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Több mint 6000-en vettek részt a MABAVIT III-on, Debrecenben.
Detroitból 17-en voltunk ott a találkozón. A héten mindenki hazaérkezett -

újra együtt van a gyülekezeti család.
Ma egész nap és jöv� vasárnap beszámolunk a nagy találkozóról -

képekkel, videókkal, énekekkel és személyes élményeink elmondásával.
Hiszen bizonyára mindenkinek van megosztani való emléke,

tapasztalata, bizonyságtétele.

Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. (Jn 14:6)

Mit kínáltunk Debrecenben az Evangéliumi Hírnök asztalain
az odalátogató testvéreinknek?

500 Evangéliumi Hírnököt
Az utóbbi 10 év Evangéliumi Hírnök számai egy CD lemezen (internet

nélkül olvasható az internetes változat).
Herjeczki Géza: Várj még cím� verseskönyvét
Oláh Lajos: “... futásomat elvégeztem...” cím� kötetét
Novák József testvér igehirdetéseit CD lemezeken
Vadász János testvér rádiós reklám tollait
Füredi Kamilla misszionárius szolgálatáról készült ismertet� brossúrát
Szlovák Tibor Melbourne-i lelkipásztor ima-levelez�lapját
(mindezeket ingyen osztogattuk és többszörös mennyiség is elkelt volna

bel�lük)
Kulcsár Mária, ausztráliai testvérn� énekes DVD-jéb�l is eladtunk

néhányat.

Mit hoztunk eladásra Debrecenb�l?

Több könyvet is, melyek közül most egyet említek meg:
Varga Attila: Szeretnivaló emberek - A kárpátaljai magyarok
Mennyibe kerül? Ajándék, mindazoknak, akik a Kárpátaljai testvérek

imaházvásárlását legalább 20 dollárral segíteni szeretnék. (A könyv teljes
bevétele ezt a célt szolgálja. Az imaháznak való épület ára közel 50 ezer
dollár.)

Az amerikai kórus énekel a MABAVIT III-on, pénteken délután,
Fûr Béla vezetésével



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Bencze Ákos
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Harc - az Úré, vagy a miénk? -1Krón 20:1-7,

10-23, 26-30

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Boldog nemzet - (melyik?) Zsolt 33:10-15

Közös énekeink: 3. Nagy Isten, mi dícsérünk / 291. Hit által
gyõzni fogsz / 151. A zord viharban szikla vár

Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK

Köszönöm a 3 hetes helytállást a szolgálatot végz� testvéreknek.
Köszönjük, hogy imádkoztatok értünk - mi is ezt tettük értetek. Az
Úr meghallgatta imádságainkat:

A hosszú, 2-3 hetes utazások során meg�rzött mindanyiunkat
minden balesett�l, betegségt�l. Megáldotta a nagy találkozót -
amir�l majd b�ségesen beszámolunk.

Lehet�vé tette, hogy találkozzunk régen látott rokonokkal,
ismer�sökkel, barátokkal. Gyülekezeteket is felkereshettünk,
hallgattunk is, szolgáltunk is.

Azután itthon is meg�rizte az Úr testvéreinket. Korpás és
Karner testvérn�k a gyengeségek ellenére jól vannak, Wentz
testvér is. Gondolom a legkisebbek - Sámuel, Máté-Márk meg
Péter nagyot n�ttek a 3 hét alatt.

Minden okunk megvan a hálára, s ne is maradjon el a hálaadás!

Tegnap délután értesültem arról, hogy Dézsi Margit testvérn�
kórházba került, majd onnan repül�re, s talán ma már Brazíliában
folytatódik a kezelése - ha megtartotta �t az Úr - amiért együtt is
imádkozzunk!

Ne feledkezzünk meg a szerdai bibliaórákról, amilket a múlt
szerda óta természetesen ismét megtartunk, 7 órai kezdettel.

Augusztus 20 Szent István az Államalapító ünnepe

A honfoglalást vezetõ Árpád fejedelem (-907) leszármazottja Géza
fejedelem (-997) felismerte, hogy a magyarság csak úgy maradhat fenn,
ha békés megegyezésre törekszik I. Ottó német-római császárral,
kapcsolatokat keres a kereszténységgel és a nomád életmódról áttér a
földmûvelésre. Géza ezért német hittérítõket kért, I. Ottó német-római
császárnak területi engedményeket tett, s házassági kapcsolatok révén a
szomszédos országokkal jó viszonyt alakított ki. A változást ellenzõ ma-
gyar törzsfõkkel pedig kemény kézzel számolt le.

Fia, Vajk (975-1038) megkeresztelkedett, folytatta
apja politikáját, és 1000-ben István néven királlyá
koronáztatta magát. II. Szilveszter római pápától kért
és kapott koronát. Ezzel egyúttal elismerte a pápai
hatalom jelentõségét is.

István célja az volt, hogy a nemzetségekre tagolódó
magyarságból és az ország egyéb lakóiból - erõs központi hatalom
irányítása alatt - nyugati mûveltségû, független, keresztény államot
alapítson.

István királyt halála után néhány évtizeddel, 1083-ban szentté avatták,
ettõl kezdve Szent István napján, augusztus 20-án, az akkori királyi
székhelyen, Székesfehérváron a magyar királyok törvénynapot tartottak, s
ott minden eléjük járuló alattvalójuk panaszát meghallgatva; személyesen
intézkedtek és bíráskodtak.

Évszázadokkal késõbb a törvénynapi országos gyülekezet helyébe a
rendi országgyûlés lépett, s az ország központja Székesfehérvár helyett
Buda, majd 1873-tól Budapest lett. A nemzet azonban augusztus 20-án
továbbra is eljárt tiszteletadásra az államalapító király székesfehérvári
sírjához. Szent István napja nemzeti ünnep lett, s az maradt nagyon
sokáig.

A második világháború után a kommunista rendszer megszüntette
Szent István napját, és augusztus 20-át 1950-tõl, a sztálini mintára
létrehozott alkotmány dicsõítésére, az “Alkotmány napjának” nevezték.
Késõbb, a Kádár rendszer évtizedeiben az “Új kenyér ünnepének” is
nevezték.

Csak az állampárt bukása, az 1990.évi szabad és demokratikus
választások, és az ezzel járó rendszerváltozás után vált lehetõvé, hogy
augusztus 20-a államalapító Szent István ünnepeként ismét nemzeti
ünnepeink sorába kerüljön. (euroastra internet magazin)

Augusztus 20-án TAHIBAN mindig közös ünnepélyt rendeztek
testvéreink. A mostanin részt vesznek Szabó István testvérék is.


