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Vendéglelkipásztoraink voltak Bodor
Sándor és Nagy Mihály testvérek.

Beszámolómat egy kicsit visszamenõleg szeretném kezdeni, ugyanis 2006.
december 24-én kettõs gyermekbemutatás volt. Nagy Béla és Magdolna hozták
elsõszülött kislányukat Magdolna Annabellát, valamint Kulcsár Attila és Ibolya
hozták harmadik gyermeküket, ezúttal
egy kisfiút, Dávidot, hogy imádkozzunk
értük.
Kulcsár testvér három igevers alapján
tárta elénk Isten üzenetét: Ésaiás 9:6
„Egy gyermek születik nékünk...”, Zsolt.
2:12 „Csókoljátok a Fiút... Boldogok
mindazok, akik Õ benne bíznak” és Márk
10:13 „Ekkor gyermekeket hozának
hozzá...”. Milyen jó azt tudni, hogy az Õ
karjai nem gyengülnek meg, még akkor
sem ha már felnõttünk. Õ örökkévaló
karjain hordoz bennünket! Ezért imádkoztunk, hogy a jó Isten vegye karjaiba
ezeket a gyermekeket is és hordozza az Õ
karjain szüleikkel együtt az Õ dicsõségére!

Május 8-án érkezett gyülekezetünkbe
Bákai József, akit zenei vezetõként hívtunk meg és azóta is hûségesen és eredménnyel végzi feladatát. Ebbõl is látszik
az, hogy az Úr gondoskodik szükségeinkrõl, hogy szolgáljunk Néki teljes szívvel
és örömmel az Õ dicsõségére.

Az újévi ünnepek és áldásos imahét
után, újabb gyermekbemutatásra került
sor ez év Március 11-én, amikor Lázár
Zsolt és Eszter hozták elsõszülött kislányukat Katalint (Katát), hogy imádkozzunk érte. Kulcsár testvér a Kir II. 11:3
„És elrejtve vala õvele az Úrnak házában...” és a 90. Zsoltár elsõ versébõl
idézett: „Uram, te hajlékunk voltál..” A
hajlék, az otthon, Isten háza... itt mindig
oltalmat, megnyugvást találhatunk. Ezért
hozzuk gyermekeinket is ide és ezen a
napon is imádkoztunk azért, hogy ezt a
kislányt is tartsa meg az Úr az Õ oltalmában, az Õ házában szüleivel együtt.

Május 12-én graduált Kulcsár Zsolt,
aki végre átvehette orvosi diplomáját tanulmányai eredményeként. Vasárnap a közös
ebéd alkalmából
köszöntöttük õt
is. Az Úr áldja
meg további életét és egyengesse
útjait minden területen.

valamint két unokájuktól, Bence és Tádétól. Testvéreink szolgálata által sokat
gazdagodtunk ez utóbbi pár évben és sok
áldást nyerhettünk rajtuk keresztül is. Õk
is meghatódva vettek búcsút, Erzsike
néni a 2Kor 9:8-at idézve. A vasárnapi
iskolások is búcsúztak kis társuktól,
Bencétõl, emlékül egy csoportképet adva
át. Kulcsár testvér a 122. Zsoltár 6, 7 és 9
versekkel kívánta a jó Isten áldását
további életükre, munkájukra.
Erdei Gabriella

Anyáknapi ünneplésünk is emlékezetes marad, hiszen ismét férfitestvéreink

Ritka eseménynek voltunk részesei,
amikor id. Kulcsár Ferenc és Kulcsár
Anna május 14-én 60-ik házassági évfordulóját ünnepelte. Maga az ünneplés
majdnem 3 hét elteltével történt meg, így
az egész család osztozhatott örömükben.
Házasságukat a jó Isten 4 gyermekkel, 11
unokával és 9 dédunokával áldotta meg.
Nem volt könnyû az életük, de a nehézségek között a jó Istenhez fordultak, aki
kegyelmesen átsegítette õket a próbákon.
Hitük és hívõ életük követendõ példa
lehet mindannyiunk számára. Kulcsár
Sándor lp. testvér a 103-ik Zsoltár 1-4

szolgáltak fel az ünnepi ebédnél. Természetesen gyermekeink szolgálata sem
maradhat emlités nélkül, hiszen õk is
örömmel, felkészülve köszöntötték édesanyjukat.
Ugyanezen a napon búcsúztunk Dr.
Fazekas László és Erzsébet testvéréktõl,

versével és még más igeversekkel is köszöntötte az ünneplõ házaspárt: “Áldjad
én lelkem az Urat, és egész bensõm az Õ
szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat és el
ne feledkezzél semmi jótéteményérõl”. A
jó Isten gazdag áldását kívánjuk továbbra
is életükre.
Kulcsár Szilvia

2007. június

6. oldal

IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ - ALHAMBRÁBAN
Szárnyra kelt az Észak Amerikai Magyar Baptista Ifjúság és ki négy keréken,
ki repülõn igyekezett a nyugati partok
felé, Alhambrába. Tizenkét gyûlekezetbõl voltunk együtt: Vác (Magyarország),
Stuttgart, Nürnberg (Németország), Tennessee, Kentucky, New York, Cleveland,
Detroit, Chicago, Toronto, Sacramento
és Alhambra. A nagy távolság miatt
voltak, akik már egy héttel elõtte megérkeztek. Az Alhambrai testvérek mindent megtettek, hogy ne unatkozzunk.
Nagy kocsit bérelve száguldoztak velünk
az országútakon San Diegoba, Hollywoodba, az Universal Studióba. Természetesen a Csendes Óceán vízébe is
megmártózhattunk.
A táj is lenyûgözõ. Itt érti meg az ember igazán a víz értékét! Emitt, az út
egyik oldalán sziklák és kopár hegy oldal,
amott pedig zöldellõ oázis, tele különleges növényzettel és madárvilággal.
Miközben örültünk egymásnak, a találkozás lehetõségének, jó volt megpihenni a pálmafák alatt, felemelni tekintetünket, nemcsak megcsodálni õket,
de dicsérni a Teremtõt és meghallani
üzenetét.
A hétvége témája “Let It Go” volt.
Novák tv. péntek este elmondta, hogy
mire gondoltak, amikor ezt a címszót
választották.
Az Ef. 4:17-19, 20-25 alapján négy
gondolatot emelt ki:
1. Will God back me up? (17 v).
Biztosak vagyunk abban, hogy Isten
támogatja az életmódunkat, vagy a döntéseinket?
2. “We do not have the excuse of ignorance”. Nem indokolhatjuk ismeret
hiányával a rossz döntéseinket.
3. “Everything connected with that old
way of life has to go.” Az újjászületés
radikális változást eredményez mindig.
4.“No more pretenses. Tell your
neighbor the truth.” Könnyen észrevesszük és gyorsan megítéljük az idõsebbeknél észlelt képmutatást. Legyünk
õszinték, és segítsünk egymásnak ezen a
hétvégén letenni azokat a dolgokat,
amelyek nem kedvesek az Úrnak!
Jó volt újra hallgatni teológusainkat:
Kulcsár Attilát és Bákai Istvánt. Bákai
István szombat reggel a Máté 4:16-17
alapján hangsúlyozta, szükséges felmérni hol vagyunk, milyen irányba haladunk.
Semmi sem lehetetlen, de erõnket jó
irányba kell összpontosítani, úgy jutunk
jó célba.
Pablo Tovar személyében egy latinamerikai háttérrel rendelkezõ testvért
ismertünk meg. Apja salvadori, anyja

mexikói. Katolikus családból származik,
s miután talákozott Jézus Krisztussal, 17
évesen, állt be az ifjúsági munkába,
miközben polgári foglalkozását is végzi.
A sok hasznos és praktikus tanácsát ezzel
zárta: hívõ életünkben inkább hozzuk
meg elõbb a könnyebb döntéseket, hogy
annak fényében a nehéz döntéseink is
könnyebbek legyenek.
Vasárnap délelõtt a zsúfolásig megtelt
imaházban történelmet írtunk. Talán
elöszõr tartott egy ifjúsági alkalom
három és fél óráig és még nem is jutott
mindenkire idõ! Ki hitte volna el, hogy
lehetséges ilyesmi a világnak ezen a
felén. A változatos és sokszínû szolgálatok -magyar és angol nyelven- érthetõvé tették a jelenlévõk számára Isten
üzenetét.
Kulcsár Attila igehirdetésében leleményesen illusztrálva szívünkre helyezte, hogy Isten mestermûvei vagyunk

egyenként mindannyian; feladatunk van
és segítséget is kapunk a Szentlélek által,
hogy éljünk Isten gyermekeihez méltón.
Miközben megköszönjük a gyülekezeteknek, hogy gondoltak ránk imáikban,
meg kell említeni: sok gyülekezet munkálkodott már serénységgel egy-egy ifi
találkozón, de ti, Alhambrai testvérek,
felülmúltátok mindazokat. Valóban sok
áldásban részesültünk a találkozón.
Pap Enikõ

Néhány pillanatkép az
alhambrai ifjúságiról

“LET IT GO”

