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

mást, hanem segíteni is tudunk. Ma már
nemcsak az imádság nincs idõhöz és
térhez kötve, hanem a fizikális segítség-
re is szinte azonnal lehetõség nyílik az
elõtt, aki valóban akar segíteni. Aki
ezeket a lehetõségeket nem használja
fel, hamarosan magára marad. Az egye-
düllét, az elszigeteltség szomorú dolog,
de ha a kapcsolatteremtés és fenntartás
lehetõségének világában maradunk
magunkra és szigetelõdünk el, az már
tragédia.

Az Úr megváltott népe mindig
szerette és kereste egymást. Örül a ta-
lálkozásoknak, aktívan építi a kapcsola-
tokat. Egy ilyen kapcsolatépítõ, nagy-
szerû alkalom volt az elmúlt nyáron
Debrecenben megtartott MABAVIT III.
A Magyar Baptisták Világszövetségé-
nek Vasárnapja is alkalmas eszköz lehet
arra, hogy a három kontinensen élõ
magyar baptisták jobban megismerjék
egymást és ennek következtében köze-
lebb kerüljenek egymáshoz.

Persze nem is a fizikális távolság volt
az egyetlen legyõzendõ akadály. A
Kárpátmedencében egymáshoz közel,
de országhatárokkal elválasztva élt és él
a magyar baptisták több mint 90 száza-
léka. Ezek a határok évtizedeken át, az
utóbbi két generáció életében minden-
képpen meghatározták a kapcsolatokat,
illetve akadályozták azok kialakulását.

Baptista vezetõink közül többen is
megpróbálták a két világháború között
és azután is tartani a kapcsolatot a hatá-
rokon túl élõ testvérekkel. Nem volt
könnyû és nem járt sok sikerrel. A
mesterségesen, igazságtalanul meghú-
zott országhatárok „jól” mûködtek. En-
nek következtében az évtizedeken ke-
resztül egymástól távol és függetlenül
élõ és formálódó magyar baptista közös-
ségek, szövetségek nem egyformák.
Hogyan is lennének azok, amikor a
körülményeik, megpróbáltatásaik és
örömeik sem voltak egyformák, aho-
gyan a rájuk nehezedõ ateista rendszer is
minden országban egy kicsit máshogy
mûködött. Oka van annak, hogy nem
vagyunk egyformák, s ha már látjuk az
okokat, könnyebben meg is tudjuk
érteni egymást.

Az utóbbi másfél évtizedben egyre
nagyobb lehetõségek nyíltak arra,
hogy egymást megismerjük. Erre a
szükség is egyre nagyobb. Az Európai
Unió határokon átívelõ egységtörekvé-
sei is arra mutatnak, hogy az élet nem-
csak nem kényszeríthetõ országhatárok
közé, hanem élni is tud a határok elle-
nére. Ha az élet át tudta lépni ezeket a
határokat, mi ne tudnánk?

IMÁDKOZZUNK
EGYMÁSÉRT!

A Magyar Baptisták Világszövet-
ségébe hat magyar baptista szövetség
tartozik. Aki szeret messzebbre látni a
közvetlen környezeténél -az Evangé-
liumi Hírnök olvasói bizonyára ilyenek-
és imádkozni is kész távolban élõ test-
véreiért, annak azt ajánljuk, hogy a
következõ sorrend szerint tegye azt.

Hétfõn a magyarországi baptista
testvérekért és az egyház vezetõiért, Dr.
Mészáros Kálmán elnökért és munka-
társaiért.

Kedden a romániában élõ magyar
baptista testvérekért és a szövetség ve-
zetõiért, Borzási István elnökért és
munkatársaiért.

Szerdán az észak-amerikai magyar
baptista testvérekért és a szövetség ve-
zetõiért, Kulcsár Sándor elnökért és
munkatársaiért.

Csütörtökön a délvidéki magyar
baptista testvérekért és a szövetség
vezetõiért, Nyúl Zoltán lelkipásztorért
és munkatársaiért.

Pénteken a felvidéki magyar bap-
tista testvérekért és a szövetség veze-
tõiért, Dóczé Bálint lelkipásztorért és
munkatársaiért.

Szombaton a kárpátaljai magyar
baptista testvérekért és a szövetség
vezetõiért, Varga Attiláért és munka-
társaiért.

folytatás a 3. oldalon

A TARTALOMBÓL

English Section - page 8.
MABAVISZ vasárnap - február 4.
Beszámoló a hat szövetség

életérõl
Gyülekezeti hírek: Torontó,

Cleveland, Palm Bay.

Egyre áttekinthetõbbé válik ez az
egyébként egyre bonyolultabb világ. Ha
a mai technikai lehetõségek csak egy
részével is élünk, szinte bármikor bárkit
elérhetünk, hangját hallhatjuk, akár még
láthatjuk is komputerhez, vagy telefon-
hoz kapcsolódó kamera segítségével.
De nem csak hallani, látni tudjuk egy-

Az Õ népe és legelõjének nyája (Zsolt 100:3)
MAGYAR BAPTISTA VILÁGSZÖVETSÉG VASÁRNAPJA - FEBRUÁR 4.
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Alapítva 1981-ben

Jelen számunk lényeges részét a
február 4-i Magyar Baptista Világszö-
vetség vasárnapjának szenteltük. Akik
szokatlannak, vagy újnak találják ezt a
napot, témát, részben igazuk van. Ez az
elsõ olyan alkalom, amikor tudatosan és
mindannyian egymásra figyelünk, hogy
egymást még jobban megismerjük, hogy
még informáltabban tudjunk imádkozni
testvéreinkért, hogy észrevegyük, hogy
örömeinkben és terheink hordozásában
nem vagyunk egyedül.

A Baptista Világszövetség által régóta
gyakorolt BVSz vasárnaphoz hasonló
alkalomra gondoltunk, csak annál szû-
kebbre vonva figyelmünk körét. A bap-
tisták legnagyobb családja vasárnapját
ugyanis a tavalyihoz hasonlóan májusra
hirdette meg a BVSz.

De mert ez az elsõ ilyen alkalom, s
mert a MABAVISZ hat szövetsége ter-
mészetesen hat önálló szervezet, s mert a
vezetõkkel egyenlõre csak elektronikus
úton tanácskoztunk, bizonyára nem lesz
egységes az ünneplésünk. Nem baj.

A következõ oldalakon olvasható
beszámolók –melyeket a szövetségek
vezetõitõl kértem és kaptam, néhány
helyrõl fényképeket is, melyek egy részét
itt, másik részét az Interneten tekint-
hetünk meg- jól áttekinthetõ képet adnak
a magyar baptista misszióról. E rövid
beszámolókból sokféle imatémát merít-
het, aki így akar ünnepelni.

Számolgatni is lehet, megmérni nagy-
ságunkat, kicsinységünket, vizsgálni
annak során hitünk, reménységünk
mértékét. Ilyenkor megmutatkozik a
krisztusi, vagy az éppen emberi lel-
kületünk is.

Hálát adok a földgolyónkon élõ min-
tegy 620 magyar baptista gyülekezetért, a
200 lelkipásztorért, a 22ezer bemerített
gyülekezeti tagért, ami olyan 40ezres
magyar baptista családra utal.

Akármelyik beszámolót olvasom,
mindegyikben látom az Úr kezét, se-
gítségét, az elõrehaladást, s látom azt is,
hogy milyen gondokkal küszködnek ott
élõ testvéreink.

Látom a tavalyi év két legnagyobb
örömét: a debreceni MABAVIT III-at és
a Beregszászi imaház vételt (Kárpát-
alján) és látom az idei év egyik legna-
gyobb örömét, amire reménység szerint
májusban sor kerül (mert hiszem, hogy
lesznek még olyanok, akik bekapcso-
lódnak a segítséget nyújtó gyülekezetek
és egyének sorába), a Bácskossuthfalvai
missziós ház megvételét.

Az Õ népe és legelõjének nyája va-
gyunk.

Három gyülekezeti beszámoló fért
bele a mostani számba, s azonkívül
misszionáriusunk legutóbbi levelének
egy része. Errõl jut eszembe, ugye meg-
vásároltátok Füredi Kamilla könyvét,
támogatva ezzel misszióját? Az inter-
neten egy külön helyen egy-két hang-
felvételt is hallhatunk, fényképeket is
láthatunk.

A múlthavi szerkesztõi rovatból ki-
maradt, de most -az itt következõ listával
együtt- köszönöm meg a Baráti Kör
tagjainak a szolgálatát. Az õ áldozatuk
nélkül sem jelenhetne meg az Evangé-
liumi Hírnök. Olvasóink imádságaira, sõt
segítségére is számít (a szerkesztõ).

Hungarian Baptist Convention of
North America Donations received

for the period Oct. 1, 2006.,
through Jan 31, 2007.

MISSION & LITERATURE
Bethesda Church, Palm Bay, FL ................ $ 800
Chicago Church, Chicago IL ...................... 1,200
Detroit Church, Detroit, MI .......................... 350

———
Total $ 2,350

BARÁTI KÖRI ADAKOZÁSOK
(december 31-ig)

Louis G. Banas, Temecula, CA ................... $ 120
Edmunk Kis Sr., Harpersville, AL .................. 60
Joseph Szabo, Arlington Hights, IL.................. 30
George Gancsos, Hawthorne, NJ .................... 20
Zoltan Borbely, Parma, OH ............................. 30
Alexander Nagy, Parma, OH ........................... 50
Zoltan Bogdan, Crestwood, KY ..................... 60
Tibor Miko, Clinton Twp., MI ...................... 100
Mary Karner, Conway, SC ............................ 100
Zoltan Szabo, Lake City, FL .......................... 100
Bela Fur, Southgate, MI ............................... 100
Ernest Kish, Palm Bay, FL ………………… 200

Total Baráti Kör 970.00

GRAND TOTAL $ 3,320

Thank you for your faithful support
Louis Drescher, treasurer

Az idei ÉVKÖZI GYÛLÉST
a CHICAGÓI GYÜLEKEZET

20 éves jubileuma elõtti
napokban tartjuk meg,
március 16-17 között.

A pénteken és szombaton sorra
kerülõ megbeszélésekre a

Végrehajtó Bizottság, illetve a
Missziós és Jótékonysági

Bizottság tagjai hivatalosak.
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AZ Õ NÉPE
folytatás az elsõ oldalról

Tárgyszerûen azokért tudunk imá
dkozni, akiket ismerünk. Azt gon-
dolom, hogy itt van az ideje annak, hogy
ne csak a különbözõségeinket lássuk,
hanem azt is, hogy mennyire összetar-
tozunk. Az Õ népe és legelõjének nyája
vagyunk. Ismerem az enyéimet, és en-
gem is ismernek az enyéim, mondta a Jó
Pásztor (Jn 10:14). És egymást is ismer-
jük és egyre jobban kell ismernünk.

Isten közösségre teremtette az em-
bert. Családba és egy nemzet tagjának
születtünk. Magyar nyelven beszéltünk
szüleinkkel, barátainkkal. Miután me-
gismertük Jézus Krisztust egy baptista
gyülekezet tagjai is lettünk. Testvérünk
lett egyszerre mindenki, aki a Megváltót
elfogadta és követi. Így lett a családunk
után a gyülekezet, azután minden ma-
gyar gyülekezet, azután pedig minden
baptista, sõt keresztyén közösség az
otthonunkká. Hiszen testvéreink vannak
ezekben a gyülekezetekben. De hogy
mennyire érezzük és érezhetjük otthon
magunkat ezekben a közösségekben, az
más kérdés.

Azt gondolom, hogy az egészséges
lelkületû hívõ, aki igazán otthon érzi
magát a saját gyülekezetében, az tud
messzebbre nézni, az tudja igazán test-
vérének látni a többi Krisztus hívõt; az
tudja a világ minden részére szétszó-
ródott, vagy éppen a szomszédos állam-
ban élõ magyar baptistákat testvérének
tartani.

Természetesen a Magyar Baptisták
Világszövetsége határvonalán túl is lá-
tunk, láthatunk. Február elején különö-
sen is, amikor a magyarországi, illetve
az Áhítatot használó gyülekezetekben a
Baptista Világszövetség Vasárnapját is
megtartják február 4-én. Jó tudni, hogy
sok testvérünk van a világ szinte minden
nemzetségébõl. Föltételezem, hogy iga-
zán csak az tudja értékelni a más nem-
zethez tartozó testvéreit, aki a sajátját
ismeri és értékeli. Végül egy keveset
errõl.

Kicsiny nép vagyunk a népek ten-
gerében. A kicsinyek gyakori kísértése,
hogy nagynak képzelik magukat, vagy
ilyen és olyan okból különbnek. Néha a
másik végletbe csapva kétségbe esnek
kicsinységük miatt. Bizonyára nem vé-
letlenül mondta Mózes az ószövetségi
választott népnek: „nem azért választott
ki benneteket az ÚR, mintha valamennyi
nép közt a legnagyobbak volnátok, hi-
szen a legkisebbek vagytok valamennyi
nép közt, hanem azért, mert szeret

Magyarországi
Baptista Egyház

Hány gyülekezet, vagy körzet szolgál
a szövetségben?

A Magyarországi Baptista Egyház je-
lenleg közel 12.000 tagú közösség, mely
a látogatókkal, érdeklõdõkkel együtt
20.000 fõre tehetõ. Több, mint 350 he-
lyen vagyunk jelen országunkban, 131
önálló gyülekezetben vagy körzetben.
115 aktív lelkipásztorunk van jelenleg.
Az elmúlt évek során néhány gyülekezet
megszûnt, de a rendszerváltás óta több,
mint 70 helyen indult baptista misszió,
melybõl már erõs új gyülekezetek is
létrejöttek.

Hány helyen nincs lelkipásztor?
Gyülekezeteinkben az a gyakorlat,

hogy ha nincs is aktuálisan aktív helyi lel-
kipásztor, akkor ügyintézõ lelkipásztort
kérnek fel, aki elvégzi a szükséges fela-
datokat, és segít a jövõbeli szolgálattevõ
megtalálásában. Jelenleg 30 gyüleke-
zetben, illetve körzetben van ügyintézõ
lelkipásztor.

Örömeitek:
Sok örömünk van! Nehéz ebbõl sze-

mezgetni, de talán felsorolásszerûen
néhány:

- Hála az új hívõkért (az elmúlt évek-
ben folyamatosan emelkedik az évente
bemeritkezõk száma
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- Hála az új gyülekezetekért
- Hála meglévõ, stabil erõkért (szol-

gálattevõk, gyülekezetek, intézmények,
szervezetek)

- Hála az új kezdeményezésekért
(Mongol baptista gyülekezet, Siket bap-
tista gyülekezet, Külmisszionáriusok,
Regionális bibliaiskolák, Roma misszió,
stb.)

Gondjaitok, amiért imádkozni le-
hetne, amire esetleg segítséget is lehetne
kérni:

Sok megoldandó feladat és felmerült
probléma is van. Hasonlóképpen csak
felsorolásszerûen:

- Imádkozzatok a szolgálattevõk (lel-
kipásztorok, gyülekezeti vezetõk, stb)
lelki egészségéért, az egyre nagyobb
kihívásokban való hûséges helytállásért,
hogy mint vezetõk a maguk helyén be
tudják tölteni hivatásukat!

- Imádkozzatok az új hívõk, az új gyü-
lekezetek, az újabb missziók megerõ-
södéséért, a közösségbe való jó beépü-
léséért!

- Imádkozzatok a nehéz politikai-
gazdasági és társadalmi helyzetben a
bölcs helytállásunkért, és azért, hogy
Krisztus igaz tanúinak bizonyuljunk.

Épülõ imaházaitok:
Sok gyülekezetben folynak kisebb-

nagyobb munkálatok az imaházon, a
szolgálati lakáson, de kifejezett imahá-
zépítés a következõ helyeken folyik:
Bicske, Bodrog, Dunaújváros, Érdliget,
Gödöllõ, Egerszólát, Kiskunhalas, Sop-
ron, Szarvas, Veresegyház,

Missziós kezdeményezéseitek:
Errõl már írtam az örömeink között. Itt

külön csak a legutóbbit írom: Papp Szil-
viát (Nap u., a helyi lelkipásztor leánya)
elhívása és eddigi szolgálatai alapján
akkreditáljuk az Európai Baptista Misszi-
ónál, hogy Mozambique-ben a következõ
négy évre legyen az MBE misszionáriusa
(az említett szervezeten keresztül). Hisz-
szük, hogy Atyánk kirendeli erre a
szükséges anyagiakat, és így õ is kül-
misszionáriusunk lehet korábbi, vagy
jelenleg is szolgálattevõ más (pl. Cserep-
ka János és felesége, Füredi Kamilla,
Pertik Tímea, Lados Mónika, Szilágyi At-
tila és felesége, Borzási Lídia, ifj. Révész
Lajos és felesége, Varga Attila és fe-
lesége, Hajgató Zoltán és felesége, Szalai
Márta, stb.) testvérek mellett.

Mikor lesz a közgyûlésetek?
Országos Missziói Közgyûlés 2007.

május 4-5-én, Budapesten, ezt folytató
Országos Missziói Konferencia 2007.
május 25-26-án lesz Debrecenben. Ez
utóbbin fõ elõadónk David Coffey test-
vér, a Baptista Világszövetség elnöke
lesz.

Augusztus 22-26. között pedig Louis
Palau fog evangelizálni a Balaton partján
egy 2000 fõs nemzetközi sátortáborban.

A MBE elnöksége

benneteket az ÚR” (5Móz 7:7k). Ennek
az igének a fényében már nem okozhat
problémát, hogy kicsiny nép vagyunk
mi magyarok, hogy maroknyi nép
vagyunk mi magyar baptisták. Öröm-
mel vállalom, hogy nem nagyságunk,
erõnk, hatalmas tornyaink, kitörõ tehet-
ségeink, kiváló vezetõink vagy bármi-
lyen teljesítményünk miatt választott ki
bennünket az Úr, hanem “csupán” azért,
mert szeret bennünket.

Szeret az ÚR bennünket testvé-
reim, akik magyarul és a magyarok
között szolgálunk Magyarországon,
Erdélyben, a Délvidéken, Kárpátalján,
a Felvidéken, Ausztráliában és az
Újvilágban.

Hogy Mózes nem rólunk írta ezeket a
sorokat? Természetesen fogalma sem
volt arról, hogy magyarok is élnek majd
a földön és lesz majd egyszer egy
MABAVISZ vasárnap. De az Úr tudta
és tudja és nem felejti, hogy a Jézus
Krisztusban hívõ magyar baptisták az õ
szeretett, kiválasztott gyermekei. Ne-
kem ennyi elég ahhoz, hogy tudjam, ki
vagyok, kik a testvéreim és hogy sze-
ressem is õket.

Dr. Herjeczki Géza, a Magyar
Baptista Világszövetség elnöke
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A Romániai Magyar Baptista Gyüle-
kezetek Szövetségében 244 gyülekezet és
misszióállomás van nyilvántartva, ahol
tagjaink vannak és rendszeres isten-
tiszteleteket is tartunk. Ezeken kívül van,
ahol tartunk összejöveteleket, de még
nincsenek tagjaink, máshol pedig vannak
tagok, de nem tudtuk megszervezni a
rendszeres istentiszteleteket. A 244 gyü-
lekezetnek összesen 8686 tagja volt
tavaly és 67 körzetbe tömörült. A leg-
nagyobb körzetnek 14 gyülekezete van.
Most 20 gyülekezettel és megközelítõleg
150 taggal vagyunk többen, mint négy
évvel ezelõtt.

Szövetségünkben jelenleg 75 lelki-
pásztorra lenne szükség, de csak 64
lelkipásztorunk van. Így 11 helyen ügy-

intézõ lelkipásztor szolgál. Teológiánkon
jelenleg 8 diák tanul, plusz egy külföldön.
A nemrég született körzetekben, illetve a
gyülekezetplántálásban szolgáló lelki-
pásztorok pénzügyi nehézségekkel küsz-
ködnek, mivel fizetésüket máshonnan
kell elõteremteni. A lelkipásztorok száma
megduplázódott mióta Teológiánk bein-
dult, de még mindig „sok az aratnivaló,
és a munkás kevés” (Mt 9:37).

Hálásak vagyunk az Úrnak a már
felépült új imaházakért. A forradalom óta

rülmények között táborozhatnak. A Só-
lyomkõvári Keresztyén Tábor is megnyílt,
de még kiépítésre vár, Élesd és Szilágy-
nagyfalu között, a Huta hegységben. Még
ennél is szükségesebb lenne a Teológia
épületének felépítése Kolozsváron, ami-
értkitartóan imádkozunkés reménykedünk.

Fõképp Székelyföld evangélizálását
tarjuk fontosnak, hogy gyülekezetek
szülessenek, a többszáz barcasági, há-
romszéki, udvarhelyszéki, csíkszéki,
gyergyószéki és marosszéki településen,
ahol az erdélyi magyarság fele lakik,
három megyében. (Míg a másik fele a
többi 12 megyében él kisebbségben).
Örülünk az új körzeteknek Csíkszere-
dában, Hétfaluban és Gyergyószent-
miklóson, valamint a Maros megyében

alakult 6 új körzetnek, ahol a tagok száma
két és félszeresére nõtt az utóbbi évek-
ben. De még mindig „igen sok föld ma-
radt elfoglalni való” (Józs 13:1). A
szilágyszentkirályi, szatmárnémetii és
érmihályfalvi körzetben is új gyü-
lekezetek születtek. Január 3-án, Kornya
Mihály halálának 90. évfordulóján tartott
istentiszteleten, Diószegen, azért is imád-
koztunk, hogy az Úr segítsen „vissza-
venni a városokat, amelyeket a filisz-
teusok Izráeltõl elvettek” (1Sám 7:14).

Borzási István, szövetségi elnök

nagyobb méretû imaházak épültek Nagy-
bányán, Krasznán, Perecsenben, Sarma-
ságon, Nagyváradon, Székelyhídon,
illetve épülõben vannak Székelyudvar-
helyen, Szilágyballán, Szilágyszentki-
rályon, Besztercén, Tordán, Szalárdon,
Érmihályfalván és Kémeren. Kisebb
méretû imaházak épültek Ágyán, Ákoson,
Nyárádmagyaróson, Radnóton, Szamos-
újváron, Szilágycsehben, Kékes-Veres-
egyházán, Bágyonban és Székelykeresz-
túron, illetve épülõben vannak Élesden,
Érkenézen, Pécskán, Erdõszentgyör-
gyön, Gyergyószentmiklóson és Gernye-
szegen. Ugyancsak imaházépítésre ké-
szülnek még Hegyközszentimrén, Ér-
selénden, Tasnádon, Havadtõn és Te-
mesváron. Máshol megvásárolt épüle-

teket alakítottak imaházzá (Sándor-
homokon, Aranyosgyéresen, Héderfáján
és Fintaházán,), illetve lelkipásztori la-
kásokat vásároltak/építettek (Berettyó-
széplakon, Sarmaságon, Székelyudvar-
helyen, Kémeren, Kalotaszentkirályon,
Erdõszentgyörgyön és Nyárádszeredán).
Újabb lelkipásztori lakások épülnek Ma-
gyarlónán, Érszõllõsön, Szilágyballán és
Héderfáján.

Örülünk a Hargitai Keresztyén Tábor-
nak, ahol gyermekeink, ifjaink és mások
minden évben szabadon és megfelelõ kö-

folyatás az 1. oldalról

Rövid ismertetõ a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségérõl

Kongresszus Gyermekek a Gyilkostónál

Havadtõi új gyülekezet Székelyföldi Bibliaiskola
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A Kárpátaljai Magyar
Baptista Gyülekezetek

Közössége
Kárpátalján 7 magyar és egy kétnyel-

vû gyülekezetben hallgathatnak magyar
nyelvû baptista igehirdetést az Ukraj-
nában élõ testvéreink. Istennek hála,
igehirdetõ mindenütt van, de vannak
közülük, akik több helyütt is szolgálatot
látnak el.

Egyik legnagyobb örömünk, hogy
tavaly a novemberre kitûzött határidõre
sikerült megvásárolni a Beregszász fõ-
terén álló termet a Beregszászi Kegyelem
Magyar Baptista Gyülekezet számára. Az
idén már hozzá is kezdtünk a felú-
jításához. Különleges érzés volt az elsõ
istentisztelet a Szovjetunió szétesése óta
elhanyagolt egykori pártgyûlésterem-
ben. Kitört ablakok, felszedett parketta,
leszerelt fûtés ellenére boldogan éne-
keltünk ott, ahol korábban az ateizmus
fellegvára volt. Csodaként éltük meg,
hogy áldozatos testvéri összefogás gyü-
mölcseként immár a miénk lehet ez a
hely. Reméljük a következõ hálaadó

AZ Észak Amerikai
Magyar Baptista

Szövetségrõl
Gyülekezeteink és lelkipásztoraik

ALHAMBRA - Novák József, CHI-
CAGO - Lukács János, CLEVELAND -
Dr. Pintér Zoltán, DETROIT - Dr.
Herjeczki Géza, NEW YORK - Kulcsár
Sándor, PALM BAY - Denzel Alexan-
der, SANTA MONICA - Vadász János,
TORONTO - Dan László, MEL-
BOURNE, AU - Szlovák Tibor

További gyülekezetek / misziók, némi
együttmûködéssel:

KELOWNA, BC, CANADA- Dr.
Viczián János, KIPLING, SK, CANADA
- Richard Bartha, BRIDGEPORT, CT.,
CLEVELAND – (Szerencsi tv-ék ma-
gyar csoportja), KITCHENER, ONT,
CANADA - Juhász Tibor

A kontinensünkön és délamerikában
szétszórtságban élõ testvérekkel (mem-
bers at large) folyamatos kapcsolatot
igyekszünk tartani. Újságunkat járatják,
heti gyülekezeti bulletinjainkat meg-
küldjük az érdeklõdõknek, ha igénylik,
meglátogatjuk õket.

RÁMA TÁBOR = Rendszeres, közös
találkozóink színhelye.

IFJÚSÁGI SZÖVETSÉGÜNK éven-
te két találkozót szervez gyülekeze-
teinkben, egy harmadikat a közgyû-
lésekkel kapcsolatban.

Havi lapunk az EVANGÉLIUMI
HÍRNÖK az idén 99 éves. Elküldjük
mindenhova, ahol erre igény van.

RÁDIÓ ÉS TV MÛSOROK (New
York, Cleveland, Los Angeles)

MISSZIONÁRIUSAINK: Füredi
Kamilla, Ruth Wright, Dr. Cserepka
Margit (nyugdíjban), utazómisszio-
nárius: Vadász János

BIBLIAISKOLÁT / TEOLÓGIAI ta-
nulmányokat végzõ testvéreink: Bákai
István (Torontói, a Budapesti Baptista
Teológiai Akadémián tanul), Kulcsár At-
tila (a Louisville-i Déli Baptista Teo-
lógiát végzi), Kulcsár Dániel (a Chi-
cagó-i Moody Bible Institut hallgatója).

Szövetségünk jövõre tartja 100 éves
centennáriumi ünnepélyeit.

Szövetségünk és gyülekezeteink éle-
térõl folyamatosan közlünk fényképes
hiradásokat az Evangéliumi Hírnökben, a
mostani szám következõ oldalain is.

Szabó István, fõtitkár

VAJDASÁGBAN
testvéreink hûségesen járnak gyüleke-

zeteinkbe. Az úgynevezett “magyar
körzet” gyülekezetei: Szabadka, Csan-
tavér, Kishegyes, Pacsér és Bácskossuth-
falva a Bácskai részen mûködik, a tömb-

magyarság között, míg Hertelendyfalva
és Muzslya a bánáti szórványmagyar-
ságban küzd a fennmaradásért. Szét-
szórtan még több vegyes nemzetiségû
városi gyülekezetben is vannak test-
véreink.

Magyar igehirdetõnk Szabadkán
hiányzik a leginkább, amit a Gyõri
Kornél testvér által szervezett “Szívvel a
Vajdaságért” csapat pótol, nagy kitar-
tással, mindanyiunk örömére.

Csantavéri gyülekezetünk lelkipász-
tora Nagy Tibor testvér a Kishegyes köz-
ségben próbálkozik gyülekezet újraplán-
tálással, és karitatív missziót vezet..

A pacséri gyülekezet a szomszédos
Bácskossuthfalván is szolgál, egyidõben
Igével, segélyprogramokkal, miközben a
missziós ház vásárlását, felújítását is
végzi. Itt egy igehirdetõ (Nyúl Zoltán)
van csak.

Muzslyán decemberben búcsúztunk
Varga Gáspár diakónus testvérünktõl,
aki az Úrhoz költözött, és most ott is egy
igehirdetõnk van, Jaksa János testvér.
Mégis sok szolgálatban jelen vannak,
mint gyülekezet.

Hertelendyfalva magyarsága nagyon
megfogyatkozott, akárcsak a gyülekezet

A Bácskossuthfalvai (még ki nem fizetett)

is. Ennek ellenére rendszeresen össze-
jönnek, vendégeket fogadnak, imádkoz-
nak a változásért.

Egyidõben fásultságot, és nyitottságot
látunk a körülöttünk lévõknél. Az Úr
majd kiválasztja az övéit. Most a magve-
tés idejét érezzük és ez szerint szolgá-

lunk.
Öröm számunkra az,

hogy gyermek-program-
jainkra, táborainkra kife-
jezetten sok gyermek jön el,
elérhetõk rajtuk keresztül a
szülõk is. Színesednek a
programjaink, több a szolgá-
latkészség.

Kérések:
Kifejezett gond az ige-

hirdetõk hiánya, illetve a
meglévõk maximális testi-
lelki leterheltsége. Míg a
lehetõségek szinte korlát-
lanok, a politikai-nemzeti
feszült- ségek ellenére, nincs
elég emberünk.

Bácskossuthfalvi misszi-
ós házunkban egyre több te-
vékenységet végzünk, ugya-
nakkor májusig a fennmaradt
vételárat ki kell fizetnünk.
Kérjük imádkozzatok ezért!

Mi is imádkozni fogunk,
hogy minden szövetség,
mindenki a maga helyén
legyen és szolgálja Õt, akinél
nincsen lehetetlen!

Nyúl Zoltán
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ünnepséget minden kárpátaljai magyar-
ral már fûtött és szépen berendezett új
imaházunkban ünnepelhetjük majd.

Hitünk és reményeink szerint a jövõ
nem csupán a régi gyülekezetek fennma-
radásában, hanem az azok által plántált
újabb közösségek megerõsödésében ke-
resendõ. Öröm látni azt, ahogy idõsek és
fiatalok együtt dolgoznak ezen. Külö-
nösen örömteliek azok az alkalmak, ahol
egy testvérnõ lakásán zsúfolásig megtelt
szobában jönnek össze a falu lakói, hogy
az ezért több órát autózó szolgálattevõket
meghallgassák.

A fiatalokkal való foglalkozást na-
gyon fontosnak tartjuk Ezt az évet azzal
kezdtük, hogy a mintegy 40 lelket
számláló ifjúságunknak egy téli tábort
szerveztünk Gúton. A tanítások témái a
következõk voltak: A szent élet fontos-
sága, az engedelmesség, lelki növekedés,
Istenre figyelés, mit jelent baptistának
lenni, beszélgetés az AIDS-rõl és a ci-
garettáról. Nagyon áldott alkalmak vol-
tak. A táborozók csaknem fele jelezte,
hogy Jézus Krisztusra akarja bízni az
életét.

Már most készülünk a nyári gyermek-
táborra is. Elhatároztuk, hogy minden év
elsõ teljes augusztusi hete a Kárpátaljai
Magyar Baptista Gyermektábor hete lesz

den hónapban összejöjjenek, és együtt
imádkozva megvitassák közös ügyeiket.
Mégis szeretnénk, ha a jövõben Kárpá-
talja minden magyarok lakta területén
újabb és újabb közösségeink alakuljanak.

Varga Attila

A szlovákiai magyar
baptisták

közösségének
nincs független szövetsége. A Szlovák

Baptisták Szövetségébe tartozunk. Szlo-
vákiában 22 baptista gyülekezet, illetve
körzet van. Hét körzetben nincs lelki-
pásztor.

A Szentpéteri Gyülekezet körzetével
együtt az egyetlen magyar baptista
közösség Szlovákiában, amelynek önálló
státusza van - államilag bejegyzett jogi
személy. Gyülekezetünk egyben koor-
dináló szerepet is tölt be a többi szlovák
gyülekezetben élõ magyar baptisták
között. Lelkipásztorok: Dóczé Bálint és
Bánszky Tibor.

Magyar közösségünk örömei:
szaporítja az Úr a gyülekezetet üd-

vözülõkkel, nagy az összetartás, szeretet
a közösségünkön belül és ez kiárad nem

hívõ embertársaink felé is. (szeretet-
szolgálat idõsek, hátrányos helyzetûek,
gyermekek felé.) Ennek következtében
mindinkább azt látjuk, hogy a munka sok,
a munkás kevés.

Legnagyobb szükségünk jelenleg az
imaházunk megnagyobbítása, korsze-
rûsítése. Látjuk ennek szükségét, ezért
tavasszal neki is látunk a munkának, bár
az anyagi fedezetét még nem látjuk.
Imádkozunk, hogy az Úr rendelje ki.

Szeretnénk gyülekezetplántálást el-
indítani Csallóközben - Szlovákia legma-
gyarabb vidékén, ahol nincs evangéliumi
gyülekezet.

Évzáró közgyûlésünket február 25-re
tervezzük. Dóczé Bálint

Zápszonyban. Az elmúlt évek során si-
került itt kialakítani a gyermektáboroz-
tatás minimális feltételeit. Kulturált
vizesblokk és egy istállóból átalakított
csodaszép vasárnapi iskolai terem áll már
a gyermekeink rendelkezésére.

Az idén ebben is szeretnénk tovább-
lépni és egy fiú és leányszoba kiala-
kítását tervezzük, hogy ne az imaházat és
a vasárnapi iskola termét kelljen éjsza-
kánként hálószobává alakítanunk. Ki-
jelöltük már a sportpályák helyét is, ahol
kedvükre mozoghatnak majd a gyerekek.

A Kárpátaljai magyar baptistákat ösz-
szefogó Koinonia Ala-
pítvány Központjában,
Kígyóson pedig remé-
nyeink szerint hama-
rosan megkezdõdnek a
felnõttek számára havi
rendszerességgel tartan-
dó közösségi alkalmak.
Mihelyst elkészül az új
tetõ alá került épület nagy
teremének felújítása, ta-
vasszal egy nõi kon-
ferenciával szeretnénk
nyitni a sort, majd a gya-
korlati keresztyén élet
aktuális kérdéseit érintõ
konferenciák, elõadások
közösségi alkalmak vár-

ják a felnõtt hallgatóságot.
Hamarosan baptista istentiszteletet

közvetít majd a Kossuth Rádió élõben
Beregszászról, február 25-én vasárnap
(közép-európai idõ szerint) tíz órakor. Ha
testvéreink tehetik és nem ütközik az
idõpont saját alkalmaikkal, csatlakoz-
zanak közösségünkhöz az éter hullámain
(vagy az Interneten, ahol februártól már a
www.koinonia.eu honlapon részletes és
naprakész információkat szeretnénk köz-
zétenni a kárpátaljai magyar baptis-
tákról).

Kárpátalja magyar baptista gyüle-
kezetei ma még egyetlen járás területén
találhatók, ezért nem ütközik nehézségbe
az sem, hogy a gyülekezetek vezetõi min-

Gyerektábor Kárpátalján, az ifjúság éneke a hálaadónapon. A Szentpéteri gyülekezet - 4 évvel ezelõtti kép.
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Hálával telik meg a szívem, amikor
visszagondolok az elmúlt hetek esemé-
nyeire. Isten nagyon gazdagon megál-
dott bennünket az év végén és ez új év
kezdetén is.

Évek óta ez az egyik leglátogatottabb
alkalma gyülekezetünknek az adventi
zenés istentisztelet. Ebben az eszten-
dõben különösen is gazdag volt a szol-
gálatcsokor. Az imaház teljesen megtelt,
a gyülekezeti tagok mellett jelen voltak
látogatók és érdeklõdõk. Köztünk voltak
a nemrég elhunyt Werle néni rokonai
nagyon nagy számban és Kiss Dániel
testvérék Floridából, a zenészek család-
tagjai és barátai. Már a kezdéskor érezni
lehetett, hogy Isten egy gazdag alkalom-
mal ajándékoz meg bennünket. Hogy
mindenki számára érthetõ legyen az

istentisztelet, végig két nyelven folyt az
alkalom, a tolmácsolás szolgálatát Eifert
Ágnes testvérnõ végezte a tõle megszo-
kott jókedvvel és nagy hozzáértéssel.

Egymást követték a szebbnél szebb
szolgálatok, hangszerszólók, zenekari
számok, énekkar szolgálata, duettek.
Ezen a napon játszott elõször a gyüle-
kezet frissen alakult fúvószenekara,
óriási örömöt okozva a hallgatóknak.
Néhány testvérünkkel -akik valamikor
még az óhazában játszottak zenekarban-
kiegészült a felnövõ fiatalok sora, akik
zenei tanulmányokat folytatnak. Nagy
öröm volt látni azt az odaszánást, aho-
gyan készültek és végezték a szolgála-
tokat Isten dicsõségére és a jelenlevõk
örömére. Hálásak vagyunk azért, hogy
azóta rendszeresen hallhatjuk szolgála-
taikat istentiszteleti alkalmainkon.

Nagy örömünkre közöttünk volt ifjabb
Jurás Pál testvér is, aki szaxofon szó-
lóival karácsonyi hangulatot teremtett
közöttünk. Csatlakozott hozzá Csercsa
Tamás testvér is és gyönyörködhettünk
közös szolgálatukban. Tamás az utóbbi
idõben nemcsak a zenei szolgálatokban,

Isten iránti hála van bennünk azért,
hogy Õ ilyen csodálatos élményt adott
nekünk adventet zárva, Karácsonyt kezd-
ve. Szeretnénk vele tovább menni az
úton, hogy majd egyszer örök talál-
kozásunk lehessen vele.

A Táborban a munka halad,
legyél te is részes benne!

Hideg januári nap van, a hó mindent
beborított, a tél most éli ki magat igazán,
de a Rámai Táborban a munka ma is
folyik. Rendületlenül, talán ez a legjobb
szó, ami arra a hõsies munkára illik, amit
a torontói testvérek a szövetség és ma-
gánszemélyek anyagi támogatásával
végeznek. A munkát vezetõ testvérek és a
melléjük felsorakozó munkások lehe-
tetlent nem ismerve haladnak elõre az
álom megvalósulásában. A konyha és
ebédlõ épületének a felsõ szintjén a
hálószobák, fürdõszobák, ifjúsági ter-

mek, tárgyalószobák kialakítása folyik.
Még az õsszel elindult a munka és csak
egy nagyon rövöd karácsonyi szünet je-
lentett lehetõséget a pihenésre. Január
elején az imahét után rögtön folytatódott
a munka, hiszen rengeteg feladat van még
hátra, míg elkészül a tervezett épület, tel-
jességében. Jelenleg a frémezés mun-
kálatai folynak és már elkezdõdött a
“dryvalazás”. Ez a munka jelenti az egyik
legnagyobb kihívást, hiszen sok emberre
van szükség, akik fizikailag is birják a
munkát. Kérünk minden olyan testvért,
aki fizikailag is részt tud venni a munka
végzésében, hogy jelezze ezt felénk, és az
idõpontot egyeztetve jöjjön el és kapcso-
lódjon be a munka végzésébe.Ha valaki
anyagilag szeretné támogatni az építke-
zést, kérjük juttassa el támogatását a szö-
vetség pénztárosához, Rámai Tábor
építkezésére megjegyzéssel. Továbbra is
nagy szükségünk van az imatámoga-
tásokra is, hiszen azoknak, akik az épít-
kezésen dolgoznak, ebbõl merítik az erõt.

Addig segítsünk, amíg lehetõségünk
van rá. Személyesen tudom elmondani,
milyen öröm az, amikor testvéreimmel

hanem tinédzsereink tanításában is ko-
moly szolgálatot végez, hálásak vagyunk
azért, hogy Isten minden korosztályban
megajándékoz minket szolgálattevõkkel.

Vendégünk volt két profi zenész is,
akik Dan Annamária testvérnõ mun-
katársai, és az õ kérésének engedve
eljöttek, hogy szolgálatukkal megör-
vendeztessenek bennünket. Ungváry
János furulyamûvész tolmácsolásában
elhangzottak szép magyar karácsonyi
ének feldolgozások, melyeket magunk-
ban sokan énekeltünk, Annamária pedig
szintén furulyát ragadva segítette a minél
szebb hangzást. János barátunk a gyü-
lekezet tagjaiból összeált furulyazene-
karral is játszott, fantasztikus élmény volt
látni és hallani a többféle furulya csodá-
latos összhangját. A koronát a furulya-
játékban a szólista egy önálló darab
elõadásával tette fel, melyet Dan Anna-
mária testvérnõ kísért. Másik kedves
vendégünk egy olasz származású trom-

bitamûvész-tanár volt Sam Cancallero.
Egyénisége és belülrõl áradó mély hite
sokak szívét megragadta. Mesteri fokon
kezelte hangszerét, felcsendültek tolmá-
csolásában a jól ismert angol karácsonyi
énekek. Zongorakísérettel elõadott szá-
mai nagy örömöt jelentettek mindenki
számára.

Az énekkar énekei most is segítették a
szívünket lelkünket abban, hogy felké-
szüljünk az ige befogadására. Külön
öröm volt látni és hallani gyermekeinket,
akiket nagyszerûen bevontak az éneklés-
be. Az egyik énekkari énekben a gyerme-
kek csengõ hangján kívül a hangszerek
csodás kísérete jelentette a komoly lelki
és mûvészi élményt egyaránt.

Fiataljaink igeszakaszokat olvastak
fel a zenei szolgálatok között, melyeket
hallva végiggondolhattuk advent és
karácsony idõszerû üzeneteit.

Alkalmunk végén Isten igéje csendült
fel, mely figyelmünket a változóról az
örökre, a soha nem változóra irányította.
Megkérdezte Isten tõlünk, hogy hogyan
készülünk az Õ várására, és bátorított
arra, hogy mindvégig kitartsunk mellette.

TORONTÓ

A gyülekezet új fúvószenekara, a vendégeinkkel kiegészítve játszik, Dan Annamária vezetésével. / Tél a táborban.
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