NAPTÁR
November 1 éjfél után óraállítás.
November 1. Délután 6-kor közös reformációs istentisztelet a mi
imaházunkban, atána szeretetvendégség.
November 22. Hálaadónap
December 6. Zenei ünnepély
Az elmúlt vasárnapot Vácott és Szokolyán töltöttünk, amirõl majd
legközelebb egy kicsit többet is. Szeretettel köszöntik a testvéreket az
ismerõsök, rokonok – lelkipásztorok, gyülekezetek és az én testvéreim.
Uram, tstvéreimért áldlak!
Fûr Paula testvérnõ jobban és otthon van az elesés
után. Béláék tegnap és ma õt látogatják észak Michiganben, Enikõéknél. Imádkozzunk érte és többi beteg,
vagy idõs testvéreinkért itt, vagy akár a távolban is,
hiszen az imádság nincs helyhez vagy akár idõhöz
kötve. Korpás Magdaléna és Karner Mary testvérnõkért, Drescher Lajos,
Weisz Péter, dr. Szenohradszki János és Vadász János testvérekért.
Elhoztam magammal a legújabb Szeretetet, néhány ajándék könyvet
valamint megvásárlásra valót is, meg CD-t és DVD-t. Hátul a lépcsõn
megtalálhatjátok ezeket. Az ár általában rajta van a könyveken, vagy
átszámítható. Most sajnos csak 180 Ft-ot ér egy dollárunk.
Az egyiknek a címlapját itt is láthatjátok - Mike József egykori brassói
lelkipásztor búcsúszolgálatának felvétele, jó minõségû DVD-n: 10
brassoi év a szolgálat ÚTján.
Egy másik nagyszerû DVD a
Bácskossuthfalván létrejött Baptista
Missziós Központ épületének sorsát –
történelmét mutatja be, a címe:
Málladozó kõkockák.
Ha elfogy, rendelhetünk még
belõlük.
Jövõ vasárnap ne feledjétek elõre
vinni az óra mutatóit egy órával.
Délután közös reformációs estet
fogunk tartani nálunk. Készüljünk a
szeretetvendégségre is.

Félix-fürdõ, Össz-magyar lelkipásztor-házaspáros találkozó. Kis-Juhász Vilmos
lp. vezeti a 200 résztvevõt a közös éneklésben. (2009. október 19-21)

… de akik az Úrban bíznak, erejük megújul,
szárnyra kelnek, mint a saskeselyûk,
futnak és nem lankadnak meg,
járnak és nem fáradnak el. (Ézs 40,31)

2009. október 25.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Herjeczki Géza
10:30 vasárnapi iskola - Kovács József
11:00 istentisztelet
kórus

Igehirdetés: Krisztus jó illata - 2 Kor 2,12-17
Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: A hit pajzsa - Ef 6,16; 2 Sám 22,31-37
Közös énekeink: 163. Aki akar, jöjjön! / 186. Halljátok az
örömhírt! / 84. Drága élet Ige
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és vendégeinket – újra itthon.
Köszönöm a testvéreknek a helytállást az elmúlt vasárnapi
szolgálatokban.
Az elmúlt másfél hetet feleségemmel együtt Magyarországon és
Erdélyben töltöttük. Utazásunk célja a Félix-fürdõben megrendezett
Össz-magyar lelkipásztor-házaspárok találkozóján való részvétel volt.
Ezt a találkozót évekkel ezelõtt mi kezdeményeztük. Tulajdonképpen
Novák József testvér szép gondolatát vittem tovább a szövetségünk, majd a
MABAVISZ vezetõségéhez, s az fejlõdött a most megvalósult találkozóvá.
A mi szövetségünkbõl végül is 4 lp. házaspár utazott el: Kulcsárék,
Novákék, Lukácsék és Herjeczkiék. Rajtunk kívül még a Kárpát medence 3
kis tagszövetségének lelkipásztorait is támogatta szövetségünk. Onnan
12-en érkeztek Összesen mintegy 100 lelkipásztor és majdnem annyi
lelkipásztor-feleség vett részt a konferencián.
Mivel a Nagyvárad környéki Félix-fürdõt választottuk, az erdélyi
szövetség rendezte a találkozót. Gergely testvérék nagyon kedvezményes
árat kaptak. Ezzel azonban az is együtt járt, hogy pl. az elsõ este fûtetlen
elõadó teremben tartottuk a megnyitó istentiszteletet.
A hangulat, a lelkület azonban kezdettõl fogva meleg, testvéri volt, s
a többi alkalmat azontúl a hatalmas étkezõ másik felében tartottuk –
átrendezve minden alkalommal a székeket.
A konferencia fõtámája ez volt: Az igehirdetések és az elõadások ezt, a
mindannyiunk számára fontos témát járták körül. Talán már elõtte is
tudtuk, de utána mindenképpen, hogy a szolgálatunkat nem jó, s talán nem

is lehet egyedül végezni. Szükséges és hasznos az Úr szolgáinak összefogása, együttmûködése, szolgatársi-munkatársi közössége.
Az erdélyi lelkipásztorok legnagyobb része ott volt, a magyarországiakról nem mondhatom ugyanezt, de onnan is érkeztek sokan, idõsek és
fiatalok egyaránt. Azt gondolom, hogy mindazok, akik eljöttek, áldást
vehettek az Úrtól és megerõsödtek a testvéri közösségben.
Köszönjük az erdélyi szövetség vezetõi jó munkáját, s hálásak vagyunk
az Úrnak a gondviselésért és áldásokért.
Délután vetített képekkel is illusztrálva beszámolunk a találkozóról a
gyülekezetnek is. Az újságainkban bizonyára több hiradás is lesz majd
róla. Az Interneten, Veress Efraim tv. blogján szinte azonnal hallható és
látható volt a találkozó néhány részlete, Béla látta is.
A konferenciát követõ napon volt Debrecenben a váratlanul az Úrhoz
költözött fiatal testvérnõ, a 22 éves Bereczki Szilvia temetése, melyen
Novák és Lukács testvérék egy kicsit bennünket is képviseltek. A
találkozó résztvevõi közös levélben fejezték ki együttérzésüket a gyászoló
debreceni lelkipásztor család felé, melyet a MABAVISZ elnöke, Gergely
István testvér vitt el a temetésre szövetségeink anyagi támogatásával
együtt.
Ifjúsági és lelkipásztor beiktatás
Torontóban.
Két héttel ezelõtt
ezen a kettõs ünnepélyen vettünk részt
több mint huszan Detroitból. Az ifjúságin
Robi, Anna, Rebeka
és Júlia vettek részt.
A beiktatáson
Herjeczki testvér igét

hirdetett és a beiktatást végezte, kórusunk énekkel szolgált. Nem sikerült
képet készítenem az énekünkrõl, de a
torontói fiatalokról igen, azt teszem ide.
A másik fénykép egy bronz, falra
akasztható vagy asztalra állítható emlék,
a gyülekezetünk ajándéka, melyet Püsök
Dániel beiktatott lelkipásztor testvérnek
adtunk át. Ézs 40, 31 olvasható rajta.

