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Szeretnénk hírt adni új missziós kezde-
ményezésünkrõl Dunaszerdahelyen.

Az elmúlt évben 4 alkalommal szer-
veztünk evangélizációt: május 14-16
között a Lukács evangélium szerinti
Jézus élete címû filmet vetítettük isko-
lások számára délelöttönként, felnõttek
számára - magyar és szlovák nyelven is,
esténként. Az iskolásoknak szétosz-
tottunk több mint 1000 Bibliát, a felnõt-
tek közül pedig többen is jelezték, hogy
érintve voltak és nyitottak az Úr Jézusról
való beszélgetésre.

Június 10-11-én, a nemzetközi mobil
könyvesbolt - BUS 4 Life lehetõségével
éltünk Dunaszerdahelyen. Egy keresõ
fiatalemberrel imádkozhattam és ér-
deklõdõkkel beszélgethettem az Úr Jé-
zusról.

Július 25-én, Dunaszerdahelyen a
Pécsi bábosok és Francois Boudreau
misszionárius testvér izgalmas utcai
evangélizációjával szolgálhattunk a
szép számú és nyitott szívû érdeklõdõk
felé.

November 29-én, a Dunaszerdahelyi
Mûvelõdési Központban tartottunk e-
vangélizációs alkalmat Mike Sámuel
lelkipásztor testvérünk szolgálatával.

A szervezés, hírdetés, szétosztott
szórólapok, meghívók ellenére csak két

hölgy vett részt evangelizációs istentisz-
teletünkön, de ennek ellenére sikerült
következõ héten beszélnem a Kultúr-
ház igazgatónõjével és rendelkezésünk-
re bocsátott egy kisebb termet rendsze-
res közösségi alkalmainkra. December
9-tõl kezdve minden kedden Bánszky
Tibor testvéremmel Dunaszerdahelyen,
a Müvelõdési Központ egyik termében
várjuk az érdeklõdõket rendszeres isten-
tiszteleteinkre, közösségi alkalmainkra.

Február 1-én a MABAVISZ napon
megemlékeztünk a magyar baptista
misszió kisebb és nagyobb szövet-
ségeirõl és gyülekezeteirõl. Ez a fel-
vidéki beszámoló akkorra készült, de
késve érkezett. Ám így is témát ad az
egymásért imádkozó testvéreknek, ol-
vasóknak.

Jelentõs eseményeink Felvidéken:
- Március 30-án, rádiós istentisztelet

közvetítése a Kossuth rádióban Szent-
péterrõl;

- Május 11-én, bemerítést tartottunk
Szentpéteren;

- Június 20-án Szentpéteren tartottuk a
Szlovákiai országos missziós konfe-
renciát;

- Szeptember 6-án, Horváth Erika és
Seres Gyõzõ esküvõjének örvendhettünk
Komáromban;

- Szeptember 14-én, a Szentpéteri
Gyülekezetünk 100 éves centenáriumát
ünnepeltük;

- November 28-30 között evangé-
lizációt tartottunk Szentpéteren.

Imakéréseink:
- Szükségünk van Istenünk veze-

tésére a Dunaszerdahelyi gyülekezet-
plántálással, misszióval kapcsolatosan;

- egy keresztyén baba-mama klub
létrehozásáért imádkozunk Szentpé-
teren;

- a nem templomba járók elérése az
evangéliummal, a közöttük való munka.

Dóczé Bálint

TÁVOL ÉS MÉGIS KÖZEL - FELVIDÉK
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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
vezetõiért, Gergely István elnökért és
munkatársaiért.

Szerdán az Észak-Amerikában és
Ausztráliában élõ magyar baptista
testvérekért és a szövetség vezetõiért,
Kulcsár Sándor elnökért és munka-
társaiért.

Csütörtökön a délvidéki magyar
baptista testvérekért és a szövetség
vezetõiért, Nyúl Zoltán és Nagy Tibor
lelkipásztor testvérekért.

Pénteken a felvidéki magyar baptista
testvérekért és a szövetség vezetõiért,
Dóczé Bálint lelkipásztorért és munka-
társaiért.

Szombaton a kárpátaljai magyar
baptista testvérekért és a szövetség ve-
zetõiért, Cidor Lajos lelkipásztorért és
munkatársaiért.

Bemerítés és 100 éves jubileum Szentpéteren; a szolgálatokat Dóczé Bálint lp. végzi

A legnépesebb magyar baptista lelki-
pásztor családba újabb gyermekáldás
érkezett. Nyúl Zoltán (a délvidéki
magyar baptista misszió vezetõje) és
Viktória 7. gyermeke: Johanna január
23-án született. Áldást kívánunk az új-
szülöttre és az egész családra.
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Missziós úton Amerikában
- felejthetetlen emlékek -

„Az Úr minden ösvénye szeretet és
hûség azoknak, akik megtarják szö-
vetségét és intelmeit.” Zsolt 25,10

1975-ben meghívást kaptam egy
amerikai Szláv misszióba, New Jersey
Paterson városába. Ebbõl szeretnék egy
kis epizódot feleleveníteni.

A testvér, aki meghívott, hogy segít-
sek neki az ottani jugoszlávok között a
lelki munkában, takarékosságból a
repülõjegyet Luxembugba fizette be.
Így én átutaztam fél Európát a luxem-
burgi repülõtérig. Közben Stuttgartban
megpihentem rokonaimnál, ahonnan
megérdeklõdtem, hogy mikor repül-
hetek.

Gondban voltam, hogy találom meg a
repülõteret. Az angol nyelvtudásom
csekély volt, bár elvégeztem egy 30
napos gyors-tanfolyamot. De hamar jött
a segítség. A fülkébe beszállt egy ame-
rikai fiatalember, aki szintén arra a
repülõtérre igyekezett. Így aztán gond
nélkül oda jutottam. Újra megtapasz-
taltam, hogy nincsenek véletlenek, de
van gondviselés!

Így száltam fel életem elsõ repülõö
útjára. Élveztem a repülést. Úgy tudtam,
hogy a repülõtársaság értesíti a befi-
zetõt, hogy az utas elindult. Hogy ez
nem történt meg, ez akkor derült ki,
mikor leszálltam a new yorki reptéren és
nem várt senki. Az akkori szocialista
Jugoszláviából jöttem és nem volt egy
centem sem, semmi, csak egy telefon-
számom, melyet eddig soha nem hasz-
náltam.. Valóban porszemnek éreztem
magam a reptéren gomolygó tömegben.

A Fiú és az Atya

Ø 1. Én, én vagyok az Úr, és rajtam kivül
nincsen szabadító!

Ø 2. És szívet adok nékik, hogy me-
gismerjenek engemet, hogy én vagyok
az Úr, és õk én népemmé lesznek, én
pedig Istenökké leszek, mert teljes
szívökbõl megtérnek hozzám.

Ø 3. Én vagyok az életnek kenyere.
Ø 4. Én vagyok a világ világossága: aki

engem követ, nem járhat a sötétségben,
hanem övé lesz az életnek világossága.

Ø 5. Én vagyok az ajtó: ha valaki én
rajtam megy be, megtartatik és bejár és
kijár majd, és legelõt talál.

Ø 6. Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor
életét adja a juhokért.

Ø 7. Én vagyok a feltámadás és az élet:
aki hisz én bennem, ha meghal is, él.

Ø 8. Én vagyok az út, az igazság és az
élet; senki sem mehet az Atyához,
hanemha én általam.

Ø 9. Én vagyok a szõlõtõ, ti a szõlõ-
vesszõk: Aki én bennem marad, én
pedig õ benne, az terem sok gyümöl-
csöt: mert nálam nélkül semmit sem
cselekedhettek.

Ø 10. Én vagyok az Alfa és az Omega, a
kezdet és a vég, az elsõ és utolsó.

Ø 11. Én vagyok Dávidnak ama gyökere
és ága: ama fényes és hajnali csillag.

Ø 12. Azért mondám néktek, hogy a ti
bûneitekben haltok meg: mert ha nem
hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti
bûneitekben.

Ø 13. Monda nékik Jézus: Bizony, bizony
mondom néktek: Mielõtt Ábrahám lett,
én vagyok.

Ø 14. Én és az Atya egy vagyunk.

A megfejtéseket április végéig
várjuk.

Gondoltam, leülök a kofferemre, és
várom az Úr szabadítását. Még visz-
szautazni sem tudtam, mert se jegyem,
se pénzem nem volt erre. Mielõtt le-
ültem volna, kicsit körülnéztem és
megpillantottam a telefonfülkéket és
velük szemben a telefonos kisasszo-
nyokat. Fogtam a kis cetlit és odatoltam
az egyik telefonos nõ elé. A nõ tár-
csázott és azt mondta, hogy a negyedik
fülke. Bementem és reménységem
szerint, hogy a testvér az, Szerbül szól-
tam bele. Meglepõdött, mert nem érte-
sítették. Azt mondta, hogy maradjak ott,
ahol vagyok és õk másfél óra múlva
értem jönnek. Hát mert nem volt más
lehetõségem, most tényleg leültem a
kofferemre és vártam.

Átölelt az Úr szeretete és az a bizo-
nyosság, hogy „Az Övé vagyok, gyer-
meke vagyok. Gondot visel rólam, mert
én gyermeke vagyok” - dúdoltam bol-
dogan!

Közben arra is gondoltam, hogy csak
nemrégen bizony kételkedni kezdtem,
hogy nem kellett volna egyáltalán elin-
dulnom, s attól is féltem, hogy szégyen-
szemre kitoloncolnak. Persze a kétely
még nem bûn, csak az a fontos, hogy
kihez, hova megyünk vele. És mert
gyermeke lettem a menyei Atyámnak,
oda fordultam Hozzá, Aki megoldja a
váratlan helyzeteket is.

„Igazságod nem rejtegetem szívem
mélyén, hanem beszélek hûségedrõl és
szabadításodról. Nem titkolom el sze-
retetedet és hûségedet a nagy gyülekezet
elõtt.” Zsolt 40,11.

Így kezdõdött el az én háromhónapos
amerikai  szolgálatom.

Nagyajtai Eszter

ÁHÍTATOS PERCEK

Kérjük, fizessen elõ az
Evangéliumi Hírnökre!

Elõfizetés  / megújítás
Egy évre $25.00

Tengeren túlra $30.00

............................................................
név /  my name

............................................................

............................................................
cím /  my address
Szeretné valaki más számára is

elõfizetni a lapot?
Kérjük, töltse ki akkor a következõ
részt is:

............................................................
.

név /  name

............................................................

............................................................
cím /  address

Mellékelek $............. az elõfizetésre
A csekket “Gospel Messenger” névre

állítsuk ki és e szelvénnyel együtt küldjük
el a lapkezelõ testvér címére:

Gospel Messenger / Béla Für,
Subscription Manager,
12409 Devoe St.
SOUTHGATE, MI  48195


