Kolozsvári Magyar
Baptista Gyülekezet
Str. Gorunului nr.21
400187 Cluj Napoca

Detroiti Magyar
Baptista Gyülekezetnek
Kedves testvéreink,
Testvéri szeretettel
köszöntünk benneteket
Urunk nevében.
A Világtalálkozó
alkalmával átvettük Pap
Enikõtõl és a Dr.
Herjeczki Géza lelkipásztor testvértõl, az úrvacsorai készletet, amit a
Detroit-i gyülekezet és a Pap család ajándékozott a kolozsvári
gyülekezet számára. Nagy szükségünk volt egy ilyen korszerû készletre
és a gyülekezet nagyon örült, amikor elsõ alkalommal felavathattuk.
.....
Hálás szívvel gondolunk rátok, minden hónap elsõ vasárnapján,
amikor használjuk a készletet.
A mi gyülekezetünknek is megvannak a maga sajátos szolgálatai: pl.
vendég fogadás. Egyre több a beteg a rákos korházban egész Erdélybõl,
akiknek hozzátartozóit szállásoljuk és segítjük. Úgyszintén majdnem
száz baptista magyar egyetemista látogatja gyülekezetünket, akik az
erdélyi gyülekezeteink tagjai és ilyen-olyan problémákkal megkeresnek
bennünket. Sok konferencia szervezése is ránk hárul, mivel az ország
területi központjában vagyunk.
Ha a gyülekezetetekbõl valaki Kolozsváron jár és szállásra lesz
szüksége, forduljatok hozzánk, mert szívesen segítünk, hogy törlesszük
egy kicsit az adósságunkat irántatok.
Mellékelten küldünk két fényképet is az elsõ úrvacsorai alkalomról.
Urunk áldását kívánjuk az egész gyülekezet életére és munkájára.

Az amerikai csoport egy része a debreceni Fõnix Csarnokban, péntek este. Enikõ felvétele.

Én pedig, szól az Úr, tûz-fal leszek körülötte és
megdicsõítem magamat õbenne. Zak 2:5

Szolgatársi szeretettel, Bálint Pál lelkipásztor
Kolozsvár, 2006 szept.16.

(A teljes levél a faliujságon)

2006. szeptember 24.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Kovács József
10:30 vasárnapi iskola - Fûr Béla
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Tûzfal leszek körülötte Zak 2:1-13
D.U.

6:00 ISTENTISZTELET

Igehirdetés: Kincset gyüjtöttetek az utolsó napokban
- Jakab 5:1-9
Közös énekeink: 206. Fel, mert az éj fog jönni! / 209. Egy
dicsteljes zászlót / 88. Mert szolgálom a Királyt !
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
A múlt heti elöljáróságin elhatároztuk, hogy nekifogunk a munkálatoknak az imaháznál és a szolgálati lakásnál. Fontossági sorrendet követve. A
kémény és a bejárati lépcsõk alatti beázó WC és a bejövõ villany ellátásunk
lesznek az elsõ lépések.
A New York-i testvérek nagy lépésekkel haladnak az imaház tatarozásával. A százéves évfordulóra november 18-19-én kerül sor. Péntek este és
szombaton ifjúsági találkozó is lesz. Szeretettel hívnak bennünket is.
Sinn Judit kedden érdezik vissza Erdélybõl.
A kárpátaljai imaházvásárlásra szépen gyûlik a pénz. Már a felénél
járnak. A mi gyülekezeteink is támogatják ezt a missziós tervet. Délután
vetítünk néhány fényképet a Beregszászi gyülekezet életérõl.

Kövess engem!
A megszólított mondja:
Mennék, Uram, de látod, mennyi minden
Köt még ide. Kicsit még várni kell,
Míg sürgÅs dolgaim mind rendbe jönnek.
Tudod, az ember mennyi súlyt cipel.
A vállamon a család, szülÅ, gyermek,
Munkahelyem, beosztott és barát,
Adózás, építkezés, tervezések.
A kert, szÅlÅ is munkásért kiált.
Mennék, Uram, de ezt is mind te adtad,
TörÅdni kell velük. Nem hagyhatom.
Majd eljön az, hogy lesz idÅm terád is:
Templom, imádság... Igen, jól tudom,
De majd ha túl leszek a sok-sok zûrön...
Hisz én soka meg nem tagadtalak!
Szeretlek én, csak szorít az adósság.
A lelki munka várhat, nem szalad.
Jézus mondja:
Bolond, ha éjjel elkérik a lelked,
S lejár az idÅd, ó, mondd csak, mit teszel?!
Milyen mentségeket találsz magadnak,
Ha az Örök Bíró elÅtt leszel?
Gerzsenyi Sándor

(Új kötet: A századik Ára $8.00)

Köszönõ levelet kaptunk Sierra Leone-ból:

Software training
A fellow computer programmer for a consulting group had designed some
software for one of our largest accounts. He asked my help in putting it into
operation.
At first, he handled most of the work. Eventually, though, he asked me to
help with the last phase of the training.
When I sat down with one woman and told her I would be showing her
how to make changes to the files, she sighed with relief. “I’m so glad you’re
teaching me instead of him.”
Surprised, I said that my colleague was far more experienced than I was.
“Yes,” she said, “but I feel much more comfortable with you. I get nervous
around really smart people.”
Milyen jó, hogy hogy pl. a prédikátorotok nem tökéletes. Néha még téved
is. Thank God.

Dear Rev. Herjeczki,
Calvary greetings in the powerful name of our lord and Saviour Jesus
Christ.
On behave of the leadership and entire membership of the Hillside Baptist
Church George Brook Freetown, I want to extend a profound gratitude and
appreciation to you, family and entire membership of your church for the donation of the one hundred and eighty dollas (180 dollas) towards the roofing
of our church through Rev. Kamilla. We pray that the good Lord will continue to bless you and the entire membership of the church. We also ask that
this relatinship will continueto exist among our church and your church.
We are looking forward to hear from you and the church very soon.
Love in the light of Christ,
Rev. Titus A.S.Kamara, Pastor in charge
Sept. 16. 2006.

