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Erõ az erõtlenségben
„Az én erõm erõtlenség által ér célhoz!”

(2Korintus 12:9/b)

Isten ereje akkor jön, akkor nyilvánul
meg, amikor az emberi erõ a végéhez ért.
Üresnek kell lennünk, hogy Isten ereje
betölthessen. Az Úr Jézus a Hegyi be-
szédben azt mondja, hogy „Boldogok a
lelki szegények”. Ez azt jelenti, hogy a
lelki szegénység állapotában lesz alkal-
mas az ember arra, hogy lelki gazdag-
ságra jusson. Mint ahogy vigasztaláshoz
is csak az juthat, aki szomorkodik. Így
van ez az Isten erejével kapcsolatban is.
Úgy juthat az ember hozzá, ha már a saját
ereje végéhez ért.

Amíg lehetõség van emberi erõvel
vagy értelemmel megoldani a problé-
mákat, addig nélkülözzük az isteni erõt.
Ha elõbb jönne, akkor nem tulajdoní-
tanánk Istennek, hanem saját magunk-
nak. Ezáltal csak az énünk növekedne -
holott annak alább kell szállnia -‚ és nem
az Isten dicsõségére való lenne. Isten
ereje azért nyilvánulhat meg oly ritkán,
mert sokan az önteltség és gazdagság
állapotában vannak és így nem érzik át a
szükséget.

Ha felismernénk azt a szükséget,
hiányt, amelyben vagyunk, akkor jöhetne
az isteni erõ és mi dicsõíthetnénk érte az
Urat. Azok életében mutatkozott meg
Isten ereje és azok nyertek gyógyulást hit
által, akik elértek az emberi segítség
végéhez. Amikor semmi kilátásuk nem
volt más segítségre, akkor jöhetett az
isteni segítség, az isteni erõ.

Pálnak ezt mondja az Úr: „Az én erõm
erõtlenség által ér célhoz.” Krisztusnak
van ereje mindenre és ha Krisztus ben-
nünk él, akkor vele együtt az õ ereje is a
miénk és el tudjuk végezni feladatainkat
az Õ dicsõségére. Bárcsak bíznánk e
kiapadhatatlan erõ forrásában, az Úr
Jézus Krisztusban, és szüntelen segít-
ségül hívnánk az õ nevét!

Szim László (Kiskõrös)

Megkövezték az autóm
Füredi Kamilla tv. levelének néhány

részlete. Az angol változata a 8. oldalon
olvasható, az interneten magyarul is.

Mekövezték az autóm és egy kõ
betörte az elsõ ajtó ablakát. Mindez a
lakásom elõtti autó bejáróban történt egy
hétfõ reggel.

Éppen befejeztem a mosogatást és
indultam volna a városba, amikor valaki
kopogott az ajtón. Amikor azt mondta,
hogy betörték az autóm ablakát, elõször
nem akartam hinni a fülemnek, de a hír
igaz volt.

A férfi, aki megkövezte az autót, még
ott ült a verandán. Azonnal láttam rajta,
hogy szellemi fogyatékos volt.

“Miért tetted ezt?” – kérdeztem.
Arcát a tenyerébe hajtotta és nem

felelt. Megérintettem a vállát és ismét
kérdeztem:

“Mi a bajod?”
Felemelte a fejét és lassan, szótagolva

válaszolt:
“Azt mondták a gyerekek, hogy õrûlt

vagyok”
“Milyen gyerekek?” – érdeklõdtem.
Rámutatott a szomszéd gyerekekre,

akik a verandám körül játszottak:
“Õk”
A biztonsági õr tiltakozott:
“Nem, a gyerekek ezen az oldalon

voltak és az idegen az autó másik oldala
felõl jött”.

Az igazság az, hogy a Makeni-i gyere-
kek szeretik a fogytékosokat gúnyolni.
Saját magam hallottam, hogy amikor egy
beteg ember járkált fel s alá az utcán a
gyerekek futottak utána és kiabálták:

“Ali bigoló, Ali bigoló…”
A bigoló egy óriás giliszta, amelyik az

esõs évszakban elõbújik a földbõl.
Már sokszor mondtam a gyerekeknek,

hogy ne kiabáljanak így és ne gúnyolják a
betegeket. Elmagyaráztam nekik, hogy a
szellemi fogyatékosokat is Isten terem-
tette, és nagyon sok oka van annak, hogy
betegek lettek. A Mindenható azt akarja,
hogy segítsük õket és ne ártsunk jobban
nekik. A gyerekek, akik a szomszédsá-
gomban laknak, tudják, hogy nem szere-
tem, ha provokálják a fogytékosokat.
Azonban, mégha semmit sem mondtak
azon a bizonyos reggelen, lehetséges,
hogy rájuk tekintve a beteg agya rövid-
zárlatot kapott és ezért kövezte meg az
autóm. …

Az autó karbantartása egyébként is
nehéz ügy Afrikában...

Kérlek, imádkozzatok a személyes
biztonságomért is. A város, ahol lakom a
lázadó katonák fõhadiszállása volt a
háború idején. Sok gonosz dolgot tanul-
tak a fiatal fiúk tõlük. A szegénység rend-
kívüli, a kisértés pedig nagyon nagy. Bár
olyan éjjeli õröm van, aki jár imaházba,
nem tudom, mennyire bízhatok benne...

szünk megérteni és meglátni, hogy mi
Isten célja a próbákkal az ember életében.

A megpróbáltatások, minden méret-
ben és színben jelentkezhetnek az éle-
tünkben. Lehetnek fizikai, anyagi, ér-
zelmi vagy lelki természetû problémák.

Elõször is határozzuk meg, hogy mit
jelent a megpróbáltatás a Biblia szerint.
Olyan negatív körülmény, amit Isten küld
vagy megenged a hívõ ember életében
azért, hogy elõsegítse a lelki fejlõdését és
erõsítse a hitét.

A mai ige szerint a próbák, a hitünket
teszik kipróbálttá. Miért éppen a hitünket
teszteli Isten?

Mert ezzel próbára teszi mindazt, ami
jó bennünk.

Minden keresztyéni bizonyosságunk a
hitünkbõl fakad. Ha a hitünk hiányos,
nem marad semmi bennünk, ami az örök-
kévalóság szempontjából értékelhetõ.
Hiszen hit nélkül lehetetlen Istennek
tetszeni. Ha a hitünk kibírja a próbák
okozta terhelést, az nagy vigasztalással
tölt el bennünket, másfelõl Isten dicsõ-
séget vesz az erõs hitünkbõl, és a kör-
nyezetünkben élõ emberek pedig gazda-
godnak lelkileg, hitünk példáján.

A megpróbált hit sokkal értékesebb a
tûzben megpróbált aranynál. A mai igénk
összehasonlítja a hitet az arannyal. Az
arany a legértékesebb, a legtisztább, a
leghasznosabb és a legtartósabb az összes
fém közül. A hívõ ember erényei között
pontosan ilyen értékes a hit. A hit próbája
fontosabb az aranyénál, és mindkét
esetben megtisztulást okoz, amikor is az
értékes és maradandó elválasztódik az
értéktelen salaktól.

Az arany azonban nem sokasodik meg
a tûzpróba által, sõt inkább kevesebb lesz.
De a hit megerõsödik, fejlõdik és soka-
sodik az ellenállás és a szenvedés tü-
zében.

Az arany veszendõ de a hit soha nem
vész el, sõt ama napon dicséretet,
tisztességet és dicsõséget nyer. A próba
hamarosan véget ér, de a dicséret, tisz-
tesség és dicsõség örökké tart. Ez vigasz-
taljon mindnyájunkat a jelen próbák
tüzében.

Még egy fontos mondat a próbáról.
Amikor nagyon nehéz a próba hordozása,
hamar elkeseredünk, csalódunk és el-
bátortalanodunk. Ilyenkor aztán szeret-
nénk feladni még mielõtt véget ér.
Amikor tesztet írunk, nem szokásunk a
fele kérdésre válaszolni, és menet közben
elhagyni a vizsgatermet. Jakab írja, hogy
a kitartásban pedig tökéletes cselekedet
legyen... más szóval, fejezd be a vizsgát,
mert egyébként meghiúsítod azt a jó célt,
amiért Isten adta vagy megengedte a
próbát. Soha ne igyekezz rövidre vágni a
próba idejét vagy mértékét. Gondolj a
dicséretre, tisztességre és dicsõségre, ami
Krisztus megjelenésekor vár rád!

Lukács János

KIPRÓBÁLT HIT

Hogy a ti kipróbált hitetek, amely
sokkal értékesebb a veszendõ, de tûzben
kipróbált aranynál, Jézus Krisztus
megjelenésekor méltónak bizonyuljon a
dicséretre, dicsõségre és tisztességre. 1
Péter 1: 7.

Az ember életében a megpróbáltatás
nem egy olyan rövid idõszak, mint
izgalmas film közben az öt perces rek-
lám, amit valahogy kibírunk, aztán foly-
tatódik a film. Ha öt perces lenne, nem
kellene róla említést se tenni. De mivel
hogy olykor évekig tart és sok szenve-
déssel jár együtt, jól tesszük, ha igyek-
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Miért nagy jelentõségû ez a könyv?
Több kiemelkedõ jellemzõ együttes
jelenléte által válik nagyon fontossá.
Melyek ezek?

Korunk közkultúrája, mindennapi
szemlélete idegenkedik a történelmi
távlat szem elõtt tartásától. Miért? Talán
mert nem szívesen számol a következ-
ményekkel? Talán mert nem szívesen
tanul a múltból? Talán mert szívesen
letagadná vagy megmásítaná? Akármi-
ért is menekül a sokaság a szembesülés-
tõl, a történelem makacs lényként lohol a
nyomunkban. Zágoni Jenõ tudja ezt,
ezért merít a magyarsá és a keresztyén-
ség, s azon belül is a baptista múlt fene-
ketlen kútjából, és tölti, tölti mindenkinek
a poharába. A múltat fel kell dolgozni,
mert csak a buta vagy gyáva ember akar
felejteni.

Amikor a szerzõ eseményeket vagy
személyeket emel ki a történelem tenge-
rébõl, hogy értékelje és bemutassa õket,
akkor örök emberi és bibliai mércén
mérettetnek meg. Nem a kilúgozott tör-
ténelemkönyvek vagy épp a napi sajtó
értelmezései vezetik tollát, hanem az
említett abszolút mértékek.

A szépen és választékosan alkalma-
zott magyar nyelv talán fel sem tûnik a

mérhetetlenül gazdag információ ára-
datában. Pedig ez is a kötet megemlítésre
méltó érdeme.

Elsõ belelapozáskor talán ismeretter-
jesztõ kiadványnak, vagy egy életmû
reszletének véli a felületes olvasó. Pedig
sokkal többrõl van szõ: hitvallásról és
nevelésrõl. A szerzõnek arról a meggyõ-
zõdésérõl, hogy keresztyén nem lehet
úgy senki sem, hogy ne lenne egyúttal
tudományra, népe és saját maga jobb
megismerésére, a nemzet és az egyház
építésére törekvõ ember. Hogy nem
lehetünk úgy keresztyének, hogy nem
akarjuk alaposan megismerni a múltat
és a jelent. Ha eddig áltatta is magát bárki
baptista hívõként, hogy küldetése megé-
léséhez nincs szüksége kutató elmére,
Zágoni Jenõ könyvének megjelenése óta
nem teheti. Vagy hívõ marad, és még
nagyobb elszántsággal tanulja Krisztust
és az életet, vagy nyugalmasabb fog-
lalkozás után néz. Mert igazából nem az a
hálás a szerzõnek, aki köszönetet mond,
hanem aki követi is.

Aki magyar baptistaként ad magára,
annak polcáról nem hiányozhat Zágoni
Jenõ könyve. Tessék megvenni, belekós-
tolni: természetes és szükséges táplálék.

Háló Gyula (Békehírnök)

Zágoni
Jenõ:

Válogatott
írások

A szerzõi kia-
dásban megjelent
félezer oldalas kö-
tet hatalmas, en-
ciklopédikus mû.
Két viszonyítási
pont határozza meg ezeket az írásokat: a
haza és az egyház szeretete, létének,
életének és történelmének minél alapo-
sabb és teljesebb megismertetése. A
közel 100 cikk tartalmát is elég lenne fel-
sorolni. Olvashatunk benne nagyjainkról,
úgymint Rákócziról, Mikesrõl, Szent-
katolnai Bálint Gáborról, Kõrösi
Csomáról, dr. Somogyi Imrérõl, Wass
Albertrõl, a Cserepka házaspárról, és
még sok-sok megismerésre váró sze-
mélyrõl, a magyarságeredet kutatásáról,
az eszperantóról, és még számtalan más
témáról. A felsorolásba belekezdeni is
nehezen mer az ember, félve attól, ne-
hogy valakit vagy valamit is kihagyjon.
Két kuriózuma a kiadványnak a baptista
eseményeket és évfordulókat feldolgozó,
valamint az eszperantóból fordított cik-
kek fejezete.

Történelmi szobánk kincsei közül: Lelkipásztorok egy - az általában minden év tavaszán
megrendezésre kerülõ - „Munkás gyûlésen”, a 30-as években, feltehetõleg Garfield, NJ-ben.

Balról, ülõ sor: egy amerikai, talán vendég lp?, Matuskovits József, Gazsi István, ?, Orosz István, Kovács Miklós, Hentzel József
(gyülekezetvezetõ). 2. sor: Major Mihály, Petre Gábor, Szabó István, Dauda Vilmos, Révész László, Fazekas János, Lovas László,
?, Dulity Miklós, Stumpf Árpád 3. sor: ?, Kautz Ödön, Fodor Gábor Felsõ sor: Gruber Károly, Kovács József, ?, Revák István,
Botka József, Bíró Mihály, Bertalan István. A képet és a személyeket Kish Etelka azonosította.
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SZENTFÖLDI ÚTI
BESZÁMOLÓ

Hálás vagyok Istennek, hogy már
második alkalommal volt lehetõségem
járni azokon a helyeken, ahol Jézus
Krisztus született, tanított, szenvedett,
meghalt és feltámadott.

Mélyen megható érzés volt, amikor az
elsõ napokban meglátogattuk a
Golgotát, az üres sír helyet és újra
átéltük a húsvét üzenetét, hogy Jézus
Krisztus legyõzte a halált, bevégezte a
megváltás munkáját, és ezáltal minden
bûnbánatra és megtérésre kész
embernek bocsánatot, békességet és
áldást szerzett. Ilyen lelkülettel ültünk le

a sírkert központi részében, hogy a szent
jegyek vételével emlékezzünk az Úr
Jézus megtört testére és kifolyt vérére.

Megható érzéssel mentünk végéig a
Gecsemáné kerten, a Via Dolorosán,
egészen a Pilátus palotáig, ahol Jézusra
itéletet mondtak.

Tovább utazva Jeruzsálembõl a Jerikó
felé vezetõ úton, megálltunk a Massadá-
nál és a föld legmélyebben fekvõ felszíni
képzõdményénél, a Holt Tengernél, a-
mely 920 négyzetkilométer területet
foglal el, és arról is híres, hogy a só tar-
talma éppen a tízszerese az átlagos ten-
gervíz sótartalmának.

Újabb különlegesség miatt vált híressé
a Holt Tenger 1947-ben, amikor a víz
északi partján levõ Qumrán városánál
viszonylagos épségben legrégebbi bib-
likus tekercseket találtak.

Nagyon sok élményben volt részunk,
amikor Betlehemben, Jerikóban, a Ti-
beriás, vagyis a Galileai tengeren, vagy a
Gólán hegységben jártunk, és felkerestük
Názáretet, Capernaumot, Haifát és még
sok más várost, csodálkozva Isten terem-
tésében és hatalmában.

Szívünkbõl hálásak vagyunk Isten-
nek, hogy kegyelmében hordozott, õrzõ
angyalai jártak velünk minden úton, és
gazdagodhattunk élményekben.

Balla Sándor, Torontó

RÁMAI TÁBORI HÍREK
Hálával áldozzál az Istennek!

A hívõ ember kiváltsága az, hogy
életében megláthatja Istenek munkáját.
A Ráma táborban az elmúlt években újra
és újra átéltük azt, hogy Isten csodá-
latosan gondot viselt rólunk. Amikor
lassan befejezõdik az építkezés, akkor jó
visszagondolni arra a sok segítségre,
amit Istentõl és emberektõl kaptunk az
elmúlt idõszakban.

A tábornyitó koferencia és a szö-
vetségi közgyûlés alkalmával szeretnénk
ünnepélyesen megnyitni az új ebédlõ
felsõ szintjét. Az elmúlt egy év alatt
sikerült elkészíteni a szobákat a hozzá
tartozó fürdõszobákkal együtt, ahol ötven
személynek tudunk biztosítani szállást.
Ezen a szinten helyezkedik el a tárgya-
lószoba és az ifjúsági szoba is.

Visszatekintve az elmúlt idõszakra,
hittel mondhatjuk el, hogy Isten megál-
dotta kezünk munkáját. A Torontói
testvérek az építkezést vezetõ szakem-
berekkel karöltve csodálatos munkát
végeztek. Az Úr megmutatta szeretetét
abban is, hogy mindig voltak olyanok,
akik magukkal tudták ragadni a
többieket és a lelkesedés nem húnyt ki
az építõkbõl. Kevés lett volna azonban
a rengeteg munka, az óriási anyagi
áldozatvállalás, a szervezés, a munka
irányítása, ha nem érkezik segítség több
irányból is. Hálásak vagyunk az Észak
Amerikai Magyar Baptista Szövet-
ségnek, hogy meglátva a szükséget és
meghallva a testvéri kérést, minden
segítséget megadott az építkezéshez.
Köszönetet mondunk a Szövetség
vezetõinek, hogy bölcs elõrelátással
segítették ennek a sokirányú missziós
tevékenységnek a megvalósulását.
Köszönet illeti a gyülekezeteket, akik
anyagi segítségnyújtással és fizikai
munkába is bekapcsolódva folyamatosan
segítették a terv megvalósulását.

Az elmúlt hétvégén a Detroiti test-
vérek csoportja volt itt, most a Chichagoi
testvéreket várjuk a hétvégére.

Egy–egy ilyen hétvége több haszon-
nal is jár, hiszen a munka ilyenkor jobban
halad, de a testvéri kapcsolatok építése is
folyamatos lehet. Nehéz szavakat találni
akkor, amikor azokra a testvérekre
gondolunk, akik több száz, vagy több
ezer kilóméter távolságról is ideutaznak,
vagy pedig anyagi javaikkal támogatták
az építkezést. Hálásan gondolunk Szö-
vetségünk és gyülekezetünk pénztáro-
sára is, akik áldozatkészen végezték a
reájuk tartozó dolgokat.

Az új épületrésszel együtt befeje-
zõdik az a hosszú, évek óta tartó építke-
zés sorozat, aminek a megvalósulásával
megteremtõdött a lehetõség, hogy im-
már a mai kornak megfelelõ körül-
mények között lehessen lebonyolítani a
táborozásokat és konferenciákat. Hitünk

BURZUK
DEMETER

1912 - 2007

Burzuk Demeter 1912. október 6-án
született Magyarországon, Kõrösszaká-
lon, nyolc gyermekes csálad legidõsebb
gyermekeként. 1939 február 25-én kötött
házasságot Berke Rózával. A negyvenes
évek elején mind a ketten átadták életüket
az Úrnak és egész életükben hûségesen
szolgálták Megváltójukat. 55 évet éltek
együtt boldog házasságban. Házasságuk-
ból négy gyermek született: fiuk: János,
leányaik: Róza, Ilona és Irén. 1988-ban
költöztek Kanadába és Kelownában te-
lepedtek le gyermekeiknél. Szép hosszú
élet után 2007. március 15-én a mennyei
honba költözött. Búcsuzik tõle: fia, me-
nye, leányai és vejei, 8 unokája, 7 dédu-
nokája, Magyarországon egy élõ leány
testvére és a kiterjedt családi kör is.
Szintén búcsuzik a Kelowna-i Magyar
Keresztyén Misszió testvérisége és a
barátok is.

Weisz Györgyi

A torontói Szegedi Ervin testvér által
szervezett, február 20-28-ig tartó, az

Evangéliumi Hírnökben is meghirdetett
Szentföldi út résztvevõi a Sírkertben,

az üres sír elõtt.
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szerint a következõ években folyamatos
lesz a harangszó a táborban, ami azt je-
lenti majd, hogy táborozások és konfe-
renciai napok követik majd egymást.

Ezúton is szeretnénk mindenkit
bátorítani arra, hogy már most tervezze
a nyári utazását. Hisszük, hogy együtt
lehetünk a közgyûlésen, majd az azt kö-
vetõ tábornyitó konferencián is. A gyere-
kek és tinik pedig a konferenciainapokat
követõ héten tanulhatnak a bibliából és
játszhatnak míg erejük bírja.

Nagy kiváltságnak tartom, hogy a
gyülekezet megbízásából mint tábor-
vezetõ vegezhetem munkámat. Eddig is
sokat kellett dolgozni, de úgy érzem,
hogy az elvárások ezután még nagyobbak
lesznek. Kérlek benneteket testvéreim,
hogy imádságaitokkal, észrevételeitek-
kel bátran keressetek meg, és minden mó-
don azon szeretnék fáradozni, hogy a
Ráma Tábor betöltse küldetését az Észak
Amerikai Magyar Baptisták és minden
hozzánk forduló ember életében. A
Táborral kapcsolatos minden kérést a
1-647-504-5898 as telefonszámon, vagy
e-mailen a bsandor@bellnet.ca lehet
jelezni. A gyermek és tini táborral kap-
csolatos jelentkezesi lapokat kérjuk a
Torontói Gyülekezet címére eljuttatni,
vagy e-mailben jelezni.

Alig két hónappal az ünnepelyes
napok elõtt tette le szolgálatát gyüleke-
zetünk lelkipásztora, Dan Lászlo testvér.
Ezúton is szeretnénk neki megköszöni
azt a munkát, amit a Ráma Táborban
végzett. Jó volt a szervezésekben, vagy
éppen a kétkezi munkában közösen
szolgálni Megváltónkat. Hisszük, hogy
Isten, aki látta mindazt, amit a tábor fej-
lesztéséért tett megfizet neki bõségesen.
Bár szívünkben fájdalom van, hogy ezen
a nyáron már nem õ vezeti az alkalmakat,
de tudjuk, hogy Isten mindenben elõttünk
fog járni és minden területre kirendeli a
munkásokat.

Várunk tehát benneteket kedves test-
véreim, és hisszük, hogy felejthetetlen
napokat tölthetünk majd együtt.

Testvéri szeretettel:
Balla Sándor, táborvezetõ

DETROIT

radról vendégségben lévõ Király Péter
testvér és Lakatos Csaba szolgált. A
tavaszi ünnepélyt azután szép szolgála-
tok sora indította, elsõsorban a clevelandi
testvérek részérõl – karének, bizonyság-
tételek, versek, családi énekes szolgálat;
de a végén a helyi kórus énekét is meg-
hallgattuk. Pintér testvér a Józsué 15:
15-19 alapján hirdette az igét, az “alsó és
a felsõ forrásokról.”

A hosszabb istentisztelet után közös
ebéden vettünk részt. Az ebéd során és
után is hallgattunk még néhány szol-
gálatot a férfikórus részérõl.

Jó volt, áldásos volt az együttlét, kö-
szönjük clevelandi testvéreink szolgála-
tát. Ezután újra többet fogunk imádkozni
egymásért – detroitiak és clevelandiak.

Imaházunkban belsõ és külsõ ja-
vításokat végzünk, folyamatosan ez
év során. Ezzel is készülünk a jövére
esedékes centennáriumi ünnepélye-
inkre. A hosszú, hideg tél ellenére
máris elvégeztünk néhány fontos
feladatot.

Ünnepeink sorába egy kis színt
hozott, hogy húsvétra egy csoportje-
lenetet készítettünk, melybõl a gyer-
mekek is, az idõsebbek is szívesen
vállaltak részt.

Gyermekbemutatást tartottunk
április 22-én. Bencze Áron Tamást
hozták el ekkor szülei, hogy bemu-
tassuk elsõszülött gyermeküket az

Úrnak és a gyülekezetnek. Örömmel tet-
tük ezt. Herjeczki testvér az Úr Jézus
bemutatásának történetét olvasta, majd
magyarázta ebbõl az alkalomból. Az
imádság után a gyermekek köszöntötték
legifjabb társukat.

Bár az elmúlt vasárnap már lapzárta
után voltunk, mégis sikerült egy kis
helyet biztosítani egy szép gyülekezeti
hírnek: a Clevelandi Gyülekezet testvéri-
sége április 29-én meglátogatta gyüleke-
zetünket, viszonozva ezzel a detroitiak
õszi clevelandi útját.

Dr. Pintér Zoltán lelkipásztorral az
élen negyven–ötven testvér érkezett a
reggeli órákban, szolgálatra és ünnepre
kész szívvel. Egy kis reggeli után imaórá-
val kezdtük a napot, melyen a Nagyvá-

Bencze Áron Tamás bemutatása. Lent: A cleve-
landi énekkar szolgál, Boda Erika vezetésével

Az istentisztelet résztvevõi

fotó: Pap Enikõ


