél;
londsága, lustasága, tettetett tehetetÚgy törjön össze szívem is,
Valóban?
lensége. Erre is vonatkozik az ige: „a
Amint tebenned partot ér!
Pillanatképek: Nursing Home (2)
hirtelen haragú bolondságot követ el”.
(Péld 14: 17).
BGyÉ 363
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Szeretettel meghívjuk a fiatalokat
az õszi ifjúsági találkozóra, amit ezúttal a torontói gyülekezet rendezésében, a rámai táborban tartunk.
Jó idõre számítunk, de ha szükséges, új épületeinkben a szobák fûthetõek!
Szeretettel várunk minden fiatalt!
További részleteket e-mailen küldünk a gyülekezeteknek és a fiataloknak.
Jelentkezni Gerstner Kornélnál lehet
e-mailen: kornel.gerstner@mac.com
vagy Balla Sándor táborvezetõnél a 416-991-6636-os számon.
Ebben a hónapban folytatjuk a beszámolót a 100. közgyûlésünkrõl. A fõtitkár
testvér jelentésének részletein kívül az
egyik fiatal angolul is írt összefoglalót a
tábori napokról. A közgyûlést követõ
gyermektáborozásról is olvashatunk, sõt
egy kicsit messzebbre is tekintve egy
másik gyermektáborozásról is, amit
Zápszonyban, Kárpátalján rendeztek
testvéreink. Hogy miért éppen ennek
adunk helyet, amikor a nyár során sok helyen rendeztek hasonló foglalkozásokat a
gyerekeknek? Azért, mert ehhez egy kis
közünk nekünk is volt. Örömükben osztozhatunk hát mi is.
Ez az esztendõ jubileumi év szövetségünkben. A Centenárium alkalmából
indított sorozatunk második része az 50
éves jubileumra kiadott könyv elsõ
oldalaival ismerteti meg olvasóinkat.
Végül arra buzdítom olvasóinkat,
hogy az Internet adta lehetõségekkel is
éljen, aki hozzá tud férni ahhoz. Egyrészt
az egész Evangéliumi Hírnök felkerül az
internetre, de ebben a számban 3 olyan
cikket is közlünk, ami külön is megtalálható a Net-en.

Gerstner Kornélék
megérkeztek!
Augusztus utolsó napjaiban, váratlan
gyorsasággal forogtak az események az
ifjúsági szövetségünk elnökének az életében. Egy hónappal a menyegzõjük után
(amirõl a következõ számunkban lesz
híradás) a Liberty University (Lynchburg, Virginia), ahol Kornél a Mester
fokozatú diplomáját szerezte, meghívta
õt tanárnak. A meghívást elfogadta,
azonnal útrakeltek és augusztus utolsó
hetében már meg is kezdte munkáját.

Számunkra ez azt is jelenti, hogy
szövetségi közbenjárás nélkül elérte
Gerstner testvér azt, amit mindannyian
szerettünk volna, hogy t.i. folytathassa a
fiatalok közötti ifjúsági munkát, mint az
ifik elnöke.
Van tehát miért hálát adni és van okunk arra is, hogy imádkozzunk az új
körülmények között új életet kezdõ Kornélért és Rékáért, akikkel hamarosan
találkozhatunk majd, Rámában. (szerk)
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100. KÖZGYÛLÉS - Az új ember - Ráma, 2007. június 30.
Részletek Szabó István testvér fõtitkári jelentésébõl
Szeretett Testvéreim az Úrban!
Immár egy évszázada kegyelmes
Istenünk bölcs vezetését és áldásait élvezzük, helyi magyar baptista gyülekezeteink szövetségében is, melynek a 100.
közgyûléséhez érkeztünk.
Szívbõl jövõ örömmel és szeretettel
köszöntöm közgyûlésünk minden részvevõjét. Eljöttünk ismét a mi Rámánkba,
hogy Szövetségünk életében ezt a rendkívüli eseményt szépen és hasznosan
megünnepeljük. Isten népe szent közösségben, Ura elvárásaira figyelve, áldozattal ünnepel. Hálát adunk az elmúlt
100 közgyûlési alkalomért, elõdeinkért
és a most szolgáló, áldozatkész testvériségért. Igen, hálásak vagyunk egymásért,
mert “nagy ajándékot kaptunk az Úrtól
egymásban” – idézem Herjeczki Géza
testvér írásából. “A gyülekezetek összefogása és a szövetség munkája nélkül már
régen szétszóródott volna maroknyi magyar baptista népünk. De a legszervezettebb munka sem lett volna elég, ha
maga a Szentlélek, a gyülekezetek teremtõ és fenntartó Ura nem munkálkodott volna a gyülekezetekben éppen
úgy, mint a szövetségi vezetõ testvérekben” (Evangéliumi Hírnök 2006. 7-8).
Tekintsük most át az elmúlt konvenciós év eseményeit!
A beszámolóból kitûnt, hogy az év
során 8 gyermekbemutatásra, egy házasságkötésre, 6 kerek házassági évfordulóra és egy személy bemerítésére került
sor.
A RENDKÍVÜLI ALKALMAINK
között a Rámai gyermektáborozásról
szólt, majd a MABAVIT III-mal folytatta:

Nemzetközi Ifjúsági Nagytábor
Debrecenben, Dorcas Center
2006. július 30. és augusztus 4. között
700 fiatal vett részt a Debrecen melletti
Dorkás Központban rendezett találkozón. Az igei szolgálattevõk Szenczy
Sándor, Tóth Sándor, Veres Efraim, Dan
László és Durkó István voltak. Négy
együttes vezette a dicsõítést korszerû,
fiatalos stílusban – a legtöbb fiatal
örömére. Szövetségünk fiataljai közül
kb. 30-an vettek részt a táborozáson.

MABAVIT 3 – Debrecenben
2006. augusztus 4-6 között tizenöt
ország, mintegy 5330 magyar részvevõjét regisztrálták a debreceni Fõnix
Csarnokban. A rendezvény legnépesebb
alkalma a szombat esti evangélizáció
volt, amikor mintegy 822 nem baptista
vendég is hallgatta dr. Mészáros Kálmán
egyházelnök tolmácsolásában a Jézus

Krisztusról szóló örömüzenetet. A vasárnap délelõtti záró istentiszteleten Dr. David Coffey, a 100 millió tagot számláló
Baptista Világszövetség elnöke igehirdetéssel szolgált.
Jézus Krisztussal és egymással való
közösségünk kifejezéseképpen, mintegy
50 lelkipásztor, presbiter, diakónus és
elöljáró szolgálta ki a közel 5000 részvevõnek az ünnepi úrvacsorát. A világtalálkozó befejezéseként dr. Herjeczki
Géza detroiti lelkipásztor vette át a
MABAVISZ soros elnöki tisztét.

chicagoiakhoz, akik hálát adtak gyülekezetükért, a testvérekért, az elmúlt 20
esztendõ áldásaiért. A vasárnap délután
egy diakónus avatásra is sor került, melyen értem imádkoztak a testvérek.
Elõször Istennek, azután testvéreimnek is
köszönöm, hogy a szolgák közé állítottak, akikkel hiszem, hogy maradandó
értékû munkát végzünk. Az a vágyam,
hogy hûséges szolga és jó testvér legyek a
gyülekezetben, amit otthonomul jelölt ki
Isten.

Két gyülekezetünk is jubilált az elmúlt
évben. Így szól errõl a jelentés:

100 ÉVES A NEW YORK-i
GYÜLEKEZET
A Magyar Baptista missziómunka
New Yorkban, “Amerika kapujában”
1902-ben kezdõdött. Sivák János és neje
Clevelandból történõ odaköltözésével.
Négy éven át nehéz, úttörõ munkát
végeztek, amirõl keveset beszél még a
krónika is. Személyes beszélgetések,
bizonyságtevések, és evangélizálásaik
nyomán öten megtértek (egy férfi és négy
nõ). 1906. június 6-án, Pünkösd napján a
Sivák házaspárral Bridgeportra (CT)
mentek, ahol õket, más két testvérrel
együtt, miután bizonyságot tettek a
Krisztusba vetett hitükrõl, bemerítették
az Atlanti Óceánban. Még ugyanazon a
napon, vonaton, visszatértek New Yorkba, és megalapították a gyülekezetet
“Elsõ Magyar Baptista Gyülekezet, New
York City” néven. Az istentiszteleteket
akkor még családoknál és az utcán tartották. Ki merte volna akkor gondolni,
hogy még a 2000. évet is túléli ez a
gyülekezet?!
2006. november 18 és 19-én (szombat
- vasárnap) ünnepeltük a New York-i
gyülekezet 100 éves jubileumát. Szövetségünk minden gyülekezete képviselve
volt, és köszöntést adtak át az ünneplõ
gyülekezetnek és lelkipásztorának. Ifjaink is bekapcsolódtak szolgálatukkal, így
még színesebbé téve az ünnepséget.
Kulcsár Sándor lp. családjával együtt
20 évvel ezelõtt, 1986. november 1-én
érkezett New Yorkba. Azóta végzi Kulcsár testvér a gyülekezet lelkipásztori
szolgálatát.

20 ÉVES ÉVFORDULÓ
CHICAGOBAN
Még szombat este, nyomban az évközi
gyûlések után, elkezdõdött az ünneplés
közeli és távoli gyülekezetekbõl érkezett
vendégeinkkel. Gyermekeink-ifjaink,
énekeseink és zenészeink megpróbálták a
legjobbat és legszebbet hozni az Istent
dicsõítõ hálaoltárra. Csatlakoztak mind a

Szabó István

Beszámolója vége felé a tavaszi, alhambrai ifjúsági
találkozóról, majd
gyülekezeti látogatásokról szólt Szabó
testvér, majd a rámai
építkezéssel kapc s o l a t os g o n d o lataival fejezte be
beszámolóját:

RÁMA TÁBOR - ÚJ ÉPÜLET
BEFEJEZVE
2005. augusztus 20-án, a régi ebédlõ
és konyha bontásával kezdõdtek el a
mun- kálatok. Azóta Bákai István, Balla
Sándor, Weisz Péter és Szegedi Ervin
vállalkozók nemcsak vezették, de folyamatosan végezték is a munkát Jurás Pali
bácsival, a torontóiakkal, néha más
gyülekezetekbõl is segítõ testvérekkel.
Hosszú hétvégeket, egyesek a szabadságukat is a táborban töltöttek. A vállalkozók többször hozták és fizették a munkásaikat.
Örömmel nyitjuk meg az épület emeleti részét is, ahol az ízlésesen berendezett konferencia és hálószobák kényelmes ellátást biztosítanak majd a táborozóknak. Köszönetünket szeretnénk
kifejezni mindazok felé, akik áldozatos
munkájával elkészült az új épület.
Testvéreink azon is dolgoznak, hogy az
új épület jól ki legyen használva. Balla
Sándor, táborigazgatótól tájékoztató
csomagot kaptak a gyülekezetek, amiben
értesítettük a szövetségünkbe tartozó
testvériséget, hogy rendelkezésükre áll a
tábor; akár családi találkozókra, akár
gyülekezeti kirándulásokra igénybe
vehetõk a helyiségek. Ahogy a kezdettõl
betöltötte a hivatását ez a hely, Isten
segítségével ezután még jobban ki fogjuk
használni. Szolgáljon mindez az Õ dicsõségére, testi és szellemi felüdülésünkre, a
testvéri közösség ápolására és az evangélium terjesztésére!
Az Úr áldja továbbra is Szövetségünket és ezt a Rámai Tábort!
Szabó István fõtitkár
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A HARAGRÓL
folytatás az 1. oldalról

III. Haragudjunk egyáltalán?
Van-e olyan eset, amikor szükséges
haragudni? „Ám haragudjatok, de ne
vétkezzetek; a nap le ne menjen a ti
haragotokon”. (Ef.4:26)
Vannak dolgok, események, amelyek jogosan váltanak ki haragot az
egyénbõl. Van, amikor egy közösség
haragra gerjed, amikor pl. valaki kárt
okoz, fenyegetõen életveszélyt idéz elõ
a közösségre. Amikor látjuk azt, hogy az
idõset, a gyengét, a kisgyermeket
kihasználják, kárt, szenvedést okoznak
nekik, hátrányos helyzetbe kényszerítik. Gyáva az az egyén, aki nem áll
ellen a gonosznak.
Azonban, aki ok nélkül haragszik,
arról az Úr Jézus Krisztus ezt mondja:
„Én pedig azt mondom néktek, hogy
mindaz, aki haragszik az õ atyjafiára ok
nélkül, méltó az ítéletre; aki pedig azt
mondja az õ atyjafiának: ráka (ostoba)
méltó a fõtörvényszékre; aki pedig ezt
mondja bolond, méltó a gyehenna
tüzére”.(Mt 5:22)
Az Úr Jézus Krisztus is haragra gerjedt. „És kötélbõl ostort csinált, kiûzé
mindjányukat.” (Jn 2:14-17)
A szent és örökkévaló Isten, emberi
kifejezéssel élve, szintén több alkalommal haragra gerjedt. Õ megbocsátja
a megvallott, megbánt bûnöket, de a
gonoszt elítéli, megsemmisíti. Haragra
gerjed és bünteti, helyre igazítja, engedelmességre vezeti az engedetlent.
IV. Miként gyõzzük le haragunkat,
ingerültségünket?
1. Az egyik mód az, hogy a nézeteltéréseket, félreértéseket tisztázzuk, mielõtt a nap lemegy. „…a nap le ne menjen a ti haragotokon„ (Ef 4:26).
2. Gyakoroljunk önuralmat magunkon, uralmat testünk, agyunk és lelkünk
felett. Az ige erre tanít. „Jobb a hosszú
tûrõ az erõsnél, és aki uralkodik a maga
indulatán, annál, aki várost vesz be.
Többet ér a türelmes ember a hõsnél és
az indulatán uralkodó annál, aki várost
hódít”. (Példa 16:32)
3. Legyünk szelíd lelkûek „ Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig
támaszt haragot” (Péld 15:1).
4. Ne legyünk túlságosan érzékenyek. Könnyen, gyorsan megsértõdõk,
ne hordjuk a bordacsontjainkon kívül a
szívünket. Érzéseinket, elõítéleteinket
tartsuk meg magunknak. Könnyen
felbosszankodunk, mérgünkben elvörösödünk, ne engedjük ily módon a
haragot úrrá lenni felettünk.

5. Uralkodjunk bölcsen, higgadtan,
józan ésszel, dühösségünk, haragunk
felett. „Az öntelt emberek fellázítják a
várost, a bölcsek pedig lecsillapítják a
haragot.” (Péld 29: 8)
Szükséges önvizsgálatot tartani. A
szelídség, józan gondolkodás igazán az
újjászületett egyén életében válik valóra. Egyedül nehéz legyõzni indulatainkat, uralkodni önmagunk felett. Emlékezzünk az Úr Jézus Krisztus tanítására.
„Boldogok a szelídek, mert õk örökségül bírják a földet” (Máté 5: 5).
Boldogtalanságod egyik oka az lehet,
hogy harag van a szívedben. Vannak
egyének, akiket gyûlölsz, vagy enyhén
szólva, akik nem szimpatikusak, gyakran eszedbe jutnak, még éjszaka sem
szabadulsz tõlük. Hozd az Úr elé imában
ezeket és hiszem, hogy az Úr meghallgat, felszabadít, hiszen õ nem egy
gyötrelmes, hanem egy bõvölködõ
életre hívott el. Figyeljünk az igére. „A ti
szelídlelkûségetek ismert legyen minden ember elõtt, az Úr közel” (Fil 4: 5).
Hunter Vadász János
* A Férfiszövetség legutóbbi gyûlésén
elhangzott elõadás kissé rövidített változata.

Õrségváltás a Férfiszövetség élén.
Vadász János testvértõl Lukács János
chicagói lp. testvér vette át az elnöki
szolgálatot a táborban megtartott
választás után. Hálát adtunk Vadász testvér
sok éves szolgálatáért, s áldást kívánunk
Lukács testvér munkájára.

Ezt az üdvösséget keresték és kutatták
a próféták, akik a nektek szánt kegyelemrõl prófétáltak, kutatva, hogy melyik
vagy milyen idõrõl tett kijelentést a
Krisztus bennük levõ Lelke, amikor elõre
bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekrõl, és az ezeket követõ dicsõ-

ségrõl. Õk azt a kijelentést kapták, hogy
nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikrõl most az evangélium hirdetõi prédikálnak nektek a
mennybõl küldött Szentlélek által, és
amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. 1 Péter 1: 10-12.
Az Úr Jézus Krisztus áldozata árán,
hit által és kegyelembõl nyert üdvösség
nem új keletû tanítás. Az ószövetségi
próféták ezt az üdvösséget keresték és
kutatták azokból a prófétai kijelentésekbõl, amiket Isten Lelke által ihletve
kaptak. A próféták számára nem az volt a
kérdés, hogy Isten hogyan váltja meg a
világot a bûn fogságából. Világos volt
számukra, hogy Messiás érkezik, aki
szenvedni fog, a bûnös helyére áll és
elszenvedi a bûn átkát, a halált, minden
emberért, azután pedig feltámadás és
mennybemenetel által dicsõül meg. A
próféták nagy kérdése az idõpont volt.
Mikorra idõzítette Isten a történelem
legnagyobb eseményét? Ugyanis, az
ószövetségi próféciák homályban hagyták ezt a kérdést. A próféták egy dolgot
világosan láttak a messiási kor bekövetkezésével kapcsoltban. Tudták, hogy az
nem az õ idejükben lesz, hanem egy, a
távolabbi jövõben élõ generáció kiváltsága. Ezt a tényt alázatosan elfogadva,
igyekeztek minél több írott kijelentéssel
szolgálni a jövõ nemzedékeknek.
Az idõknek teljességekor, pedig Isten
beteljesítette a Messiásról szóló próféciát, az Õ fia, Jézus Krisztus személyében, aki az ószövetségi kijelentéseket,
apró részleteiben is betöltve, végrehajtotta Isten üdvtervét.
Az evangélium hirdetõi folytatják a
próféták szolgálatát. Immár a teljes kijelentés birtokában hirdethetik az evangéliumot, és ebben az emberfeletti szolgálatban, a Szentlélek maga, támogatja
õket. Tulajdonképpen, az evangélium
hirdetése a Szentlélek szolgálata a világon, amelybe mellesleg bevon embereket is.
Az evangélium titkai, Isten módszerei
az ember megváltására olyan dicsõségesek, hogy a mennyei angyalok csodálattal kísérik figyelemmel Isten üdvtervének a fejlõdését és kiterjedését a
világon. Amikor valahol megtérés vagy
ébredés van, a menny angyalai örömünnepet tartanak, mert ismét gyõzött az
evangélium.
Lukács János

Making a will? Don’t forget
about the Convention,
our Hungarian mission.
Végrendeletet készít?
Ne feledkezzen el
Szövetségünkrõl, az amerikai
magyar baptista misszióról.

