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“AZ EVANGÉLIUM ISTENNEK HATALMA” (Róma 1:16)
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kerekét,
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ugyanahbocsátani
az egyiptomiakra...
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a
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a nehezebben járható
Szabadító
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Õ
viszi
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szabadítást
Hit leselkedik,
által fohívők. Ez akegyelembõl.
kísértés azokra
gadhatod
el.
Hit
által
élhetsz
szabadon,
akik nagyon szeretik az Urat. Akik telbár
üldözötten,
de ugyanakkor
jes mindig
erejükből
követni akarják
őt. De épp
gyõzelmesen,
mert
az
hadakozik
ez a késztetés hordozzaÚr
magában
a buérted.
kás veszélyét. Hogy felfuvalkodottá válA tengerparton
a halál elszakadjunk
kapujában
junk,
és buzgóságunkban
álltak,
Istencélja
pedig
számuk- a
tőle. Pál
az,megnyitotta
hogy kiábrándítsa
ragalatákat
az élet kapuját,
õk átléptek
a haebből azéseltorzult
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lálból
azEzt
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legyetek
már te
gyerekek!
Valaki megkíEzt a lépést
se halogasd!
nál titeket csokival, és se szó se beszéd,
mentek utána? Levelek
vagytok,
Lukács
Jánosamiket

ide-oda
fúj a szél,
de Isten
azt akarja,
Magyarországi
Baptista
Egyház
hogy égig érő Baptista
fák legyetek.
GyökerezBerettyóújfalui
Gyülekezet
zetek
meg, szilárduljatok
meg,u.és2.növe4100 Berettyóújfalu,
Eötvös
kedjetek
fel hozzá, Krisztushoz!” Ámen.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Pafkó Tamás lp.,
Kedves Testvéreink
Jézus
Krisz- u.
Budapest,
Wesselényi
tusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
Szövetség!
43. Arra kell tanítani a keresztényeket,
hogy
dolgot tesz,az
akiIsten,
a szegénynek
„Nemjobb
igazságtalan
hogy
ad,
vagy
a
rászorulónak
kölcsönöz,
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és mint
a
hogyha búcsút
vásárol.
szeretetrõl,
melyet
tanúsítottatok az Õ
Arraamikor
kell tanítani
a keresztyéneket,
neve50.
iránt,
szolgáltatok
és szolhogya ha
a pápa tudna
búcsúhirdetők
gáltok
szenteknek.”
(Zsida6:10)
zsarolásairól, azt akarná, hogy inkább
égjen
porig Szent
Péter bazilikája,
Köszönjük,
hogy gondoltak
ránk ne-mint
hogy juhainak bőréből, húsából és
hézazt,
helyzetünkben.
csontjából
fel. végi leomlása és
Imaházunképüljön
augusztus
52. Hiábavaló
búcsúcédulák alapján
lebontása
után jóa reménységgel
vabízniafelõl,
az üdvösségben,
ha a benbúcsúgyunk
hogy Isten még
megsegít
megbízott,
a pápa
a saját
lelkével
nünket
egy újsőtésakár
szép
hajlékot
építeni
kezeskednék céljára,
is érte. az Õ neve dicsõistentiszteletek
62. AAzmunkálatokat
egyház kincse
ségére.
jövõvalójában
tavasszal Isten dicsőségének
szent
kezdjük
meg, addig ésa kegyelmének
nem várt tervezéssel
és az engedélyek
evangéliuma
(örömhíre).beszerzésével
De ezt méltán
foglalkozunk.
igen gyűlölik, mert elsőkből utolsókká
Tervünk és szándékunk végrehajtesz.
tására
fordítani aazt
kedves
testvérek
76.fogjuk
Ellenkezőleg
állítjuk,
hogy a
által
számunkra
eljuttatotttekintetében
összeget: a
pápai
búcsúk a vétkesség
$5,000,
ötezer
dollárt.bűnöket sem vebúcsúazaz
alá eső
legkisebb
hetik
el.
Ezúton is megköszönve testvéreink
79. Káromlást
szól, akiisazt
állítja, hogy
segítségét,
kérjük továbbra
a minket
és
pápaifigyelõ
címerrelimádságaikat!
ellátva felállított
kereszt
aza Úrra
Minden
felér Krisztus
keresztjével.
szolgálatukra
Istenünk
áldását kívánjuk.
86. Továbbá: Miért nem építi föl a
pápa
- akinek
vagyona
ma felülmúlja a
Testvéri
szeretettel
a Berettyóújfalui
dúsgazdag
(ókori)nevében:
Crassusok kincsét
Baptista
Gyülekezet
is - Szent Péternek legalább azt az egy
Pappa Dániel
lelkipásztor
bazilikát inkább
maga pénzéből,
mint
Szatmári
István
gondnok
szegény híveiéből?
Lisztes Tibor presbiter
90. Ha az egyszerű híveknek aggályos
érveit puszta hatalommal elnyomjuk és
===========================
nem értelmes megválaszolással oldjuk
fel, azzalVÁRJ
az egyházat
és a pápát ellenséMÉG!
geik előtt nevetségessé, a keresztyéneket
Józsué
3:16 (2Móztesszük.
14,21-22)
pedig
szerencsétlenné
94. Buzdítsuk azért a keresztyéneket,
a víz.hahogy fejüket: Krisztust,Megállt
bűnhődésen,
óriási kéz
lálon és poklonMinthogyha
át is követni igyekezzenek,
tartotta hogy
volna inkább
föl,
95. és abban bízzanak,
megállt,
sok szorongattatáson át, mintsem
a béke
gyûlt,
biztonságán át jutnaksberakásra
a mennybe
(Apfeszült,
Csel 17,22).
hullámra senki
hõkölt.
Mert máshullám
fundamentumot
nem
Megállt
vethet azon kívül, amely vettetett, mely
egy percre,
a Jézus Krisztus. (1Kor 3:11)
S.D.G.
amíg a túlsó partra
nem értünk.
A reformációsátalapelvek

Sola scriptura: egyedül
Szentírás
Várj méga Uram!
hitünk és életünk Kezed
zsinórmértéke;
Sola
ne vedd el!
gratia: egyedül
nyerünk
Mégkegyelemből
mindig itt vagyok,
üdvösséget;
Sola fide:
egyedülsokan.
hit által
még mindig
itt vagyunk
igazulunk meg; Sola Christus: egyedül Jézus Krisztus
a miGéza
Megváltónk.
Herjeczki
(1977)

4.2010.
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A élet
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gyobb alakja, Luther Márton és Kálvin
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házából.
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erejeMilyen
és gazdagsága
sokféle élethelya mi Szabadítónk?
2Mózes
zetben
ér
bennünket,
akik
egymástól
is
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mondakülönbözünk.
Mit
is
írt
erről
Pál
apostot Istenrõl.
tol? „Nem szégyellem az evangéliumot,
Virrasztott
az Úr
az éjszakán,
hiszen
Isten ereje
az, azon
minden
hívőnek
amikor
kihozta
õket
Egyiptomból.
Ez az
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az Õ népére
figyelt azon
velet,
mintésacsak
Rómaiakhoz
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az
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A
szabadulás
minden
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mozzanatát
személyesenhatározottan
felügyelte,
„Isten
igazságosságá”-ról
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
zavarta. Katolikus neveltetése és átélékísért
végig.ezen
Hát akicsoda
sei
ütköztek
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nép,a téves
hogy feltételeaz Isten
Gyakranrongyos
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személyesen
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A
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Protestáns
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ember
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állapota
nem
az
Isten
elismelett volna szolgaként meghalni Egyiprő,
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tudom! Egyet
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járulnak
Istenhez”
(Zsidde7:25)
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ugyanakkor
ha
személyiségünkön
és életvezetésünkgyõzelmesen,
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Úr hadakozik
ben, bűneink útvesztőiben és a szükséérted.
geinkben szédítőn sokfélék vagyunk?
tengerparton
a halál kapujában
AA Protestáns
Reformáció
során és
álltak, Isten pedig
megnyitotta
számukkövetkeztében
újból
megfogalmazott
ra az élet kapuját,
és õk átléptek
a haújszövetségi
igazságok
között Kriszlálból vetett
az életbe.
tusba
hitünk legbecsesebb, már e
földi
Eztéletünket
a lépést temeghatározó
se halogasd! ajándékát,
az üdvbizonyosságot mondta a legveszélyesebb tévtannakLukács
a szentnek
Jánostartott

olasz
jezsuita püspök,
Bellarmine
Magyarországi
Baptista
Egyház(15421621).
„Szentté”
avatták,
pedig
harcolt a
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
Szent
élete
ellen
a
megváltottban!
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2. Ezen
a ponton máig sincsen közeledés a kawww.baptista.hu/berettyoujfalu
tolikus
és a protestáns tanítás között. A
katolikus hívő a megnyerhető jövőért
Kedves
Testvéreink
Kriszküzd,
amikor
majd az Jézus
igazságos
Isten
tusban!
tetszését megnyerve elkezdheti az üdvös
Kedves Amerikai
Magyar
Baptista
örökéletet.
Mi a megnyert
jövőből
élünk,
Szövetség!
mert Krisztus igazsága már a miénk.
József
„Nem igazságtalanNovák
az Isten,
hogy
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
volt az Õ
szeretetrõl, Biztos
melyet tanúsítottatok
neve iránt, amikor szolgáltatok és szolüdvösségében
gáltokaz
a szenteknek.”
(Zsid 6:10)
Hunter Vadász János (1931-2014)
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
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Magyarországi Baptista-Egyház
Házasok konferenciája
2014
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
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Úr vezetésére feltételezhetően érzékenyebb feleség lát először a jövőbe. Szó
esett arról is, hogy mik a jelei annak,
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tusban!
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szenteknek.”címen”
(Zsid 6:10)
hetőek, és mi ennek a jelentősége?
Köszönjük, hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
Imaházunk augusztus végi leomlása és
lebontása után jó reménységgel vagyunk afelõl, hogy Isten megsegít bennünket egy új és szép hajlékot építeni
istentiszteletek céljára, az Õ neve dicsõségére. A munkálatokat jövõ tavasszal
kezdjük meg, addig a nem várt tervezéssel és az engedélyek beszerzésével
foglalkozunk.
Tervünk és szándékunk végrehajtására fogjuk fordítani a kedves testvérek
által számunkra eljuttatott összeget:
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter
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VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16 (2Móz 14,21-22)
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alkotta
a házasság
Úr azon
az ismer
éjszakán,
amikor
kihozta
nagyon
is jól
minket,
velünk
van
népét
Egyiptomból?
mindenkor és célja van a házasságunkszólva –indulnak
Isten mindent
kal. Emberileg
Ők Isten szavára
el, de
félretett
és csakaazkísértésben
Õ népére figyelt
azon
mivel
emberek,
elbuknak,
éjszakán.
A szabadulás
deazIsten
segítségével
felállnak ésminden
együtt
haladnak
életútjukon.
Házasságukat
jelmozzanatát
személyesen
felügyelte,
lemzi
a szeretet
egymás
iránt,
és hála
minden
pillanatot
figyelõ
tekintetével
Istenük
felé. Manoah
(Bírák
arra takísért végig.
Hát kicsoda
ez a13)
rabszolga,
nítkoszos,
minket,rongyos
hogy a házastársak
nép, hogy barátok,
az Isten
sőt
hit-társak kell
legyenek. Isten
vezeti
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
a mindent
hívő családokat,
és sokkal
könnyebb
félretéve figyel
rájuk?
hívőként
a házasságot,
mint hi1500 megélni
évvel késõbb
ismét virrasztott
tetlenként.
az Isten a Gecsemáné kertben, azon a
A fórum éjszakán,
beszélgetésen
csütörtök
azon aa gyereknepénteken,
velési
problémák
is
felvetődtek,
azon a húsvét hajnalon, amikorebben
a mi
a témában is hallhattunk jó tanácsokat,
szabadításunk
történt.
élő példákat azon házaspárok részéről,
Sõt, személyes
vanvan
arakiknek
már többbizonyságom
tapasztalatuk
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
ebben a témában. Jó volt tanulni. Isten
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

2014.
3. október
oldal

segítsen
minket,
hogy tudjuk
Egyiptomból?
2Mózes
14: 10,megélni
11. Jobba
házas
életünket
az
Ő
akarata
szerint.
lett volna szolgaként meghalni EgyipAlkalmam
volt megismerni
testtomban.
Kiderül,
hogy van atöbb
népnek
vér
élettörténetét,
azokat
a
kihívásokat,
hite, de még nagyon gyenge az a hit. Ha
melyekkel
mint emigránsok
jól mennektalálkoztak,
a dolgok, tisztelik
az Urat,
egy új földterületen, de mindegyiknek
de
ha
balul
üt
ki
valami,
máris
páni-a
sikerült beilleszkedni, megteremteni
kolnak
és
bûnbakot
keresnek.
Ki
volt
a
saját otthonát. Jó volt látni, olyan házashibás,
hogy
ide
jutottunk?
társakat is, akik 58 év házasság után is
Mellesleg,
sok keresztyén
tart ezen a
szeretik,
ragaszkodnak
és támogatják
szinten a hitéletében.
egymást,
az öregkorban is.
Ekkor Mózesnek
eszébe együtt
jut Isten
Köszönjük,
hogy veletek
és
ígérete. 2Mózes
6: 6-8. IstenTetszett
megígérte,
egymástól
tanulhattunk.
az
hogy megszabadítja
õket az egyiptoőszinteségetek
és nyíltságotok,
és jó volt
tapasztalni
a szeretetet,
amit nyújtottamiak kezébõl,
és beviszi népét
az ígéret
tok
felénk.Akkor tehát, nem kell félni a
földjére.
jelen veszedelemtõl,
ez Románia
csak egy
Rajna Hajnal, mert
Torda,
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég,
Isten folytatást
az a
Örültünk
annak, ígért.
hogy Most
a Novák,
dolgunk, hogy
erõsenházaspáron
ráálljunk Isten
Herjeczki
és Püsök
kívül
szavára.
Így bátorítjaésMózes
a népet:lelkiNe
egy
magyarországi
egy erdélyi
féljetek!
Álljatok
helyt,
és
meglátjátok
pásztor házaspár is részt vett a konferenhogyan
szabadít
meg
az Úr
bennecián:
Veress
Imréék
és ma
Rajna
Ottóék.
Az
őteket!
szolgálatukat
is örömmel
2Mózes 14:
13, 14. hallgattuk.
Veress
- a rámai
Mózestestvérék
nem okosabb,
minttábor
a nép,gondcsak
nokai
voltak
a
nyáron
ezen
a vasárnahisz Istenben, és a hit beszédét
mondja
pon
köszöntek
el a torontói
gyülekezettovább
az üldözött
szabadoknak.
Ha
től
és az
a táborozóktól,
hiszen
a következő
Isten
aki, akkor teljesíti
az Õ
beszédét.
napokban haza indultak. Püsök testvér
Ebben hitt Mózes.
megköszönte
a házaspárnak a lelkiismeHa azt
kérdezte
valaki
Mózesretesen
végzett,
többvolna
hónapos
szolgálatot.
tõl:
Mikor
teljesíti
Isten,
amit
megígért?
Nagy sikere volt az előre meghatáErre Mózes
csakisazttartalmazó
válaszolhatta
volna,
rozott
5-5 szót
szerelmes
hogy: Nem
tudom.Néhányat
Ha valakiittazt
kérversíró
feladatnak.
is olvashatunk,
s amennyiben
a szerkesztőnek
dezte volna:
Mózes, mondd
meg nemegküldik
a szerzők
verseiket,
akkor
künk, hogyan
szabadít
meg Isten
lapunk
Facebook
közölni
fogjuk
bennünket
ebbõl aoldalán
lehetetlen
helyzetbõl?
azokat.
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
Az első
a Juhász
hogy:
Nemkettő
tudom!
Egyetházaspár
azonbanszertuzeménye
–
ők
készültek
el
leghamarabb
dok! Az Úr harcol értetek, és a leheteta feladattal. Azután egy olyan követlenbõl amit
is ki tud
vezetni,
mert Õ helyett,
az Úr. s
kezik,
a férj
írt a feleség
Ez
a
bibliai
hit.
Hinni
azt
jelenti,
komegnyerte a többiek tetszését. Az utolsó
molyanazveszem
amit Isten
mond,
ha
pedig
egyik azt,
idősebb
feleség
(Jurás
annak minden
ellentmondani
is.
Anna)
levélbe foglalt
szerelmilátszik
vallomáNem
hogyan szó
szabadít
meg, csak
sa.
Aztudom,
5-5 aláhúzott
köré kellett
építeni
a „költeményt.”
várok
rá és hiszek benne, és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János
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tekercs,Egyház
Magyarországi
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mely
titokzatosan
felfedeződik
veled,
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
és hegyen völgyön átvezet.
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
E semmit ígérő élet
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Istennel és veled értékes lehet.
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Kedves
Testvéreink
Jézus Kriszmint elektromos
áram lüktet,
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és így akár a jég hátán sem
Kedves
Amerikai
Magyar Baptista
fázok meg
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(Juhász Sándor)
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Semmit sem
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cselekedeteitekrõl
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Ezt úgy illik,
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iránt,
amikor elektromosságával
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a jéghegyet is(Zsid 6:10)
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A völgybe kergeted.
(Juhász Anna)
Köszönjük,
hogy gondoltak ránk nehéz helyzetünkben.
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AImaházunk
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gyunk
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Drága férjem!
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fordítaniszeretettel,
a kedves testvérek
relemmel,
a Ráma
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együtt
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az Úrra
figyelõ
imádságaikat!
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megláttuk a Minden
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Istenünk
áldását kívánjuk.
kor már az első
gyerekünkkel.
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a Berettyóújfalui
tábor
télen,szeretettel
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volt a hó, hogy
Baptista
Gyülekezet
nevében:
a kerítést is eltakarta, de hála az Úrnak, a
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is, hogy
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gondnok
hóban csak úgy Lisztes
tudtam Tibor
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===========================
Levelem befejezve, kérem az Urat, hogy
továbbra is így lehessen, akármi jön az
VÁRJ
MÉG!
életünkben:
kéz a kézben,
az Ő kegyelméJózsué
(2Móz
14,21-22)
ből,
míg az3:16
Úr előtt
egykor
megállhatunk.
Sok szeretettel, szerető feleséged: Anna
Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszült,
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó partra
át nem értünk.

Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)
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nem
jött hozzá
kis
élettel
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hallhafélretett
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mindegy,
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Jézus vére
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Hogyan
segíthetjük
gyerkísért végig.
Hát kicsoda
a rabszolga,
mekeinket
Jézushoz?
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tanítjuk
számukra
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koszos, rongyos
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velük
az Ő házát,
példát mutatunk
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sen. 1500
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gyermeévvelolyanok,
késõbb mint
ismétavirrasztott
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Járjunk
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Isten
ad!
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van
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és tanuljunk
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velem
együtt
virrasztott
az
Úr
őszinte szívvel szeretni és megbocsátani!
28 évvel ezelõtt egy téli estén, amikor
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabadok. Elindultak tehát. Nem volt telekommunikáció. Nem lehetett mobiltelefonon rákérdezni a sor elején, hogy
hátul minden rendben van-e. Közel két
milliós nép, asszonyok, gyermekek,
öregek, juhok, barmok, szekerek, végeláthatatlan konvoj. A Veres tenger partján tábort vernek, megpihennek. Egyszer csak felröppen a hír, az egyiptomi
sereg közeledik. Kitör a pánik a táborban. Elõl a tenger, mögöttük az ellenség.
A nép elõbb segítségért kiált Istenhez,
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket
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szívünkben
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e
két
újszülöttért,
lett volna szolgaként meghalni Egyipcsaládjaikért.
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nagyon gyenge
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Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
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A fiúk,Nem
minttudom.
zöldellőHa
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valaki azt kérHamar termőfákká növekednek.
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...
Mózes
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is, meg,
amikor
eltávoznak
gyülekezetünkből
várok
rá éstestvéreink
hiszek benne,
és amit nekem
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
feladata. Útat nyitni a tengeren, lefékezni a harcikocsik kerekét, homályt
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
Szabadító Úr feladata. Õ viszi véghez a
szabadítást kegyelembõl. Hit által fogadhatod el. Hit által élhetsz szabadon,
bár mindig üldözötten, de ugyanakkor
gyõzelmesen, mert az Úr hadakozik
érted.
A tengerparton a halál kapujában
álltak, Isten pedig megnyitotta számukra az élet kapuját, és õk átléptek a halálból az életbe.
Ezt a lépést te se halogasd!
Lukács János

más
közösségekbe.
Így történ
ez nálunk
Magyarországi
Baptista
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Õ
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6:10)
megerősödjünk és szolgáljunk Istennek,
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azaz23-án
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dollárt.
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testvéreink
tiszteletetkérjük
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a református
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A
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zsoltárt olvasta
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szintekívánjuk.
visszhangszolgálatukra
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Gyülekezet
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kősziklája csak
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és buzdított
az Úrban
Tibor presbiter
való örömre - függetlenül attól, hogy a
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körülmények esetleg szomorúságra adnának okot. Ebéd után együtt játszottunk - Sequence-et,
kézilabdáztunk, a
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fiúk
fociztak.
szép napot kapJózsué
3:16 Nagyon
(2Móz 14,21-22)
tunk. Istennek hála érte!
Halász Johanna
Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
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egy percre,
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Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)

8.2010.
oldal szeptember

ÜLDÖZÖTT SZABADOK
folytatás az 1. oldalról

Az élet gyötrelem, de azért van mit enni,
van húsosfazék, fokhagyma és uborka, és
a tisztességes temetéshez való jogukat is
megtarthatták. Az élet egy merõ kinlódás,
reménytelenség és halál. De hát ezis jobb,
mint a semmi, és úgy sincs kilátás ennél
többre. Fogadjuk el a helyzetet, és az adott
keretekben próbáljuk elviselhetõvé tenni.
Hányan tengetik az életüket ma is
ezzel a rabszolga-gondolkodással?
Így tengette az életét Izráel míg el
nem jött hozzá a Szabadító és ki nem
hozta õket a szolgaság házából.

Helen Kautz Banyai

Milyen a mi Szabadítónk? 2Mózes
1920-2014
12:42-ben találunk
egy különös mondatot Istenrõl.
OnVirrasztott
August 28,
2014,
called a
az Úr
azonGod
az éjszakán,
faithful
servant,
Helen,
to
her
heavenly
amikor kihozta õket Egyiptomból. Ez az
home.
Helen
wasvolt.
born in New York City
éjszaka
az Úré
on January
16,
1920.
God gave
a nicea
Micsoda evangélium
vanher
ebben
long
life—94
years!
mondatban? Virrasztott az Úr. Pedig
She was
callednem
“Rusty
Kautz” because
Izráel
õrizõje
szunnyad
és nem
ofalszik.
her reddish
colored
hair.
She was
Mit jelent
az, hogy
virrasztott
az
baptized
1931
by the late
Rev. kihozta
Joseph
Úr azoninaz
éjszakán,
amikor
Matuskovics
and was a member of the
népét Egyiptomból?
FirstEmberileg
Hungarianszólva
Baptist– Church
of New
Isten mindent
York
City.és
She
loved
Lordfigyelt
and served
félretett
csak
az Õher
népére
azon
him
Alzheimer’s
set in during
the
az until
éjszakán.
A szabadulás
minden
latter
years of személyesen
her life. God blessed
her
mozzanatát
felügyelte,
with
manypillanatot
talents, and
she used
them for
minden
figyelõ
tekintetével
his
glory.
kísért
végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
koszos,
rongyos
nép,
hogy
Her special
talent
was
the azgiftIsten
of
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
music. She was church organist,
pianist
mindent
félretéve
figyel
rájuk?
and choir director for many years. She
1500much
évveljoy
késõbb
ismét virrasztott
brought
to everyone
through
az special
Isten a interpretation
Gecsemáné kertben,
azon
her
of music.
Shea
csütörtök
éjszakán,
azon
a
pénteken,
taught Sunday school and had an active
azon
hajnalon,
amikor
a mi
part
in athehúsvét
women’s
circle in
her church
szabadításunk
történt.
and in the city ABC Conferences. At
személyes
bizonyságom
van for
arour Sõt,
Hungarian
Baptist
Convention,
ról,
hogy
velem
együtt
virrasztott
az
Úr
many years, she was our song leader
28
évvel
ezelõtt
egy
téli
estén,
amikor
during conventions. Her former pastor,
rólam is lehulltak a rabtartó bilincsei.
Üldözött szabadok, gyõztes szabaMISSIONARY Fund
dok. Elindultak tehát. Nem volt teThe purpose: Nem
supporting
the
lekommunikáció.
lehetett mobilmissionary
initiativesa sor
of our
young
telefonon
rákérdezni
elején,
hogy
people.
Donations
thisKözel
fundkét
hátul
minden
rendbenfrom
van-e.
will be allocated by the Missionary
milliós
nép, asszonyok,
and Benevolence
Boardgyermekek,
at its
öregek,
juhok,
barmok, The
szekerek,
végemid-year
meetings.
written
láthatatlan
konvoj.
A Veres
tenger
partapplications
addressed
to the
MBB
ján
tábortstate
vernek,
Egyshould
the megpihennek.
goals and the
szer
csak felröppen
a hír, aztrip,
egyiptomi
duration
of the mission
and
should
include aKitör
letter
of support
sereg
közeledik.
a pánik
a táborfromElõl
theapastor
the applicant.
ban.
tenger,ofmögöttük
az ellenség.
Contributions
can bekiált
mailed
to
A nép
elõbb segítségért
Istenhez,
the
Treasurer
(address
on
page
2).
aztán pedig neki esik Mózesnek: Mit
tettél velünk, miért hoztál ki minket

2014.
3. október
oldal

Rev.
Sandor Kulcsar,
the
Egyiptomból?
2Mózesparticipated
14: 10, 11. in
Jobb
service
at
the
funeral
home
reminiscing
lett volna szolgaként meghalni Egyipabout
the Kiderül,
past.
tomban.
hogy van a népnek
hite,
de
még
nagyon
gyenge
az a hit. her,
Ha
Her husband, Alex,
predeceased
jól well
mennek
a dolgok,
tisztelikSteve,
az Urat,
as
as her
three brothers:
Lode ha
üt kiShe
valami,
máris by
pániuis,
andbalul
Edwin.
is survived
her
kolnak
és bûnbakot
keresnek.
Ki voltand
a
two
daughters,
Helen
and Alice
hibás,
hogy
ide
jutottunk?
grandchildren. Let us remember Helen
sokofkeresztyén
tart ezen a
forMellesleg,
her example
love and faithfulness
szinten
a hitéletében.
in
serving
our Lord, Jesus Christ.
Ekkor Mózesnek eszébe jut Isten
Ethel Petre Kish
ígérete. 2Mózes 6: 6-8. Isten megígérte,
hogy megszabadítja õket az egyiptomiak kezébõl, és beviszi népét az ígéret
földjére. Akkor tehát, nem kell félni a
jelen veszedelemtõl, mert ez csak egy
rövid epizód a nép életében. Nem ez a
vég, Isten folytatást ígért. Most az a
dolgunk, hogy erõsen ráálljunk Isten
szavára. Így bátorítja Mózes a népet: Ne
féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok
hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! 2Mózes 14: 13, 14.
Mózes nem okosabb, mint a nép, csak
hisz Istenben, és a hit beszédét mondja
tovább az üldözött szabadoknak. Ha
Isten az aki, akkor teljesíti az Õ beszédét.
Ebben
hitt Mózes.
Emma
Banyai Salamon
Ha azt kérdezte volna valaki Mózes1918-2014
tõl: Mikor teljesíti
Isten, amit megígért?
Erre Mózes csak azt válaszolhatta volna,
ThereNem
is tudom.
a hymn,Haentitled,
“When
hogy:
valaki azt
kérHe
Calls
Me
I
Will
Answer,”
which
we
dezte volna: Mózes, mondd meg nesang
many
times.
The
hymn
goes
on,
künk, hogyan szabadít meg Isten
“I’ll be somewhere listening for my
bennünket ebbõl a lehetetlen helyzetbõl?
name.” Emma heard God’s call and she
Mózes csak azt válaszolhatta volna,
answered—left this earth and went to
hogy:
Nem tudom!
azonban
the
heavenly
home toEgyet
be with
him. tudok! Az Úr harcol értetek, és a lehetetShe was
quiet
lady mert
but had
a strong
lenbõl
is ki atud
vezetni,
Õ az
Úr.
faith
in
God
and
served
him
whenever
Ez a bibliai hit. Hinni azt jelenti, koand
wherever
could.
Shemond,
was ha
an
molyan
veszemshe
azt, amit
Isten
active
member
of
the
First
Hungarian
annak minden ellentmondani látszik is.
Baptist
Church
in New
York. meg,
She taught
Nem tudom,
hogyan
szabadít
csak
Sunday
school,
sang
in
the
choir,
and
várok rá és hiszek benne, és amit
nekem
was
church
pianist.
She
had
a
beautiful
mond, megteszem. A többi pedig az Õ
alto
voice Útat
and sang
many
duets with
her
feladata.
nyitni
a tengeren,
lefésister-in-law,
Helen
Kautz
Banyai.
At
kezni a harcikocsik kerekét, homályt
the piano, they played duets together.
bocsátani az egyiptomiakra... mind a
She was active in the women’s circles,
Szabadító
Úr feladata.
Õ many
viszi véghez
a
various
projects,
sending
packages
szabadítást
kegyelembõl.
Hit
által
foto Hungary during the war years. Later,
gadhatod el.
általimmigrants
élhetsz szabadon,
assisting
theHit
new
to get
bár
mindig
üldözötten,
de She
ugyanakkor
settled in the new land.
touched
gyõzelmesen,
az Úr and
hadakozik
many
lives withmert
her service
witness
érted.
for our Lord, Jesus Christ.
A tengerparton a halál kapujában
She was
by her számukhusband,
álltak,
Istenpredeceased
pedig megnyitotta
Steve,
and
now
she
is
safe
in
the
ra az élet kapuját, és õk átléptekarms
a ha-of
Jesus,
whom
she
loved
and
served.
Let
lálból az életbe.
us remember Emma for her dedicated
Ezt atolépést
te se halogasd!
service
our Lord,
Jesus Christ.
Lukács
János
Ethel
Petre
Kish

Deliverance
Magyarországi
Baptista Egyház
Berettyóújfalui
Baptista
Gyülekezet
by Max
Lucado
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
You’ll get through this! You fear
you won’t. We all do. We feel stuck,
Kedves locked
Testvéreink
Jézus
trapped,
in. Will
we Kriszever exit
tusban!
this pit? Yes! Deliverance is to the
Kedves
Amerikai
Magyar
Baptista
Bible
what
jazz music
is to Mardi
Gras:
Szövetség!
bold, brassy, and everywhere. Out of the
lion’s
for Daniel, az
theIsten,
whale’s
belly
„Nemden
igazságtalan
hogy
for
Jonah,
and
the
prison
for
Paul.
elfeledkezzék a ti cselekedeteitekrõl és a
szeretetrõl,
az Õdry
Throughmelyet
the tanúsítottatok
Red Sea onto
neve
iránt, amikor
szolgáltatok
és szolground.
Through
the wilderness,
gáltok
a szenteknek.”
6:10)shadow of
through
the valley(Zsid
of the
death. Through! It’s a favorite word of
Köszönjük,
ránk
ne-pass
God’s.
Isaiahhogy
43:2 gondoltak
says, “When
you
héz helyzetünkben.
through
the augusztus
waters, I végi
will be
with you…
Imaházunk
leomlása
és
when
you
walk
through
the
fire,
lebontása után jó reménységgelyou
va-will
not beafelõl,
burned.”
gyunk
hogy Isten megsegít bennünket
egy
szép hajlékot
építeni
It won’t újbeéspainless.
Have you
wept
istentiszteletek
céljára,
az
Õ
neve
dicsõyour final tear, received your last
round
ségére.
A munkálatokat
jövõ tavasszal
of chemotherapy?
Not necessarily.
Does
kezdjük meg, addig a nem várt terveGod
guarantee
the
absence
of
struggle?
zéssel és az engedélyek beszerzésével
Not in this life. We see Satan’s tricks
foglalkozunk.
and
ploys, és
butszándékunk
God sees Satan
tripped
Tervünk
végrehajand fogjuk
foiled. fordítani
You’ll geta kedves
throughtestvérek
this!
tására
által számunkra
eljuttatott
összeget:
From You’ll
Get Through
This
$5,000, azaz ötezer dollárt.
Ezúton is megköszönve testvéreink
segítségét, kérjük továbbra is a minket és
az Úrra figyelõ imádságaikat! Minden
szolgálatukra Istenünk áldását kívánjuk.
Testvéri szeretettel a Berettyóújfalui
Baptista Gyülekezet nevében:
Papp Dániel lelkipásztor
Szatmári István gondnok
Lisztes Tibor presbiter
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Professor Perrucci found the text
in the archives of the Vatican, while
VÁRJ
MÉG!
searching
amongst
a bundle of
personal
letters
and14,21-22)
other trivial
Józsué
3:16
(2Móz
documents dating from
the Roman era.

Megállt a víz.
NEWLY-FOUND
DOCUMENT
Minthogyha
óriási kéz
HOLDS EYEWITNESS
tartottaACCOUNT
volna föl,
OF JESUS PERFORMING MIRACLE
megállt,
s
rakásra
An Italian expert studyinggyûlt,
a first
feszült,
century document written by the
Roman
hullám
hullámra
hõkölt.that
historian Marcus
Velleius
Paterculus
Megállt
was recently discovered in the archives
egy
of the Vatican, found what
is percre,
presumed
amíg
a
túlsó
partra
to be the first eyewitness account
ever
értünk.
recorded of a miracleátofnem
Jesus
Christ.
The author describes a scene that he
még Uram!
allegedly witnessed,Várj
in which
a prophet
Kezed
ne vedd
el! de
and teacher that he names
Iēsous
Még mindiga itt
vagyok,boy
Nazarenus, resuscitated
stillborn
még mindig
itt vagyunk
sokan.
and handed
him back
to his mother.
worldnewsdailyreport.com
Herjeczki Géza (1977)
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“...szívem
tüze, melegeEgyiptomból?
buzdít imádságra...”
2Mózes 14: 10, 11. Jobb
ÜLDÖZÖTT
SZABADOK
folytatás100
az 1. éve
oldalról
hunyt

lett volna szolgaként meghalni Egyipel ifjú Kornya
Mihály (1887-1914)
tomban. Kiderül, hogy van a népnek

Az
gyötrelem,
de azért
van mit
enni,
IfjúéletKornya
Mihály
azon
baptista
van húsosfazék,közé
fokhagyma
és uborka,
és
személyiségek
tartozik,
akikről
temetéshez
való jogukat is
aza tisztességes
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megfeledkezett.
megtarthatták.
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kinlódás,
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és sokan Az
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hozzá, de és
Isten
végzése
reménytelenség
halál.
De hátmás
ezis volt:
jobb,
életét
fiatalon
vesztette
el, az ennél
első
mint igen
a semmi,
és úgy
sincs kilátás
világháború
idején.
többre. Fogadjuk
el a helyzetet, és az adott
Édesapja, próbáljuk
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Mihály valamikor
keretekben
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kocsisként
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Rozvány
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a Szabadító
és ki nem
kötöttek
házasságot
1866.
május
23-án.
hozta õket a szolgaság házából.
Isten házasságukat hét gyermekkel áldotta meg: hat lányuk (Juliánna, ZsuMilyen
a mi
Szabadítónk?
2Mózes
zsánna,
Mária,
Erzsébet,
Sára, Teréz)
és
12:42-ben
találunk
egy
különös
mondaegy fiúk (Mihály) született. Ifjú Kornya
tot Istenrõl.
Mihály
utolsó, hetedik gyermekként
az látta
Úr azon
éjszakán,
1887.Virrasztott
július 12-én
meg aaznapvilágot
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Egyiptomból.
Ez az
Nagyszalontán.
A szülők
gyermekeiéjszaka
az Úréfegyelmezve
volt.
ket
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nevelték az
evangélium
van ebben
IstenMicsoda
félelmére.
Az apa a bővülő
mis�-a
mondatban?
Virrasztott
az Úr.
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egyre többet
volt Pedig
távol
Izráel õrizõje
nem teher
szunnyad
nem
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így több
hárult és
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1890.
43 éves
korában
alszik.
Mitmájus
jelent17-én,
az, hogy
virrasztott
az
elhunyt
Kornya
Mihályné.
A kis Mihály
Úr azon
az éjszakán,
amikor
kihozta
ekkor
esztendős volt.
népéthárom
Egyiptomból?
Kornya
Mihály
1890.–szeptember
17Emberileg
szólva
Isten mindent
énfélretett
újra megházasodott.
Feleségül
vette
és csak az Õ népére figyelt azon
Derecskéről
özvegy
Takácsné, született
az éjszakán.
A szabadulás
minden
Máté
Zsuzsánnát.
A Kornya-gyerekek
mozzanatát
személyesen
felügyelte,
kaptak
féltestvértfigyelõ
Takácstekintetével
Zsófia és
mindenkétpillanatot
Margit
személyében.
kísért végig. Hát kicsoda ez a rabszolga,
Az 1800-as évek végén fejlődésnek
koszos,
nép,misszió,
hogy azsokan
Isten
indult
a rongyos
nagyváradi
személyesen
gondoskodik
róluk,
és
merítkeztek be. A Nagyszalontán tölmindent
félretéve
figyel
rájuk?
tött évek után a Kornya család missziós
évvel késõbb
ismét virrasztott
céllal1500
1895-ben
Nagyváradra
költözött.
Isten a házat
Gecsemáné
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Magyarországi Baptista Egyház
Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 2.
www.baptista.hu/berettyoujfalu
Kedves Testvéreink Jézus Krisztusban!
Kedves Amerikai Magyar Baptista
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Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.
Herjeczki Géza (1977)
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JÓ VOLT
Életem (54)

"Helyes az, ha valaki mindenkor a jóért buzgólkodik." Gal 4,18.
A Szentlélek olyasmire késztetett,
melyre én talán soha nem gondoltam
volna. Azóta már tudom, hogy a Szentlélek sohasem cselekszik nélkülem,
vagyis belegyezésem nélkül. Viszont
amikor elfogadom ajánlatát, akkor Ő
"hozza az anyagot", és Ő készíti elő a
terepet. Ezért volt jó és áldásos e vállalkozás. Ezt akkor nem tudtam volna így
megfogalmazni, de most, sok év távlatából és tapasztalataiból, igen.
Történt ez az 1960-as évek derekán.
Az evangélizációk, főleg falun, télen
voltak. Ezért tudtam én a téli iskolaszünetben egy-egy kis csoportot alakítani
az Evangélista köré. A Szentlélek úgy
adta, hogy a prédikátorok szívesen vették a kis lelkes csoportok szolgálatát.
Egy kvartettet állítottam össze, de egyegy versmondó is jól jött. Volt, hogy két
csoport is tudott egy időben működni.
Körbe, ellentétes irányba indultunk, és
az út felén találkoztunk egy kis tapasztalat cserére.
Már nem emlékszem a csapat minden
tagjára, de némelyekre igen. Mindég jó
lelki közösség alakult ki. Ha valamelyik
fiatal még nem ismerte a rendszeres bibliaolvasás és imádkozás áldásait, az e
10-14 nap alatt, bizton állítom, megtanulta egy életre.
Főleg vonattal utaztunk, és sokat
gyalogoltunk. Vajdaságunkban a vasútállomás leginkább messze van a falutól.
Nagyon hideg telek voltak. Mi meg szegények voltunk ruha és lábbeliben, de
feltaláltuk magunkat.
Reggel mindég közös áhítatot tartottunk és gyakoroltunk. Ha kellett, segítettünk a helybelieknek hívogatni. A
"csúcs" az este volt, amikor megtelt a kis
imaház, vagy a nagyszoba - ahol csak
egy hívő család, vagy házaspár volt a faluban. Ha útba esett szerb vagy szlovák
gyülekezet, oda is betértünk. A prédikátor tv. hetekkel előbb megbeszélte az
evangélizációt a gyülekezetekkel.
Emlékszem Kató és Vera testvérnőkre, akik rengeteg verset tudtak fejből, és
mindég a legmegfelelőbbet találták meg
a hirdetett Igéhez. A régi karénekesből
énekeltünk, mert legtöbben ismerték és
énekelték ezeket az énekeket. Mikor a
Debreceni fiúk voltak a csoportban, és
Varga János a szeminárista, a 10 éves
Dávid, mielőtt kicsi hegedűjén eljátszotta az éneket, elmondta néhány gondolatát az énekről. János, a bátyja klarinéton
játszott, és tenort énekelt.
Még mindég meleg szeretettel gondolok Kerekes Mária testvérnő altjára.
Gyorsan tanult, és olyan tisztán énekelt,
ahogy imádkozott is. Ilyen volt Nánási Mária is. A mai napig lelki barátok
2014. október

vagyunk. Azután emlékszem az első
csoport basszusára, Kuti István testvérre. Nem csak kellemes hangjára, hanem mint imaóra-vezetőre is. Az egyik
gyülekezetben vasárnap reggel egy számomra még ismeretlen igét olvasott fel,
mely nagyon szíven talált: "Öntsd ki szívedet, mint a vizet, az Úr előtt!" JerSir
2,19b. Csak néhány gondolatot fűzött
hozzá, és imára hangolta a testvéreket.
Nem felejtettem el azt a paradicsomszószt, melyet Kuti testvérnő, a Janó
Mari főzött nekünk azon a hideg reggelen, reggelire. Olyan jóízűen mártogattunk a friss kenyérrel! Találékony volt.
Hideg volt a szoba, és az ágy is, de cserepet és téglát melegített a sporhelton,
becsavarta rongyba, és megmelegítette
az ágyat. A gyülekezet az akkortájt vásárolt zsinagógában gyűlt össze. Még áll
a zsinagóga, a nagyon értékes freskóval
a mennyezetén, de gyülekezet már régen nincsen abban a dunaparti városban, Apatinban.
Az utolsó csoportra jól emlékszem,
mert csak négyen voltunk benne. Illés
Mátyás, a frissen végzett szeminárista,
Bertalan prédikátor testvér, Elvira húgom és én. Ő úgy tudott jönni, hogy
férje kórházba került, a két kicsit pedig
Mama és Márta vállalták erre az időre.
Egész úton tudtunk imádkozni sógorom
egészségéért. Mégis, mikor az út végén
leszálltunk itthon a vonatról, elénk jött
és azzal vádolt, hogy nagyon rosszul tettem, hogy húgom velünk volt. Nagyon
meglepődtem, mert onnan jött a vád,
ahonnan legkevésbé vártam. A sátán
nem hagyja szó nélkül az Evangélium
munkáját, és oda vág, ahol legjobban
fáj. De tudni kell, hogy nem rólunk, rólam van szó, hanem az üdvöt adó Krisztus evangéliumáról. Ebben a Szentlélek
tanácsol, vigasztal és bátorít. Jó, ha figyelünk rá. Csak vele tudjuk kivédeni a
sátán támadásait. Egyben bizonyosságot kapunk, hogy jó munkát végeztünk.
Mire kitavaszodott, voltak megtérők,

bemerítkezők, nem kis számban.
Ma ezt úgy hívják, hogy falumisszió.
Mi akkor csak egyszerűen hirdettük az
Igét énekben, versben, a Lélek egységében, önkéntesen, szeretetben, és Urunkhoz méltó lelkesedéssel, karöltve az igehirdetővel.
"Ügyeljünk egymásra, a jó cselekedetekre való felbuzdulás végett." Zsid 5,24.
Nagyajtai Eszter

ZÁPSZONY, KÁRPÁTALJA

folytatás az előző oldalról
sokkal, ahol több mint száz ember felé
szolgálhattunk. A Második Esély Mis�szió három éves lesz novemberben és
szolgálata nyomán már nyolc tagja van.
Nagybégányban tavaly kezdtünk el
rendszeresen házi bibliaórákat tartani. Többnyire asszonyok látogatják és
egyre többen. Ők vasárnap átjárnak
Zápszonyba az istentiszteletre, mert
nincs imaházuk. Két testvérnő már lakik a településen, Isten kegyelméből pedig ebben az évben két másik személy is
hitre jutott ott.
Kérjük testvéreinket, hogy továbbra
is imádkozzanak értünk. Imádkozzanak Ukrajna békességéért és az Ukrajnában élő szentekért. Nehéz időkben
és körülményekben élünk anyagilag és
szellemileg egyaránt. A legtöbb ember
tanácstalan, a jobb élet reményében,
vagy a harcok elől külföldre menekülne.
Látjuk, hogy Istentől kapott feladatunk
a jó hír megosztása, amiben használ is
minket a Szentlélek. Isten evangéliuma
életváltoztató erővel és reménységgel
teli. Olyan békesség és öröm forrása,
amit a nehéz körülmények sem tesznek
elérhetetlenné. Kérjük testvéreinket, ha
helyzetük lehetővé teszi és a Szentlélek
szívükre helyezi, támogassák szolgálatunkat, a zápszonyi imaház felújításának befejezését.
Nagy-Kasza Dániel, misszionárius

