Mennyi lehet a költségvetésük? Úgy sejtem, hogy kb. évi 7 ezer dollár egy évre.
Nem tehetek róla, egy kicsit rossz szájizzel jutott eszembe jutott, hogy már voltam
olyan gyülekezetben is, ahol a hét ezer dollár egy hétre sem volt elég. Mibõl lehet itt
megélni? Nagyon nehéz kiszámitani. Az árakat el kell osztani hárommal és a tizedes
vesszõt elõre vinni hárommal, hogy össze lehessen hasonlitani az amerikai árakkal.
Ezek szerint egy gallon (4 liter) benzin kb. 4 dollár, tejpor, amibõl kb. 3 liter tejet
lehet csinálni 3, hús, vaj, sajt, szappan, WC papir, mosópor kb. annyi mint Amerikában. 1 zsemle vagy kifli kb 10 cent, egy bögre rizs 20 cent. Hal darabra megy, egy
közepes, kb fél kilós 1-2 dollár, sokkal drágább, mint régen volt. Szoknya, blúz kb
10-20 dollár, egy szebb még 50 dollár is lehet, hasonló a cipõ ára. Egy lelkész vagy
egy középiskolai tanár fizetése kb 100-200 dollár. Hogyan tudnak megélni? Ez
csoda. Krisztusban a Tiétek, Kamilla

New York, október 9. Az ifjúsági egyik istentiszteletének résztvevõi - vasárnap délelõtt.
Ádámék zenekara szolgál.

Októberi igevers (tanuljuk meg kívülrõl)

Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó,
hogy Krisztus Jézus azért jött e világra,
hogy megtartsa a bûnösöket,
akik közül elsõ vagyok én. (1Tim 1:15)
Korábbi heti énekeink:
Szeretlek Jézusom, tudom, enyém vagy / Úton vagyok én testvérim... /
Jézusom követlek vidám szívvel. / Mennyben hangzik a dicsének

2005. október 16.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhitat - id. Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Mikó Tibor
11:00 istentisztelet
hegedûszóló, kórus

Igehirdetés: Gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát!
- 2Tim 1:1-7
Délután 6:00 Istentisztelet
Igehirdetés: Az ÚR szava - 29. Zsoltár
Közös énekeink: 161. Áldott az a Név / Legdrágább kincsem itt
nekem (a hét éneke) / 88. Mert szolgálom a Királyt
Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK
Az október másodikai, elmaradt énekórát egy kicsit bepótoljuk a
délelõtti tisztelet után.
Örülök annak, hogy az elmúlt vasárnap itthon is szépen teltek a
gyülekezeti alkalmak. Köszönöm a szolgálattevõknek a helytállást.
IFJÚSÁGI találkozón vettünk részt az elmúlt hétvégén - Detroitból
8-an, de Ádám is - bár Tennessibõl érkezett, zenész barátaival együtt -,
kicsit minket is képviselt.
Délután egy kis beszámolót is tartunk majd róla, néhány ott készült
fényképet is mutatva.
Kb. annyi vendég érkezett, mint hozzánk, a múlt novemberben - száz és
egy néhány.
Sajnos sokat esett az esõ. A fiatalok kedvét azonban ez nem vette el.
(Sajnos az esõ azután még jobban rákezdett. Sokan hajléktalanokká
váltak a nagy esõzéseket követõ árvizek, földcsuszamlások miatt Amerika
észak-keleti részén.)
A New Yorki gyülekezet és Kulcsár testvér üdvözletét küldi a detroiti
testvéreknek.
A tábori építkezésrõl is hallottunk, ott volt Bákai István testvér is.
Örömmel emlegették a detroitiak segítségét. Ezen a hétvégén a chicagoiak
mentek segíteni. A tél elõtt még tetõ alá szeretnék hozni az épületet.
Jövõ vasárnap gyülekezeti órát tartunk - harmadik negyedévi pénzügyi
beszámoló is lesz.
Október 30-án, két hét múlva Reformációs ünnepélyt tartunk, délután
közösen is, itt a mi imaházunkban. Azon a napon lesz az óra állítás is, így
délután 5-kor fogunk kezdeni. Hívjuk el ismerõseinket is!

A HÉTEN OLVASTUK EZEKET A CSODÁLATOS IGÉKET
Amiért szenvedem ezeket is: de nem szégyenlem; mert tudom, kinek hittem.
2Tim 1:12
Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze.
2Tim 2:3
... de az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve. 2Tim 2:9
Igyekezzél, hogy Isten elõtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki
szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.
2Tim 2:15
És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erõm
erõtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én
erõtelenségeimmel ... mert amikor erõtelen vagyok, akkor vagyok erõs.
2Kor 12:9-10
Mindenre van erõm a Krisztusban, aki engem megerõsít. Fil 4:13
Mert általad táboron is átfutok, és az én Istenem által kõfalon is átugrom.
Zsolt 18:30
Mennyei áldások a Mennybemenetel városában
(részletek Füredi Kamilla levelébõl)
Az Ascension Town-i (Mennybemenetel Városa) Baptista Gyülekezet neve
korábban Gray Bush (Szürke Bozót) Gyülekezet volt, mert a kis temetõ s a modern Sportstadium közötti területet Gray Bushnak hivták. 17 évvel ezelõtt
csatlakoztam a gyülekezethez, amikor egy évi vidéki munka után a fõvárosba,
Freetown-ba helyeztek át. Abban az idõben nem volt autóm, az imaház kb 20-30
percre volt a lakásomtól, mégis szinte mindig ott voltam, vasárnap az istentiszteleten, hétköznap nõi összejövetelen, imaórán, elõljáróságin, énekkaron. Általában
már sötét volt, amikor az összejövetelek véget értek, de nem féltem hazasétálni, a
gyülekezeti tagok hazakisértek, és olyankor mindig jól elbeszélgettünk. A gyülekezetben nagyon sok fiatal volt, a gyülekezeti vezetõk többsége 20 és 30 év
közötti, bár nem éreztem magam idõsnek, mégis a 4-ik X-hez közeledve annak
tekintettek, nagy tisztelettel vettek körül és hallgattak a tanácsaimra. (...)
Sierra Leoneba való visszatérésem után a második vasárnak meglátogattam a
gyülekezetet, amely nagy szeretettel köszöntött. Körülbelül 200 felnött és gyermek volt jelen, generator szolgáltatta az áramot a hét nagy ventillátor és a
mikrofonok számára. Nagyon meghatódtam, amikor a kórus olyan éneket
énekelt, amit még én kezdtem el nekik annak idején tanitani és amit én még a
Kispesti Gyülekezetben tanultam gyermekként (“Halld ó bûnös halljad ezt...”),
eszembe jutott hány héten keresztül gyakoroltuk a petroleum lámpa mellett a
sötét, párás, meleg iskolateremben a halottas ház és a temetõ között. A jelenben
az istentisztelet több mint három órás volt, egy óra éneklés az elején és a végén,
igehirdetés a közepén, majd pedig a pénztáros riportjával záródott. Minden kis
részletet felolvastak, igy azok is megfelelõen tájékoztat- va lettek, akik nem
tudnak irni, olvasni. Az irástudatlanság sajnos még nagy probléma, fõként a nõk
között, akik egyébként az oroszlán részt vállalják a gyülekezeti munkából. A
gyülekezet vezetõk gondoskodnak arról, hogy mindenki tudja, mi történik a
gyülekezetben, és mire költötték a nehezen dolgozó emberek pénzét.

