
2006. július 9.

Az elmúlt hétvégét sokan a Ráma táborban töltöttük. Részt
vettünk a 99. közgy�lésen és a tábornyitó konferencián. Sok szép
részlete volt ennek a néhány rövid napnak. Egyet-kett�t megem-
lítek itt is. Délután pedig vetítünk is valamennyit a sokszáz kép
közül, amit ott készítettünk. Egyúttal akinek személyes élmény-
beszámolója van, azt is szívesen meghallgatjuk majd.

1. Az étkez� ünnepélyes megnyitójára szombat délben került sor.
(Persze pénteken már bejártuk az épületet - sokan még a félig-kész
emeletre is fölkukkantottunk.) Szépen, rengeteg munkával és gyorsan
megépítették a torontói testvérek az új étkez�t. Valamennyi fizikai
segítséget is kaptak más gyülekezetek munkára kész testvéreit�l, így

Az engedelmesség jutalma - 1Királyok 17

1. Illés - Eli-ja = Jahve az én Istenem
Patak, a Jordánba folyik, kelet fel�l: ......................
A ..................... hoztak néki ................... és ...........

2. Kiszáradt a patak. Nem jó a terv?

3. Nem szánalomból segít (ad) az özvegy.
Nem azért teljesíti Illés kérését, mert megszánta,
hanem mert .....................................,
mert hitt az ígéretnek.

4. A korsó kiürül, a liszt elfogy - még akkor is,
ha szánalomból másokon segítünk vele. Csak akkor
nem fogy el, ha .............................................

5. Meghal a gyermek. Próba az
anyának és Illésnek is.

6. Most tudtam meg, hogy Isten
embere vagy!? Id�nként újra
meger�sít az Úr.

x. Gondoskodik az övéir�l az Úr
- Illésr�l is, az özvegyr�l is. Rá
mered bízni magadat, családodat,
hittel? Mersz engedelmeskedni?

Ha nem mersz, én megértem. De te is értsd meg, hogy ezzel az is együtt
jár, hogy nem tapasztalod meg gondviselését, csodáit. Ne panaszü kodj, te
választottad ezt, “ami biztos az biztos” alapon.

De inkább mást javaslok. Gondjaid, problémáid idején, s most is: figyelj
az Úrra és légy engedelmes! Tapasztalni fogod, hogy az engedelmességnek
és a hitnek csodálatos jutalma van. Az Úr csodásan m�ködik ma is.Il
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MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Herjeczki Géza
10:30 vasárnapi iskola - id. Fûr Béla
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Az engedelmesség jutalma -1Kir 17

A délelõtti tisztelet után kóruspróba

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Meddig sántikáltok kétfelé? Az Úr az Isten

1Kir 18, részletek

Közös énekeink: 12. A tied vagyok / 247. Õrá bízom magamat!
22. Az Úr csodásan mûködik
Délután vetített énekeket éneklünk.

t�lünk is - amelynek nagyon örültek, de ami természetesen csak egy kis
része volt a munkáknak. Mindenesetre velük együtt örültünk mi is,
mindannyian.

Látva az eredményes munkát és a félig kész emeleti részt, azt
javasolta a szövetség két bizottsága (VB és MJB), hogy fejezzék be a
torontói testvérek ezt a munkát most, melegében. Egyúttal azt is, hogy ne
legyen új és új kérés a támogatásra: tegyük ezt meg most mindjárt.
Miután a közgy�lés is jónak látta ezt, célgyüjtést hirdettünk és igéretet
tettünk arra, hogy a szövetség kiegészíti a személyes és gyülekezeti
adakozásokat arra az összegre, amivel teljesen be fogják fejezni a
megkezdett munkát (125 ezer dollár). Ha voltak is fenntartások testvéri
szívekben, végül is az öröm és a jó reménység hangja maradt
mindannyiunkban. Talán legjobban Novák testvér szavai fogalmazták
meg ezt, amikor a közgy�lés végén, a határozatok felolvasása során
valami ilyesmit mondott: ezt az utolsó határozatot most még nem tudtam
leírni, “mert örömömben sírok.”

Az Úr adjon er�t torontói testvéreinknek és Dan László lelkipász-
tornak, hogy a munkát is és a táborral kapcsolatos terveiket is meg tudják
valósítani.

Köz�lünk is voltak személyes támogatások és gyülekezetileg is kül-
dünk ezer dollárt, a n�testvérek pedig 500 dollárt az építkezés befejezé-
sének el�segítésére.

2. A közgy�lés elfogadta a MJB beterjesztett javaslatát a 2006-7-es
budgetra és a detroiti gyülekezet kérésére vonatkozólag (75ezer dollár
az imaház és lelkipásztor lakás karbantartási-javítási munkálataira). Mikó
Tibor testvér mindjárt meg is köszönte a testvériség megértését, segí-
t�készségét.

RÖVID HÍREK

A gyermek és tini táborozáson a Juhász gyerekek vettek részt. A
Mikó házaspár is ott maradt, segít�ként. Szombat este érkeztek vissza.
Reméljük, hogy jó volt a hét. Szerdán imádkoztunk a gyermek táborért.

Ugyanekkor tartották meg Szokolyán is a Mosoly Klub gyermekhetét.
Még híreket nem kaptam róluk, csak annyit hogy 40 gyermekük volt.

ÚTON VAGYOK ÉN TESTVÉRIM...
Jakab Bálint testvérék ma érkeznek meg Floridából. Mindenkit el�re

is köszöntenek.
Juhász Árpád testvér pedig ma indul vissza, fél éves amerikai tartóz-

kodás után. Testvérünk a legtöbb id�t Chicagóban töltötte. Ma délel�tt itt
van közöttünk - szeretettel köszöntjük, jó utat és Urunk gondviselését
kívánjuk életére.

Erd�közi Gyuri, Krisztina és Norbert - szombaton indulnak vissza.
�k is fél évet töltöttek itt, szüleiknél. �ket is szeretettel köszöntjük. Test-
véreink egy szép köszön� lapot írtak a gyülekezet testvériségének, amit a
hirdet�táblára t�zünk, elolvasásra. Egy pici részlet bel�le: “...nagyon jó
volt köztetek lenni és sok szeretettel fogunk majd gondolni rátok!”

Mikó Tibor, Ildikó és Tibike is szombaton indul Magyarországra és
Erdélybe. �k az els�k a MABAVIT III-ra utazók köz�l. Velük (meg
további 6000-el) majd ott is találkozni fogunk, hiszen többen is útra
kelünk a következ� hetekben Debrecen felé.

Samaritánus alapunk újabb áldozatra készül: A Sierra Leonai Hillside
Baptist Church épül� imaházának a tet�fedéséhez járulunk hozzá 150 dol-
lárral. Ezt persze még csak reménységben írja a prédikátor, abban bízva,
hogy jónak látja a gyülekezet. Délután az imaház fényképét is levetítjük.

Gyermekbemutatás lesz a jöv� vasárnap délel�tti istentiszteleten.
A legközelebbi úrvacsorai istentiszteletre július 23-án kerül sor.

3. A választások is most voltak esedékesek. A szövetségi tisztség-
visel�ink mind a négyen újra megbízást kaptak a második 3 éves ter-
minusra.

4. Vasárnap ebéd el�tt Cserepka János misszionárius, táboralapító
lelkipásztor emlékére bronz plakettet avattunk. Dr. Cserepka Já-
nosné leplezte le az emlékm�vet. Dan László, Jurás Pál és Herjeczki
Géza szolgáltak még a kis ünnepségen.

5. Vasárnap délel�tt a szeptemberben újra a külmisszióba induló
misszionáriusunkat, Füredi Kamillát rendeltük ki szolgálatára a
jelenlév� lelkipásztorok imádságával.

Még sorolhatnám az emlékezetes pillanatokat, de majd talán az EH
oldalain.


