Szilágyi Júliát köszöntjük
születésnapján

Imahétzáró alkalmunkon a
szószéknél a református,
baptista és katolikus
lelkipásztorok.

Herjeczkiék az alhambrai
imaházban január 25-én.
Balról: Annie, Dávid, Ádám,
Éva és Géza

IMÁDKOZZUNK EGYMÁSÉRT
A Magyar Baptisták Világszövetségébe hat magyar baptista
szövetség tartozik. Aki szeret messzebbre látni a közvetlen
környezeténél és imádkozni is kész távolban élõ testvéreiért, annak
azt ajánljuk, hogy a következõ sorrend szerint tegye azt.
Hétfõn a magyarországi baptista testvérekért és az egyház
vezetõiért, Dr. Mészáros Kálmán elnökért és munkatársaiért.
Kedden a Romániában élõ magyar baptista testvérekért és a
szövetség vezetõiért, Gergely István elnökért és munkatársaiért.
Szerdán az Észak-Amerikában és Ausztráliában élõ magyar
baptista testvérekért és a szövetség vezetõiért, Kulcsár Sándor
elnökért és munkatársaiért.
Csütörtökön a délvidéki magyar baptista testvérekért és a
szövetség vezetõiért, Nyúl Zoltán és Nagy Tibor lelkipásztor
testvérekért.
Pénteken a felvidéki magyar baptista testvérekért és a szövetség
vezetõiért, Dóczé Bálint lelkipásztorért és munkatársaiért.
Szombaton a kárpátaljai magyar baptista testvérekért és a
szövetség vezetõiért, Cidor Lajos lelkipásztorért és munkatársaiért.

2009. február 1.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Herjeczki Géza
10:30 vasárnapi iskola - Pap Lajos
11:00 úrvacsorai istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Bûneink rendezése - 4 Móz 5,5-10, Rm 5,8
Délután 6:00 istentisztelet

“Távol és mégis közel” - magyar baptista gyülekezetek világszerte
Igehirdetés: Jairus leányának feltámasztása - Mk 5,21-23, 35-43

Közös énekeink délelõtt: 305. Az üdv szava átvonul / 224.
Süllyedeztem a bûnben / 38. Meg vagy-e tisztulva? / 39. Áldott
Délutáni vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Az elmúlt vasárnap nem volt bulletinunk. Herjeczki testvér és felesége
Dávid fiuk meglátogatására Santa Monikába utazott a hét végén.
Köszönöm a helytállást az itthoni szolgálattevõknek. Délelõtt Pap
Lajos testvér hirdette az igét, az esti alkalmat pedig Fûr Béla testvér
vezette. Örülök annak, hogy mindannyian szívesen és örömmel néztétek a
Héthalmi Károly testvér emlékére Pesterzsébeten rendezett zenés
istentisztelet videó felvételét. A lemezekbõl rendelni is lehet. A héten
levélben megköszönöm Almási testvérnek a lemezeket.
Mi a vasárnapot az Alhambrai Gyülekezetben töltöttük, átadtuk a
detroiti testvérek üdvözletét, s hoztuk Novák testvér és az alhambraiak
köszöntését. Ádám is velünk töltötte a hétvégét. Dávid, Annie és Ádám is
szeretettel köszönti a gyülekezetet. Ugyancsak Waltz testvérék, akiket
sajnos csak telefonon tudtunk megkeresni. Waltz testvérnõ, hála az Úrnak,
azóta már jól van.
Mikó Tibiék a hétvégét Grand Rapidsban töltik, köszöntik a testvéreket.
Jakab Bálint testvérék és Bencze Ákosék levélben küldik üdvözletüket
és missziójukat, amit köszönettel fogadunk. Ákosék levelébõl idézek
néhány mondatot:
„Kedves Gyülekezet!
Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy lehetõvé tette a viszontlátást! Továbbra
is imádkozunk egyen-egyenként mindannyiótokért! ... Szeretettel gondolunk
Rátok, Isten kegyelmét kérjük életetekre és a Szentlélek vezetését!”
Köszönjük Bogdán Zoltán és Nagy Sándor testvéréknek is a missziós
támogatást!
Jövõ vasárnap gyülekezeti órát tartunk a délelõtti tisztelet után.

A Magyar Baptisták Világszövetsége vasárnapján szeretettel
gondolunk testvéreinkre, bárhol éljenek is a kerek világon.
Örülünk annak, hogy nagy többségük természetes környezetben él,
vagyis olyan közegben végzi szolgálatát, ahol énekeiket az utcán járók
megértik, meghívhatják istentiszteleteikre a szomszédokat, rádiós
istentiszteleteiket, hirdetéseiket tízezrek hallhatják. Imádkozunk értük, hogy
küldetésüket betölthessék és elérhessék az evangéliummal honfitársainkat.
A Kárpát medencében több millióan élnek a Megváltó Jézus Krisztus
ismerete nélkül, gyülekezeti közösség és reménység nélkül.
Magyar baptista testvéreink kisebb része diaszpórában, szétszórtságban
él. A szolgálatot szükségszerûen másként végzi. A gyülekezetek, mint
egy–egy sziget, menedéket kínálnak az óhazától távolra szakadt
honfitársainknak. Küldetésük nagyobb része a Krisztust követõ testvérek
gondozása, az üdvösség útjára talált testvérek célhoz segítése.
Természetesen a megtérésre hívás is feladatuk, a megtérendõk megtalálása
azonban a szétszórtságban nagyon nehéz. Imádkozunk értük, hogy
küldetésüket kitartóan, a kevesebb eredmény ellenére is hûséggel
végezhessék; mindaddig, amíg az adott helyen szükség van a magyar
nyelven hirdetett evangéliumra.
Az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetségbe gyülekezeteiben az élet jeleit
tapasztalhattuk az elmúlt esztendõben is. Két házasság kötésre, több
gyermekbemutatásra és három aranymenyegzõre is sor került. Bemerítési
istentiszteletet tarthatott a Melbourne-i, New York-i, Cleveland-i és Palm Bay-i
gyülekezet (utóbbi kétszer is). Diakónust avattunk Detroitban. A clevelandi
nõtestvérek kezdeményezésére és rendezésében jólsikerült nõi csendesnapokra
került sor áprilisban, Szommer Hajnalka vendégelõadó szolgálatával. A detroiti
gyülekezet száz éves jubileumát három ünnepi alkalom keretében tartotta meg.
A legjelentõsebb, szövetségünk egészét érintõ alkalom a Centennáriumi Ünnepség
volt, melyre a Chicagó közelében lévõ Billy Graham Centerben került sor több mint
400 résztvevõvel. A jubileumot megelõzõ 10 nap során Össz-Magyar Ifjúsági
Találkozót tartottunk a kanadai Ráma táborban. Mind a hat szövetségbõl volt
résztvevõ, legtöbb Magyarországról.
Külmisszionáriusunk, a Sierra Leonában munkálkodó Füredi Kamilla testvér
szolgálatának eredményeként az év tavaszán megkapták diplomáju/ kat az általa
indított Biblia Iskola elsõ végzõsei – 12 misszióra kész fiatal.
Két gyülekezetünkben Torontó és Melbourne jelenleg nincs lelkipásztor; a
torontóiak várják meghívott lelkipásztorukat, Püsök Dániel testvért.

Az elmúlt évben tapasztalt áldásokért hálát adunk és alázattal kérjük
Urunk segítségét és áldását az elõttünk álló idõszakra.
Kérjük, hogy áldja meg a
- 110 esztendõre visszatekintõ Clevedlandi Gyülekezetet
- Szövetségi alkalmainkat: évközi gyûlés, közgyûlés, nõi csendesnapok
- A lelkipásztorra váró gyülekezeteinket
- Lelkipásztorainkat és minden szolgálattevõt, hogy kitartással végezzék
megbízásukat
- Gyülekezeteink és a testvériség anyagi helyzetét; testvéreinket, akik
elveszítették a munkájukat, hogy az egyre súlyosabb gazdasági válság
ellenére reménységgel nézzenek a holnap felé.

