A garázs-szél egyik csendesebb pillanata. Mintha vevõt nem is látnék. Azért mégis csak
akadt olyan is, hiszen elég jó eredménnyel zártuk a két napos alkalmat (755).

VASÁRNAPI ISKOLA
A vasárnapi iskola
Drága nekünk nagyon.
Bár iskola, számunkra ez
Üditõ alkalom.
Tanulunk a Bibliából
Sok szép történetet.
Megtanuljuk, hogy a gyermeksziv
Tiszta miként lehet.
Iskolában legfõbb erény
A szeretet maga,
Amelynek biztos alapja
Jézus áldozata.

A clevelandi és a vendég detroiti testvérek közös énekkara szolgál az
úrvacsora elõtt. Cleveland, 2006. szeptember 10.

Igen! Legfõbb parancsolat,
Hogy egymást szeretjük.
De ezt csak a jó Istennel
Karöltve tehetjük.
Aki nem hisz, elkárhozik!
De aki hisz, élhet,
Mert hit által övé lesz a
Boldog örök élet!
Gerzsenyi Sándor: A századik
cimû verseskötetébõl

I CAN DO ALL THINGS THROUGH CHRIST WHICH
STRENGTHENETH ME. (Philippians 4:13)
If God brings you to it, He will bring you through it.
Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God.
Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God.
Every moment, thank GOD.

2006. szeptember 17.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Mik Tibor
10:30 vasárnapi iskola - id. Fûr Béla
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Bûn és következményei 2Krón 36:11-23
D.U.

6:00 ISTENTISZTELET

Igehirdetés: Az alázat a célravezetõ út - Jakab 4
Közös énekeink: 170. Jövel az élet vizéhez / 27. Istentõl távol
jártam én / 186. Halljátok az örömhírt, Õ segít, Õ segít !
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
A délelõtti tisztelet után elöljárósági órát tartunk, ugyanakkor nõi kört is.
CLEVELANDBAN JÁRTUNK
A múlt vasárnap a clevelandi testvérek meghivására útrakeltünk és
majdnem mindannyian elmentünk a legközelebbi szomszédos gyülekezetbe.
Dr. Pintér Zoltán testvér is ott lehetett közöttünk, mert a héten egy kicsit
jobban lett. Továbbra is imádkozunk érte, hogy az Úr adja vissza egészen az
erejét, egészségét.
Testvéreink reggelivel vártak bennünket, majd 10 órakor elkezdõdött az
imaóra, melyen a mi részünkrõl Bencze Ákos és a clevelandi Nagy Sándor
testvér szolgált.
Az alkalom összefoglaló cime ez volt: Isten iskolájában. Az imaóra és a
szolgálatok is ebben a témakörben maradtak. Herjeczki testvér ugyan a vezérfonali igét olvasta föl – Manassé király életérõl, s annak végérõl, de a
gondolatmenete a fõtémához igazodott.
Négyféle iskoláról beszélt: A család, a hagyományos iskola, a gyülekezet
és a nyomorúság iskolája. Mivel a mi tanulságunkra iratta meg Urunk és
õriztette meg az ószövetséget is, tanulságokat kerestünk és találtunk is,
bõven. A hivõ számára mind a négy iskola Isten iskolája. Mivel ezen a napon
úrvacsorához is járult a gyülekezet, ezzel kapcsolatban azt hallottuk az
igehirdetõtõl, hogy az úrvacsorai alkalmakat azért is kaptuk, hogy elkerülhessük a nyomorúság iskoláját. Aki alázattal és bûnbánattal tud közeledni a
golgotai kereszthez, valószinûleg el fogja kerülni a nyomorúság iskoláját.
Pintér testvér és a clevelandi elöljáró testvérek szolgáltak az úrvacsorával.
Gazdagon megterült asztalok köré hivtak ezután bennünket, ahol még
vagy két órát eltöltöttünk, mielõtt – egy szép, testvéri közösségben eltelt nap
után hazaindultunk a mintegy 3 órányira lévõ Detroitba. Köszönjük a clevelandi testérek meghivását. Alkalmas idõben szeretnénk ha õk is allátogatnának hozzánk, Detroitba, folytatva a most felújított régi gyakorlatot.

GARÁZS SZÉL Pénteken és szombaton megtartottuk az õszi garázs
szelünket. Jó idõt kaptunk hozzá, mindkét napon. Jókedvvel végezte
mindenki ezt a munkát, s majdnem mindannyian ott is voltunk. A sok
apróságból és néhány nagyobb darabból végülis 755 dollárt gyüjtöttünk
össze. Valaki azt említette az elszámolásnál, hogy az Úr íme a kicsit is meg
tudta áldani. A nõtestvérek szoktak gazdálkodni a garázs-szeles pénzzel.
Most javasolni fogjuk nekik, hogy küldjenek ebbõl a pénzbõl a Beregszászi
imaház vételére is (Lehet, hogy a rámai tábori épitkezésre ajánlott 500 dollár
is innen kerül majd ki. A gyülekezetünk nevében igért ezer dollárt is
hamarosan meg fogjuk küldeni a torontói testvéreknek.)
Köszönöm a résztvevõk kitartó munkáját. Nem volt túl nagy a forgalom,
de a fáradság ugyanannyi volt vele, mintha mindent eladtunk volna.
URAM, TESTVÉREIMÉRT ÁLDLAK! (és imádkozom is értük)
Sinn Judit szeretettel köszönti a gyülekezetet Erdélybõl, ahol szüleit
látogatja. Tegnap beszélt vele Rudi, jól van. Várjuk vissza!
Dézsi Margit testvérnõ kórházban van, emberileg nincs remény a
felépülésére. Õ is és a család is készen van arra, hogy elfogadják az Úr
döntését, tudva, hogy ott „sokkal inkább jobb”, ahova a hivõ ember készül.
Egy kevésbé ismert magyarországi fiatal prédikátort is az imádkozók
figyelmébe ajánlottam szerda este és itt is. Hetényi Bence két mûtét után
kórházban várja az áldott orvos közbeavatkozását.

KÁRPÁTALJA - BEREGSZÁSZ
„Tehát áthajtok a pirosan villogó vasúti átkelõnél. Különös világ. De az
úton látható jármûvek is különlegesek. Némelyik márkát utoljára
gyermekkoromban láttam. Mintha egy filmforgatás közepébe csöppentem
volna. Leharcolt oldalkocsis motorkerékpár pöfög el mellettem. Utasai úgy
vannak öltözve, mint egy burleszkfilmben. Amott lovas kocsi zörög, amit
csikorgó kerekekkel elõz meg egy vadonatúj, luxus Mercédesz. De láttam
már a kettõ kombinációját is: német rendszámtáblával kidekorált lovas
szekeret. Van humorérzékük az itt élõknek. Még az a jó, hogy nem ment le a
nap, mert istentkisértés itt sötétedés után vezetni. Nem is tudom, hogy úsztam
meg az évek során, hogy a sok körültekintés nélkül, hirtelen elõugró
gyalogos, vagy a számtalan kivilágitatlan bicikli és szekér közül egy sem
köszönt még be a szélvédõmön.
Az út mentén, ereszcsatorna nélküli, szétázófalú épületek. Az otthonok
falán – még a tömbházakban is – szõnyeg. A boltokban õsi számolóeszközzel
dolgozó, a fagolyócskákat bámulatos gyorsasággal tologató pénztárosok. Az
abakusz sokhelyütt még a legmodernebb gép mellett is ott áll. Ez tényleg egy
más világ. Pedig még húsz kilométerre sem hagytuk el Magyarországot.”
Részlet Varga Attila: Szeretnivaló emberek – A kárpátaljai magyarok
cimû könyvébõl, amelyet a beregszászi imaház támogatóinak (minimum
$20) adunk ajándékba.

