
2005. október 23.

Here is a trustworthy saying that deserves full accep-
tance: Christ Jesus came into the world to save sin-
ners - of whom I am the worst. (of whom I am chief)

1Timothy 1:15

Októberi igevers (tanuljuk meg kívülrõl)

A hét éneke (minden nap énekeljük el, egyszer legalább).

Korábbi heti énekeink:
Szeretlek Jézusom, tudom, enyém vagy / Úton vagyok én testvérim... /

Jézusom követlek vidám szívvel. / Mennyben hangzik a dicsének... /
Legdrágább kincsem itt nekem...

1956-os forradalom 49-ik évfordulója
Október 23-án nem feledkezhetünk meg a Magyarországról elmenekülni

kényszerült honfitársainkról. Tudjuk, hogy messze idegenben már
gyökereket eresztettek, de jövõre, a forradalom 50. évfordulójára állami
programot dolgoz ki (az egyik magyarországi párt) - az idegenek
bevándorlásával szemben - a világon szétszóródott magyarság
hazatérésének támogatására.

Áldja meg az Isten azon magyar emigránsokat, akiket azért üldöztek el
hazánkból sok száz vagy ezer kilométerre, mert harcoltak nemzetünk
igazságáért! Legtöbbjük már idegen sírban nyugszik, életüket gyermekeik
viszik tovább. Tudjuk, az elmúlt 15 év nem hozott elégtételt elmenekült
honfitársaink számára, mert a rendszerváltás kisiklott. Ma már világosan
látjuk: kisiklatták. Mi azonban nem törõdünk bele ebbe a helyzetbe. Meg
akarjuk változtatni a rendszert. Minket küldetés hajt, feladatunk van, ahogy
a messzi magyarságnak is. Csak õk emigránsok, mi pedig bennszülöttek
vagyunk.

Az elmúlt 15 évben számos kapcsolat szövõdött az emigráns és a
Kárpát-medencében szétszabdalt magyarság között. Annyi biztos:
szükségünk van egymásra. Kérjük a világon szétszóródott magyarokat,
mondják el gyermekeiknek, unokáiknak, hogy õk is tagjai nemzetünknek, a
lelki Magyarországnak. Szívük egy zugában szorítsanak e gondolatnak
helyet! És ha ez oda vezetne, hogy egy idõre vagy véglegesen hazajönnek a
Kárpát-medencébe, akkor tudniuk kell: mi várjuk õket.

Budapest, 2005. október 21. (Az egyik kisebb párt elnöke)



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE: 10:00 imaáhitat - Kovács József

10:30 vasárnapi iskola - Pap Lajos
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Ismered a szent Irásokat - 2Tim 3:10-17

A délelõtti tisztelet után gyülekezeti órát tartunk

Délután 6:00 Istentisztelet
Igehirdetés: Csak Õbenne vigad a mi szívünk - 33. Zsoltár

Közös énekeink: 68. Jöjj, hatalmas Mester! / A Biblia az Úr szava
(a hét éneke) / 192. Oly, mint a Mester szeretnék lenni

Délután vetített énekeket énekelünk

legközelebb a Wilma várható útvonalához, aztán a Palm Bay-i
gyülekezet, Kuti Jutkáék és följebb Stejankóék.

Az igehirdetéseink hangfelvételét ha lehet, mindjárt az alkalom után
rendelje meg, aki meg szeretné hallgatni újra, vagy valakinek el akarja
küldeni.

A magyarországi Központi Énekkar új CD-jébõl New Yorkban
kaptunk néhányat, áruk 16 dollár. Oláh Lajos testvér könyvébõl is van 3
eladó példány - ennek ára 8 dollár.

Pacsai testvér kocsiját hirdetjük újságban is. Chevrolet Metro,
2001-es, 42300 mérföld van benne. Négyezer dollárért hirdetjük.

Köszönjük, hogy imádkoztatok feleségemért és Csicsák Vilma
testvérnõért. Hordozzuk rendszeresen imádságainkban Korpás testvérnõt
és Csicsák testvért, valamint a távolban élõ Karner testvérnõt, valamint
misszionáriusunkat, Füredi Kamillát.

GYüLEKEZETI HÍREK
A délelõtti tisztelet után gyülekezeti órát tartunk. A harmadik negyedévi

pénzügyi beszámolóra is sor kerül.

Jövõ vasárnap közös reformációs istentiszteletet tartunk itt az
imaházunkban, délután 5 órai kezdettel, a három magyar protestáns
gyülekezet részvételével. A szolgálatokat is közösen végezzük. Hivjuk el
ismerõseinket! Az ünnepély után szeretetvendégséget tartunk. Errõl a
gyülekezeti órán még beszélni fogunk.

Ugyancsak a jövõ vasárnap kerül sor az 56-os forradalom évfordulója
alkalmából rendezendõ ünnepélyre, a Magyar Kultúr Központban, délután 3
órai kezdettel.

Hosszabb idõ után újra tartottunk ifjúságit szombat este. A ping-pong és
fusball játékok után megnéztünk egy rövid Chaplin videót, majd énekeltünk
és az áhítat során a 2 Timótheusi levélbõl vett néhány igérõl beszélgettünk.

Gratulálunk Stejankó testvéréknek egy újabb unoka születése
alkalmából. Sierra Sobijetski a héten született, tegnap már haza vihette
édesanyja, Márti.

Ma van az ausztráliai Melbourne-i Magyar Baptista Gyülekezetben
Szlovák Tibor lelkipásztor beiktatása. Szeretettel gondolunk a gyülekezetre
és a lelkipásztor házaspárra. Urunk áldását kérjük közös szolgálatukra.

Imádkozzunk a Floridában élõ testvéreinkért, akik újra vihar elõtti
csendben imádkoznak, s készülõdnek. Jakab Bálintkáék vannak a

TITOK
Azt látjátok, hogy gondtalan vagyok
s kérditek: a szemem mitõl ragyog?

Mi visz elõre? Nincs rajtam teher?
Mért lebegek, mint akit szárny emel?

Gyermek, asszony, munka, kenyér, lakás,
tüzelõ, orvos, cipõtalpalás,

számla és részlet. . . bûn, gond, szenvedély. . .
Hogyan bírom mindezt oly könnyedén?. . .

Mi a titkom?. . . Honnan van az erõ?
. . . Titkom és erõm egyedül csak Õ,

Õ, ki elvette minden terhemet,
Õ véd, vigasztal, táplál és szeret.

Könnyû menni, ha köves is az út,
vére a kõre hullt s ott megaludt.

Piros szõnyeg lett lábaim alatt.
El nem botolhat, ki rajta halad.

Könnyû menni, hisz Õ lépked elõl
s Elõtte a lehetetlen ledõl.

Könnyû menni, hisz a tövises ág
mindig csak az Õ szent arcába vág!

Könnyû menni, hisz rajta a teher
s a vétkeimért is majd Õ felel.

Könnyû menni, mert Õ utat nyitott. . .
Tudjátok most már. . . Ím ez a titok!

Bódás János


