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A Woodmare-i temetõben, az éppen egy éve elhúnyt Pacsai tv. sírjánál.

Azon a napon folyóvíz fakad
Jeruzsálembõl...

Az Úr lesz a király az egész földön.
Azon a napon az Úr lesz az egyetlen Isten,

és neve az egyetlen név. (Zak 14:8-9)

Az 5 meggyilkolt Amish kislány emlékére, egy angolnyelvû
lelkipásztori körlevél két részletét másolom ide.

Az egészet is érdemes lenne elolvasni.

The Amish Shootings
Things to Forget – Things to Remember

A Prayer for Comfort
Gentle, Compassionate, Forgiving Shepherd God,
we come to you now with heavy hearts and in deep sorrow.
Our hearts go to those Amish families and community who
have lost so much in the past few days.
Their pain and numbness must be great beyond words and thoughts.
We cry out and ask WHY God, WHY?
We do not understand. Why Lord?
We plead with you for answers. Why?
Until we hear from you O God, answers to why, please remind us that

You weep with us.
In the weeping and mourning, may we feel Your always Eternal Pres-

ence,
and may we know Your Comforting Spirit covering us as a warm blan-

ket of peace.
In the name of Jesus Christ, who suffers with us. Amen.

3. Moral Education is important. Think that Sunday school, Bible
study, worship and religious instruction aren’t important for our kids?
Wrong! Kaylor once wrote:

“I’m in the middle of a sermon series on Wesley, who was always
talking about sanctification as the process whereby we grow more and
more into that perfect image of God. Can’t do that sitting our butts in a
pew once a week (or, more likely, less). That takes discipline, practice,
modeling. I got very convicted this summer traveling around England in
Wesley’s footsteps that my own preaching did not push hard enough at
the demands of discipleship and that faith is not another entertainment
option. When a mom says to me in the grocery store that, ‘Well, we
haven’t been in worship or Sunday School because Jimmy has had soccer
practice and it’s the only day he gets to sleep in and, well, he’s 11 now
and can make his own decisions and yada, yada, yada’ I am more in-
clined to respond now by asking whether she cuts Jimmy the same slack
on a weekday morning for school-which education is more important: ac-
ademic or moral?. Plus, when this kid grows up and is faced with moral
issues, a failing marriage, an addiction, depression or a whole host of
other results of sin, won’t you and he both be glad that he spent all that
time at soccer practice? Until we get serious with our people about the
fact that faith isn’t a hobby, we’re not doing our jobs very well."



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - id. Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Kovács József
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Az Úr lesz a király az egész földön - Zak 14:1.4-9.

A tisztelet után gyülekezeti óra

D.U. 6:00 ISTENTISZTELET
Igehirdetés: Felszólítás és ígéret - Lukács 6:38

Közös énekeink: 68. Jöjj, hatalmas Mester / 170. Jövel az élet
vizéhez / 88. Boldog vagyok, mert szolgálom a Királyt!

Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK

Kiváló idõt kaptunk a múlt vasárnapra. Az úrvacsorai
istentisztelet után Tibi születésnapja apropót adott arra, hogy egy
mini közös ebédet, amolyan amerikai lunchot elfogyasszunk együtt,
mielõtt kimentünk a temetõbe. Nem is gondoltam, hogy ilyen szép,
meghitt alkalom lesz ez. Majdnem mindenki eljött és szép napos
idõben bejártuk azt a temetõt, ahova a legtöbb detroiti magyart
temették -, nem csoda, hiszen Delray közvetlen közelében van.
Elénekeltünk egy-egy éneket és imádkoztunk Pacsai József, Csicsák
Ferenc, Ruszkai Gyula, Tallósy Mihály és Mihályné sírja mellett. A
végén Bancsov Adélról is megemlékeztünk. Mindegyik helyen
szóltunk néhány gondolatban az elköltözött testvérünkrõl – közülük
hármat többen nem is ismertek a jelenlevõk közül.

Milyen jó, hogy tudhatjuk, hogy akik az Úrban halnak meg, azok
Vele együtt vannak, örökre. Nem élünk sem bizonytalanságban, sem
félelmek között, hanem élõ reménységben. Örömmel élünk ezen a
szép, Istenadta földön, amíg csak megengedi Urunk. S az a másik is
az Övé, ezért nem félünk tõle.

Szerda este a pásztorokkal kapcsolatos volt az ige (Zak 11).
Imádkoztunk a lelkipásztorokért, nem mindenkiért és nem általában,
hanem a hozzánk legközelebb levõkért. Szövetségünk lelkipász-
toraiért (Vadász János, Kulcsár Sándor, Herjeczki Géza, Pintér
Zoltán, Novák József, Lukács János, Dan László, Denzel Alexander,

Mikó Tibort köszöntjük születésnapján.

Füredi Kamilla, Viczián János) és néhány otthoni pásztorért, akik
betegek (pl. Hetényi Bence, Vékás Zoltán, id. Veress Ernõ), vagy
akiket valami miatt figyelmünkbe hozott az Úr. Imádkozzunk értük
egy darabig a továbbiakban is, ha lehet, minden nap.

Tegnap, szombaton munka délutánt csináltunk az imaháznál. Majd
nézzetek körül pl. a konyhában.

Herjeczki testvérnõ elutazott Dávidhoz, s a mai napot az Alhambrai
gyülekezetben töltik. Kedden indul haza.

Dézsi Margit testvérnõ kicsit jobban van. Pintér testvér is, aki
köszöntését küldi és köszöni, hogy imádkozunk érte. Tavasszal jönnek
át a clevelandi testvérek hozzánk.

NAPTÁR
Okt. 22. délután 3-kor Emlékünneply az 1956-os forradalom 50 éves

évfordulója tiszteletére, a Magyar Kultúr Központban.
29. Reformáció – a közös ünnepi istentiszteletet délután 6 órai

kezdettel a Református Templomban tartjuk. Kórusunk énekel és 2
verset mondunk. Hívjunk másokat is.

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


