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Jakab Bálint testvéréknek vasárnap délelõtt elénekeltünk az
Istenáldjonmígviszontlátunk éneket.

“Elég neked az én kegyelmem, mert az én erõm
erõtlenség által ér célhoz.” Legszívesebben tehát az

erõtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje
lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik

erõtlenségekben, bántalmazásokban,
nyomorúságokban, üldöztetésekben és

szorongattatásokban; mert amikor erõtlen vagyok,
akkor vagyok erõs. 2 Kor 12:10-11

Már nagyon
sürgõs volt a
megjavítása. Az Úr
alkalmas idõt adott,
Béla bérbe vette a
képen látható darut
és Sándorral együtt
fölemelkedtek,
egyre magasabbra.
Emelj Uram, engem
feljebb, a
kéményünkhöz
közelebb...
énekelgettem,
miközben figyeltem a hatalmas súlyú daru kerekeit, hogy vajon szilárdan
állnak-e? A parkolónk alatt ugyanis egy régi, sérült lefolyóárok húzódik.
De nem folytatom, két hét múlva levetítem a képeket, amiket a munka
során készítettem. Köszönöm a testvéreknek, hogy szerdán imádkoztak
ezért a veszélyes munkáért. Az Úr megsegített bennünket és elvégezhettük
a kémény javítását, baleset nélkül. Köszönjük Sándor és Béla!



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Mikó Tibor
10:30 vasárnapi iskola - Fûr Béla
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Mindere elégséges kegyelem - 2 Kor 12:1-10

A délelõtti tisztelet után kóruspróba

D.U. 5:00 ISTENTISZTELET
Igehirdetés: Királyi menyegzõ - Mt 22:1-14 - Csuhai József

Közös énekeink: 43. Ó, míly kedves, ó, míly szép / 20. Nagyon
szeret engem Jézus! / 98. Isten kegyében nem tudom...

Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK

A MÚLT HÉTEN TÖRTÉNT
Jakab Bálint testvérék hétfõn újra nekivágtak a hosszú útnak és kedd

estére megérkeztek Boca Raton-i (Florida) otthonukba. Szerda reggel már
onnan telefonáltak, köszöntve a gyülekezetet. A hidegebb hónapokat ott
fogják tölteni. Mi is szeretettel gondolunk rájuk és a múlt vasárnap készült,
itt is látható képet küldjük nekik emlékül, vagy emlékeztetõül, hogy
visszavárjuk õket.

Levelet kaptunk a Beregszászi imaházvétellel kapcsolatban:
Kedves Herjeczki testvér és minden kedves testvérünk az óceán túlolda-

lán! Örömmel értesítünk benneteket, hogy Kárpátalján ismét piros betûs nap
november 7-e. Immáron nem a kommunisták forradalmát, hanem egy
kommunista pártszékház magyar baptista imaházzá válását ünnepelhetjük.
Annyi ateista szónoklat után ezen a különös helyen, - ha a felújításokkal
végzünk- Isten igéjét hírdethetjük majd MAGYARUL a volt Szovjetúnióban.
Köszönjük imádságaitokat és erõtökön felüli anyagi áldozatvállalásotokat.
Isten iránti hálávak gondoliunk Rátok.

Szeretettel a kárpátaljai magyar baptisták nevében: Varga Attila a Koino-
nia Alapítvány elnöke és Cidor Lajos a Koinonia Alapítvány Igazgatója

Szerdán reggel az imaház kéményünk megjavításához fogtunk. Folytatás
a hátsó oldalon.

Tegnap Veterans’ Day volt Amerikaszerte (az Elsõ Világháború befe-
jezésének évfordulóján – 1918. nov. 11.). Ma imádkozzunk azokért is, akik
most végeznek aktív katonai szolgálatot, s azért is, hogy mielõbb véget érjen a
háború, s hazajöhessenek, ha lehet, egészségesen.

sokszor idézett szavát,
az erõtlenség himnuszát?

Miért veszed zokon,
ha más
más módszerekkel
“messzebbre” jut?

Ne a nehéz úttal
s ne mások “sikerével” törõdj!
Érd be azzal,
hogy célhoz érsz!

Herjeczki Géza, 1983

November 7-e nem csak édesapám születésnapja, hanem Billy Graham-é
is. Róla szól ez a rövid elmélkedés, amit 7-én kaptam a crosswalk.com-tól.

He originally wanted to be a baseball player, but after attending a revival
meeting at age 16 his life changed. He has since addressed crowds around
the world and is unprecedented in having had friendships with U.S. Presi-
dents Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan,
Bush, Clinton and Bush. His name... Billy Graham, and he was born this
day, November 7, 1918. Upon receiving the Congressional Gold Medal in
1996, Billy Graham stated: “As we face a new millennium, I believe America
has gone a long way down the wrong road. We must turn around... If ever
we needed God’s help, it is now.”

A JÖVÕ HÉTEN ÉS AZUTÁN PEDIG EZEKRE SZÁMÍTHATUNK:
NEW YORK – a gyülekezet 100 éves jubileumát tartja, ifjúsági

találkozóval is egybekötve. Készen voltak az ottani testvérek arra, hogy
tõlünk is elutazik az a 11 személy, akit jeleztem. Végül is azonban sajnos
csak a lelkipásztor és a felesége utazik el az ünnepélyre. Szombaton
megyünk, szerdán 3-kor érünk majd vissza, még idejében az esti bibliaórára.

Itthon az istentiszteleteket megtartjuk, a szokott idõben.
HÁLAADÓNAPUNKAT két hét múlva, 26-án tartjuk. A hálaadónapi

céladakozást az épület biztosításra hirdetjük meg. A december 1-tõl kezdõdõ
egy évre ezúttal 2194 dollárt kell fizetnünk. (Kevesebbet, mint tavaly.)

NAGYSZALONTA 400 éves. December 10-én egy kis kiállítással mi is
megemlékezünk errõl az idei évfordulóról – s meghívjuk azokat, akik
Nagyszalontaiak, vagy érdekli õket ez az kiállítás.

Ma délután Csuhai József lelkipásztor lesz a vendégünk, feleségével dr.
Drenyovszki Zitával együtt. Elkiséri õket a vendéglátójuk, Rev. Ronald Seck
testvér, aki már járt korábban gyülekezetünkben. Szeretettel köszöntjük
õket! Csuhai testvér a Magyarországi Roma Misszió vezetõje. Korábban a
szentendrei, mégelõbb a szokolyai gyülekezet lelkipásztora volt. Az
igehirdetésen kívül missziójukról is beszámolót tart majd. Legyünk itt
mindannyian, hívjunk másokat is!

A tisztelet után szeretetvendégséget tartunk.

MONOLÓG
“Mert az én erõm erõtlenség által ér

célhoz.” ( 2Kor 12:9)

Miért veszed zokon,
hogy Ézsaiás igéit,
s Jeremiás gyötrelmeit
megérted?

Felejted tán
az apostol


