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Az ünnepi istentiszteletet költemé-
nyek (Fábrik Erzsébet és Novák Rózsika)
és énekszólók (Mátyási Stephani és
Kulcsár Mária) gazdagították.

Az énekkar, ifj. Balla Ferenc veze-
tésével, alkalmi énekekkel dicsõítette
Istenünket. Az orgonán Balla Ferenc és
Kovács Lídia kísérte a közös és énekkari
énekeket.

Az igehirdetéssel Nemes László, gyü-
lekezetünk korábbi lelkipásztora szol-
gált. Alapigének a I. Móz 22:1-14 ver-
seket olvasta fel, melynek alapján kie-
melte Isten gondviselését.

Negyven éves szolgálat után kérte

Isten Ábrahámtól, hogy áldozza fel a fiát.
Mit válaszolt rá Ábrahám? És mi mit
válaszolunk? Mit vár az Úr tõlünk 40
éves szolgálat után?

Legyen élõ kapcsolatunk Õvele.
Amikor az Úr szólította Ábrahámot,
azonnal válaszolt, hogy „Imhol vagyok”.
Nem kellett keresgélnie az Úrnak, ahogy
Ádámot és Évát kereste az Édenben.
Legyen a gyülekezetnek is élõ imaélete,
élõ kapcsolata az Úrral.

Áldozatot is vár tõlünk az Úr. Ábra-
hám letette a múltját és a jelenét az Úr
kezébe, aki most azt kérte, hogy áldozza
fel a jövõt. Miután engedelmeskedett
Ábrahám, akkor tudta csak átélni, hogy
milyen gondviselõ az Isten. Õ csak akkor
tud gondviselõnk lenni, ha mindent
átadunk az Õ kezébe.

Engedelmes szolgáló életet vár el
tõlünk az Úr. Ábrahám hite és hûsége
példaként álljon a gyülekezet elõtt, hogy
mi is mindent megtegyünk közösségünk
épülésére.

Az istentisztelet befejezése után sze-
retetvendégségben volt része az ünneplõ
közösségnek.

2009. május 24-én ünnepi isten-
tiszteletre gyülekeztünk kedves ima-
házunkban. Eljöttünk, hogy megkö-
szönjük Mennyei Atyánk szeretetét,
kegyelmét és megtartó gondoskodását,
amellyel létrehozta és 40 éven át meg-
tartotta a magyar gyülekezetet, valamint
hogy kérjük vezetését az elkövetkezendõ
évekre is, betöltve hivatásunkat itt Mel-
bourne-ben.

Az imaórát Sebestyén György testvé-
rünk tartotta. A 74. Zsoltár 2-ik verse
alapján buzdította a jelenlevõket a hála-
adásra a megtartatásért és a sok áldásért,
amelyben a gyülekezet részesült mindez
ideig.

Az istentiszteletet Szûcs Jenõ diakó-
nus testvér nyitotta meg imával, majd
igeverseket olvasott fel: a V. Móz 8:2-t és
JerSir 3:20-24-t. Köszöntõ szavaiban
szintén a hálára buzdított, hogy messze az
óhazától magyarul hallhatjuk az Igét.
Sámuellel együtt elmondhatjuk, hogy:
„Ében-Háézer”, mert „Mindeddig meg-
segített minket az Úr!” Hálás szívvel
emlékezett vissza az elõdökre, akiknek
áldozatos munkája nyomán 1969. május
25-én hivatalosan megalakult ez a gyü-
lekezet.

A szolgálatok sorát a gyermekek
kezdték meg az alkalmi aranymondással.
„És emlékezzél meg az egész útról, a
melyen hordozott téged az Úr, a te Iste-
ned immár negyven esztendeig a pusztá-
ban” (V. Móz 8:2) majd két éneket
énekeltek el.

Balla Erika tv-nõ felolvasta a gyüle-
kezet történelmi krónikáját.

Ezek után gyülekezetünk elsõ lelki-
pásztorának fia, Katona Lajos emlékezett
vissza a megalakulás körülményeire,
majd Fonyódi Márta tv-nõ idézte fel,
hogyan találta meg a magyar gyüle-
kezetet és csatlakozott hozzá 1971-ben.

TÖRTÉNELMI
VISSZATEKINTÉS

„És emlékezzél meg az egész útról, a
melyen hordozott téged az Úr, a te
Istened immár negyven esztendeig…” V.
Mózes 8:2/a

Ez ünnepi alkalommal gyülekezetünk
is megemlékezik arról a negyven évrõl,
amelyen át Isten vezette a Melbourne-
ben élõ magyar testvéreket.

Isten iránti hálával állunk meg e mér-
földkõnél és visszaemlékezünk azokra az
elõdökre, akiket felhasznált Mennyei
Atyánk arra, hogy a magyar gyülekezet

1969. május 25-én hivatalosan is meg-
kezdhesse mûködését. Az alapítók között
ott voltak: a Bilic és Gál család, valamint
Katona tv. családjával és Kerekes tv. a
családjával. Sokat segített gyülekezetünk
megalakításában Mádó Vilmos testvér,
az akkori román gyülekezet magyar
származású lelkipásztora is.

A Melbourne-i Elsõ Magyar Baptista
Gyülekezet hét taggal és négy gyermek-
kel alakult meg.

Hamarosan vasárnapi iskolai tanítás
indult, megalakult a nõi kör és az énekkar
is.

1971-ben id. Katona Lajos tv-t avatták
fel gyülekezetünk elsõ lelkipásztorává,
aki 1977 októberéig végezte hûségesen
az Úr munkáját, amikor is családjával
együtt az Egyesült Államokba költözött.

Újabb határkõ volt gyülekezetünk
életében, amikor 1974. december 6-án
gyülekezetünk tagja lett a Victoriai
Baptista Szövetségnek.

1977 novemberétõl rövid idõre Gór
András volt a lelkipásztor, majd elköl-
tözése után 1978-tól id. Balla Dávid volt
a gyülekezet vezetõje egészen 1980
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júliusában bekövetkezett hirtelen halá-
láig.

Az Úr munkáját Jaksa Mihály és Tari
Ernõ tv-ek vitték tovább, Manning tv.
Segítségével.

Az 1980-as évektõl kezdõdõ emigrá-
ciós hullámokban sok testvér érkezett
hozzánk Erdélybõl, Délvidékrõl és Ma-
gyarországról, akik közül többen ma is
hûséges tagjai gyülekezetünknek és mun-
kálkodnak azon, hogy gyülekezetünk
betöltse hivatását ebben a városban.

1984 szeptemberétõl Szabó Endre tv.
volt gyülekezetünk lelkipásztora, aki
munkáját – kisebb megszakítással, ami-
kor is két évig Papp Károly tv. volt a gyü-
lekezet vezetõje – örömök és próbák
között végezte egészen 1993 júniusáig.

Ekkor újból lelkipásztor nélkül ma-
radtunk, de imádkozó szívvel vittük
tovább az Úr ügyét Isten segítségével és a
gyülekezet által megválasztott elöl-
járóság által vezetve. Az elöljáróság
akkori tagjai: Balla Ferenc, Bátkay József
és Kulcsár Mária testvérek voltak.

Imáink válaszaképpen 1998 márciu-
sában lelkipásztor avatás történt Nemes
László tv. személyében. Testvérünk 2002
végéig pásztorolta a nyájat, amikor is
Brisbane-be költözött. 1999-ben két dia-
kónust avatott gyülekezetünk – Kulcsár
Imre és Szûcs Jenõ testvéreket –, hogy
szükség esetén legyen, aki úrvacsorát
osszon és vigyen a beteg testvéreknek.
Újabb imádságos évek következtek,
amelyek alatt a gyülekezet vezetését
ismét az elöljáróság végezte, amelynek
tagjai ekkor: Balla Ferenc, Bátkai József,
Kulcsár Imre, Kulcsár Mária, Mátyási
István és Szûcs Jenõ testvérek voltak.

Az Úr jó és hûséges az õ gyermekei
iránt. Nem hagyja õket árván. 2005-ben
lelkipásztor beiktatási ünnepélyre jöhet-
tünk össze közel s távolról. Szlovák Tibor
tv. Magyarországon hallotta meg Isten
küldését és feleségével együtt eljött
közénk, hogy pásztoroljon bennünket.
Sajnos 3 év után útjaink szétváltak, õk
visszamentek Magyarországra, mi pedig
imakamráinkban könyörgünk új lelki-
pásztorért.

Gyülekezetünk két fiatal családdal is
kiegészült az elmúlt években, akik oda-
adással veszik ki részüket a gyülekezeti
munkából, mint igehirdetõk és vasárnapi
iskolai tanítók.

Jelenleg az Ige magvát a gyüleke-
zetünk által megválasztott igehirdetõk
végzik: Balázs Imre, Balla Ferenc, Se-
bestyén György és Szûcs Jenõ testvérek.

A gyülekezetet Szûcs Jenõ diakónus
tv. vezeti az elöljáróság támogatásával,
amelynek tagjai: Balla Ferenc, Balla
Erika, Bátkay József, Fagyas Sándor,
Mátyási István és Szûcs Jenõ testvérek.

Gyülekezetünk kiemelkedõ ese-
ményeivel visszanyúlunk az elmúlt év
adventjéig, hiszen az óta nem volt chi-
cagói híradás az Evangéliumi Hír-
nökben. Csak dióhéjban, következzen
néhány említésre méltó alkalom:

- Advent-karácsonyi koncert (dec.
21); már 10 éve, minden évben meg-
tartjuk. Gerstner Kornél, Réka, Jobbágy
Istvánné és Szemõke segítettek a
koncert szolgálataiban.

- A Toronto-i gyülekezet ifjúsága,
Bákai Steve vezetésével Chicagóba
látogatott (dec.30 - jan. 5). Óévi és Újévi
istentiszteleteinken szolgáltak.

- Az Egyetemes Imahét záró isten-
tiszteletének gyülekezetünk adott ott-
hont.

- Jéghorgászaton, a torontói táborban

voltak ifjaink és a lelki-
pásztor, (jan. 30 - feb.1)

- Zágoni Ilona nõtest-
vér 90. születésnapját
közös ebéddel ünnepelte
a gyülekezet (márc. 8)

- Lelkipásztorunk és
az ifjúság egy része a
Voice of the Martyrs re-
gionális konferencián
vett részt (máj. 16)

- Lukács testvér részt
vett a Déli Baptista Szö-
vetség lelkipásztori kon-
ferenciáján, Louisville-
ban (jún. 21-22)

- Augusztus 2-án fiataljaink megláto-
gatták a detroiti gyülekezetet és a
vasárnapi szolgálatokat végezték. Szol-
gált a fúvós együttes, az ifjúsági dicsõítõ
csoport, imaórát, bibliaórát és igehirde-
tést végeztek. A helyi testvérek kedves
meghívását és vendégszeretetét ezúton
is köszönjük.

Az elmúlt egy évben igehirdetõ
vendégeink voltak:

Kiss István diakónus tv., Debrecen-
bõl, Varga János ny. lp. Kolozsvárról,
ifj. Dobos Kálmán, Ausztriából, és
Meláth Attila lp., Vácról.

A gyülekezet békességnek és egy-
ségnek örvend. Új elöljáróság lett
választva az év elején, akik jól együtt-
dolgoznak a lelkipásztorral. Öröm fia-
taljaink összetartása. Heti rendszeres-
séggel Biblia-tanulmányozás folyik
közöttük. Ezen kívül van egy új kez-
deményezés a lelkipásztor és fiataljaink
részérõl. Havonta egyszer chicagói
magyar egyházak fiataljaival közös, ún.
ökumenikus bibliaórát tartanak. Válasz-
tanak egy-egy témát, amelyrõl beszél-
getnek, és igyekeznek a Biblia tanítását
világosan megfogalmazni az adott
témakörben.

Szabó István testvér vezeti az ének-
kart. A helyi magyar egyházak igénylik

a lelkipásztor és az énekkar szolgálatát.
A fiatalok végzik az ének-zenei szolgá-
latokat, beleértve a közös éneklés zenei
kíséretét is. Vannak látogatóink, ezek
között négy fiatal, akik elég rendsze-
resen járnak közösségünkbe.

Lelkipásztorunk két alkalommal lá-
togatta meg a torontói testvéreket, az
elmúlt tíz hónapban, igét hirdetett és
úrvacsorát osztott a torontói testvé-
reknek. ELvv.

CHICAGO

folytatás a 7. oldalon

A chicagói énekkart
Szabó István testvér

vezeti

Chicagói és detroiti
fiatalok a detroiti

imaházban,
legközelebbi

szomszédainknál.
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40 ÉVES MELBOURNE
Az eltelt negyven év alatt hitük meg-

vallására 32 lélek lett bemerítve, több
gyermekbemutatásnak és menyegzõnek
örvendhettünk. 2000 szeptemberében
megnyithattuk kapuit ennek az imaház-
nak, amelyet önerõbõl épített fel gyü-
lekezetünk.

Énekkarunk ma is mûködik Isten di-
csõségére. A mag, amelyet még 1974-
ben Brevenik tv. vetett el az énekkar
megalakításával, kihajtott és reméljük
gyümölcsöt is hoz. Az énekkar vezetését
1981-1989-ig ifj. Balla Dávid végezte.
1987-tõl ifj. Balla Ferenc is bekap-
csolódott a munkába, majd 1989-tõl
átvette az énekkar vezetését, s ezt a
szolgálatot jelenleg is õ végzi.

Szeretnék még megemlékezni azokról
a testvérekrõl is, akik gyülekezeti tit-
kárként végezték munkájukat hûséggel
és szorgalommal: Jaksa Tibor, Katona
Lajos, ifj. Balla Dávid, Fábrik Mihály és
Kulcsár Mária testvérek.

Ez a felsorolás csak magva a mi kis
közösségünk történetének. Hitünk sze-
rint mindenkit megáld Isten, és mi csak
megköszönni tudjuk mindazoknak a
munkáját, akik idõt és sokszor pénzt vagy
fáradságot nem kímélve dolgoztak
gyülekezetünkben.

Az Úr nekünk is azt mondja: „Mert az
Úr, a te Istened megáldott téged a te
kezednek minden munkájában; tudja,
hogy e nagy pusztaságon jársz; immár
negyven esztendeje veled van az Úr, a te
Istened; nem szûkölködtél semmiben.”
(V. Mózes 2:7)

Valóban, nem szûkölködtünk semmi-
ben, hisz a mi Mennyei Édesatyánk
kirendelt mindent nekünk a maga
idejében. Sámuellel együtt felállíthatjuk
mi is a követ és elmondhatjuk, hogy
„Mindeddig megsegített minket az Úr!”
(I Sámuel 7:12.)

A mi kérésünk csupán az, hogy: „Az
Úr, a mi Istenünk, legyen velünk, a
miképen volt a mi atyáinkkal, ne hagyjon
el minket, el se távozzék tõlünk, Hanem
hajtsa magához a mi szívünket, hogy
járjunk minden õ útaiban, és õrizzük meg
az õ parancsolatit, rendeléseit és
végzéseit, a melyeket a mi atyáinknak
parancsolt.” (I Kir. 8:57-58)

Szívünk hálával van tele; áldjuk és
magasztaljuk Istenünket az Õ kegyel-
méért, szeretetéért és irgalmáért, amely-
lyel vezetett bennünket az elmúlt negy-
ven éven át.

„Bizony ez az Isten a mi Istenünk
mindörökké, õ vezet minket mindha-
lálig!” (Zsoltárok 48,15)  Ámen.

A beszámolót összeállította: Balla
Erika jegyzõ tv.

Forrás: Gyülekezeti és Bizottsági
jegyzõkönyvek, valamint a 25-ik év-
fordulóra készített beszámoló.

IFJÚSÁGI TÁBOROZÁS
Rama Camp 2009

A nyári ifjúsági tábor szokás szerint az
éves közgyûlés után volt megtartva
Ramaban július 6-12-ig. Ebben az évben
nagyon családias volt a légkör, min-
dössze 30 fiatal, plusz néhány segítõ vett
részt a táborozáson. A fiatalok több

helyrõl érkeztek: Alhambra,
Chicago, Cleveland, Toronto,
de voltak olyanok is akik csak
a hét elejére tudtak itt maradni
New York-ból és Nashville,
TN-bõl. Magyarországról is
érkezett egy fiatal a Chicagoi
ifjúsággal.

A hét témája az 1 Tim. 4:12
igevers volt: “Senki meg ne
vessen ifjú korod miatt, hanem
légy példája a hívõknek be-
szédben, magaviseletben, sze-
retetben, hitben, tisztaság-
ban”.

A hét minden napjára jutott egy-egy
“példa”, amit tanulmányoztunk déle-
lõttönként. Reggeli után imaórával
folytattuk a napot, amelyet az ifjúsági
vezetõk, illetve olyan fiatalok tartottak,
akik rendszeresen vezetnek imaórát a
saját gyülekezetükben. A buzdítás és
imádkozások után pedig tanításokat
hallhattunk a napi témával kapcsolatban,
majd kisebb csoportokban folytattuk a
beszélgetéseket. Itt lehetõségünk volt

ð CHI

DETROIT

CLEVELAND

RÁMAI TÁBOR

gondolatainkat és kérdéseinket megosz-
tani egymással.

A mindig nagyon finom ebéd után a
délutánok fõleg sportolással teltek. A
fiatalok foci, kispályás foci, röpladba,
kosárladba és ping-pong meccseket vív-
tak egymással. A foosball (asztali foci,
más néven csocsó) is nagy siker volt a hét
folyamán. Esténként Püsök Dániel lelki-
pásztor testvér szolgált az igével és báto-

rított mindenkit a megté-
résre, megújulásra.

A szokatlanul hideg idõ-
járás nem nagyon adott lehe-
tõséget a fürdésre, viszont
kedvezõ volt kirándulásra.
Így szerda reggel öt autóval
útnak indultunk Ottawaba,
Canada fõvárosába. Többün-
ket is megragadott ez a gyö-
nyörû város. Gyalogoltunk
is, városnézõ busszal is men-
tünk, ami kis idõ múlva “ha-
jóvá” alakult, így a folyóról
is megcsodálhattuk a város

szépségét. A folyó egyik
oldala angol, míg a másik
oldala francia nyelvte-
rület. Másnap reggel
megnéztük még az õr-
ségváltási ceremóniát a
parlament elõtt, aztán
folyatattuk utunkat Mont-
realba. Itt az olimpiai
városrészt jártuk be, amit
az 1976-os olimpiai játé-
kokra építettek. Délután
pedig nekivágtunk a
nyolcórás útnak vissza a
táborba.

Szeretnénk megkö-
szönni a gyülekezeteknek
és a szövetségnek a lelki

és anyagi támogatást, valamint a segí-
tõknek, hogy egy hetet levettek a mun-
kájukból és a fiatalokra áldozták.

A következõ ifjúsági találkozó õsszel
lesz Torontoban október 9-11-ig, ami
Püsök Dániel lelkipásztor testvér beikta-
tásával lesz egybekötve. Kérlek, imád-
kozó szívvel készüljetek és gyertek erre a
különleges alkalomra.

Gerstner Kornél – az ifjúsági
szövetség vezetõje

A képek Ottawában és Montreálban készültek
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kas házaspárt és magyarországi vendé-
geiket, valamint a nemrégiben há-
zasságra lépet dr. Viczián János
kelownai lelkipásztort és feleségét
Surányi Esztert. Viczián testvér volt a
torontói gyülekezet lelkipásztora,
amikor a tábori kápolnát építették. (A
jelenlevõk között volt 17 személy, akik
jelen voltak a kápolna 1975-ös megnyi-
tásakor is.) Viczián testvér megköszön-
te, hogy a néhány héttel ezelõtti szívmû-
téte idején sokan imádkoztak érte, s az
imákat meghallgató Úr átsegítette õt a
nehéz idõszakon. A gyülekezet ezután
az „Ime mi üdvözlünk” címû énekkel is
köszöntötte õket.

Az igehirdetést Kulcsár Sándor test-
vér (New York) tartotta az 1Kor 3:9-13
versei alapján, „Krisztus az örök alap”
címmel. Öt pontban fejtette ki az üzenek
lényegét, körvonalazva, hogy Jézus
Krisztus áldozata által vált számunkra
biztos alappá, bárhol is éljünk ebben a
világban. Ne távozzunk el mi se ettõl az
alaptól, így tarthatjuk meg tisztaságunk,
szentségünk. Szolgálatunkban is szá-
míthatunk Õreá, mert Õ a gyõzedelmes
szikla, az Õ gyõzelme ad erõt és se-
gítséget nekünk is a gyõzelmes hívõ
életre. Így juthatunk el az örök életre.
Fontos tehát, hogy tudjuk milyen alapra
építjük lelki életünket. Záró monda-
taiban Kulcsár testvér felszólított min-
den jelenlevõt az önvizsgálatra. A ke-
gyelmes Isten kész helyreállítani és új
kezdéssel megajándékozni minazokat,
akik kérik ezt.

Fazekas László testvér hálaadó imá-
ban vezette a gyülekezetet. Majd az
Úrvacsora elõtt az énekkar szolgált:
“Mondjátok tényleg értem is meghalt az
Úr a fán?”

Képszöveg: Dr. Szenohradszki János és
Torma János testvérek vezették a

vasárnap reggeli imaórát.

Az istentisztelet elõtt a gyermekek
szolgáltak, énekekkel és igeversekkel.

Dr. Viczián János kelownai (egykori
torontói) lelkipásztort és feleségét, Surányi

Esztert  köszönti a tábori közösség.

A tisztségviselõk beiktatására a szombat
esti istentisztelet keretében került sor.

Vadász János lelkipásztor (balról az elsõ)
iktatta be a szövetségi tisztségviselõket -
igével és imádsággal. A beiktatás során
jelenlévõ szövetségi és tagszövetségi

vezetõk: Kulcsár Sándor tiszteletbeli elnök,
Szabó István alelnök, dr. Herjeczki Géza

elnök, dr. Pintér Zoltán a Lelkipásztor
Szövetség elnöke, Novák József fõtitkár,
Lukács János a Férfiszövetség elnöke,

Balla Zsigmond pénztáros, Torma Irénke a
Nõszövetség elnöke, Tóth Gyõzõné a

Nõszövetség alelnöke és Gerstner Kornél
az Ifjúsági Szövetség elnöke.

II. rész   Vasárnap

Reggeli után, 10 órakor az imaórát az:
“Ó Sion ébredj” címû gyülekezeti ének-
kel kezdük meg. Az imaóra vezetõ
testvérek: Dr. Szenohradszki János
(Alhamra) és Torma János nyugdíjas lp.
(Chicago) testvérek végezték. Torma tv.
“a helyi gyülekezet szabadsága és fe-
lelõssége a szolgálatban” címmel szólt
az imaórára megjelenõ testvérekhez.
Imára buzdító szavaiban kiemelte hogy
Isten lelki szabadságra hívott el bennün-
ket. Szabad nekünk hinni, bûn nélkül
élni, Jézus Krisztus mellett dönteni, na-
ponként. Az egyéni imádságok után
Szenohradszki tv. az 1Tim 2:1-4 alapján
szól arról, milyen fontos a hívõ ember-
nek könyörögni a politikai vezetõkért,
akik Istennek szolgái a mi javunkra.
Isten gyermekeihez méltó példás életre
buzdított bennünket, s arra, hogy beszé-
dünk legyen bölcs, megfontolt beszéd.
Több ima és kevesebb panasz. Az imád-
kozás ezután kis csoportokban történt.

Az imaóra allatt a kisebb gyerme-
keknek külön foglalkozást tartottak. Az
istentisztelet kezdete elõtt a gyermekek
A madarak nem vetnek címû énekkel
vonultak be a gyülekezet elé, ahol né-
hány verssel és énekkel dicsérték az
Urat.

A helyi lelkipásztor. Püsök Dániel tv.
köszöntötte a megjelenteket, majd elé-
nekeltük a hétvége közös énekét: Jézus
Krisztus mikor rámtalált.

Az úrvacsorai istentiszteletet Püsök
tv. imájával kezdtük meg, majd az
összevont énekkar Fûr Béla vezetésével
elénekelte a Zengjétek Jézus nagy voltát
és A békehirnök lába címû énekeket.
Név szerint is köszöntöttük a dr. Faze-
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Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetség 102. Közgyûlése,
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Ahogy minden szolgálat e jubileumi
évben baptista hitünk egy-egy sajá-
tosságáról szólt, a jegyek elvétele elõtt
Dr. Herjeczki Géza detroiti lp. a bemeri-
tés és az úrvacsora jelentõségét vizsgálta
Az úrvacsora kiosztásában részt vett
még Püsök Dániel lp., Balla Zsigmond,
Miko Tibor, Csompó András és Kúti
József testvér – egy-egy gyülekezetet is
képviselve.

Kulcsár Sándor elnök testvér a tisz-
telet végén a közgyûlést bezáró szavai-
ban arra biztatta a jelenlevõket, hogy
legyenek a Megváltó áldozatának
hirdetõi, mert Õáltala vagyunk, akik
vagyunk és leszünk, akik leszünk. Az
Ároni áldással bezárta az Észak-
Amerikai Magyar Baptista Szövetség
102-ik közgyûlését. Végül egymás
kezét megfogva énekeltük: Áldott
legyen a frígy, mely minket összeköt...

A szokásos csoportkép után Dr.
Viczián János tv. imádkozott, majd az
ebédlõben elfogyasztottuk a finom ebé-
det. A délután folyamán megtartottunk a
szokásos foci meccset, jó kedvvel, bale-
set nélkül. A kanadai csapat nagy lel-
kesedéssel küzdött, sok szép helyzetet
kihasználva, de végül mégiscsak (tize-
negyes rugásokkal) az amerikai csapat
gyõzött. Egész hétvégén kicsit boron-
gós volt az idõjárás, vasárnapra ugyan

melegebb lett, de azért kevesen voltak
olyan bátrak hogy megmártózzanak a
tóban, ezért inkább a tópart szélére gyûl-
ve beszélgetéssel telt a délután.

A jó vacsora után az esti isten-
tiszteletet ifj. Bákai István tv. vezette -
énekek és bizonyságtevések örven-
deztették meg szíveinket. Novák József
tv. a 400 éves baptista történelmi vissza-
tekintésének utolsó részében a lelkipász-
torok fejedelmérõl, ahogy a keresztyén
világban számon tartják, Charles Had-
don Spurgeon-rõl szólt. Köszönjük
Novák tv-nek a hétvégén tartott három
elõadást, melyek segítségével emlé-
kezhettünk hitelõdeinkre és hálát adhat-
tunk Istenünk csodálatos vezetéséért az
elmúlt 400 éves történelmünk során.

Az istentiszteletet záró igehirdetést
is Novák testvér tartotta „Az egyén fele-
lõsséggel megélt szabadsága” címmel.
Az alkalom végén hálátadtunk Iste-
nünknek, aki gazdagon megáldotta
hétvégénket.

Az istentisztelet után a tábortûz
mellett énekeltünk még, hosszú ideig.

Békés éjszaka és jó reggeli után leg-
többen elköszöntünk egymástól, meg a
torontóiaktól, akiknek külön is köszön-
jük a vendéglátást.

Pap Enikõ

ÁHÍTATOS PERCEK

DETROIT

TÁVOL ÉS MÉGIS KÖZEL -

Making a will? Don’t forget about
the Convention,

our Hungarian mission.
Végrendeletet készít?

Ne feledkezzen el
Szövetségünkrõl, az amerikai

magyar baptista misszióról.

Vasárnapi képek: fúvós zenekar és az énekkar szolgál, a tábori gyülekezet az
úrvacsorára készül: az istentisztelet kezdete és a jegyek kiszolgálása,

véget érni nem akaró éneklés a tábortûz mellett (a legkitartóbb csoport),
a pénztárnál Tóth Zsuzsika és Csercsa Róbert,

hárman a szolgálattevõ lelkipásztorok közül: Püsök Dániel (házigazda),
Novák József (Alhambra) és Lukács János (Chicago),

végül a gyermekek öröme: Pali bácsi traktortúrára viszi a kisebbeket.


