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Egy barátom kápláni szolgálatra
jelentkezett a tûzoltóságon a tavaly San
Diego környékén pusztító tûzvész idejére
(nemrég mesélte el ezt a történetet, és az
juttatja most az eszembe, hogy már ne-
gyedik napja hull ránk is a pernye, mintha
csak havazna). A történet arról szól, hogy
ahova lesújt a tragédia, ott a rend va-
lósággal felborul, és ezért a segít-
ségnyújtásban sok tapintatosságra van
szükség. Remélem, hogy sikerül jól
elmondanom …

A tûz útja kiszámíthatatlan volt. Egész
utcák leégtek. A házakból csak a kan-
dallók kéménye maradt állva, meg a
kõkerítés. A kiégett autók és a lombtalan
fák pusztító háborúk emlékét idézték, és a
lassan visszaszivárgó emberek széde-
legve, tétován bolyongtak a felismerhe-
tetlenségig lepusztult szomszédságban.
Egymásba kapaszkodtak, mások meg-
rökönyödve bámultak – próbálták nem
elhinni azt, ami eléjük tárult.

James feladata lett volna meghallgatni
azokat, akik már megszólaltak, és
bátorítani ott, ahol sírásnak eredt a va-
lóság döbbenetébõl egy-egy lélek. A há-
tizsákját megpakolta vizes flakonokkal,
Bibliával és egy kézi rádióval felszerelve
lépett a „harctérre”. A völgybe szorult
település szinte teljesen felégett. Rette-
netes erõvel pusztított a tûz, és a keserû,
savanyú szag, amit az égett dolgok
árasztanak, bizony a bátor emberek szívét
is fájásig facsarja. Észrevette, hogy a
távolban megmaradt egy tucat ház.
Valakik még hazamehetnek, egy néhány
családnak könnyebb lesz a folytatás -
gondolta. A tûz megkímélte õket. Van jó
is a tengernyi rosszban.

Elhatározta, hogy arrafelé megy
inkább, mert ott biztosan többen lesznek,
akiknek jól esik majd a pohárnyi víz is,
amivel szolgálhatott. Szívesen látták. Az
utcácskában beszédesebbek voltak az
emberek, és ahogy pakolgatták, rendez-
gették a dolgaikat, látta rajtuk, hogy értik:
a tûz útja kiszámíthatatlan, és õk ezt a
szomszédságukban pusztító tragédiát
megúszták. Nem is gondolhattak mást, folytatás a 16. oldalon

mert csak most vette észre James, hogy
ott is, a nagy feketeségbõl kiálló néhány
ház között is pusztított a tûz. Az épen
maradt házaktól körbefogva meredt rá
ugyanis a legnagyobb tragédia. Hogyan,
milyen úton futott oda a tûz? Az érin-
tetlenül hagyott környék közepén szó
szerint kiégett teleknyi rész, a teljesen
leégett ház (annak már a tégla kéménye
sem állt), egy ilyen szörnyû csoda,
biztosan örök talány marad.

A fekete hamuban egy asszony és egy
férfi kaparászott. Valami bot szerûséggel
turkáltak a kormos szemétben. James
tudta, hogy azért indította a Lélek ilyen
szolgálatra, hogy ennek a két embernek
segítsen. Azért maradt még víz a háti-
zsákjában, hogy ezeknek jusson. Itt kell
segíteni! Hívja is majd a központot, hogy
a károk felmérését végzõk ki ne hagyják
ezt az eldugott bajt. Imádkozni fog velük.
Ezeknek különösen is jól jön majd a bá-
torítás. Az õ tragédiájuk az elszigetelt-
sége miatt is nagyobb a többinél. Elég az
hozzá, hogy – elmondása szerint – belsõ
biztatásra is hallgatva, határozott lépé-
sekkel indult a két ember felé, hogy fe-
lajánlja nekik a szolgálatát, amikor…

…A közeledõ idegent észrevevõ asz-
szony szörnyû ordítozásba fogott. Szinte
visított feléje, hogy takarodjon onnan, ne
merjen a telkükre lépni, mert akkor meg-
bánja! A férje nem volt olyan hangos, de
barátságosabb sem. Ha ezt az egészet
nem is, annyit megértett James, hogy itt
nem segít a víz, sem a Biblia-versek,
ezekkel az emberekkel nem lesz módja
beszélgetni, és így, imádkozni sem.

Néhány nap múlva a segítõ szolgá-
latok munkatársai összeültek, hogy
megosszák egymással a tapasztalataikat.
James esetérõl beszélgetve arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy a segítõt hara-
gosan elûzõ házaspár (ahogyan ezt mi
látjuk) tulajdonképpen a veszteség határ-
talanságának a súlya alatt viselkedett
ilyen visszataszító módon. Akkor kö-
szöntött rájuk a segítség, amikor õk még a
kár nagyságát próbálták a koromban
turkálva kitapogatni. A leégett háznak
nem volt ajtaja sem, hogy megnyissák,
vagy éppen becsapják az idegen elõtt. A
közeledését ajtódöngetésnek vették, és ha
már nincs kint és bent, akkor nincsen il-
lem sem, vagy legalább minimális udva-
riasság. A tragédia szörnyûségében a
valóságos kárt ijesztõbbé teszi az a nem
látható határ, amin kívül folyik tovább az
élet, de amin belül, érthetetlen okok
miatt, elveszettnek tûnik minden.

A tragédia ledönti a „birodalmunk”
egyébként elég könnyen ledönthetõ falát,
melyen belül értékeket raktározunk, és
ahonnan kitekintünk a világra. Valóságos
erõszakként hat az ilyen kár, és a hirtelen
védettség-vesztés érzetében értelmes
védekezésre sem képes az ember. Az

verset ide is leírom: „az ÚR a te õrizõd, az
ÚR a te oltalmad jobb kezed felõl!”

Drescher testvérnõ végül egy régi és
egy nemrégen készült fényképet is meg-
mutatott nekünk. Az újabb, melyet itt is
közlünk, tavaly készült, a házasságkö-
tésük 64-dik évfordulóján, melyhez
megkésve ugyan, de gratulálunk mi is.

Adja az Úr, hogy Lajos bátyánk még
megerõsödhessen – a család és a nagyobb
közösség örömére!

Herjeczki Géza

30 ÉV SZÖVETSÉGI
TISZTSÉGBEN

Drescher Lajos testvéréknél jártunk
augusztus 19-én Szabó István testvérrel,
hogy kérésének megfelelõen átvegyük
tõle a szövetségi pénztárosi munkájával

kapcsolatos iratokat. Testvérünk ugya-
nis augusztus 3-án bejelentette, hogy
egészségi állapota rosszabbodása miatt
azonnali hatállyal be kell fejeznie pénz-
tárosi munkáját.

Akik ismerjük Drescher testvért, azok
jól tudjuk, hogy nem volt könnyû Lajos
bácsinak meghozni ezt a döntést. A pénz-
tárosság ugyanis számára nem csak fe-
lelõsségteljes munka volt, amit az elmúlt
harminc évben a szövetség megbízásából
folyamatosan végzett, hanem annál
sokkal több. Az évek múlásával egyre
jobban úgy érezte, hogy élete nagy
feladata, szolgálata az, melyet minden
igyekezetével és egészen addig kíván
végezni, ameddig arra a lehetõséget meg-
kapja az Úrtól és a szövetségtõl.

Az Úr mindezidáig megtartotta és jó
egészséggel ajándékozta meg õt –
egészen a közgyûlést megelõzõ hetekig.
Szövetségünk testvérisége – bár a várat-
lan betegség miatt Drescher testvér nem
tudott jelen lenni a közgyûlésen - tovább-
ra is kérte a szolgálatát, egészen addig,
amíg a pénzügyi év lejártával át nem adja
majd azt az új pénztárosnak, Balla
Zsigmond testvérnek. Ez az idõpont saj-
nos  jóval hamarabb elérkezett.

Éppen ezért most, amíg megtehetjük,
addig mondjuk el Lajos bácsinak – amit
bizonyára tud is -, hogy nagyra értékel-
jük és köszönjük a hûségesen végzett
szolgálatát!

Most, amikor a pénztárosi munkát
letette Drescher testvér, s átadta azt utód-
jának, szeretnénk, ha tudná, hogy nem
kevesebbet, hanem többet fogunk imád-
kozni érte. Nem is csak érte, hanem ked-
ves feleségéért, Frederika testvérnõért is,
aki hûségesen gondozza õt a mostani
nehéz idõkben.

Látogatásunk végén a 121. Zsoltár
mellett csendesedtünk el - abból az 5.

KIPLING, SASK

VALÓBAN ?

100 ÉVES AZ
EVANGÉLIUMI HÍRNÖK

Drescher Lajos és Frederika,  házasságuk
64-dik évfordulóján, 2008-ban.
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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!
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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!


