
2006. augusztus 27.

Dorkás Center, Baptista Ifjúsági Nagytábor, Debrecen, 2006.
Az amerikai fiatalok szolgálnak.

GYüLEKEZETI HÍREK

Ma a délel�tti tisztelet után közös ebédet tartunk. Az ebéd után pedig
nagy “képmutatást” rendezünk. Akinek csak van vetíthet� álló, vagy
mozgó képe, és elhozza, bemutatjuk. Mindenkit�l várunk egy kis
beszámolót is. A múlt vasárnap már sokmindent hallottunk a debreceni
találkozóról, ma folytatjuk. Azontúl pedig beszámolunk az utunk
további élményeir�l - gyülekezetekben tett látogatásokról, esetleg a
rokonoknál tett látogatásokról is - amennyiben az érinti valamennyire a
gyülekezetet.

mintegy 600 meghívott debreceni kiválóság is részt vett. A szombat
este megtartott Ifjúsági Koncertre, mintegy 400 fiatal érdeklõdõ
látogatott el, akik a már regisztrált résztvevõkhöz csatlakoztak.

A világtalákozót sajtótájékoztatón Papp János miszziói igazgató,
a rendezvény fõszervezõje megállapította, hogy mintegy 6500 ember
hallhatott a világtalálkozón Jézus Krisztusról, aki számunkra az út,
az igazság és az élet.

Marosi Nagy Lajos, A MABAVIT sajtóreferense

A REGISZTRÁLT RÉSZTVEVÕK ORSZÁGONKÉNT:

Albánia: 4 fõ, Ausztria: 7 fõ, Ausztrália: 9 fõ, Cseh Köztársaság 2
fõ, Dánia 2 fõ, Kanada: 26 fõ, Kárpátalja: 73 fõ, Magyarország 4044
fõ, Nagy-Britannia 2 fõ, Németország 15 fõ, Románia (Erdély) 912
fõ, Svájc 1 fõ, Szlovákia (Felvidék) 53 fõ, Amerikai Egyesült
Államok: 81 fõ, Szerbia (Vajdaság) 99 fõ.

Ne feledkezzünk meg a
Kárpátalján vásárlandó
imaházról.

Aki az imaház vásárlását
legalább 20 dollárral
támogatja, annak ajándékba
adjuk ezt a könyvet:

Varga Attila: Szeretnivaló
emberek - A kárpátaljai

magyarok.



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - id. Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Pap Enikõ
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Mi tehetünk rossz döntések után? 2Krón 25:1-16

Délután - közös ebéd, áhítat kb. 3-kor
Igehirdetés: Boldog ember, aki a kísértés idején kitart.

- Jak 1:12-18

Közös énekeink: 187. Ó, volna bár ezernyi nyelvem / 94.
Megváltóm szól nekem / 186. Õ segít!

Délután vetített énekeket énekelünk.

Az ebéd után tombolát is tartunk. A MABAVIT III-ról hoztunk
néhány nyomtatott trikót, konferenciai táskát és néhány további
emléket, melyeket így bocsátunk a pályázók rendelkezésére. A
bevételt pedig elküldjük a találkozó kiadásaira. Gondolom, hogy
kb. 100 dollárt össze fogunk gyüjteni ezen a módon. Ez ugyan
nem sok, de mégis enyhítheti a kb. egy millió forint hiánynál álló
mérleget. (A rendez� Magyarországi Baptista Egyház 3 millió
forinttal támogatta a találkozót, a hiánnyal tehát ebb�l négymillió
lett. A mi szövetségünk tízezer dollárral támogatta a találkozót,
ezen kívül néhány magán személy és gyülekezet is adakozott
Amerikából erre a célra.)

A családias jelleg� délután után megtartjuk -ha röviden is- az
esti istentiszteletet. (Este 6-kor már nem jövünk vissza.)

A héten a szerda este 7 órai bibliaórán kívül még egyszer
találkozhatunk.

Szombatod délután 3 tól church pikniket tartunk F�r
Béláéknál. Anikóék szeretettel hívnak mindenkit. Reméljük jó
id� lesz és ahogy szoktuk: sokat énekelünk, röplabdázunk és
futballozunk (természetesen a rendes, európai módon), eszünk
meg áhítozunk is.

Jöv� vasárnap délel�tt úrvacsorai istentisztetet tartunk.
Két hét múlva, szeptember 10-én Clevelandba utazunk. A

clevelandi testvérek szeretettel hívják a detroitiakat egy

istentiszteletre és azt követ�en egy közös ebédre. Menjünk el
mindannyian, akik csak megtehetjük. Cleveland a legközelebbi
testvér-gyülekezet, s már régen nem jártunk náluk.

Imádkozzunk betegeinkért: Korpás Magdi és F�r Paula
testvérn�kért, a többi id�s testvérünkért.

Imádkozzunk dr. Pintér Zoltán testvérért, aki ezen a héten
kórházban volt és most is gyengélkedik.

Imádkozzunk dr. Viczián János kelownai lelkipásztor testvérért,
akit nagy fájdalom ért a múlt héten. Feleségét, Viczián Jánosné
Alvári Irén testvérn�t 74 éves korában augusztus 14-én hazahívta
az Úr. Az Õ vigasztalását kívánjuk Viczián testvérnek.

Összefoglaló közlemény
a Magyar Baptisták Harmadik Világtalálkozójáról

Tizenöt ország, mintegy 5330 magyar résztvevõjét regisztrálták
a Magyar Baptisták Harmadik Világtalálkozóján Debrecenben, a
Fõnix Csarnokban. A 2006. augusztus 4-6. között megtartott
ren-dezvény legnépesebb alkalma a szombat esti evangélizáció
volt, amikor is mintegy 822 nem baptista vendég is hallgatta dr.
Mészáros Kálmán egyházelnök tolmácsolásában a Jézus
Krisztusról szóló örömüzenetet.

A vasárnap délelõtti záróistentiszteleten megjelentek a
testvéregyházak magasrangú kép-viselõi is, valamint David Coffey,
a 100 milllió baptistát számláló Baptista Világszövetség elnöke, aki
igehirdetéssel szolgált. A zászlós felvonuláson Albánia, Ausztria,
Ausztrália, Kanada, Kárpátalja (Ukrajna), Magyarország,
Nagy-Bri-tannia, Németország, Románia (Erdély) Svájc,
Szlovákia, az Amerikai Egyesült Államok, Szerbia (Vajdaság)
zászlói mellett a résztvevõk üdvözlõ tapsával kísérve Debrecen
város zászlója is bevonult a Fõnix Csarnokba.

Jézus Krisztussal és egymással való közösségünk
kifejezéseképpen mintegy 50 lelkipásztor, presbiter, diakónus és
elöljáró szolgáltatta ki a közel 5000 résztvevõnek az ünnepi
úrvacsorát. A világtalálkozó befejezéseként dr. Herjeczki Géza
detroiti lelkipásztor vette át a MABAVISZ soros elnöki tisztét.

A Magyar Baptisták Harmadik Világtalálkozójának fontos
rendezvénye volt a Kölcsey Központban megtartott komolyzenei
hangverseny, amelyen a világtalákozóra érkezett vendégek mellett


