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2008 - gyülekezetünk centenáriumi éve

Emlékezz vissza az útra, és Megtartódat áldd!
Bármilyen sok volt a próba, az mind javadra vált,
Kõszikla hûs vizet ontott, s a völgyben manna várt,
Bárhogy is tombolt az orkán, Õ hû karjába zárt.

Szóljon az ének az Útról, mert gazdag kézzel áld!
Zengjen a hangod a múltról, Õ mindig véled járt.
Bár vadul támad a Sátán, de rajtad már nem gyõz.
Támogat, õriz a Krisztus, a gyõztes égi Hõs.

Úgy szeret, úgy nevel téged, mint atya gyermekét.
Gondosan ápol és gyógyít, és szent kegyelme véd,
Hûséged jó kötelékét ne tépje semmi szét!
Szolgáld õt hûen a sírig, és áldjad nagy kegyét!

Gerzsenyi Sándor (A Hit Hangjai 171)

A kórus énekel az Adventi Zenei Ünnepélyünkön - december 16-án

Új diplomásainkat köszöntöttük 23-án: Bencze Ákos, Áronnal a kezében,
mellette Krisztina és Krisztina édesanyja, Enikõ.
Jobb oldalt Pap Eunika, szülei és testvére, Enikõ.



Várj még Uram!
Kezed ne vedd el!
Még mindig itt vagyok,
még mindig itt vagyunk sokan.

Herjeczki Géza 1977

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

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

Kórus
Igehirdetés: Emléktárgyak Isten gyermekei életében

- Józsué 4:1-9
A tisztelet után énekórát tartunk

DU: 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Ne legyenek bálványaid! - 2 Móz 20:1-6

Közös énekeink: 163. Aki akar jöjjön / 22. Az Úr csodásan
mûködik / Emlékezz vissza az útra!

Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK

URAM, TESTVÉREIMÉRT ÁLDLAK
Id. Fûr Béla testvér a múlt vasárnap kórházba került, de hála az

Úrnak, ma már itt lehet közöttünk, szeretettel köszöntjük.
Wentz György testvért meglátogattuk a héten – Rudiék hétfõn, a

lelkipásztor és felesége kedden (82. születésnapján). Szeretettel
köszönt mindenkit, köszöni, hogy nem felejtettük el és imádkozunk
érte.

Bancsov Károly testvér Nagyváradon továbbra is kórházban és
nagyon gyengén van, imádkozunk érte és a családért is.

Szeretettel gondolunk a távolban élõ testvéreinkre: Jakabékra,
Stejankóékra, Karner testvérnõre – õk is szeretettel köszöntik a
gyülekezetet.

Mikó Tibi és Ildikó is a távollévõl között vannak már második hete
és a mai napon is hiányoljuk õket. A hét elején jönnek haza, az Úr
oltalmába ajánljuk õket.

Dávidékkal beszéltünk a napokban, örömmel gondolnak vissza
arra, hogy az ünnepek alatt itt voltak közöttünk és Anna is
megismerkedett a testvérekkel.

A samaritánus programunkra összegyûjtött pénzt a következõ
elosztásban köldtük el:

A Makeni-i imaház építésére (Füredi Kamilla misszionáriusunk
gyülekezete, Sierra Leone-ban, ahol a Baptista Biblia Iskola központja
is mûködik – Kamilla lakásában) $200.00.

A Vajdasági mozgássérült és árva gyerekek támogatására $500.00.

VÁRJ MÉG!
Józsué 3:16

Megállt a víz.
Minthogyha óriási kéz
tartotta volna föl,
megállt,
s rakásra gyûlt,
feszûlt,
hullám hullámra hõkölt.
Megállt
egy percre,
amíg a túlsó partra
át nem értünk.

A Beregszászi imaháznak való épület renoválására $300.00.
Reméljük, hogy ezek az összegek hamarosan célhoz is érnek.

IMAHETÜNKET 20-tól 27-ig tartjuk. Lehet jelentkezni a családi
körben rendezendõ alkalmakra: hétfõre, keddre, csütörtökre és
péntekre. Szerda este az imaháznál jövünk össze. A közös záró
alkalom a REFORMÁTUS templomban lesz, 27-én este 6 órai
kezdettel. Mi is ott leszünk, szolgálunk is.

20-án, vasárnap a délutáni istentiszteleten Mikó Mónika beszámolót
tart a dél-kelet-ázsiai missziós útjáról (amit a hóvihar miatt nem tudott
megtartani december 16-án).

A nõi csendesnapokra hamarosan jelentkezzen, aki menni szeretne –
még van néhány hely.

A rámai ifjúsági sítáborra és a jéghorgászatra is jelentkezzen, aki
menni tud – február 1-3 (péntek-vasárnap). Február 3-án vasárnap
délelõtt úrvacsorai istentisztelet lesz a táborban, Lukács János chicagói
lp. testvér vezetésével.

Az Áhítataink elfogytak. Erdélybõl már közel egy hónapja postán
vannnak a kis vezérfonalak, a falinaptár és Antal Ferenc testvér
verseskötete, valamint egy hete a vasárnapi iskolai füzetek. Reméljük
hamarosan megkapjuk ezeket is.

A Múlt, Jelen, Jövõ naptárból pedig holnap rendelek, ha valakinek
kellene még, szóljon, vagy e-mailezzen.

A bulletinunk utolsó oldalát ebben az évben – amennyire csak lehet
- a 100 éves múltunkkal kapcsolatban tervezem felhasználni.


