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A Szentpéteri Gyülekezet (Felvidék, Szlovákia) szintén az idén 100 éves.
Herjeczki testvér kedden meglátogatta õket. A képen a két szlovákiai magyar

lelkipásztorral: Bánszky Tiborral és Dóczé Bálinttal, a szószék elõtt.

Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem
én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most

testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki
szeretett engem és önmagát adta érettem. (Gal 2:20)

2008.   100 éves a Detroiti Gyülekezet

A modern Rogériuszi Baptista Imaház - az elmúlt hetekben nyitották meg -
adott helyet az erdélyi testvérek missziós konferenciájának.

50 éves
a Váci Gyülekezet.

Váci testvéreink az év során többször is tartanak a múlt vasárnapi-
hoz hasonló ünnepélyt. A gyülekezet énekel, a (képen nem látható)
énekkarral együtt. Meláth Attila jelenlegi és Herjeczki Géza, egykori
váci lelkipásztor a szószéken.



VASÁRNAPI ALKALMAINK

DE:    10:00 imaáhítat - Mikó Tibor
10:30 vasárnapi iskola - Kovács József
11:00 úrvacsorai istentisztelet

kórus
Igehirdetés: A fiúság örökössé is tesz - Gal 4:1-7

A tisztelet után próbát tartunk

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Péter elhívása  - Lukács 5:1-11

Közös énekeink: 50. Azon épült szilárd hitem / 12. A Tied
vagyok  / 182. Üdvteli érzet  /  39. Áldott legyen a frígy

Délután vetített énekeket énekelünk

MABAVISZ tanácskozás, Nagyvárad

Bár utazásom fõ célja az volt, hogy részt vegyek az ezévi Magyar
Baptisták Világszövetsége (melynek az elmúlt két évben elnöke voltam)
tanácsülésén, ennél több feladatom és lehetõségem is adódott az út során.
Dióhélyban így telt a két hetem:

Május 13-án indultam, a babonás embereknek köszönhetõen kissé
olcsóbb jeggyel, mint azt elõtte, vagy a következõ napokon tehettem volna.
Párizson keresztül ment a gépem. Mivel 6 órás átszállási idõ volt szerdán a
két gép között, bementem az Evangéliumi Hírnökkel megpakolt kézitás-
káimat cipelve a városba, hogy egy busztúrát tegyek Ady kedvelt városban.
Ezek a képeim valahogy otthon maradtak.

Csütörtökön a Wesselényi utcai gyülekezetben szolgáltam a bibliaórán.
Szombaton dr. Mészáros Kálmán testvérrel együtt Balatonföldvárra

utaztam, ahol a Férfiszövetség éppen konferenciát tartott. Egy fiatal
prédikátor, Heizer Tamás „Az igazi férfi felelõsségérõl”, egyik régi
tanárom dr. Szebeni Olivér a Biblia évével kapcsolatban tartott elõadást.
Marosi Nagy Lajos szervezésében kb. 80 férfitestvér volt együtt vagy
kétésfél napot ebben a szépen felújított (valamikor édesapám által az
egyháznak megvásárolt) üdülõben. Az estét Székesfehérváron töltöttem
Lukács Gyuriéknál.

Vasárnap délelõtt a Rákosszentmihályi gyülekezetben hirdettem az igét.
Ott most Marton Zsolt a lelkipásztor, s felesége a szokolyai Gyurik Helga.
Az estét Kornél öcséméknél töltöttük.

Hétfõn este meglátogattam evangélikus lelkész, éppen betegeskedõ
barátomat, Széll Bulcsút. Kedden a Zeneakadémián meghallgattunk egy
kiváló koncertet, amelyen az egyik wesselényi utcai testvér, Balogh Endre
gordonkamûvész is játszott.

Csütörtökön Lukács Gyula lelkipásztor barátommal együtt kimentünk az
õ egyik körzetállomására, Sûlysápra, s ott hirdettem igét. Itt néhány
rokonra is találtam (Bákonyi Miklós bácsi és mások).

Pénteken reggel Mészáros Kálmán és Papp János testvérek vittek
magukkal Nagyváradra, a MABAVISZ tanácskozásra. A tanácskozás elõtt
és szünetében megnéztük a csodálatosan felújított imaházat. Az ebédet a
kerek új épületben kaptuk, a gyûlésünket pedig a mögötte lévõ, teológia
épületében tartottuk. A tanácskozás során megbeszéltük az éppen aktuális
elnökségi tisztség-váltást is. Most az erdélyi testvérek következnek, így
Gergely István testvérnek adtam át – és adom át majd ünnepélyesen is a mi
jubileumi közgyûlésünkön - az elnöki tisztet.  Az igen hosszú, de békes-
séges és hasznos tanácskozás után Bokor Barnabás tv. jött értem, náluk
vacsoráztam. Azután elvitt Tóth Rózsika nénihez, Ildikó édesanyjához, s
nála találtam kényelmes szállást. Rózsikanéni és Bancsov testvérnõ (aki
telefonon felhívott) sok szeretettel köszönti a detroitiakat!

Szombaton reggel Bokor testvér jött értem, hogy elvigyen a Rogériuszi
imaházban rendezendõ Missziós Konferenciára. Odafelé menet egy mini
városnézésre is sort kerítettünk. Bokor testvér segítségével újra láthattam...

GYÜLEKEZETI HÍREK

Szeretettel köszöntöm a testvéreket – újra itthon. Két hetes szolgálati
megbízatásokat tartalmazó utamról többször is szólók majd a testvé-
reknek. Legközelebb ma délután, vetített képek segítségével. De itt a
bulletinban is megpróbálom összefoglalni a történteket.

Köszönöm a hûséges helytállást a szolgálatokat itthon végzõ testvérek-
nek. S köszönöm, hogy imádkoztak értem. Én is azt tettem a gyüleke-
zetünkért.

Örülök, hogy az Úr gondot viselt betegeinkrõl, idõs testvéreinkrõl,
gyermekeinkrõl. Reméljük, hogy Kerekes testvérék számára is jól telik a
szabadság - az óhazában. Várjuk vissza õket is. Ruszkai Gyula szerencsé-
sen hazaérkezett kedden, a hirdet olvashatjuk a levelét is.

Ma délután folytatjuk a törekvõk óráját, idõpontot délelõtt egyeztetünk.

Minden baj nélkül utaztam oda is, vissza is. Vissza azonban a sok
könyvön kívül egy kis európai flu-t is hoztam magammal. Mára talán már
túl is vagyok rajta. A könyveken sokkal lassabban leszek túl – otthon is
amerikai áron jelennek meg mostanában a könyvek – ami nekünk amerikai
magyaroknak még mindig szokatlan, még így, a postaköltség nélkül is.

Elvittem és átadtam a Samaritánus alapunkban összegyüjtött adomá-
nyainkat: 500 dollárt a Délvidéki mozgássérült gyerekek javára, 114
dollárt Nagy Tibor testvér kocsijára, 200 dollárt a Beregszászi imaház
építésére. Tartoztunk még a vasárnapi iskolai füzetekért 90, a kisvezér-
fonalakért 35 és Antal Ferenc testvér versesköteteiért 80 dollárral, ezeket
szintén magammal vittem. (Volt néhány további anyagi jellegû
megbizatásom is, az Úr segítségével azokat is elvégezhettem.)


