A Magyar Baptisták Világszövetségének elnöke magyarországi útjával kapcsolatban
feleségével együtt meglátogatott néhány délvidéki magyar
baptista gyülekezetet is. A csoportkép a Csantavéri imaház elõtt készült.
Herjeczki testvér mellett Nagyajtai Eszter testvérnõ látható, Szabadkáról,
mögötte Nagy Tibor helyi lelkipásztor.

“Hadd menjek át kérlek, és hadd lássam meg azt a jó földet,
amely a Jordánon túl van, és azt a jó hegyet, és a Libanont! De
megharaguvék az Úr én reám ti miattatok,
és nem hallgatott meg engem; hanem ezt mondá az Úr nékem:
Elég ez néked, ne szólj többet már nékem e dolog felõl!
5 Móz. 3,25-26

Ezen a héten tekintsük át az utóbbi 3 héten olvasott könyveket, ha
van lemaradásunk, hozzuk be azt. Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum és
Habakuk próféta könyvét, valamint a Márk evangéliumát!

2007. június 3.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

Apáknapján, 17-én közös ebédet tartunk
TÁBORBA készülünk – június 29 – július 2, utána gyerektáborozás.

DE:

10:00 imaáhítat - id. Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Kovács József
11:00 úrvacsorai istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Elég ez néked! Határvonalak - 5 Móz 3:23-29
A tisztelet után kóruspróbát tartunk

D.U. 6:00 ISTENTISZTELET

igehirdetés: Tekintély és hatalom - Eszter 1:1-21
Közös énekeink: 50. Azon épült szilárd hitem / 20. Nagyon szeret
engem Jézus /156. Vedd Atyám szívem... / 39. Áldott legyen a frígy
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Szerdán, koradélután visszaérkeztünk Detroitba. Köszönöm a testvérek
egyenkénti és gyülekezeti imádságát, mellyel kísérték óhazai útjainkat.
Az Úr meghallgatta. Elõttünk járt, megõrzött balesettõl, betegségtõl és
segített mindenben, hogy el tudjuk végezni azokat a feladatokat, amivel
szövetségünk és a gyülekezet is megbízott.
Sok képet készítettem, melybõl valamennyit a gyülekezetnek is
megmutatok majd, több részletben, ma este kezdve a „képmutatást”. A
bulletinba ma 3 Délvidéken készült képet tettem, mindegyikhez sok
élmény fûzõdik.
Könyveket is hoztam otthonról, amennyit csak lehetett, hogy a magas
postaköltséget megspóroljuk. Újra van tehát Füredi Kamilla könyvébõl és
a Szeretnivaló emberek-bõl (Varga Attila). Nem csak teológiai, hanem
magyar irodalmi, történelmi könyveket is hoztam, sõt Benedek Elek szép
meséibõl is.
Köszönöm a szolgálatokat végzõ testvérek helytállását az elmúlt 2 hét
során. Jó volt tudnom, hogy az Úr segítségével itthon is áldásosan telnek
az alkalmak.
Az alhambrai ifjúsági találkozóról is jó híreket hallok. Enikõ és Eunika
beszámolóit is kérjük (fényképekkel) a délután során.
Imádkozzunk egymásért! Jakab Bálint testvér egyik unokahúga, Jakab
Júlia, Brazíliában 62 éves korában, súlyos betegség után hazament az
Úrhoz. Az Úr vigasztalja meg a népes családot – ott és itt is.
NAPTÁR
Pénteken és szombaton (június 8-9) garázs szél?
Június 16-án este ifjúsági

Kossuthfalván a nagy, most május elején megvásárolt épület középsõ,
utcafronti részén belülrõl már készen van és rendszeresen “mûködik” az
imaház. Az épület kívülrõl is kezd rendbe jönni. Az udvari részen pedig
nagy feladatok vannak még, de van hozzá segítség és lelkesedés is.
A gyülekezetünk által rendszeresen támogatott mozgássérült gyermekek
egyike, a 12 éves Nagy Rita. Édesanyja gondozza, Pacséron élnek. Nyúl
Zoltán testvér elvitt bennünket hozzájuk is. Ott is, ezután is imádkozunk
érte és a hozzá hasonló gyermekekért.

