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Köszönöm Cidor Lajos testvérnek a
kárpátaljai beszámolókat, melyeket úgy
hónaponként kapok, és kaphatnak azok,
akik érdeklõdéssel kísérik az ottani
magyar baptista misszió munkát. Ha
valaki szeretné megkapni körleveleit,
küldje el címét a szerkesztõnek, vagy
írjon közvetlenül Cidor testvérnek ezen
az e-mail címen: clajos@rambler.ru

Legutóbbi értesülésem szerint az
imaháznál végzendõ munkálatokhoz
további segítségre lenne szükségük. Ha
valakit az Úr anyagi támogatás küldé-
sére is indítana, és segítségre volna
szüksége annak lebonyolításában,
vegye fel a kapcsolatot a szerkesztõvel,
vagy a pénztáros testvérrel. Az Úr cso-
dásan mûködik... (szerk.)

szászban nemrégen plántált Kegyelem
Magyar Baptista Gyülekezetnek egy
imatermet, – pontosabban egy leromlott
épületrészt, – amiért nagyon hálásak
vagyunk az Úrnak, és mindenkinek, aki
hozzájárult a vételhez.

Szeretnénk rendbe tenni a romos,
elhanyagolt termet, de sajnos, még nincs
meg a szükséges rávaló. Legalább a
legfontosabb mellékhelyiségeket, (mos-
dó) és az imaterem belsejét szeretnénk

úgy helyreállítani, hogy azután rend-
szeresen hívhassunk oda embereket.
Az egyik budapesti gyülekezet másfél
millió forintos adományával elkezd-
hettük a munkálatokat, olyanokat,
mint a gáz és a víz bevezetése...

Van ígéretünk az ablakokra is, de
nincs még meg az az összeg, ami a
fûtésre, a belsõ ajtókra, és a padlókra
kellene. Hadd ismételjük meg: nagy
szükség van erre a teremre, mert
jelenleg nincs, ahol összejöveteleket
tartsunk, pedig az emberek már
érdeklõdnek.

Ha még nem voltatok Kárpátalján, és
szeretnétek részt venni ti is ebben a közös
szolgálatban, akkor szeretettel várunk
benneteket. Hisszük, hogy ez nagy áldást
fog jelenteni, úgy nekünk, mind néktek
is.

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 lelkipásztorért és
munkatársaiért.

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.

Kárpátalján 150 ezer magyar él,
többségük az ukrán – magyar határ
mentén, mintegy 20 – 30 km-es sávban,
körülbelül 100 faluban. Számuk évrõl
évre csökken, ami különösen a nagyobb
városokba érzékelhetõ. A kárpátaljai
magyarság „fõvárosának” tekinthetõ
Beregszászon mára már 50% alá esett a
magyarok száma. Kárpátalja 13 járá-
sából, csupán a Beregszászi az, ahol
többségben magyarok élnek.

1939-ben Kárpátalján 49 magyar
baptista gyülekezet volt, több mint
ezer taggal, több helyen nagy fúvós
zenekarral, és vasárnapi iskolákkal.
Most a Kárpátalján élõ magyar
baptista közösség összesen csak
mintegy kétszáz lelket számlál. A hét
magyar nyelvû gyülekezet – Be-
regszász, Bene, Gut, Gát, Rafajna,
Kígyós, Zápszony – mindegyike a
Beregszászi járásban található.

Hitünk és reménységünk szerint a
jövõ nem csupán a régi gyülekezetek
fennmaradásában van, hanem abban
is, hogy új gyülekezetek születnek,
más szóval: folytatjuk a gyüleke-
zet-plántálást is.

Második éve már, hogy elkezdtük

Beregszászban a Kegyelem Magyar Bap-
tista Gyülekezet plántálását. De az is igaz,
hogy szükségünk van sok segítségre
ahhoz, hogy evangéliumot tudjunk hir-
detni, és erõsödjön ez a fiatal gyülekezet.
Beregszász - diákváros, sok iskolával,
gimnáziummal és fõiskolával. A fiata-
lokat szeretnénk megragadni Isten igé-
jével – ameddig még nem késõ a szá-
mukra. A lelki feladatok mellett vannak
komoly anyagi szükségeink is, olyanok,
mint az imaházaink fenntartása, vagy
éppen egy új imaterem kialakítása, - és
ezekkel a feladatokkal nem tudunk
egyedül megbirkózni.

2006. novemberében – közös össze-
fogással – sikerült megvenni a Bereg-

TÁVOL ÉS MÉGIS KÖZEL - BEREGSZÁSZ

Imaház formálódik - ha nagyon lassan is - a
beregszászi pártházból. A három nagy ablak a

város fõ terére néz. (Az ablakokat még nem
látjuk, de a helyük már készen van.)

A Beregszászi Kegyelem Magyar Baptista
Gyülekezet hirdetõtáblája

Összejöveteleket azonban még csak háznál
tarthatnak testvéreink, mert az imaháznak

vásárolt épületrész még renoválás alatt áll, nem
használható. (szerk)

Beregszászon, a Kegyelem gyülekezetben
három alkalommal volt az idén bemerítés.

Ez a kép egy ilyen alkalomról készült.
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lottak hallják az Isten Fiának szavát, és a
kik hallják, élnek.

� A jó földbe vetettek pedig azok, a kik
hallják az igét és beveszik, és gyümölcsöt
teremnek, némely harminc annyit, né-
mely hatvan annyit, némely száz annyit.

� Mimódon hisznek pedig abban, a ki felõl
nem hallottak? Mimódon hallanának
pedig prédikáló nélkül?

A megfejtéseket január végéig
várjuk.

HANGZIK AZ IGE
� De nem hallották, még fülöket sem

hajtották arra, hanem ment kiki az õ
gonosz szívének hamissága után, és rájok
szabtam e szövetségnek minden igéjét, a
melyeket azért parancsoltam, hogy meg-
cselekedjék, de nem cselekedték.

� És ímé, te olyan vagy nékik, mint
valamely szerelmeskedõ ének, szép
hangú, s mint valamely jó hegedûs; csak
hallják beszédidet, de nem cselekszik
azokat.

� És lõn, hogy a mint én kiáltottam és nem
hallották meg: úgy kiáltottak, de nem
hallottam meg, azt mondja a Seregeknek
Ura.

� Mikor pedig ezeket hallották, szívükben
dühösködnek és fogaikat csikorgatják
vala õ ellene.

� Azok pedig mikor hallották, hogy él és õ
látta vala, nem hivék.

� Mimódon menekedünk meg mi, hogyha
nem törõdünk ily nagy idvességgel? a
melyet, miután kezdetben hirdetett az Úr,
azok, a kik hallották, biztosítottak szá-
munkra,

� Mert nékünk is hirdettetett az evan-
géliom, miképen azoknak: de nem
használt nékik a hallott beszéd, mivel
nem párosították hittel azok, a kik hal-
lották.

� Monda néki Jézus: Menj el, a te fiad él. És
hitt az ember a szónak, a mit Jézus
mondott néki, és elment.

� Ezeket pedig mikor hallották, szívökben
megkeseredének, és mondának Péternek
és a többi apostoloknak: Mit csele-
kedjünk, atyámfiai, férfiak?

� Szívöket is megkeményíték, hogy ne
hallják a törvényt és az igéket, a melyeket
a Seregeknek Ura küldött vala az õ lelke
által, az elébbi próféták által. És igen
felgerjedt vala a Seregeknek Ura.

� Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljõ
az idõ, és az most vagyon, mikor a ha-

BIBLIAI LOGIKA
Egyszerû logikai levezetés. Ha Pistike

el tud számolni egytõl százig, akkor
biztosra vehetjük, hogy el tud számolni
egytõl húszig is. Ezt senki sem vonja
kétségbe, mert egyértelmû.

Ha a Mindenható Isten teremtette a
megszámlálhatatlan csillagokat, és min-
degyiket nevén szólítja, akkor te miért
gondolod azt, hogy rejtve van a sorsod
Isten elõtt, és õ nem tud a te fájdalmadról?

Ésaiás 40: 26-28.

Ha a mennyei Atyának gondja van
arra, hogy napról-napra táplálja az égi
madarakat, amelyeknek egyébként nincs
örökkévaló értéke, miért tartasz attól,
hogy rád nem lesz gondja, rád, akinek az
örökkévaló életéért az Úr Jézus Krisztus,
az Isten Fia kereszthalált halt?

Ha a mennyei Atya gondoskodik a
mezei liliomokról, és csodálatos szín-
pompába öltözteti õket, pedig azoknak
nincs örökkévaló értéke, sokkal inkább
gon- doskodik rólad, te kicsinyhitû. Hát
nem logikus? Máté 6: 25-30.

Lukács János

SZÖVETSÉGÜNK GYÜLEKE-
ZETEINEK CÍMJEGYZÉKE

ALHAMBRA (Los Angeles), CA
2216 S. Fremont Avenue,
Alhambra, CA 91802
lelkipásztor: Novák József
(626)289-7746

BRIDGEPORT, CONNECTICUT
1728 Fairfield Avenue,
Bridgeport, CT 06605

CHICAGO, ILLINOIS
5757 West Windsor Ave.,
Chicago, IL 60605
lelkipásztor: Lukács János
(708)867-0771

CELEVAND, OHIO (Bethania)
4124 Stickney Avenue,
Cleveland, OH 44109
lelkipásztor: Dr. Pintér Zoltán
(216)398-8873

DETROIT, MICHIGAN
1362 Chandler,
Lincoln Park, MI 48146
lelkipásztor: Dr. Herjeczki A. Géza
(313)382-3735

NEW YORK, NEW YORK
225 East 80th Street,
New York, NY 10021
Lelkipásztor: Kulcsár Sándor
(212)288-0258

PALM BAY, FLORIDA
2810 Fordham Road NE,
Palm Bay, FL 32905
Rev. Denzel Alexander (angolul)
(321)723-3288

SANTA MONICA, CALIFORNIA
2915 Washington Ave.,
Santa Monica, CA 90403
Lelkipásztor: Hunter Vadász János
(310)260-1311

TORONTO, CANADA
157 Falkirk Street,
North York, Ont, M5M 4K4, Canada
Lelkipásztor

MELBOURNE, AUSZTRALIA
Elsõ Magyar Baptista Gyülekezet
130 Railway Pde.
Noble Park, VIC. 3174
Lelkipásztor: Szlovák Tibor

További magyar gyülekezetek,
némi együttmûködéssel:

CLEVELAND, OH (Magyar Baptista
Gyülekezet a Grace Baptist Churchnél)
23096 Center Ridge Rd.
West Lake, OH 44145

KELOWNA, BC. Canada
Hungarian Christian Mission
1905 Springfield Rd.
Kelowna, BC. V1Y 7V7
Lelkipásztor: Dr. Viczián János
(250)763-7476

KIPLING (BÉKEVÁR),
SASKATCHEVAN. Canada
Calvary Baptist Church
Kipling, Sask. SOG 2S0
Lelkipásztor: Rev. Richard Bartha


