
MEGHÍVÓ
“(Isten) erős vára vagy a nincstelennek, erős vára a szegénynek a nyo-
morúságban, oltalom a zivatarban, árnyék a hőségben - mert a hatal-
maskodók dühe olyan, mint a kőfalra zúduló zivatar.” (Ézsaiás 25,4)

Kedves Hittesvéreink!

Mindenkit őszinte szeretettel és örömmel hívunk és vá-
runk  2017. április 22-én délután 5 órakor a Nyugat oldali 
Magyar Református egyház templomában. 

László Imre baptista lelkipásztor testvérünk tart vetített 
képes előadást kárpátaljai missziói munkájáról. Ez az alka-
lom arra is szolgál, hogy az életünket vizsgáljuk meg meny-
nyire tudunk embertársaink felé önzetlen szeretetet adni.

Fellép a gyermekkórus és gyermekeink verssel es bibliai idéze-
tekkel tesznek bizonyságot Isten szeretetéről.  Nagy örömünkre 
szolgál, hogy ismét énekelhet a clevelandi Magyar Egyházak 
Kórusa. 

Ezen az estén ennek a missziói munkának szeretnénk felaján-
lani egy kis segítséget. Aki teheti legyen olyan kedves  adomá-
nyával támogassa a kárpátaljai keresztény missziót. „Az igaz 
megérti a nincstelenek ügyét” (Példabeszédek 29,7), “A ti fölösle-
getek pótolja mások hiányát.”  (2 Korinthus 8,14)

Utána vacsora lesz. Rakott krumpli, uborka saláta és sütemény. 
Emiatt kérnénk szépen jelentkezni erre a szép és áldott alka-
lomra április 20-ig a 216-213-8414-es telefonszámon. 
Záró gondolattal kívánunk kedves Testvéreinknek áldott szép 
éveket, Isten szeretetének megtapasztalását.

„Isten egyetlen okból adja áldásait: hogy téged áldássá 
tegyen mások számára. Nem raktárként kell működ-
nünk, hanem csatornaként.” (Mai Ige)



“You have been a refuge for the poor, a refuge for the needy in 
their distress, a shelter from the storm and a shade from the heat. 
For the breath of the ruthless is like a storm driving against a 
wall.” (Isaiah 25:4)

Dear Brothers and Sisters in Christ,

We are inviting everyone with sincere love and joy 
on April 22, 5pm to the West Side Hungarian Re-
formed Church. 

Imre Laszlo Baptist pastor will have a presentation 
about his Transcarpathian missionary work. This oc-
casion will also serve to examine our lives how much 
we can give selfless love to others.

Children’s choir will serve and our children 
who testify God’s love with Bible quotations and 
poems. It is our great joy that the Cleveland 
Hungarian Churches Choir will also sing. 

At this occasion we would like to offer some help 
to this mission. We are kindly requesting everyo-
ne who may, please support the Transcarpathian 
mission with your donations. 

„The righteous care about justice for the poor, but 
the wicked have no such concern.” (Proverbs 29:7), 
„At the present time your plenty will supply what 
they need, so that in turn their plenty will supply 
what you need.” (2 Cor 8:14)

Dinner will follow. Potato casserole, cucum-
ber salad and pastries. RSVP until April 20 on 
216-213-8414. 

We wish you blessed and beautiful years and the 
experience of God’s love. 

“The Lord gives His blessings for one reason: to make 
you a blessing for others. We should not operate as a 
warehouse but a channel.” (Mai Ige)


