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volt a gyülekezet és egy ünnepi vacsora
ke- retében történt az ajándékátadás.

Ez év januárjában Gyuszi és Helga
kérték a tagfelvételüket a gyüleke-
zetünkbe. Ennek a kérésnek örömmel
tettünk eleget.

Február 17-én megszületett Szabó
Emily, Gyuszi és Helga elsõ gyermeke. A
gyermekbemutatás április elsején történt,
virágvasárnapon. Nagyon szép és meg-
ható alkalom volt. Azóta is példás Gyuszi
és Helga élete a gyülekeze- tünkben.
Nagyon hálásak vagyunk az Úrnak értük.

Június 10-én ünnepi istentisztelet
keretében búcsúzott a gyülekezet a Máté
családtól. Bálint, Ágica és a gyerekek,
Benjámin és Cynthia San Antonióba
költöztek.

Bálint a gyülekezet énekkarának a
karmestere volt 12 éven át. Odaadó
szolgálata nyomán, az énekkarunk szép
fejlõdést könyvelhetett el az évek során.

Az utóbbi években rendszeressé vált az
adventi koncert, amelynek a híre von-
zotta hozzánk a város magyarságát.
Annakidején, a chicagói milleneumi
ünnepségen és a közelmúltban lezajlott
’56 ünnepen is, az énekkarunk szol-
gálata kiemelkedõ volt az ünnepi prog-
ramok között. Sõt, pár évvel ezelõtt
sikerült kiadni egy cd-t az énekkar
legszebb énekeivel.

E mellett koordinátora volt a gyüle-
kezet ének-zenei szolgálatainak és
gyülekezetünk orgonistája ként is szá-
mon tartottuk õt. Mindezekben Máté
Bálint testvér érdeme vitathatatlan.

Ágica éveken át gyermek-bibliaköri
tanító volt és sokat vállalt a különbözõ

ünnepi gyermekprogramok szervezé-
sében és lebonyolításában.

Benjámin a rajztehetségével tûnt ki a
gyermekek között, Cynthia pedig korát
meghaladó versmondó tehetségével,
elõadókészségével sok örömöt okozott a
gyülekezetnek.

A búcsú istentisztelet öröm és szomo-
rúság könnyek között folyt le. Testvé-

Az elõszõ számba nem fért bele teljesen
a New York-i beszámoló, így most foly-
tatjuk (szerk).

Itt említenék meg még két házassági
évfordulót: Gerstner Károly és Margit
testvérék május 20-án , valamint Kulcsár
Sándor lelkipásztor és felesége Anna-
mária június 10-én ünnepelték 40. há-
zassági évfordulójukat. A számok sok-
szor magukért beszélnek. Itt látszik meg
az Isten és házastárs iránti hûség, ami
hosszú éveken át tükrözõdik majd a
gyermekek életében is. A jó Isten áldja
meg testvéreinket további életükben és
adjon megújult erõt, kitartást!

Június 3-án is vendégeink voltak.
Kulcsár Attila és családja Louisville-bõl,
Szabó József és családja Chicagóból,
Marian József misszionárius és családja
és Dr. Szilágyi Béla (aki a Magyarországi
Szeretet Szolgálat igazgatója) és csa-
ládja. Testvéreink szolgálataikkal gazda-
gították istentiszteleteinket. Az Úr áldja
meg õket kitartó munkájukban!

Örömmel és hálával tapasztaljuk,
hogy az Úr napról-napra gondoskodik
lelkünkrõl és testünkrõl egyaránt. Áldjuk
és magasztaljuk Õt énekeinkben, szava-
inkban, hogy legyenek még nagy ese-
mények gyülekezeteinkben! Most a nyári
szabadságok közeledtével, ne feled-
kezzünk meg egymásról, az utazókról, a
munkásokról… hordozzuk egymást imá-
inkban, hogy újult erõt nyerve szolgál-
hassuk Õt bárhol vagyunk!

Erdei Gabriella

Az elmúlt félév gyülekezeti esemé-
nyeirõl, úgy mint - chicagói évközi
gyûlés, gyülekezetünk húsz éves év-

fordulója és Szabó István testvér dia-
kónussá avatása – már megjelentek
beszámolók az Evangéliumi Hírnökben.
Ezekrõl már tájékozódhatott a kedves
olvasó.

E mostani beszámolóban szeretnénk
bemutatni a gyülekezetünkbe kb. féléve
beépült ötödik Szabó családot, és a Máté
családot, akik sajnos elköltöztek Chi-
cagóból és ezért el kellet búcsúznunk
tõlük.

Az ötödik Szabó család tagjai: Gyu-
szi, Helga és a nemrég született kis-
lányuk, Emily.

Néhány évvel ezelõtt Gyuszi már járt
Chicagóban és megismerkedett a gyüle-
kezetünkkel is. Haza ment Romániába,
elvette feleségül Helgát és letelepedtek
Németországban, ahol nem találta meg
számításait. A múlt év nyarán kijött
Chicagóba, munkába állt, vett egy kis
lakást és elõkészített mindent Helga

fogadására, aki novemberben, követve
férje példáját, megérkezett Chicagóba
egy kis életkét hordozva a szíve alatt.

Gyülekezetünk tagjai elsõ perctõl
kezdve szívükbe zárták a kedves fiatal
házaspárt. Karácsony elõtt rendeztünk
egy baby-shower-t, ami abból áll, hogy a
gyülekezet tagjai elhalmozzák hasznos
ajándékokkal a babaváró családot.
Örömteljes alkalom volt ez, mert együtt

CHICAGÓ

NEW YORK

Szabó Helga, a kis Emily és Gyuszi a
gyermekbemutatás után.

Az énekkar, középen a búcsúzó Máté házaspárral.
Szabó István gyülekezet vezetõ tv. köszönti Mátéékat.
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tesz egy férj (de nem a nyilvánosság
elõtt), a népes gyülekezet nagy tapssal
köszöntötte õket.

Fogadással folytatódott az ünnepség,
melyre a gyönyörûen feldíszített Kö-
zösségi teremben került sor. Az étkezés
elõtt Hunter Vadász János lelkipásztor
imádkozott, majd az ifjú párt és kíséretét
Novák Eszter mutatta be. Dr. Sze-
nohradszki János testvér az alhambrai
gyülekezet nevében családi Bibliát adott
át az ünnepelteknek. A sokféle finomság
között válogatva, bár az amerikai ven-
dégek tetszését egyértelmûen a dobos-
torta nyerte meg, e sorok írója a lazacos
tálcánáll idõzött legszívesebben.

Urunk áldását kérjük Dávid és Anne
házasságára; és a nagy család, szövet-
ségünk testvérisége nevében is sok sze-
retettel köszöntjük õket. NJ

telés. Az üdvösséget nem mi szereztük
meg, de nekünk kell véghezvinni egészen
a célig.

Torma Irénke testvérnõ a mindennapi
élet példáira építve mondotta el az ó em-
ber és új ember gondolkodása és cseleke-
deti közötti különbséget és ellentétet. A
gyülekezetek küldöttei énekkel szol-
gáltak, majd Lukács János lelkipásztor
igehirdetését hallgattuk meg.

Az Efézusi levél 4:17-20-ig igék alap-
ján a változás szükségességérõl szólt az
üzenet. Istentiszteletünket imásággal és
énekkel fejeztük be. Nõszövetségünk
ügyeivel és a ránk váró szolgálataikkal a
szombati nõi konferencián foglalkoz-
tunk.

Oláh Lajosné

2007. július 21-én menyegzõi isten-
tiszteleten kértünk áldást Herjeczki
Dávid és Anne York testvérek frigyére.

A võlegény és a menyasszony távol-
ból érkezett rokonsága és a barátok már
pénteken munkához láttak, hogy elõ-
készítsék a termeket és feldíszítsék az
imaházat. A péntek esti menyegzõi pró-

bát vacsora követte, amelyen feleleve-
nítõdtek a gyerekkori emlékek, és a
jegyespár elmondta a találkozásuk tör-
ténetét.

A menyegzõi istentiszteletre megtelt
az imaház. A võlegény testvére, Her-
jeczki Ádám szolgált a zongoránál, majd
orgonazenével a bevonulásnál. Az örö-
mapa, Dr. Herjeczki Géza lelkipásztor
imádsága után a jegyespár által választott
igeszakaszt olvasta fel Danielle Mag-
daleno és ifj. Mikó Tibor. Az alhambrai
gyülekezet részérõl Szin Jonathán
szolgált klarinétszólóval, majd Novák
testvér hirdette az igét 1János 4,7-16
alapján. Az istentisztelet hivatalos részét
(fogadalom tétel) áldáskérõ imával zárta
a két lelkipásztor, majd az úrvacsora je-
gyeivel szolgált az ifjú párnak Herjeczki
testvér. Tom Fenholt, a naplesi The
Shore Calvary Chapel Fellowship lelki-
pásztora azt a gyülekezetet képviselte
(két „flowergirls” lányával), amelyben
Anne is szolgált. A gyülekezet testvérünk
énekszólóját hallgatta, míg Herjeczki
testvér a Krisztusban nyert szövetségre
emlékeztette szeretteit.

Az örömünnep záró részében, miután
a lelkipásztor hivatalosan kihirdette a
házasságot, majd Dávid megtette azt,
amit barátai nógatása nélkül is szívesen

ALHAMBRA

Az ifjú pár: Anne és Dávid Herjeczki

reink elmenetele mindnyájunkat egy
hiányérzettel tölt el. Hisszük, hogy az új
helyen testvéreink megtalálják a helyü-
ket úgy a gyülekezeti szolgálat, mint az
élet minden területén.

Lukács János

A nõszövetség szolgálata,
a közgyûlés megnyitó estje

Június 29-én pénteken este a l00.
közgyûlés elnöki megnyitója után a
nõtestvérek szolgálatát hallgatta meg a
szép számmal egybegyûlt testvériség.

Kulcsár Sándorné elnök testvérünk a
nõszövetség nevében szeretettel köszön-
tötte a megjelenteket, majd igei gondo-
latokkal szolgált A közgyûlés és kon-
ferencia témája és jelmondata „Az új em-
ber” volt, az Efézusi levél 4. része alap-
ján. Elnök testvérnõ bevezetõ szavaiban
idézte a Római levél 6:4-11 verseit is. Mi
Krisztussal együtt eltemettetünk a ha-
lálba, hogy éljünk is õvele, de amíg a
testben vagyunk újra és újra szükségessé
válik a változás, a megújulás, hogy me-
gerõtlenüljön a bûnnek teste. Elsõsorban
gondolataink tisztasága az, amit az Úr
kíván. Ez eredményezheti tagjaink -tes-
tünk lelkünk- teljes odaszánását, hogy
ezután teljes igazságban járhassunk.

Az új ember jellemzõirõl szóltak a
további szolgálatok is. Szövetségünk
minden gyülekezete
képviselve volt ezen az
estén egy-egy verssel,
bizonyságtétellel vagy
énekkel. Költeménnyel
szolgált. Herjeczki Éva,
Vadász Márta és Torma
Erzsébet. Oláh Jánosné
Jézus és Nikodémus éj-
jeli beszélgetését idéz-
ve kifejtette azt a kí-
vánságát, hogy ezen a
konferencián Jézus sze-
mély szerint is szóljon
hozzánk a közösség-
ben, vagy az éj csend-
jében. A szentséget
nem nekünk kell ki-
harcolnunk, a megszen-
telés Isten dolga. A mi
dolgunk az odaszen-

Az Új Ember
A változás szükségessége

Torma Jánosné bizonyságtétele

Miért szükséges a változás? Azért
mert megtérés, újjászületés nélkül nincs
üdvösség. „Ha valaki újonnan nem
születik nem láthatja az Isten országát”
(Jn 3,3). „Ha meg nem tértek... nem
mentek be a mennyeknek országába” (Mt
18,3).

Mi a változás?
- Azt amit eddig szerettem, most már

nem szeretem és azt amit eddig nem
szerettem, most már szeretem.

- Átléptem a széles útról (a halálból) a
keskeny útra (az életre).

- Most már nem test szerint járok,
hanem lélek szerint.

- Nem a sötétség fejedelme az uram,
hanem az élet Ura.

- A büszke - alázatos, szelíd lett.
- A hiú fölényesbõl lett megfontolt

szerény.
- A szenvedélybetegbõl Krisztus rab-

szolgája lett.
- A szépség már nem a külsõben van,

hanem a szelíd és csendes lélek...

A Nöszövetség estéje után a szolgálattevõk egy része: Torma
Erzsébet, Herjeczki Éva, Torma Jánosné,

Kulcsár Sándorné és Oláh Lajosné


