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Zak 2:10. Örülj és örvendezz,
Sionnak leánya, mert ímé
elmegyek és közötted lakozom!
így szól az Úr. 11. És sok pogány
csatlakozik azon a napon az
Úrhoz, és népemmé lesznek, és
közötted lakozom, és megtudod,
hogy a Seregeknek Ura küldött
hozzád engem. 12. És birtokba
veszi az Úr Júdát, mint az õ
osztályrészét a szent földön, és
újra magáévá fogadja
Jeruzsálemet. 13. Hallgasson
minden test az Úr elõtt: mert
felkelt az õ szentséges helyérõl.

For, all men are like grass, and all their glory is like the
flowers of the field; the grass withers and the flowers fall,
but the word of the Lord stands forever. (1Peter 1:24-25)

Nemsokára jön, újra vissza jön,

Nemsokára jön, újra vissza jön,
Az Úr Jézus újra vissza jön.
Várod-e Urad, várod-e Urad,
Elkészítetted-e már magad?

KAR: Ó, én várom az Urat,
Szemem figyelve kutat.
Várom boldog örömmel,
Lelkem néki énekel.

Van-e már ruhád, hófehér ruhád?
Jön Mestered, ne várasd tovább.
Van-e már hited, tiszta, új szíved?
Siess, ne várj, megáld Mestered. KAR

Mécsed fénye ég? Olaj van elég?
Ha nem lenne olaj még ma végy!
Készen várod-e, hogy Urad jön-e?
Így mehetsz mennyegz�re vele. KAR

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

A novemberi hónap igeverse, még egyszer:10 “Shout and be glad, O Daugh-
ter of Zion. For I am coming, and I
will live among you,” declares the
LORD. 11 “Many nations will be
joined with the LORD in that day
and will become my people. I will
live among you and you will know
that the LORD Almighty has sent
me to you. 12 The LORD will in-
herit Judah as his portion in the holy
land and will again choose Jerusa-
lem. 13 Be still before the LORD,
all mankind, because he has roused
himself from his holy dwelling.”

Scripture for the evening sermon: Zechariah 2:10-13



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE: 10:00 imaáhitat - Mikó Tibor

10:30 vasárnapi iskola - Fûr Béla
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Aki követni akarja õt - Lukács 9:23-27

Délután 5:00 istentisztelet
Igehirdetés: Azt üzeni: jövök már! - Zak 2:10-13.

Közös énekeink: 66. Vigyázz szívem nagyon / Nemsokára jön, újra
vissza jön (a hét éneke) / 163. Aki akar, jöjjön, hangzik a szó!

Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK

A ma délelõtti istentisztelet után megtartjuk a két héttel ezelõttrõl
elhalasztott elöljáróságit, valamint a nõi kör alkalmát.

Egy hálaadónapi ajándék. Pacsai testvér kocsiját nõvére a
gyülekezetnek ajándékozta. Már két hónapja próbáljuk eladni,
hirdettük újságban és az interneten is, kivittem forgalmasabb
parkolóhelyre, feltáblázva az árral, meg telefonszámmal. Néhányan
érdeklõdtek, de - leginkább a power steering hiánya miatt - nem
vitte el senki. Hálaadónapon hazamentünk az imaházból és üzenetet
találtam a telefonon, valaki érdeklõdött a kocsi után. Hamarosan
újra hívott. Még aznap este megnézték, másnap újra jöttek, majd
megvették.

Éppen idõben. A héten érkezett erõs hidegben a használaton
kívül lévõ autó talán be sem indult volna néhány nap után. Utólag
derült ki, hogy elõzõ napokban egymástól függetlenül is azért
imádkoztunk, hogy küldjön az Úr valakit, aki megveszi és aki jól is
jár majd vele.

Az Úr éppen hálaadó napon hozott errefelé egy házaspárt, akik
meglátták és megszerették a kis Chevrolet Metrót. Adja az Úr, hogy
sokáig használhassák!

Pacsai testvér, ha tudná - és miért ne tudhatná a másik országból?
- örülne, hogy az autója ára a gyülekezetünk szolgálatát segíti elõ.

Hálaadónapunkon a Kossuthfalvai (Jugoszlávia) magyar
baptista imaház megvételének elõsegítésére gyüjtöttünk. Még ma is
fogadunk el céladakozást erre. A célba vett hatszáz dollárt már

meghaladtuk. Köszönöm a rendszeres adakozásokat és a külön,
hálaadónapi adakozásokat is. De nem az én köszönetem számít,
hanem az Úr öröme és jókedve, ha látja gyermekei hitét és
engedelmességét.

Az épület biztosítás is most, december elsején esedékes, annak az
ára 2530.00. Erre is érkezett adakozás.

Két hét múlva cserélik ki az imaházunk 3 legrosszabb ablakát és
a házon pedig 6 kisebb ablakot. Az ablakok ára összesen 2400 dollár
lesz.

Imádkozzunk idõs és beteg testvéreinkért. Csicsák testvért
tegnap elég gyenge állapotban találtam.

Örülünk annak, hogy Fûr testvérnõ itt van közöttünk a mûtét
után!

Karner testvérnõ szeretettel köszönti a gyülekezetet. Gyakran
gondol ránk a távolság ellenére. (Néha egy-egy hangszallag
segítségével az istentiszteletünkbe is bekacsolódik.)

Korpás testvérnõ is köszöni, hogy imádkozunk rendszeresen érte.
“Az Úr meghall imát - jóvolta ez, nem érdem.”

Scripture for the morning sermone: Luke 9:23-27

Then he said to them all: “If
anyone would come after me, he
must deny himself and take up
his cross daily and follow me.
24For whoever wants to save his
life will lose it, but whoever
loses his life for me will save it.
25What good is it for a man to
gain the whole world, and yet
lose or forfeit his very self? 26If
anyone is ashamed of me and
my words, the Son of Man will
be ashamed of him when he co-
mes in his glory and in the glory
of the Father and of the holy an-
gels. 27I tell you the truth, some
who are standing here will not
taste death before they see the
kingdom of God.”

Lukács 9:23-27 Mondja vala
pedig mindeneknek: Ha valaki én
utánam akar jõni, tagadja meg
magát, és vegye fel az õ keresztjt
minden nap, és kövessen engem. 24.
Mert a ki meg akarja tartani az õ
letét, elveszti azt; aki pedig elveszti
az õ életét én érettem, az megtartja
azt. 25. Mert mit használ az
embernek, ha mind e világot
megnyeri is, õ magát pedig elveszti
vagy magában kárt vall? 26. Mert
valaki szégyel engem és az én
beszédemet, az embernek Fia is
szégyelni fogja azt, mikor eljõ az õ
dicsõségével, és az Atyáéval és a
szent angyalokéval. 27. Mondom
pedig néktek bizonnyal, hogy
vannak az itt állók közül némelyek,
kik a halált meg nem kóstolják,
mígnem meglátják az Istennek
országát.


