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Következõ alkalmaink...
• Vasárnapi iskola (10:00)

• Dicsõítõ énekek, áhítat (11:10)
-   Ez az a nap (EHH_179)
-   Isten hord karjain (EHH_308)
• Köszöntés, hirdetések

•  - Szent az Isten

Ima

Gyülekezeti ének (BGyÉ_513)
- Ó, Uram, drága ajándékid

GYERMEKBEMUTATÁS
CODY MAX PAP ÉS

CONNOR PAUL MCLEAN

Gyülekezeti ének (BGyÉ_511)
- Ó, örök Isten, ki Atyánk vagy nékünk

Imádkozzunk!
Magasztaljuk Istent

örökkévalóságáért és

változhatatlanságáért!

Kórus - Csak egy szót...

Igeolvasás - Jeremiás 33:1-14

Kórus - Adj, Uram, ma új szívet (W.A. Mozart)

Igehirdetés

MILYEN KINCS
AZ IGAZI BÉKE!

Gyülekezeti ének, adakozás
- Dicsérjétek szentségében (BGyÉ_273)

ÚRVACSORA

Gyülekezeti ének
- Áldott legyen a frigy (BGyÉ_437)

Áldás

Szeretet-vendégség
Konyha-felelõs: Novák Györgyi
Kóruspróba (2:00)
Elõljárósági megbeszélés (3:00) 

szerda -   Bibl iaóra  (19:00)
szombat -  Youth Meet ing (19:00)
jövõ vasárnap (nov.  16)

Vasárnapi iskola (10:00)
Istentisztelet (11:00)
Szeretet-vendégség
Konyha-felelõs: Balla Éva
Kóruspróba (14:00)  

A múlt keddi választással kapcsolatban...

A Biblia tanításának engedelmeskedve és baptista

elõdeink példáját követve, a kedden megválasztott

politikusokért, közöttük elsõsorban Barack Obama

Illinois-i és Joe Biden Delaware-i szenátorokért imád-

kozunk, hogy országunk, az Amerikai Egyesült

Államok és a világ népeinek békességes jövõjéért,

mint Isten szolgái munkálkodjanak.

A házasság szentségével kapcsolatos hitbeli meg-

gyõzõdésünknek a 8-as számú törvényjavaslatra

szavazva adhattunk hangot, ami a kaliforniai

Alkotmány módosítását indítványozza. A választás

eredményét három napja folyó tüntetésekkel

igyekeznek ismét megfordítani bizonyos érdekcsopor-

tok. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes Bíróság tart-

sa tiszteletben a választópolgárok ismételt döntését, de

mindenekelõtt a házasság intézményét!

A szerda esti Bibliaórán Jeremiás könyvének a 34.

fejezetét tanulmányozzuk. A történet kapcsán szó lesz

arról is, hogy a zsidóság körében milyen elõírások

szabályozták a rabszolgákkal való bánásmódot. 

Hálaadásnapi istentisztelet - nov. 30

Karácsonyi ünnepi vacsora - dec. 13

Novemberi  ünnepeltek

Veszpeller László & Ilona (8), Kövesdi Imre (10),

Kerékgyártó Zoltán (13), Tagai István (17),

Sipos József & Irénke (18), Sipos Roland (22),

Halász Emilia (23), Halász Lilian (27)  



IMÁDKOZZUNK...

A 102. zsoltár kezdete és vége a
szemlélõdés lehetséges végpontjait
tárja elénk. Füst és izzó parázs látvá-
nya, az elmúlás keserû érzete uralja
az egyiket, célszerû folyamatok és
Isten mindenhatósága a másikat.
Az imént még félelmek szülte segély-
kiáltás az Örökkévaló Isten magaszta-
lásává nemesül, amint "kinéz" szûkre
szabott világából és a napokra mért
bajokból a zsoltáríró, hogy megtalálja
a teremtettség gigantikus eseményei-

ben Istenét, aki örökkévaló Atyja is.
Minkét kép igaz; az egyik olyan valós, mint a

másik. Ilyen a hivõ élete. Csak a hívõ lát ilyent, aki -
mint a zsoltáros is a 13. versben - nem csak a próbás
történések alanyaként gondolkodik magáról, hanem az
Úrral való kapcsolatában is. Olyan egyértelmûen új felis-
merésre jut, amire a "de" szócskával mutat rá a nyelvünk.
Zászlóként leng a mélypont fölött, mert ott, de csakis így
lehet változtatni a sokunk által ismert kilátástalanságon
("olyan vagyok, mint bagoly a romok között... álmatlan
és magányos vagyok, mint madár a háztetõn"- 7-8v.). A
fordulópontnál ezt halljuk a hitével Istenbe kapaszkodó
embertõl: "De te, Uram, örökre megmaradsz, nemzedék-
rõl nemzedékre emlegetnek."

Életünk ura a Szövetség Istene. Az életkörül-
ményeink pillanatnyi helyzetek, melyek változatlan ha-
talmát bizonyíthatják. Õ, akit Jahvénak tisztelt az ószö-
vetségi nép és mi Jézus Krisztusban ismerhetünk meg -
generációk tanúságtétele szerint is -  Örökkévaló Isten.

Az elmúlt hetek és hónapok eseményei megráztak és
megpróbálnak bennünket. Az egyre tornyosuló bajokból
ítélve eléggé kilátástalan a jövõ. Isten változatlan nagysá-
gára, igazságosságára és szeretetére tekintve azonban
megalapozott a reménységünk. Olyan biztos a szabadítás,
olyan közeli a segítség, olyan irgalmas az Úr, hogy az
ige vallástevésre kész figyelemet követel most tõlünk is
(19.v.): készek vagyunk arra, hogy leírjuk, és így utóda-
inkra hagyjuk mi is a megtapasztalásainkat Isten nekünk
készített kegyelmérõl?

Miért keseredünk el olyan könnyen, miért nem
nézünk mi is Istenre, aki az általunk ismerteknél össze-
mérhetetlenül nagyobb változások fölött uralkodik? Ha a
lenyûgözõen hatalmas és bonyolult anyagi világ (ebben
az esetben a makrokozmoszra utal az ige) folyamatait és
változásait van kedve és hatalma biztos kézzel irányítani,
miért ne lenne figyelmes szeretettel az élõk iránt, akiket
képmásaivá formált?

Magasztaljuk Istent
örökkévalóságáért és változhatatlanságáért!

"Te vetettél hajdan alapot a
földnek, az ég a te kezed
alkotása. Azok elpusztul-
nak, de te megmaradsz.

Mind megavulnak, mint a
ruha, váltod õket, mint az

öltözetet. Õk változnak, de
te ugyanaz maradsz,

éveidnek soha sincs vége"
(Zsolt 102:26-28).

•  testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Balla Zsigmond (M.o.), Éltetõ Áron

•  országunk vezetõiért és katonáinkért
•  az utazókért

a Bánk házaspár, a Molnár házaspár

Szövetségünk nevében is köszöntöttük a 90. születés-
napját ünneplõ Dr. Billy Graham evangélista testvért.
Szabó István titkár testvér ezt a levelet kapta a fiától,
Franklintõl:

-----------------------------------

Dear Steve,

Thank you for submitting your
message for my father. I deeply
appreciate you taking the time to
share this, and I know it will be a
source of great encouragement to
him.

While his birthday is November 7, we have
planned a special celebration with friends, family,
team, and staff on November 13, and we will present
your message to him along with the many others we
have received during this time. We will send you an
update after the party, so you can see what this has
meant to my father.

You may have heard the news that my father fell
recently as he was leaning over to pat his dog. We
thank the Lord that he didn't break anything. After
spending one night in the hospital for observation, he
was discharged the next day and was back home pet-
ting the dog. His mind is razor sharp, and his passion
for sharing the Gospel is as strong as ever.

Would you pray for the Billy Graham
Evangelistic Association as we plan a very aggressive
schedule for ministry next year? I'm very excited
about one potential outreach this summer. Starting in
July, we would like to hold a series of one-day music
festivals at various cities along the Mississippi River.
Our vision for "Rock" the River is to feature a day
packed full of fun, with music from popular
Christian artists and the message of the Good News
of God's love being shared throughout the event. This
will be a great opportunity to reach youth in the heart
of America with the life-changing power of Jesus
Christ. Please pray that God will do a great work in
the Heartland and lead many people to find new life
in Him. We would also appreciate your prayers for
our other efforts in the U.S. and abroad to reach the
world for Christ. So many more are still waiting to
hear.

Thank you again for encouraging my father with
your message and for your prayers for this ministry
he founded nearly 60 years ago. May God richly
bless you.
Sincerely,

Franklin Graham

ISTEN HORD KARJAIN...


