
2007. szeptember 9.

Jer 17,9 Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az;
kicsoda ismerhetné azt?

1Jn 1,9 Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz, hogy megbocsássa
bûneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

2Kor 7,10 Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre
való megbánhatatlan megtérést szerez; a világ szerint való

szomorúság pedig halált szerez.

Szeretettel köszöntjük Erzsikét és Erikát - a képen éppen a reptéren.

23. 5 Mózes 18:18. Prófétát támasztok nékik az õ atyjokfiai
közül, olyat mint te, és az én ígéimet adom annak szájába, és
megmond nékik mindent, a mit parancsolok néki.

24. Efézus 2:8-9 Mert kegyelembõl tartattatok meg, hit által;
és ez nem tõletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekbõl,
hogy senki ne kérkedjék.

25. 1János 4:10 Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük
az Istent, hanem hogy õ szeretett minket, és elküldte az õ Fiát
engesztelõ áldozatul a mi bûneinkért.

26. 2János 7. Mert sok hitetõ jött e világra, a kik nem vallják
a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitetõ és az
antikrisztus.

27. Péld 9:10 A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a
Szentnek ismerete az eszesség.

A héten fejezzük be az 1 Mózes elsõ 11 részének olvasását!



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Bencze Ákos
10:30 vasárnapi iskola - Pap Lajos
11:00 istentisztelet

Hegedûszóló, kórus
Igehirdetés: Az inthetõ ember menthetõ - 2 Sm 12:1-14

DU: 6:00 ISTENTISZTELET
Igehirdetés: Nóé hálaáldozata - 1 Móz 8:15-22

Közös énekeink: 68. Jöjj, hatalmas Mester! / 170 Jövel az élet

vizéhez! / 287. Gyarló vagyok

Délután vetített énekeket énekelünk

Kedves Detroiti testvérek!

Isten iránti hálával gondolunk rátok és köszönjük a Zápszonyban
megrendezett Kárpátaljai Magyar Baptista Gyermektábor támogatására
küldött segítségeteket. Adományotokból a nagy mozgásigénnyel
rendelkezõ gyerekek számára sportpályákat építhettünk, melyeket nagy
örömmel vettek igénybe az itt táborozó gyerekek. Az idén két táborozásra
került sor. Általános iskolás korú gyermekek számára szerveztük ezeket a
táborokat . Elsõ ízben beregszászi intézetben nevelt, árva gyerekeket majd
egy másik alkalommal Kárpátalja magyar baptista gyülekezeteibõl érkezett
gyermekeket üdültethettünk és taníthattunk Isten igéjére.

GYÜLEKEZETI HÍREK

Szeretettel köszöntjük Mikó Tibi nõvérét, Erzsikét és unokahugát,
Erikát, akik tegnap délután érkeztek meg Detroitba. Reméljük szépen
telik majd a szabadság. Testvéreink a debreceni gyülekezetbe tartoznak.

A tábori alkalmakra mielõbb jelentkezzenek be, akik részt szeretnének
venni rajtuk.

Horgásztábor – szeptember 28-30.
Ifjúsági találkozó – október 5-8.

A héten levelet kaptunk Varga Attila testvértõl, melyben a Kárpátaljai
magyar misszió támogatására májusban vitt gyülekezeti támogatást
köszöni meg. A képeket talán már ma délután bemutatom.

Köszönetünk mellett fogadjátok szeretettel a levelünk mellé csatolt
fényképeket, hogy együtt örülhessetek velünk és a kárpátaljai
gyerekekkel, akik holnaptól már elkezdik az iskolát.

Szeretettel, Varga Attila
A Kárpátaljai magyarokat segítõ KOINONIA Alapítvány elnöke

Near this day, September 8, 70 AD, the city of Jerusalem fell. Histo-
rian Josephus recorded that Roman General Titus finally smashed
through the defenses of Jerusalem, destroying the city and the Temple.
Over a million perished in the siege. Through the centuries, people of
faith have desired to pilgrimage there, including Abraham Lincoln. Mrs.
Lincoln recalled his last words as they sat in Ford’s Theater: “He said he
wanted to visit the Holy Land and see those places hallowed by the foot-
prints of the Saviour. He was saying there was no city he so much de-
sired to see as Jerusalem.” (crosswalk.com)

Megtartatás a tûz közepében
(Dániel 3,19-33)

Vajon hogyan olvassák ezt a történetet azok, akik azt mondják: csak
akkor élhetsz át csodát, ha teljesen hiszel benne, és nem lesz meg a
csoda, ha nem hiszel eléggé? (Mit is mondott Jézusnak az apa? “Hiszek,
segíts hitetlenségemen!” Még jó, hogy az Úr Jézus nem küldte el:
“Barátom, ennél azért többet kellene felmutatnod egy csodához...”)
Örök példa elõttünk ez a három fiú. Keresztyén szállóige lett mondásuk:
“de ha nem tenné is”. Ez az igazi hit! Mert nem a csodában hisz, nem
abban, hogy mindenképp megvalósul, abban sem, hogy mindenképp
meg kell menekülnöm, hanem a mindenható Istenben, aki úgy fog tenni,
ahogy a legjobbnak látja, és az válik mindannyiunk hasznára. A “de ha
nem tenné is” nem a három fiú bizonytalanságára utal, hanem arra, hogy
nem a megmenekülésünk a lényeg, ugyanis nem azért hiszünk Istenben,
mert meg fog menteni, hanem azért, mert akármit tesz, akkor is õ az
Isten, rajta kívül nincs más! Ez a hit! Hiszem, hogy az övé vagyok, és az
is maradok, bármit tegyenek velem itt a földön. Mit is mondott Pál?
Szeressétek az Urat, ha nem akartok meghalni? Nem. Az életem sem
drága nékem... Szommer Hajnalka, Áhítat 2007

22. 5 Mózes 6:4. Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk,
egy Úr! 5. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes
szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes erõdbõl.

(A 22-dik tõl a 27-ig)


