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Makeni, 2009 augusztus
A Fénnyel együtt költöztem

Gyertya, petroleumlámpa, elemlámpa
és az áramfejlesztõ együtt költözött ve-
lem. Sajnos a városból még nem kapunk
áramot, de a nap épp olyan erõsen süt át új
otthonom ablakain mint a régién. Az Ige
fénye is elég világosságot ad ahhoz, hogy
túllássak az erõltetett költözés által fel-
tornyosult problémák hegyén. A Fény
velem együtt költözött.

Az egyik különösen nehéz napon úgy
érintette meg szemem a 2 Kron 7:11-ik
verse, mint napsugár, mely áttör a ködön
egy borús reggelen. „És Salamon bevég-
zé az Úr házát és a királyi palotát, s min-
dazt, amit magában elhatározott Sala-
mon, hogy megcsinál a maga házában és
az Úr házában, szerencsésen bevégezé.”
Ezeket a sorokat olvasva felbátorodtam.
Tudtam, hogy az Aki Salamont megsegí-
tette, nekem is ad erõt a költözködéshez
és annak a romos háznak a rendbeho-
zásához, amelyet ki tudtam bérelni.

Két hétig úgy éreztem magam, mintha
a világosság és a sötétség csataterén
lettem volna. Tudtam, hogy az Úr mel-
lettem állt de ugyanakkor tapasztaltam a
sötétség ügynökeinek támadásait.

Nagy segítség volt, hogy a Baptista
Szövetség kõmûvese, aki már 15 évvel
ezelõtt is dolgozott nekem, elvállalta a
renoválást. 7 fõs csapatával már azon a
napon hozzá kezdett a munkához, amikor
megkaptam a ház kulcsát.

A vízvezeték szerelõk egy néhány nap
alatt rákötötték a fürdõszobát az utcai
vízvezeték hálózatra. Azonban még esõs
évszakban sem ad a város vizet minden
nap, ezért szükségem lett volna egy
víztartályra. Kérlelni kezdtem a régi la-
kásom tulajdonosát, engedje meg, hogy
magammal vigyem a víztartályt. Ezt a
tartályt magam vettem kb. két és fél évvel
ezelõtt, de a sierra leonei törvények
szerint a tulajdonos engedélye nélkül a
bérlõ semmit sem vihet el a lakásából
amit oda felszerelt.

A tulajdonos engedett a kérésemnek
és ennek nagyon örültem, mert egy
víztartály most kb 400 dollárba kerül. A
vízvezeték szerelõk levették a víztartályt
a cemet lábakról, kitisztitották, átvitték a
másik házba, felhúzták az új helyre és
összekötötték a vízvezetékkel.

Azonban a Freetownban lakó tulaj-
donos megváltoztatta a döntését. Helyi
megbízottja által azt üzente, hogy vigyük
vissza a víztartályt. A lelkipásztor a jelen-
létemben beszélt telefonon a tulajdonos-
sal, aki ismét beleegyezett, hogy vihetem
a tartályt. A következõ nap viszont a helyi
megbízottja felmászott a cemet lábazatra,

letörte a vízvezetéket, lelökte a víztartályt
és viszavitte a régi házba. Amikor a
rendõrség felhivta a tulajdonost, azt
mondta nekik, nem engedte meg, hogy
magammal vigyem a víztartályt. Nem
volt mit tenni. Azóta még nem tudtam
egy másik tartályt venni.

Nagyon sokszor éjszaka vagy kora
reggel pakoltam, leginkább elemlámpák
fényénél. Amikor a konyhában szétvá-
lasztottam a fõzõlapot és a gázpalackot,
nem vettem észre, hogy a palackból
szivárgott a gáz. Csak egy néhány óra
múlva kezdtem keresni a furcsa szag
forrását. Milyen csodálatos gondviselés
volt, hogy azon a reggelen nem gyújtot-
tam gyertyát vagy petróleumlámpát. Így
egy kis fejfájáson és ijedtségen kívül
semmi bajom sem lett.

A régi és az új ház nincs messze egy-
mástól, csak egy üres telek és a mecset
válaszja el a kettõt egymástól. Vala-
hányszor megnéztem a munkásokat,
mindig vittem magammal egy széket,
sámlit vagy kisasztalt. A müezzin
megkérdezte:

- Miért nem kér meg engem, hogy
segítsek a költözésben?

- Mert úgy gondoltam, Ön tulságosan
fontos ember ehhez.

- Az igaz, de van egy fiam.
- Rendben van, szeretném látni.
A következõ reggelen bekopogtatott a

müezzin fia.
- Hogy lehet, hogy még nem láttalak

itt? - kérdeztem
- Az apám nem engedi meg, hogy

együtt üljek ezekkel a srácokkal - mutatott
rá a Macskaevõ társaság házam körül
lézengõ tagjaira.

- Hogy hívnak?
- Isa.
Isa Jézus arab neve. Jézus névtestvére

három nap alatt átvitt mindent a fején az
egyik házból a másikba. Semmit sem
lopott el, semmit sem vesztett el és
semmit sem tett tönkre.

A ház nem készült el a megadott
határidõig, különösen a zink tetõvel volt
sok bajunk. Bár kicseréltünk 40 lemezt,
még mindig becsorgott az esõ. A köny-
veim, a párnám, a mattracom már egy hét
után kezdett penészesedni. A munkások
ismét felmentek a tetõre, hogy kijavítsák
a hibát.

Egyszercsak egy szörnyû zajt hal-
lottam.

- Mi történt?
Valaki válaszolt, de nem értettem,

hogy mit mondott. A legnagyobb megle-
petésemre egy néhány percen belõl
kinyílt a hálószobám ajtaja és kijött
belõle az egyik munkás. Rosszat sejtve
rohantam oda, de ismét csoda történt. A
fiú, aki a mennyezeten keresztül berepült
a hálószobámba, sértetlen volt, egy kar-
colást sem láttam rajta. A kórházban is
csak bekenték valamivel a karját.

A frissen festett szobámat viszont
vastagon lepte a por. Befedte az ágyat, a
ruháimat, a széket, az asztalt és a
könyveim. A mennyezetbõl egy jó két
méteres darab a tükör mellé landolt. Hála
az Úrnak, mindent gyorsan fel tudtam
takarítani és a mennyezetet is megja-
vították még aznap.

A költözés után még egy néhány napig
a régi háznál hagytam az autómat, mert az
új háznál nincs garázs. Azonban az egyik
reggelen valaki eltorlaszolta három autó
ronccsal a régi háznál a garázs ajtót.
Akkor elhatároztam, hogy az autót is
elhozom a garázsból és ezzel befeje-
zõdött a költözködés.

A régi ház tulajdonosának a megbí-
zottja követelte, hogy adjam át neki a
kulcsokat. Megtettem, bár már kifizettem
a lakbért novemberig. Attól féltem, ha
nem adom oda a kulcsokat, valaki le-
szereli az üres házról az ablakokat és az
ajtókat és engem tesznek ezért felelõssé.

Egy néhány nap múlva a tulajdonos fia
és a Macskaevõ Társaság néhány tagja
beköltözött régi otthonomba. Azóta az
egész társaság ott cincog a volt veran-
dámon.

A halálra ítélt házak lebontása még
nem kezdõdött el, de a magasfeszültségû
vezetéket már kipróbálták.

Egyszer megpróbáltam a tulajdonos
fiával alkudozni a viztartályról, de dur-
ván elkergetett a háztól. Ahogy vissza-
néztem, láttam, hogy sûrû sötétség fedte a
helyet, amely három évig az otthonom
volt. A Fény velem együtt költözött.

Kérlek, imádkozzatok, hogy mielõbb
be tudjam fejezni új otthonom renová-
lását és jobban tudjak koncentrálni a
Biblia Iskolára. A BBI Központi Bizott-
sága elfogadta azt az ajánlatomat, hogy
indítsunk tanfolyamot a Hallás után
tanulóknak (akik nem tudnak írni és
olvasni). Nagyon szép és szükséges
feladat ez, de sok elõkészítést igényel.
Könyveket kell írnunk és nyomtatnunk a
helyi nyelveken, hogy így segítsük a
tanárokat. Ehhez nagy szükség lenne a
beígért áramszolgáltatásra. Imádkozza-
tok, hogy a Fény mindig maradjon velem.

Akik támogatni szeretnék misszió-
munkámat, csekküket a The Hungarian
Baptist Convention of N. A. Inc. névre
állítsák ki, Mission in Sierra Leone meg-
jegyzéssel a „Memo”-ban, majd küldjék
el azt a szövetség új pénztárosa címére:

Zsigmond Balla, Treasurer
2563  Nixon Way
Fullerton,  CA  92835

„Áldjon meg Tégedet az Úr és õrizzen
meg Tégedet. Világosítsa meg az Úr az Õ
orcáját Te rajtad és könyörûljön Te
rajtad. Fordítsa az Úr az Õ orcáját
Tefeléd és adjon Békességet Neked.”

Testvéri üdvözlettel, Füredi Kamilla
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Születésnapnak sem kevés a 70. A
Clevelandban élõ Sebestyén Anna test-
vérnõ viszont a napokban emlékezett
meg arról, hogy 70 évvel ezelõtt merítette
be õt Gervich György lelkipásztor testvér
(további 19 bemerítkezõvel együtt) a
Székesfehérvár melletti Sós tó vizébe.

Persze ebben nem az az érdekes, hogy
éppen az évforduló (1939. június 25)

napjaiban látogattuk meg õt feleségem-
mel és Drescher Frederikával, nem is az
eseményt felelevenítõ, a bemerítést és az
azt a tópartról figyelemmel kísérõ nagy
tömeget is bemutató kis fekete-fehér
fénykép. Hanem az, hogy a bemerítést a
családon belülrõl érkezõ halálos fenyege-
tés ellenére kérte az akkor 17 éves Jasper
Anna. Vagy az, ahogyan 70 évvel késõbb
Annuska testvérnõ világos emlékezõte-
hetséggel felidézi életének ezt a fontos
állomását. A Megváltóba vetett hitérõl
beszél, s hogy nem tudta volna senki
visszatartani õt e hitvallástól.

S azután elõkerül a sok élmény és a
szépen rendezett fényképek közül
néhány levél, gyülekezeti emlékfüzet.
Minden képhez hosszú történet tartozik,
amit bizonyára már sokszor elmondott
Sebestyén néni – és nem csak a
családban, gyerekeknek, uno-
káknak, hanem bárkinek, aki
egy kis idõt és figyelmet fordít
reá.

Az egyik kedves emlékét ol-
vasóinkkal is megosztom. A
történet gyermekkoráig is visz-
szanyúlik, de most csak a 30
évvel ezelõtti, Hányik János
egykori székesfehérvári lelki-
pásztor írásban megjelent em-
lékeibõl idézek és egy neki
címzett levélbõl. Címet is adhat-
nánk e történetnek, például azt,
hogy „az Úr csodásan mûkö-
dik”, vagy „az Úr meghall
imát!”

„1979. közepén a gyülekezet
tudomására hozták, hogy a város
új rendezési terve miatt a József

Abból a bérházból indultam el a jó Isten
kegyelmébõl az imaházba, és késõbb
nagy családi harcok után a bemerí-
tésemre a Sós-tóra. Tizenhét éves voltam
akkor. Azok a lépcsõk, amelyek a
lakásunkba vezettek, sokat tudnának

beszélni, hányszor térdeltünk ott sírva-
imádkozva lelki testvéremmel, Piniel
Lídiával, aki hazakísért, mielõtt a lakásba
léptem.

Szívbõl kívánjuk és imádkozunk
azért, hogy az új imaház sok megfáradt
léleknek legyen lelki otthona. Hogy
sokak részére valóra váljon a 27. Zsoltár
4. verse: „Egyet kérek az Úrtól, azért
esedezem: hogy lakhassam az ÚR há-
zában életemnek minden idejében, hogy
nézhessem az Úrnak szépségét és gyö-
nyörködhessem az Õ templomában!”

Sebestyén testvérék sajnos nem tudtak
részt venni betegség miatt az imaház
megnyitóján, amire 1981. június 6-án ke-
rült sor, de azóta már sokszor hazalá-
togattak Székesfehérvárra, s természe-
tesen mindig elmentek az új imaházba is.

Folytatta volna még sokáig Annuska
hosszú élete során összegyûlt tapasz-
talatait a gondviselõ és kegyelmes jó
Atyáról, de tovább kellett mennünk, hogy
eljussunk még az egyik Nursing Homeba,
ahol Zeke Jolán testvérnõt kerestük föl.
Vele is öröm volt a találkozás.

Herjeczki Géza

utcai imaházat le kell bontani, más
fontosabb városi érdek miatt... Új helyzet
elõtt állt tehát a gyülekezet.
Csere-telekként a város föla-
jánlott egy üres telket a Széc-
henyi utca 26-os szám alatt.
...

Az új imaház helyén a
háború elõtt egy régi típusú,
hosszú, peremvárosi épület
állt. Ott lakott a Jasper csa-
lád, akiknek Anna nevû
lányuk megtért. Ennek a
fiatal leánynak nagyon sokat
kellett szenvednie hitéért,
iszákos apja és hitetlen ro-
konai miatt. Többször meg-
történt, hogy a baptista ima-
házból hazajövet Anna elõtt
bezárták a nagykaput és egész éjjel
didergett kint a sötétben, bebocsátásért
könyörögve. S ha ilyenkor beengedték,
nemritkán durva ütlegelés fogadta.
Sokszor imádkozott azért, hogy családja
térjen meg és hogy otthonuk egyszer
legyen Isten háza. Késõbb Jasper Anna
testvérnõ férjhez ment Sebestyén János
testvérhez és 1956-ban Amerikába tá-
voztak. Nagy meglepetés volt a testvérnõ
számára, amikor hosszú évtizedek után
megtudta, hogy az Úr meghallgatta
imáját és régi otthona helyén szép új
baptista imaház épült.” (Hányik János)

A Sebestyén házaspár levelét idézem
végül, amit az imaház megnyitójával
kapcsolatban írtak Hányik testvérnek.

„Pár szóban megpróbálom megírni,
hogy miért olyan nagy vágya szívemnek,
hogy az imaház megnyitásán ott lehes-
sünk innen a messzi távolból.

Hogy a Székesfehérvári, Széchenyi u.
26. szám – ahol az imaház most épül – mit
jelent számomra, azt még leírni is nehéz.

Sebestyén testvérnõ a székesfehérvári
gyülekezet történetét bemutató könyvvel.

Annuska kertjében, Herjeczki Évával
és Drescher Frederikával.

A kis fekete fehér kép éppen 70 éve készült. Bemerítés
a Sós tóban. A parton nagy tömeg figyeli az eseményt.

AZ  ÚR  MEGHALLGATTA  IMÁDSÁGOMAT!
70 éve merítkezett be Sebestyén Anna

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. gg
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Az ébredés jelei mutatkoznak a Kár-
pát Medencében élõ kisebb magyar
szövetségek körében.

Tavaly Szentpéteren, majd Csanta-
véren volt tanúja a helyi gyülekezeten
kívül a falu népe hitvalló bemerítésnek,
most nyáron pedig már három ilyen al-
kalomról kaptam fényképes beszámo-
lót, vagy értesítést.

Június 28-án Kossuthfalván mozdult
meg a víz – elõször ennek a gyüle-

kezetnek a történetében. Egyúttal a helyi
lelkipásztor család számára is különleges
volt ez az alkalom, hiszen Nyúl Zoltán
testvérék gyermekei közül az elsõ is ott
volt a bemerítettek között.

Akik az Interneten is tájékozódni
tudnak, hamar megtalálhatják ennek a

bemerítési istentiszteletnek a képeit, sõt
egy kevés hanganyagot is. A keresõk is
felhozzák a Bácskossuthfalvai gyüle-
kezet web lapját, de ha egyenesen a
baptista.hu/bacskossuthfalva címre
nyitunk, sokáig olvashatunk róluk, s
nézhetjük a fényképeket. Itt csak kettõt
láthatunk, az egyik a bemerítés elõtt
készült, a másik pedig az után.

A második képen Nyúl testvér mintha
csak azt mondaná: most csak ketten
indultak el az Úr Jézus után, de Õ
mindenkit hív. Lehet, hogy éppen rád vár.
Jöjj hát, jöjjetek hát!

Július 14-én pedig Kárpátalján, a Guti
Gyülekezetben négy fiatalt merített be

Cidor Lajos lelkipásztor tv. A bemerítés
nem is az imaházban, hanem valamelyik
folyóban történhetett a fénykép tanulsága
szerint.

Egy hónappal késõbb, augusztus
közepén pedig Beregszászban Nehro
Bálint lelkipásztor merített be négy
fiatalt, amirõl majd a következõ szám-
ban írunk.

A gyermekek számára rendezett
missziós táborok szintén a missziós
lelkület ébredését mutatják ugyanezek
között a testvérek között. Legalább négy
nagyobb méretû táborozásról kaptunk

hiradást, ame-
lyek közül
most csak egy
fényképet köz-
lünk, melyet a
Guti Gyüle-
kezet szerve-
zett, 40 fiatal
számára.

Testvéreink
mindkét or-
szágban sze-
rény körül-
mények között
élnek és nagy
lelkesedéssel
s z o l g á l n a k .
Támogassuk
õket imád-
ságainkkal és
anyagiakkal is!

Köszönettel fogadtuk a közgyûlés
után hozzánk érkezett leveleket, melyek-
bõl egy részletet itt is közlünk.

Mindenek elõtt szeretnék gratulálni,
az utóbbi közgyûlés által, vezetõi tiszt-
ségbe való megbízatásotokhoz. Kívá-
nom, hogy Az, ‘aki nem fárad és nem
lankad’, Õ adjon testi és lelki erõt a
sokszínû szolgálatok betöltésére, tegye
gyümölcsözõvé minden munkátokat.
Adjon az Úr, hitben való növekedést és
gyarapodást az általatok vezetett közös-
ség számára is.

Kiváltságnak tekintem a veletek való
együtt munkálkodást a jelenlegi hely-
zetben, örömmel teszem ezt akkor is ha
(az Úr is úgy akarja), szolgálatunk kö-
vetkezõ állomása hozzátok közelebb lesz.

Gergely István a BMBSz elnöke

GRATULÁLUNK!

A Békehírnök július 26-i számából
idézünk:

„Doktorrá avatás a Debreceni Refor-
mátus Hittudományi Egyetemen

Egyházunk elnöke Mészáros Kálmán,
miután nyilvánosan megvédte nagy-
doktori (Ph.D.) értekezését a Debreceni
Református Hittudományi Egyetem
Doktori Tanácsa elõtt, 2009. június 27-én
a debreceni Nagytemplomban megtartott
évzáró ünnepség keretében vehette át
újabb doktori diplomáját. A tudományos
értekezés címe: „Evangélizációt szer-
veztünk az Isten Országa terjesztése
céljából.” Alcíme pedig: „A Magyaror-
szág határain kívül élõ magyar baptista
közösségek missziói tevékenységének
múltja, kitekintéssel a jelenre” – egyház-
történeti témát foglalta magába.”

Mi is örülünk annak, hogy Mészáros
testvér tanulmányait azzal az eredmény-
nyel végezte, ami a budapesti Baptista
Teológiai Akadémián hosszú évek óta
végzett munkáját a továbbiakban is le-
hetõvé teszi. Diplomamunkája bennün-
ket is érint, reméljük olvashatjuk majd.

Gratulálunk és további eredményes
munkát kívánunk neki - a tanulók és
végsõsoron az óhazai baptista misszió
javára!

Az  ÉAMBSZ nevében:
Herjeczki Géza

Az elsõ sorban Szikszai Kálmán korábbi és Cidor Lajos jelenlegi lp-

ÉBREDÉS A SZÓRVÁNYBAN

Az elsõ sorban Szikszai Kálmán korábbi és Cidor Lajos jelenlegi lp.
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gg Kedden a Romániában élõ
magyar baptista testvérekért és a szö-
vetség vezetõiért, Gergely István elnö-
kért és munkatársaiért.

Szerdán az Észak-Amerikában és
Ausztráliában élõ magyar baptista
testvérekért és a szövetség vezetõiért,
Herjeczki Géza 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.

GYÖNYÖRÛ ÍGE

Ø 1. Gyönyörködöm a te parancsolata-
idban, amelyeket szeretek.

Ø 2. Hanem az Úr törvényében van gyö-
nyörûsége és az õ törvényérõl gondol-
kodik éjjel és nappal.

Ø 3. Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a
te beszédedrõl nem feledkezem el.

Ø 4. El ne távozzék e törvénynek könyve a te
szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel
és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy
cselekedjél, amint írva van abban, mert
akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és
akkor boldogulsz.

Ø 5. Gyönyörködöm a te beszédedben, mint
aki nagy nyereséget talált.

Ø 6. Mert gyönyörködöm az Isten törvé-
nyében a belsõ ember szerint;

Ø 7. Ha nem a te törvényed lett volna az én
gyönyörûségem, akkor elvesztem volna
az én nyomorúságomban.

Ø 8. És olvasának az Isten törvényének
könyvébõl minden napon, az elsõ naptól
fogva mind az utolsó napig, és ünnep-
lének hét napon át; a nyolcadik napon
pedig egybegyülekezés tartatott a tör-
vény szerint.

Ø 9. Uram! vágyódom a te szabadításod
után, és a te törvényed nékem gyönyö-
rûségem.

Ø 10. És hogy gyermekségedtõl fogva tudod
a szent írásokat, melyek téged bölccsé
tehetnek az idvességre a Krisztus Jé-
zusban való hit által.

Ø 11. Ének volt rám nézve minden pa-
rancsolatod bujdosásomnak hajléká-
ban.

Ø 12. És az egész nép egy akarattal felele és
monda: Valamit rendelt az Úr, mind
megtesszük. És megvivé Mózes az Úrnak
a nép beszédét.

A megfejtéseket október végéig
várjuk.

A VILÁGON ÉLÕ ÖSSZES
BAPTISTA LELKIPÁSZTOR

részére

Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisz-
tusban!

Köszöntünk Benneteket a Magyar
Baptisták Világszövetségének elnök-
sége nevében. Amint azt jól tudjátok, ez
az esztendõ a baptista világmisszió 400
éves jubileuma. Az ünnepségsorozatra
készülve több helyszínen terveztünk
közös rendezvényeket. Ennek sorában
kiemelkedõ programként készülünk a
2009. október 19-21. között a Nagy-
várad-Félix Fürdõ Össz-magyar Lel-
kipásztor Házaspárok Konferenciá-
jára. Az elõzetes felmérés alapján ez
ideig több mint 60 házaspár jelezte
részvételi szándékát. Ezzel a levéllel is
bátorítani szeretnénk benneteket a
részvételre. Szívesen látjuk azokat is,
akik feleségük nélkül tudnak csak el-
jönni, de részt akarnak venni a szolgatársi
közösségben.

A konferencia célja elsõsorban az
Isten szolgálata iránti elkötelezettségünk
megerõsítése, ezentúl a szolgáló házas-
társak egymás iránti támogatásának elõ-
segítése és a testvéri közösség ápolása.

A konferencia témája: „Együtt a
Krisztus szolgálatában”. A konferencia
elõadói és igehirdetõi a tagszövetségek
lelkipásztorai közül lesznek felkérve.
Alkalom lesz a közösség gyakorlására,
pihenésre, testi és lelki felüdülésre. Rész-
letesebb programot késõbb küldünk. A
konferencia számára a Félix fürdõhöz
tartozó Pádis Hotel megfelelõ körül-
ményeket biztosít, viszonylag alacsony
árfekvésben. A konferenciánk hétfõn
ebéddel kezdõdik, és szerdán ebéddel
végzõdik.

A konferencia jelentkezési határi-
deje: 2009. szeptember 20.

Gergely István MBAVISZ elnök
Kulcsár Sándor és

dr. Mészáros Kálmán, alelnökök

ÁHÍTATOS PERCEK

ilyen helyzetekre nem igen lehet felké-
szülni; ezeket át kell élni.

Azért írtam errõl, mert mi, hívõk, haj-
lamosak vagyunk arra, hogy a „pozitív
kiszámíthatatlanságokban” reményked-
jünk (hallod a zúgását, de nem tudod,
honnan jön, és hova megy”), de a más irá-
nyúra ne is gondoljunk. Pedig mindkettõ
a hitünket döngeti. „Birodalmunk” falait
nyaldossák és égetik a maguk ritka
rendszertelenségével, mint tûz és szél,
Tûz és Szél, a valóság csodás részei.
Nagy kár lenne nem gondolni velük –
fõleg, ilyen nehéz idõkben.

Novák József

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

Missziós úton Amerikában
Felejthetetlen emlékek (4)

VALÓBAN? - folytatás a 4. oldalról

HORGÁSZTÁBOR
2009. szeptember 26-27-én

Szeretettel várjuk a horgászokat és
kisérõiket a Rámai táborba!


