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Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bûnt,
és elengedi népe maradékának büntetését? Nem

tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve,
hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk,

eltapossa bûneinket, a tenger mélyére dobja minden
vétkünket! Mikeás 7,18k

Az 1956-os forradalom megmozgata az egész világot
Mihelyt tudomást szereztek a New York-i magyar baptisták a

magyarországi forradalomról, megindult az adományok összegyüjtése és
elküldése. A fényképen Dulity Miklós lelkipásztor látható a „Relief fot
Hungary„ tábla alatt, csomagokat készítõ testvérek között. Jobboldalon
valaki az egyik csomag „cimkéjét” is felmutatja: Hungarian Baptist Union,
Dr. Somogyi Imre – Budapest, Hungary.

Felfigyelt az egész világ arra, hogy a kommunista diktatúra ellen
összefogott és gyõzött a magyar forradalom. A csomagokon, a jószándékon
kívül kellett volna azonban még más is, politikai téren. Segítség azonban
sehonnan nem érkezett, bár a nyugat támogatásában reménykedtek sokan.
Nagyon hamar eljött november 4-e, s a külföld által magára hagyott mag-
yar forradalom véres elfolytása.

Az 50 éves évforduló talán alkalmat ad arra, hogy a magyar forradalom
szerepét tisztábban lássuk nemzetünk és a világ sorsa vonatkozásában.

A tenger másik oldalán, Budapesten magam is tanúja voltam e csoma-
gok megérkezésének. Sokat és sokáig küldték szeretetadományaikat az
itteni testvérek. Az Aradi utcai egyházközpont pincéjében (Budapesten)
pedig gondosan szétosztották a csomagokat a gyülekezeteknek. (Nagy él-
mény volt mindez egy 7-8 éves gyereknek.)

“Ahol a szabadság a rend, mindig érzem a végtelent”
(József Attila: Töredék)



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Herjeczki Géza
10:30 vasárnapi iskola - id. Fûr Béla
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Kincs a cserépedényben - 2 Kor 4:7-12

Délután 3:00 1956. október 23. 50. évforduló
Emlékünnepély a Magyar Kultúr Központban

D.U. 6:00 ISTENTISZTELET
Igehirdetés: Kicsoda olyan Isten mint te? - Mikeás 7:18-20

Közös énekeink: 170. Jövel az élet vizéhez / 98. Isten legyében
nem tudom / 99. Míly csodás változás jött az életembe

Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
A torontói testvérek szeretettel köszöntik a detroitiakat. Az elmúlt

szombat estét és vasárnapot közöttük töltöttük. Örülök annak, hogy itthon
minden szépen telt, köszönöm a szolgálattevõk helytállását.
Hoztam magammal 5 CD-t, a Baptista Központi Énekkar legújabb
lemezét, melyet a MABAVIT III-ra készítettek, s az ott elhangzott
énekeket legnagyobb részét is tartalmazzák. Áruk 8 dollár.

Szerdán Király Tibor testvér volt a vendégünk. A bibliaórán Ezékiel
36-ból olvasott igét és a kõ és az új szívrõl szólt a figyelmes
gyülekezetnek. A gyerekek meg is rajzolták a kétféle szívet. A bibliaóra
utáni mini szeretetvendégségen tovább beszélgethettünk Király testvérrel,
az erdélyi szövetség missziós alelnökével, a Szilágyballai (imaházát építõ)
körzet lelkiásztorával. A Szilágyballai Baptista Énekkar új CD-jébõl is
hozott Király testvér. Aki nem vett még belõle, így utólag is megteheti,
ezzel is támogatva az építkezésüket.

A múlt héten megjött a Szeretet és a Mustármag is megérkezett.

NAPTÁR
Ma délután 3-kor Emlékünnepély az 1956-os forradalom 50 éves

évfordulója tiszteletére, a Magyar Kultúr Központban.
Jövõ vasárnap, 29-én közös REFORMÁCIÓS istentiszteletet délután 6

órai kezdettel a Református Templomban. Kórusunk énekel és 2 verset
mondunk. Hívjunk másokat is.

Nov 5. délután egy zenés emlékest a Szent Kereszt Templomban az 50
éves jubileummal kapcsolatban.

Nov. 18-20. New York. 100 éves jubileum és ifjúsági találkozó.
Nov 26. Hálaadónap

URAM, TESTVÉREIMÉRT ÁLDLAK!
Dézsi Margit testvérnõ (Brazíliában) jobban van. Köszöni az

imádságokat, továbbra is számít arra. Karner Mary testvérnõ (South
Carolina) is köszöni, hogy gondolunk rá és imádkozunk érte, õ is azt teszi.
Rendszeresen imádkozunk Korpás Magdolna testvérnõért és Katiért, akik
szintén nagyon számítanak rá és hiszik, hogy az imádság nem hiábavaló.
Wentz György testvér új otthonban van, feleségemmel együtt
meglátogattuk a héten és jól találtuk. Szeretettel gondol a gyülekezetre õ is.
Hendre László testvér hívott telefonon (Atlanta) és köszönti a testvéreket,
Mikóékat külön is. Mindig szívesen gondol azokra az évekre, amelyeket
közöttünk töltöttek.

Imádkozzunk rendszeresen -minden nap- azért, hogy a sok leépítés,
munkahely bezárás ellenére a minket többszörösen is érintõ üzem
megmaradjon. Négy családot (6 személyt) is érint ez a kérdés. Ha
Ábrahám imádkozhatott Sodomáért, mi is imádkozhatunk a munkahelyek
megmaradásáért, hiszen ott is többen vannak, akik az Úrhoz tartoznak.
Egyúttal a többiekre is gondolhatunk, hiszen ebbõl a szempontból
mindannyian nehéz idõket élünk át mostanában.

Új árammérõt kaptunk, miután erõsebb áramfelvételre
tettük alkalmassá az imaházunkat. (200Amp)

God is so creative in His methods of bringing us to our senses and of
bringing us to His Son! Even now, He is ordering the circumstances of your
life to bring you back to Himself. He is waiting, looking, longing for you to re-
turn home.

The Lord is saying to you, “Come now, and let us reason together. Though
your sins are like scarlet, they shall be as white as snow” (Isaiah 1:18). As we
discover the warm embrace of our Savior’s arms, we realize afresh that there is
no place like home. (David Jeremiah)

Milyen módszerekkel vont magához téged?

Megbocsátja,
elengedi,

tenger mélyébe
veti bûneinket.
Mire tanít ez a

mérõ bennünket?


