Az új imaház belülrõl,
a Rogériuszon,
Nagyváradon.

A Sûlysápi Gyülekezet
tagjai a tisztelet után az
imaház udvarában.
Lukács Gyula
lelkipásztor jobbról
a negyedik.
A Rákosszentmihályi Gyülekezet imaháza a szószékkel, orgonával és a nem rég
óta ott szolgáló lelkipásztor családdal, Marton Zsoltékkal. Május 18-án délelõtt
szolgáltam a gyülekezetben. A felvétel a tisztelet után készült.
Fülöp Árpád (szövetségünk egykori elnöke) is szolgált ebben a gyülekezetben
1937-1956 között.
Balatonföldvár,
Bethesda Baptista
üdülõ.
Itt volt a
férfikonferencia.
Az üdülõbe
szívesen fogadnak
vendégeket
Amerikából is.
Címük az
Interneten:
www.bethesda.
baptist.hu

A niniveiek pedig hívének Istenben, és böjtöt hírdetének...
Ki tudja, talán visszatér és megengesztelõdik az Isten
és elfordul haragjának búsulásától és nem veszünk el!
(Jón 3:5,9)

2008. június 7.

VASÁRNAPI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Bencze Ákos
10:30 vasárnapi iskola - Fûr Béla
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Az Úr Jézus tanítása a böjtrõl - Lk 5:27-35
A tisztelet után elöljáróságit és nõikört tartunk

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Áldozat - Zsid 9:11-15
Közös énekeink: 170. Jövel az élet vizéhez / 152. Jézus hív ma!
8. Hozzád kiáltok Istenem
Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK
Betegeink közül a kisebbek jobban vannak, talán már el is tudták hozni
õket szüleik. Reméljük Kerekes Balázsék is „hazaértek otthonról” a hét
végén, náluk is betegek voltak a gyerekek. Gerstner Margitka is jobban
van, Jakab testvérék is, részben. Imádkozzunk a betegekért!
A héten volt Szilágyi Gyuszika graduálása, ugyancsak Bancsov Bókáé
is. Szeretettel köszöntjük õket, Urunk további vezetését kérjük életükre.
Nélküle semerre nem jó menni, Vele induljatok további tanulmányaitoknak!
A hét végén garázs-szelet tartunk, pénteken és szombaton. Aki csak
tud, segítsen! Egyúttal egy új hirdetõtáblát is felállít Pap testvér a férfiak
segítségével.
Jövõ vasárnak apák napja lesz. Összejöveteli rendünkrõl ma beszélünk.
Mikó Tibi és Bancsov Barna ma Mexikóba utaznak, munkaügyben. Az
Úr oltalmába ajánljuk õket!
Mozgalmas nyár közeledik felénk, egyre gyorsabban. Készüljünk és
vegyünk részt a közös alkalmakban, amikor csak lehetséges.
Gyermektáborozás – június 30– július 5.
Tábornyitó Konferencia július 5-6.
Nemzetközi Magyar Baptista Ifjúsági Tábor 7-17.
Centenárium, 101. Közgyûlés - Wheaton, IL. július 18-20.

Nagyvárad, Vác, Szentpéter
Szombaton reggel Bokor testvér jött értem, hogy elvigyen a Rogériuszi
imaházban rendezendõ Missziós Konferenciára. Odafelé menet egy mini
városnézésre is sort kerítettünk. Bokor testvér segítségével újra láthattam
Nagyvárad történelmi épületeit, szép tereit, utcáit. A Szent László katedrálist belülrõl is megnéztük.
A Rogériuszon “Hogyan tovább az erdélyi magyar baptista misszióban?” címmel folyt a konferencia. Az imaáhítat után és az elõadások elõtt
a MABAVISZ képviselõit kérték néhány perces beszámolóra-köszöntésre.
A szövetségünkön kívül a detroitiak köszöntését is átadtam és a 100 éves
könyvjelzõnk igéjével üdvözöltem a mintegy 300 fõs testvériséget: „testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje!” (2Thessz 3:1)
Két elõadás fogta át a témát, majd hozzászólások-kérdések hangzottak
el. Az egyik elõadó az egykor nálunk is járt: id. Veress Ernõ tv. volt. Egy
másik régi ismerõsre is találtam a szünetben: Megyesi József testvérre.
Az imaházat néhány hete adták át, nyitották meg. Egy fõ, de mindenesetre forgalmas út mentén épült az imaház, ami amerikai magyar
szemmel egy kicsit túlságosan is elõkelõ, kívülrõl-belülrõl modern,
extrákkal, kiváló berendezésekkel. Adja az Úr, hogy a szép templomban
élõ gyülekezet is megerõsödjön, növekedjen.
Mészáros testvérékkel utaztam vissza is Romániából. Másnapra Vácra
voltam hivatalos, a Váci Baptista Gyülekezet 50 éves jubileumára. Több
jubileumi alkalmat rendeznek testvéreink az év során. Ez volt a elsõ,
melyre azokat hívták meg, akik valahogy, valamikor kapcsolódtak a
gyülekezethez az elmúlt 5 évtized során. Mi Detroit elõtt ott szolgáltunk
másfél évig. Persze akkor nem ebben a hatalmas új templomban élt a
gyülekezet. Az imaház is, a testvériség is kisebb volt. Most 160 körül van a
tagok száma. Lukács 4-bõl olvastam az azesti igét, az Úr Jézus Názáreti
prédikációjáról.
Sok élményünk van Vácról, Püspökszilágyról. Sokan szerették volna
látni Évát és a gyerekeket. Vácon történt az a ritka esemény is (legalábbis
számomra ritka), hogy egyszerre tíz megtérõt meríthettem be, akik
nagyobbik fele most is ott van a gyülekezetben. Szeretetvendégséggel ért
véget az alkalom, melyet jó idõ lévén az imaház elõtti nagy téren, a
szabadban rendezték meg a szorgalmas váci nõtestvérek.
Szokolyán Olga húgomáknál töltöttem a vasárnap estét, hétfõ reggelt.
Testvéreim sok szeretettel köszöntik a detroiti gyülekezetet, régi
ismerõsöket, s azokat, is, akiket személyesen még nem ismernek. Olgáék
egyik fia, Gyurik Róbert a nyáron eljön a Rámai Nemzetközi Ifjúsági
Táborozásra, és természetesen hozzánk és a fiainkhoz is ellátogat majd.
Kedden a Felvidékre látogattam, Szentpéterre, Dóczé Bálintékhoz. Este
a gyülekezet is összejött. Mabavisz elnökségem utolsó látogatása volt ez.
Szerdán Budapesten felkerestem Gerõ Sándorné testvért, aki férjével
Torontóban szolgált elõttünk (1977-1981). A mindig energikus testvérnõ a
mostani családi szomorúság ellenére is örömmel szolgálja az Urat és
szeretettel köszönti az itteni testvériséget.

