Délutáni ige:
Legyen a ti
igenetek igen és
a nem nem:
hogy
kárhoztatás elá
ne essetek.
Jak 5:12

Lídia Gyermekothon Alapítvány, Budapest
Kedves Detroiti Testvérek!
Gyorsan eltelt a nyár, véget ért a szabadság, de a nyári élmények még
hosszan meghatározzák életünket. Egy-egy nyári élmény, vagy tábor néha
egész életre szóló hatással lehet. Ezért tartjuk fontosnak, hogy
Alapítványunk támogassa rászoruló gyermekek nyári táborozását
keresztyén környezetben.
Szeretnénk a Testvéreknek is megköszönni, hogy 80,000 Ft-tal
támogatták Alapítványunk misszióját, melyet teljes egészében gyermekek
nyári táborozására használtunk fel. Ezen a nyáron saját munkatársakkal
Szokolyán szerveztünk egy gyermektábort 40 fõvel, melyet „Honfoglaló
tábor”-nak neveztünk el, ismertetve a gyermekekkel a Kárpátmedencei
honfoglalást, és párhuzamot vonva azzal, hogy hívõ emberként a
menyországban is helyet kell foglalnunk, melyre azonban csak Jézus
Krisztuson keresztül van lehetõségünk.
Ezen kívül még két táborozáshoz járultunk hozzá anyagilag, egyiküket a
MABAVIT-on is megismert Varga Attila, a kárpátaljai baptista misszió
vezetõje szervezett Ukrajnában.
Isten áldását kívánjuk a Testvérekre!
Budapest, 2006. szeptember 7.
Szeretettel, Dr. Herjeczki Kornél, a kuratórium elnöke

Úrvacsora a Fõnix Csarnokban. 2006. aug 6. 5000+ úrvacsorázó, 50 úrvacsora osztó.

Bár úgy határoztam, hogy veszedelmet hozok rátok,
mert elõdeitek megharagítottak engem – így szól a
Seregek Ura -, és azt nem bántam meg, most viszont úgy
határoztam, hogy jót teszek Jeruzsálemmel és Júda
házával. Ne féljetek! Zak 8:14-15
Mert kegyelembõl tartattatok meg, hit által, és ez nem
tõletek van: Isten ajándéka ez, nem cselekedetekbõl,
hogy senki ne kérkedjék. Ef 2:8-9

2006. október 1.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Pap Lajos
10:30 vasárnapi iskola - Pap Enikõ
11:00 úrvacsorai istentisztelet
kórus, zongoraszóló (Herjeczki Ádám)
Igehirdetés: Úgy határoztam, hogy jót teszek - Zak 8
D.U.

6:00 ISTENTISZTELET

Igehirdetés: Beszéd, imádság, ének - Jakab 5:12-20
Közös énekeink: 163. Aki akar, jöjjön, hangzik a szó! /
121. Hírdessétek hangos szóval / 253. Hittel feltekintek /
39. Áldott legyen a frígy!
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
A délelõtti tisztelet után kimegyünk a Woodmare-i temetõbe. Aki akar
és tud, tartson velünk. Egy éve, hogy Pacsi József testvér, majd néhány
héttel késõbb Csicsák Ferenc testvér ment le közülünk a jobb hazába.
Sírjuk közel van egymáshoz. Énekelünk és hálát adunk életükért. Azután
megállunk Tallósi testvérnõ sírja mellett is – õt sokan nem is ismerték
személyesen, hiszen 1993-ban halt meg. Az igazak emléke áldott.
Tegnap (szombat este) az elöljáró testvérekkel egy hosszú, nyugodt
beszélgetés, felmérés, tervezés során áttekintettük a szükséges javítási
munkálatokat, melyekre az imaháznál és a szolgálati lakásnál fog sor
kerülni.
NAPTÁR
Okt. 8. Jövõ vasárnap gyülekezeti órát is tartunk a délelõtti tisztelet
után.
Okt. 22. délután 3-kor Emlékünnepély az 1956-os forradalom 50 éves
évfordulója tiszteletére, a Magyar Kultúr Központban.
29. Reformáció – lehet, hogy a clevelandi testvérek lesznek a
vendégeink. Ha nem tudnának jönni, akkor a megszokott módon tartjuk az
ünnepélyt a Református Egyházzal.
Nov 5. Délután egy zenés emlékest a Szent Kereszt Templomban az 50
éves jubileummal kapcsolatban.
Nov. 18-20. New York. Ifjúsági találkozó és 100 éves jubileum.
Nov 26. Hálaadónap

KÁRPÁTALJA / Részlet Varga Attila két levelébõl
Kedves Géza!
Nagyon megörvendeztettél a telefonhívásoddal és sajnálom, hogy
megszakadt a vonal. Kérlek tolmácsolt a kárpátaljai testvérek nevében
is a köszönetemet a Nem York-i, chicagói, detroiti testvéreknek, Burzuk
testvérnek és a clevelandi testvérnõnek, egyaránt. És neked is
köszönöm a személyes közbenjárásodat.
...
Kérlek imádkozzatok értünk, mert bár nagyon hálásak vagyunk, hogy a
pohár félig már tele van (minden ígéret és felajánlás és könyvvásárlás
alapján kb 5 millio forintnál tartunk) de más nézõpontból félig még üres
és vészesen közeledik november 7.
Mégegyszer köszönjük az a sok áldozatot és segítséget amit az
amerikai testvérektõl kapunk!

A két levél eredetije a faliújságon olvasható.

