A szerda esti istentiszteletünkön az Úr Jézus mennybemenetelérõl
emlékezünk meg.
Chicagoi Ifjúsági találkozó a jövõ hét végén. Mivel nem voltam itthon
a héten, nem tudom, hogy vannak-e új jelentkezõk. Az itthoni alkalmakat
ma véglegesítjük.
Június 4-én PÜNKÖSD
Június 11-én délután 5-kor verses-énekes estet tartunk. A verseket meg
ezen a héten kiosztom. Lehet jelentkezni rá.
Szövetségünk közgyûlése június 30-án kezdõdik a táborban. Hétfõtõl
gyermektáborozás 4-14 éves korúak számára. Elõre kell jelentkezni!

Magyarországi utazásommal kapcsolatban
Tegnap a vissza utazasom során 3 géppel jöttem, mindegyik jelentõsen
késett. Ennek elsõ következménye az volt, hogy Párisban lekéstem a
csatlakozást. A harmadik gép késése viszont lehetõvé tette, hogy nem
maradtam le a 2-dik késése miatt legalább arról. Így a délutáni 1 óra helyett
tegnap este 9 körülre értem haza. Köszönöm Béláék segítségét a reptéren.
Egyéb dolgaim - hála az Úrnak- mind jól sikerültek. Tkp a tegnapi is,
hiszen Párisban eredetileg csak vasárnapra akartak jegyet egy másik gépre.
Az Úr közbenjárásának tulajdonítom, hogy itt lehetek mégis veletek a mai
istentiszteleteken.

Merre jártam az elmúlt napokban?
Ezekben a gyülekezetekben: Szekesfehérvár, Bp-Wesselényi utca,
Pesterzsébet, Debrecen, Szokolya.
Elvittem a gyülekezet missziós adakozásait - a jugoszláviai árva és
mozgássérült gyerekek megsegitésére 500 dollárt, ugyanennyit Sáfrány
Juditnak és a négy gyermeknek, 400-at a Lidia Gyermekotthon
missziójának támogatására. Segítségünket örömmel és köszönettel fogadták.

Debreceni találkozóról
Mészáros Kálmán testvér vitt Debrecenbe hétfõn reggel. A gyûlésen
minden tagszövetseg képviseltette magát. 24-en voltunk. Természetesen
legtöbben a rendezõ magyarországi, és az erdélyi testvérek.
Helyileg a debreceni imaháznál volt a gyûlés. A két helyi lp. fogadott
bennünket. A debreceni gyülekezet több mint 500 tagú. Imaházuk nem túl
régen épült, de nem igen férnek bele 500-an. A debreceni testvérek lelkesen
készülnek a nagy találkozóra.
A helyi iroda vezetõje dr. Karancsi Erika testvérnõ sok fontos információval látott el bennunket pl. a szállással, a regisztrálással és ellátással kapcsolatban. Úgy látszik, hogy testvéreink gondosan elõkészítenek mindent.
Szóban folytatom, most kifutottam az idõbõl.
Sok könyvet hoztam - valamennyit máris láthattok, az elveszett
csomagjaim megkerülése után majd többet is.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Bencze Ákos
10:30 vasárnapi iskola - Fûr Béla
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Nézz Jézusra, hogy célba érj! - Zsid 12:1-3
Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: 276 lélek - Csel 27: részletek
Közös énekeink: 68. Jöjj, hatalmas Mester! / 193. Jézus
akarja, hogy fényes / 293. Jézus az én Megváltóm!
Délután vetített énekeket éneklünk.

A hét legszebb igeversei
Mert nincs senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott
emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk
megtartatnunk. (Csel 4:12)
Ne félj Pál! ... Ímé az Isten ajándékba adta néked mindazokat,
kik teveled hajóznak. (276) Annakokáért jó reménységgel
legyetek, férfiak! Mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint
nékem megmondatott. (Csel 27:24-25)

GYÜLEKEZETI HÍREK
Köszönöm a múlt vasárnap szolgálatot végzõ testvérek helytállását.
Örülök annak, hogy szép alkalmaitok voltak. A távolság ellenére
imádságban én is itt voltam a gyülekezettel.
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