majd. Van tapasztalatunk már bõven arról, hogy az imádság számára
nem akadály a távolság. Meg hát telefon is van.
Püsök Dániel lelkipásztor tv. köszöni, hogy a beiktatására átmentünk
szép számmal, levelét a faliújságra teszem.
Imádkozunk a Kárpátaljai testvérekért is. A hireken azt halljuk,
hogy a járvány tombol arra felé. Nehro Bálint testvér köszönti a gyülekezetet, s bizakodik, hogy nem lesz nagyobb baj. Mindenesetre az Úr
oltalmába ajánljuk az ottani testvéreket, gyülekezeteket.
A héten megérkezett a jövõ évi (dec 1-tõl) biztosítási számla. Az
összeg 2160 dollár. Vagyis kicsit kevesebb, mint tavaly volt. Ilyen is
ritkán van, hogy valami nem fölfelé megy.
Ismered az imaházunkat?
A múlt héten 3 képet, vagy kép részletet tettem a bulletinünkbe. Ki
ismerte fel, hogy hol készítettem azokat a képeket?
Itt pedig 4 kis részlet látható. Felismered?

FUNDAMENTUM
Talán jobb volna lenni háztetõnek,
melyre galambok turbékolva jõnek,
tán jobb a sorsa büszke, nagy falaknak,
amikre cifra képeket aggatnak.
Én mégis, mégis fundamentum lettem,
mert mélyreszállni mindig úgy szerettem.
Mások terhét hordozni volt a vágyam,
de úgy, hogy soha ne lássák a vállam.
Itt elrejtõzöm, sorsom szent alázat,
s boldog vagyok, mert tarthatom a házat.
Varga Gyula

Az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan
megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti
szomorúság pedig halált szerez. 2 Kor 7,10
NAPTÁR
November 22. Hálaadónap - gyûjtés az imaház biztosítására
December 6. Zenei ünnepély

2009. november 8.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Mikó Tibor
10:30 vasárnapi iskola - Herjeczki Géza
11:00 istentisztelet
kórus

Igehirdetés: Öröm és szomorúság a gyülekezetben
- 2Kor 7,4-16
A tisztelet után elöljárósági és nõi óra

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: A Lélek kardja - Ef 6,17b; Jel 2,16
Közös énekeink: 206. Fel, mert az éj fog jönni! / 186.
Halljátok az örömhírt! / 126. Jézus úgy megvilágítja
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Szép reformációs ünnepet kaptunk az Úrtól a múlt vasárnap. Tõle,
hiszen Õ tette alkalmas eszközeivé, üzenet közvetítõkké a szolgálattevõket - vendégeket és helyieket egyaránt.
A három gyülekezet (pünkösdi, református és baptista) énekesei, versmondói a Reformáció eseményérõl és az események középpontjában álló
Bibliáról énekeltek-szóltak.
A lányok (Annamária,
Rebeka, Anna) énekét
Robi kíséri

Három igei szolgálat
is elhangzott a jelen lévõ
lelkipásztorok részérõl –
két bizonyságtétel
(Kerekes Tibor és Lizik
Zoltán) és az igehirdetés
(Varga Ferenc). Az
igehirdetés szólhatott
volna az 500 éve született Kálvin Jánosról,
reformátori érdemeirõl – de ezt csak megemlítette az igehirdetõ. A 119.
Zsoltár néhány verse alapján a „Szólák” közül (Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide és Sola Scriptura) az utolsóról szólt: a Szentírás különleges
szerepérõl az üdvösség történetében (meg a gyakorlati hívõ életünkben).

A végén én is csak
megemlítettem, hogy
mi meg 400 éves
baptista misszióra
tekintünk vissza
ebben az esztendõben.
Meghát a reformáció
nagyjai között ott
tudjuk anabaptista
elõdeinket is.
A lelkipásztorok:
Herjeczki Géza, Varga
Ferenc, Lizik Zoltán és
Kerekes Tibor

Az istentiszteletet követõ szeretetvendégség
során pedig újra meglepett bennünket,
lelkipásztorokat a gyülekezetünk testvériségének a
kedvessége, amikoris szép szavakkal (Fûr Béla
gyülekezetvezetõ részérõl) és ajándékokkal
köszöntöttek bennünket a „Pastors Appreciation”
honap alkalmából. Mind a négyünk nevében
köszönöm figyelmességeteket!

URAM, TESTVÉREIMÉRT ÁLDLAK! (Túrmezei E.)
Az Úr megõrzött bennünket ezen a héten is. Észre se
vettük, hisz ez természetes!? Ha mi nem is gondolunk rá,
idõs testvéreink jól tudják, hogy kegyelem minden nap,
minden hét. Meg azok is, akik betegségükbõl
meggyógyultak, vagy a gyógyulás útján járnak.
Dr. Szenohradszki János testvér köszöni, hogy gondoltunk és gondolunk
rá, így, a távolból is. Néhány hete már újra ott van az õrhelyén: az
alhambrai gyülekezetben többek között a vasárnapi iskolát vezeti.
Feltételezem, hogy ma már az orgonánál is õ szolgál.
Vadász János testvér is épül gyengeségeibõl, s a mûtét után felépülve
már szolgálatot is vállal. Pénteken azt remélte, hogy ma õ helyettesíti
Novák testvért Alhambrában. Hisszük, hogy is is történik. Az Úr meghall
imát, jóvolta ez, nem érdem.
Bancsov Barnáék és ugyancsak Bencze Ákosék is szeretettel köszöntik a
gyülekezetet – velük a napokban beszéltem telefonon. Jól vannak és várják
a találkozást, amire várhatóan a közelgõ ünnepek alkalmával sor is kerül.
Szakály Steve és Lea (Szabadi testvér lánya) is köszönti a testvéreket.
Jakab Bálint testvérék a héten újra útra kelnek: Floridába utaznak a téli
idõszakra. Az Úr oltalmába ajánljuk õket. Hiányozni fognak; reméljük
azonban, hogy hamar elszalad ez a tél, s tavasszal újra közöttünk lesznek

