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Gyülekezeti életünk örömteli
fénypontja volt szeptemberben Boda
Erika és András újszülött kisleányának,
Rebekának a bemutatása a vasárnap
délelõtti istentisztelet keretében. Pintér
testvér imádkozott a gyermekért és
szüleiért. Aztán a nagyszülõk, elsõ
unokájuk megérkezésének örömére

való, igazi megbocsátásra. Testvérünk
röviden beszámolt a kecskeméti misszió
múltjáról és a mostani nagy vállalko-
zásukról, hogy napközi otthont kezde-
nek. Ez lesz az elsõ magyar baptista
óvoda. A telek már megvan, tervbe vették
egy új óvoda felépítését. Ez az óvoda
lehetõséget ad majd gyermekeket az
Úrhoz vezetni, sõt remélhetõ, hogy
szüleiket is. Sámuel testvér közvetlen,
vidám modora, mosolygó tekintete,
gitárral kísért énekei kedves emlék marad
számunkra.

December 2-án újabb áldásban része-
sültünk Sámuel bátyja, Mike József
testvér személyében, aki az Igével
szolgált Róma 15:14-19 alapján. Hang-
súlyozta, hogy ne csak passzív hallga-
tóként vegyünk részt a gyülekezeti
alkalmakon, hanem aktívan vegyünk
részt a szolgálatokban kitartással, öröm-
mel és tiszta szívvel.

Még három este szolgált az Igével
Mike József testvér közöttünk.

Marosi Béla

The Youth’s Getaway
to Mohican-Valley

by Beata & Anita Balla

During the second weekend in No-
vember (9-11), the youth had an opportu-
nity to take a break from life and enjoy
each other’s presence at the Mohican
Valley. Mohican is an excellent camping
site where everyone enjoyed relaxing,
bonding, and praising the Lord. We excit-
edly arrived Friday night and everyone
enjoyed a delicious dinner. Afterward,
we spent time talking, laughing, and
praising the Lord through songs.

We began Saturday morning with
prayer and reading the scripture. We read
James 5: 19-20 which says if someone
strays from the truth and one converts
him, he that converted the sinner helped
save his soul and hide a multitude of sins.
We discussed that it’s important to help
and guide each other to walk on the nar-
row path, follow Jesus, and prevent oth-
ers from straying into the wicked and sin-
ful world. It is also very essential to walk
by faith and help others do the same. Af-
ter breakfast, we discussed our plan/
events for Christmas and future youth
group gatherings in which everyone had a
chance to share their ideas. We then had
some free time and then again enjoyed a
delicious meal. After lunch, some people
went swimming while others were relax-
ing and enjoying each other’s company.
After dinner, we had fun playing a variety
of games that brought everyone closer to-
gether.

After breakfast on Sunday, we prayed
and read from the bible. The scriptures
that we read were from James 1: 1-13 in
which we learned how to get wisdom

ian Baptist mission worldwide. I lost a
good friend, whom I dearly loved, a wise
counselor and co-laborer in our Conven-
tion.

He served in many different capacities
in our Churches and Convention, as a
Youth leader, a Band director, a Choir di-
rector, as a Sunday School teacher, an or-
dained deacon, a Retirement Home ad-
ministrator, as Chairman of the Home
and Finance Committee, Vice President,
President, culminating in earning the title
of the Honorary President. Brother Ernie
loved the Lord, He loved His people and
He loved the Convention, so much so,
that even as an American-born Hungar-
ian, He remained an active member -
rarely missing the annual Convention or
board meeting.

I repeatedly used the word “love”, for
He often admonished us from the Bible,
using one of his favorite passages, the
words of the apostle John, to love God
and love one another (1 John 4:7-11).
His way of addressing us, the younger
generation went like this: “FIAM” (My
son), and he would go on with his good
advices. I called Him on the phone many
times; we would share our concerns and I
received encouragement from him. He al-
ways finished the conversation with these
words: “Steve, carry on! Love you!” -
and then he would hang up the phone.

Once Ernie shared with me how he
took the charge from the Convention’s
officers and ministers to carry on with the
Convention’s business, to take care of the
Retirement Home after they will be
gone... and he did – successfully and very
profitably! This, and the next generation
of Hungarian Baptists will enjoy the
fruits of his hard work and sacrifice.

We thank God for Brother Ernie’s life
and legacy that will inspire us in our own
different responsibilities. My prayer is
this: Lord, as I look at the end of this
man’s life, and those who went before
him, help me walk in their footsteps as
they have walked in Your footsteps. Help
us all to be faithful until the end.

May God bless and comfort us all with
the living hope of reunion in Heaven.

Steve Szabo

szeretetvendégséggel szolgáltak a gyü-
lekezetnek az alagsori teremben.

Egy másik várva-várt alkalom is
megérkezett novemberben. Két drága
lélek fogadott örök hûséget Megvál-
tójának: Levi Jolán és Cséki István.
Miután bizonyságot tettek hitükrõl a

gyülekezet elõtt, bemerítette õket Pintér
testvér. A mély tartalmú igehirdetést
pedig dr. Fazekas László testvér vé-
gezte. Ezután hálaadó napi megem-
lékezéssel zárult az összejövetel.

November 25-én vasárnap és az azt
követõ hétfõ este kedves vendégünk volt:
Mike Sámuel kecskeméti prédikátor
testvér. Áldásos szolgálatában kiemel-
kedõ volt a gyülekezet nevelése. Jelleg-
zetes viselkedési módokat és hibákat
világított meg és buzdított a teljes szívbõl

CLEVELAND

Boda Rebeka bemutatása

Pintér testvér bemeríti Levi Jolánt,
majd Cséki Istvánt
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from God and follow in Jesus’ footsteps.
We also learned that faith is really impor-
tant in this life and without faith, we can-
not please God. After reading the morn-
ing scriptures, we started packing and
getting ready to leave. We left Mohican
feeling rejuvenated and ready to endure
the stresses of life again. Everyone really
enjoyed themselves and was glad that this
weekend was spent together bonding and
praising the Lord.

Három gyermekük, Márta, Mária és
László a pedagógus hivatást választották.
Amerikai gyülekezetben szolgálnak, de
gyakran hazajönnek hozzánk is. Nagy
próbán mentek át a szülõk és az egész
család, amikor Márta súlyos beteg lett.
Földi életének az utolsó állomásánál a
szülõk gondozták. A lelkipásztori szolgá-
latomban szerzett legnagyobb tanulságok
közé sorolom azt, amikor tanúja lehettem
fájdalmaknak és isteni gondoskodásnak,
hitnek és szeretetnek, halállal szemben is
töretlen reménykedésnek a Veszpeller
házaspár otthonában. Gazdag tartalmat
adott a hatvan évnek László és Ilonka
testvérek Ura, akit idõsödõ korukban is
friss lelkesedéssel szolgálnak. Ezért hálát
mondunk Neki, és ezért is szeretjük és
tiszteljük õket. (NJ)

til death, and I will give you the crown of
life” (Rev 2:10). David’s grandfather, the
Rev. Bela Mike, has passed away a few
years ago, but his grandmother Ilonka,
and her three children (Anna, Jozsef and
Samuel) and the extended family includ-
ing his other set of grandparents, aunt and
his brothers, all were able to attend. The
service included music from both of his
uncles, his mom, his special friend
(Hanni), and his brother Jonathan.

David has grown up in our church and
it was wonderful to see in him such a posi-
tive change, when he committed his life
to Christ. He is admired by the elderly,
and the younger generation for his devo-
tion. We will continue to pray for him. It
was an uplifting day, filled with blessings
that our church will cherish.

Esther Novak

ANOTHER FOLLOWER
OF CHRIST…

On Sunday, November 18th, David
Szin was baptized in our church. What
made this occasion even more special
was the presence of his two uncles who
are both pastors in Europe. The Revs.
Jozsef Mike from Brassow, Romania and
his brother , Samuel Mike from
Kecskemet, Hungary also taught Sunday
school, preached, and graced us with their
music while they were here. Samuel’s

message was on the significance of bap-
tism from Romans 6:1-6.

Before his actual baptism, David
shared with the congregation his decision
to follow Jesus Christ and the joy this de-
cision has brought him. After he gave his
testimony, the pastor baptized him, quot-
ing a special Bible verse, “Be faithful un-

60. HÁZASSÁGI
ÉVFORDULÓ

Házasságkötésük 60. évfordulóján
szeretettel köszöntjük a Veszpeller
házaspárt! A november 8.-i évfordulót a
hó második vasárnapján a gyülekezettel

együtt ünnepelte László és Ilona
testvér népes családja. Dr. Sze-
nohradszki János elõljáró testvér
köszöntötte a gyülekezet nevé-
ben az ünnepelteket.

Veszpeller testvérék a Buda-
pest, József utcai gyülekezetbõl
érkeztek Alhambrába. Az imaház
építésével járó munkálatokban,
majd a gyülekezeti szolgála-
tokban mindig aktívan részt
vettek. Veszpeller testvér szak-
tudását, mûvészi és precíz mun-
káját tanúsítják nem csak az idõt
álló bútorok a termeinkben, de a
gyönyörû kották is, amelyekkel –
gyengülõ látása ellenére is –

ellátta a pengetõs zenekart. Laci bácsi
mindenhova pontos idõben érkezik; õ az
elsõ a kóruspróbán, és igen, szívesen
megtanulja és énekli az új énekeket is.
Ilonka néni szép kertet gondoz, amibõl a
legszebb virágok az imaházunkat dí-
szítik.

75 ÉV
A Kelownai Magyar Misszió test-

vérisége születése napján - ezen a
kiemelkedõ évfordulón – köszöntötte
lelkipásztorát: Dr. Viczián Jánost.

A gyülekezetben nem tudtuk megtar-
tani az ünneplést, mert egy hetes kórházi
kezelés után most érkezett haza testvé-
rünk. Ezért arra gondoltunk, hogy la-
kásán keressük föl lelkipásztorunkat, és
ott mondjuk el jókívánságainkat. Így is
történt, mert éppen születésnapja dátu-
mán – november 25 – mintegy tizenöt
testvér indult el a lelkipásztor lakására,
hogy Viczián testvérrel együtt adjunk
hálát Istenünknek.

Mivel ezen a vasárnapon nem tudott
helyt állni a szószéki szolgálatban test-
vérünk, ezért otthonában hallgattuk meg
az Igét, egy rövid prédikációt, majd
imádkozások hangzottak el.

Ezek után mi is következhetett volna,
mint az, hogy a nõtestvérek megterítették
az asztalt és jobbnál jobb süteményeket,
kalácsot, szendvicset hoztak elénk. Az
asztal mellett sem feledkeztünk meg a
háláról, hiszen megtudtuk, hogy Viczián
testvér szolgálati évei alatt – 52 év –
egyetlen egy vasárnapot sem mulasztott
el a szószékrõl, kivéve esetleges betegség
idejét. Mindezek nagy hálára köteleztek
el minket is, hogy imádságainkban
tovább is hordozzuk lelkipásztorunkat,
hiszen Kelownában immár 14 éve áll a
szolgálatban, és életében ez a hatodik
gyülekezet.

Istenünktõl pedig azt kértük, hogy
erõsítse meg szívét, adjon jó egészséget
és kegyelmével vegye körül Viczián
testvért, hogy még továbbra is helyt
tudjon állni a magyar gyülekezet élén, és
az igehirdetések és tanítások mellett be
tudja tölteni a betegek, a kórházak láto-

ALHAMBRA

A jubiláló Veszpeller házaspár

Szin David bemeritése és az áldáskérõ imádság

KELOWNA
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idején. Mosolyogva tudja a dolgát, bemu-
tatkozik, leültet és megnyugtat, hogy
késõbb kezdünk egy kicsit, mert a lányok
a kozmetológus elõadása után nem tudják
abbahagyni a kérdezést. Már jönnek is a
diákok. Köszönnek, ügyes csípõmoz-
gással belemanõverezik magukat azokba
a szûk asztal-székekbe, amibõl kiszállni
már biztosan nem tudnék, ha valahogyan
rám is húznának egyet, és egészen ren-
desen várnak. Én mondom, ha ekkora
lenne a teremzaj az imaházunkban az
istentisztelet kezdetén, mikrofont sem
kellene használnom.

„Hogy vannak a Veszpellerék?” –
kérdezi a tanárnéni. Tudtam, hogy a
lányuknak, Mártának köszönhetem ezt a
meghívást, hiszen számtantanár volt itt,
amíg csak az ereje engedte, de azt már
nem gondoltam, hogy két évvel a halála
után még a szüleire is emlékeznek. A
tünõdésemet elmossa a nõtestvér emlé-
kezése, mert már mondja is, hogy õ a
Márta barátnõje, és ebben, az õ tanter-
mében, éppen itt ülve imádkoztak éveken
át azért, hogy alakithassanak egy klub-
bot, ahol a diákokkal találkoznak majd,
hogy imádkozzanak velük, csendben
megpihenjenek és Igét vegyenek maguk-
hoz. Megalakult a klub, CAUSE a neve,
most harminc tagja van... és közben
megérkeztek a lányok is a szépítõtõl.

Ha van olyan, hogy ihlet a prédiká-
cióhoz, hát engem megszállt egy pillanat
alatt. Ott volt a textus a falon, és már
olvastattam is az egyik fiúval. Lendült a
kezük, amikor kérdeztem, hogy hisznek-
e az Õ tervében? Szárnyalt a lelkem,
ahogy ráérezhetett az imádságok helyén
arra a komoly és derûs elkötelezettségre,
amivel Márta testvér szerette az Urat és
az õ kicsinyeit. Hányszor mondta nekem
az ajtónál, istentisztelet után, hogy elviszi
az üzenetet az iskolába?! Idehozta. Itt élte
meg a hitét. Itt vetett. Itt vigyázta az Úr a
vetést. És kibújtak az elsõ csírák: több
mint harminc fiatal, akikbõl már csak
kettõ emlékszik rá, de mind készek az
Urat szolgálni!

Kish Ernõ testvér temetése után,
pénteken este az elnökség tagjai fel-
keresték otthonában dr. Bíró László
testvért és kedves feleségét. (Kulcsár
testvér náluk szállt, a többiek pedig Bíró
Janka testvérnõnél.) A 100 éves Bíró
testvér a temetésen is szólt a gyüleke-
zethez, a látogatásunk során is meglepõ
frissességgel beszélgetett velünk. Ér-
deklõdött gyülekezeteink felõl, és taná-
csokkal látott el bennünket. Az Úr ol-
talmába ajánlottuk Bíró testvéréket.

Nagyon vigyáztam, mit mondok.
Megkapaszkodtam azokban a fontos
igékben, amiken csüngve átélhetõk a
viharok. Parancsoltam magamnak, hogy
a szolgálat szép emlékei és azokról jó
szavak kerüljenek a terítékre. Figyeltem,
hogy be ne csapjam õket, de el se ijesz-
szem a készségüket a munkától, ahol
maradandó gyümölcsökért hajlik a térd
és az akarat. Érdeklõdéssel figyeltek. Jó
irányba kérdezgettek. Megértettük egy-
mást. Hiszem, hogy rajtunk volt az Úr
szeme.

Ebédhez csöngettek már. Nem is
tudom, hogy én beszéltem, vagy õk, vagy
Õ – nem mozdult senki. A rendész ránk
nyitott, a nógatására kezdtünk szede-
lõdzködni – de még az õ szeme is
könnyes volt. Az ajtónál megsúgta: már
régen figyeli ezt a klubot, olyan ez,
mintha templomba járnának ide a diákok.
Márta testvér ültetett, és a növekedést az
Isten megadta.

Novák József

...hanem - mivel õ, a Szent hívott el ti-
teket - magatok is szentek legyetek egész
magatartásotokban, úgy, amint meg van
írva: “Szentek legyetek, mert én szent
vagyok.” 1Péter 1: 15, 16.

Olyan neves gondolkodók, mint John
Wesley vagy Charles Finney is úgy
látták, hogy a kettõs predesztináció tana
egy képtelen agyrém. Ha Isten eleve
egyeseket üdvösségre, másokat pedig
kárhozatra küld, akkor egy sor bibliai
felszólítás, bíztatás és parancs értelmét
veszti. Ha megfeszülök se eshetek ki a
kegyelembõl, mert Isten arra rendelt -
kizárva teljesen az akarati döntésemet –
akkor miért igyekezzek szent életre?
Hiszen így nem marad semmilyen tétje az

gatását, és vigye, hirdesse a vigasztalás
igéjét a magyaroknak. Prédikálja a feltá-
madott Úr Jézus Krisztust, akiben van a
mi váltságunk és üdvösségünk.

Kelownai Hirnök
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Szövetségünk tisztségviselõi
Dr. Bíró Lászlóéknál

Már két hónapja készültem erre a
napra, a folyosón tolongó fiatalok között
mégis a kisdiák félénkségével kerestem
az elõadótermet. A vizsgákat megelõzõ
izgalom régi ismerõsként szorította a
torkomat, és már szinte láttam is, amint
belesülök ebbe a különös feleltetésbe.

Idegen világ ez nekem. Mit keresek itt;
egyáltalán, ki kiváncsi arra, amit én
mondhatok a lelkipásztor életérõl ezek-
nek a végzõs középiskolásoknak? Azt
mondják, hogy be van tiltva az imádság,
és az amerikai iskolákban mellé beszél-
nek mindennek szinte, amiben hiszek:
biztos, hogy ezért is tettek utolsónak.
Még a bevándorlók gyerekei is angolul
cseverésznek egymással; kellek én itt
csúfságnak a magam kis magyaros,
baptistás történetével? A West Covina
városi középiskola a pályaválasztás
napjának tervezte ezt a mait, és miután
beszélt az ingatlanügynök meg az ügy-
véd, találkozhattak a rendõrkapitánnyal
és a bankárral, az egészet megkoronázzák
egy kis tréfával – következzek én... A
katonaság különféle alakulatai sapkákat
és jelvényeket osztogatnak, a kocsike-
reskedõ reklámzacskót nyom a kezükbe,
amott golyóstollakat adnak nekik, még
harapnivalót is kínálnak egy asztalról;
legalább hoztam volna valami magya-
rosat!

A terembe lépve fellélegzek. Üres. A
táblán a nevem, és a gyülekezetünké.
Valami közösségi terem lehet, mert szí-
nes plakátok tarkítják a falát. Nicsak, még
bibliaversek is vannak köztük! Alig
hiszek a szememnek. „For I know the
plans I have for you, declares the Lord,
plans to prosper you and not to harm you,
plans to give you hope and a future” (Jer-
emiah 29:11).

Korombeli asszony jön be; olyan, mint
a tanárnénik, akiktõl rettegtem annak

VALÓBAN ?
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Makeni, 2007. október 29.

Segitsük Siont épitni!

Még egy néhány hét, és véget ér az
esõs évszak. Bár a száraz évszak nagyon
forró Makeniben, a Béke Fejedelem Bap-
tista Gyülekezet tagjai nagy várakozással
néznek a következõ hónapok elé. Foly-
tatni szeretnék az itteni Sion építését,
hogy hívõk és keresõk egy szép kis
imaházban találkozhassanak az Úrral. A
Béke Fejedelem Gyülekezet a lelki ottho-
nom itt Afrikában. Egy erõsen megrongá-
lódott sátorban gyûlünk össze, egy né-
hány héttel ezelõtt ellopták az énekes-
könyveinket és néhány széket.

Nemrég megkértem Kamara, Benteh
Francis lelkipásztort, a gyülekezet ala-
pítóját és volt BBI hallgatót, hogy mond-
jon el nekem valamit a gyülekezet mega-
lakulásáról.

Lelkipásztor Testvér, elmondanád
nekem, miért éppen itt alapítottál gyüle-
kezetet?

- 1994 januárjában a lázadók megtá-
madták azt a falut, ahol szolgáltam, és el

ilyen felszólításoknak. Ha Isten üdvös-
ségre rendelt, akkor a szentségre való
törekvés nélkül is üdvösségem van. Ha a
szabad akarati döntésem ki van zárva az
üdvösségem és a megszentelõdésem fo-
lyamatából, akkor értelmetlen Jézusnak
azt mondania, hogy aki énutánam akar
jönni, az tagadja meg önmagát és úgy
kövessen engem. Véleményem szerint ez
a tan lelki önelégültséghez és passzivi-
táshoz vezet.

Az újjászületés nem képzelhetõ el
úgy, hogy azt ne követné a szentségre
való törekvés. A két fogalmat nem lehet
egymástól szétválasztani. Egész maga-
tartásunkban kell igazodnunk Isten
szentségmércéjéhez, ezt olvashatjuk a
mai igénkben. Az újjászületés által
bennünk lakozást vevõ Szentlélek tesz
képessé erre, de ugyanakkor látnunk kell,
hogy a szentség az egyén folyamatos és
következetes engedelmessége által
realizálódik. Ádám és Éva bûnbeesése
egy akarati döntés volt a sátán iránti
engedelmességre. A szentségre való
törekvés egy akarati döntés az Isten szava
iránti engedelmességre. Szemlélve Isten
irántunk való megmentõ szeretetét és
szent karakterét, jutunk el az akaratunk
odaszánására. E nélkül nem lehet szent-
ségrõl, sõt értelmes krisztuskövetésrõl
beszélni.

Odaszántad-e már teljes akaratod az
Isten iránti engedelmességre?

Lukács János

- Szeretném, ha az Úr kegyelme által
ez az imaház felépülne. Azt is szeretném,
ha új gyülekezeteket alapíthatnánk és ez
az imaház bázisként szolgálna. Már két új
helyen ennek nekikezdtünk, de még több
helyen is szeretnénk elindítani a misszió
munkát.

Ebbõl a gyülekezetbõl öten vesznek
részt a BBI tanfolyamon. Van valamilyen
pozitiv hatása a BBI-nak a gyülekezetre?

- Nagyon jelentõs hatása van. Nagyon
remélem, hogy még ebben a száraz
évszakban újabb gyülekezeteket tudunk
alapítani, és szeretném a BBI hallgatókat
kiküldeni, hogy szolgáljanak ott.

Kérlek, imádkozzatok, hogy a lelki-
pásztor látomása hamarosan megvalósul-
jon. A gyülekezet tagjai egész évben
hûségesen félretették pénzüket az építke-
zésre. Egy néhány héten belül, amikor
már nem kell félni attól, hogy a viharos
esõ elmossa a homokot és a cementet sze-
retnénk folytatni a munkát. A már ko-
rábban lerakott alapot lecementezzük, de
nagy szükség van minden segítségre,

hogy ennél tovább jussunk. Azzal a
kéréssel fordulok az amerikai magyar
testvérekhez, hogy segítsenek Siont épí-
teni, imádsággal is, adományaikkal is.
Egy zsák (50kg/110 pound cement ) kb.
tíz dollar, és egy tégla pedig egy dollar itt.
Erre a célra a támogatást továbbra is a
megszokott címre lehet küldeni, de je-
löljétek meg a csekk memójában: Épít-
kezés/Béke Fejedelem.

HUNGARIAN BAPTIST CONVEN-
TION OF NORTH AMERICA

MISSION IN SIERRA LEONE
Mr. Louis Drescher Treasurer
2636 EAST 124th Street
Cleveland, OH 44120

“Áldjon meg az Úr Téged, és tartson
meg Téged. Világosítsa meg az Úr az Õ
orcáját Te rajtad és könyörüljön Te
rajtad. Fordítsa az Úr az Õ orcáját Te
feléd és adjon Neked békességet.”

Testvéri üdvözlettel,

Füredi Gabriella Kamilla

kellett onnan menekülnöm. Amikor
Lunsárba, a Baptista Központba mentem,
azt ajánlották nekem, hogy alapítsak egy
új gyülekezetet Makeniben.

Egy héten belül valaki meghalt Ma-
keniben és megkértek, hogy én temessem
el a testvért. Átjöttem ide és itt maradtam.
Májusban Biblia órákat kezdtünk és l995
januárjában már rendszeresen tartottunk
istentiszteletet. Még ugyanabban az
évben 25-en merítkeztek be és ez volt a
gyülekezet kezdete. Abban az idõben egy
iskola épületben jöttünk össze.

1998 december 24-én a lázadók meg-
támadták Makenit is. Hol voltál akkor?”

- Itt voltam velük. Este tiz után volt,
amikor hallottuk az elsõ lövéseket. Az
emberek ide-oda szaladgáltak. Mondták
nekem: “ Lelkipásztor Testvér, a lázadók
betörtek Makenibe”. Azt mondtam: Igen,
de ami engem illett, én nem megyek
sehová sem innen.

December 25-én éjszaka istentisz-
teletet tartottunk, több mint 50 lázadó
volt jelen. A fegyvereiket letették az
ajtónál. Többen közülük sirtak, amikor
elmondták, hogyan kényszerítették õket,
hogy a lázadók közé álljanak. Arra kértek
minket, hogy békéért imádkozzunk.

1999 júniusában Freetownba kellett
mennem, mert súlyosan megbetegedtem.
Itt a kórházak nem mûködtek abban az
idõben. 2000-ban visszajöttem és mond-
tam a gyülekezeti tagoknak, hogy ala-
kítsunk ki egy átmeneti istentiszteleti
helyet és felállítottunk egy ponyva sátort.
Késõbb elhatároztuk, hogy egy imaházat
építünk ugyanazon a helyen.

Minden simán ment, amikor elkezd-
tétek az építkezést?

- Nem, nagyon sok nehézségünk volt.
Amikor elmentünk, hogy homokot
ássunk egy 24 éves fiú ott halt meg. A
temetés után azonban folytattuk a
munkát. Késõbb egy nagy bomba röpült a
telkünkre. Nem robbant fel, de nem
mehettünk a közelébe, amíg találtunk egy
bombaszakértõt, aki hatástalanította.

Lelkipásztor Testvér, milyen láto-
másod van a jövõre nézve, mit szeretnél,
ha hamarosan megtörténne?

Füredi Kamilla a lelkipásztor feleségével
és gyermekeivel

A gyülekezet fiataljai énekelnek


