azért imádkoznak, hogy Freetown után az ország többi részében is el
tudjak kezdeni hasonló munkát.
Egy fényképpel együtt egy éneket is küldök, amit a múlt héten vettem
fel. A BBI hallgatók Krióul énekelnek, ez a nyelv egy kicsit hasonló az
angolhoz. Az ének szöveg: : “Le we tell’m thank’i. Tell’m thank’i
tell’m, tell Papa God thank’i. Fo wetin (H)e do, Wetin (H)e do for me, A
go tell’m thank’i, wetin (H)e do for we, we go tell’m thank’i. Tell’m
thank’i tell’m tell Papa God thank’i” (Mondjuk Néki: “Köszönöm”,
mondjuk Istennek, a Papának: “Köszönöm”. Azért, amit tesz értem,
mondom Neki: “Köszönöm”. Amit tesz értünk, mondjuk Neki:
“Köszönöm”. Ezzel az énekkel Mindnyájatoknak áldott Hálaadónapot
kivánok.Töltse be az Úr túláradó örömmel szivetek és a hálaadás
hozzon megújulást az életetekben.
Kérlek imádkozzatok a Makeni-i misszióért. Imádkozatok,
biztonságos utazásért és hogy semmi ne tünjön el a költözködéskor és
késõbb sem. Imádkozzatok, hogy minél elõbb be tudjam fejezni, amit a
háziúr nem csinált meg, és legyen erõm a Makeni-i BBI elõkészitéséhez.
Imádkozzatok, hogy az Úr õrizzen meg azokól, akik ki akarnak
használni, vagy tisztességtelen hasznot szeretnének húzni a
helyzetembõl.

Csuhai Józsefék és Herjeczkiék + A két születésnapos a lenti kép bal szélén.

Imádkozzatok nagy ébredésért Sierra Leonéban és abban az
országban ahol éltek. Nagyon elgondolkoztam azon, hogyan lehetséges
valahol Afrikában felvenni egy éneket és mindjárt szétküldeni a világ
négy égtájára. Ha egyszerû emberi lények létre tudnak hozni ilyen
(nekem) felfoghatatlan jelenséget, mennyivel inkább el tudja küldeni a
Mindenható az ébredés lelkét a föld minden sarkába, ha azt kérjük.
Üdvözlettel, Kamilla - Freetown, 2006. november 11.

BIBLIÁM
Amióta rátaláltam a legdrágább könyvre,
Istenre vágyó szívembe a boldogság jött be.
Mindennapi olvasmányom, megszólít naponta,
Béke árad a szívembe és az otthonomba.
Ha bûnt cselekszem, megítél, bûnbánatra késztet,
Megvilágítja, hogy Jézus eltörli a vétket.
Vezet, óv a keskeny úton, igazgat, tanácsol.
Nem járhatok már akárhogy, sem pedig akárhol.

“És ügyeljünk egymásra
a szeretetre és jócselekedetre való
felbuzdulás végett.” Zsid 10:24

A Bibliám jó iránytû, nehogy eltévedjek,
Hogy amikor idõm elfogy, elérjem a mennyet.
Gerzsenyi Sándor

2006. november 19.

DE:

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

érkezünk vissza. A szerda esti bibliaórán már itt leszünk. Imádkozzunk
köülcsönösen a detroiti és a new-yorki alkalmakért.

10:00 imaáhítat - Kovács József
10:30 vasárnapi iskola - id. Fûr Béla
11:00 istentisztelet - vezeti Pap Lajos
kórus
Igehirdetés - Zeffer Csaba

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.)

D.U. 5:00 ISTENTISZTELET

Vezeti Fûr Béla
Igét hirdet: id. Fûr Béla
vetített énekek és szolgálatok

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.
Füredi Kamilla misszioárius testvérnõ csütörtökön költözött az új
szolgálati helyére, a fõvárostól északra lévõ Makeni városba. A héten
érkezett ez a levele.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Szép vasárnapot adott az Úr a múlt héten. A délutáni alkalommal
Csuhai József magyarországi lelkipásztor, az otthoni cigánymisszió
vezetõje hirdetett igét és azután vetített képek segítségével beszámolt
misszió munkájukról.
Felesége, aki elkísérte két hetes amerikai útjára – ami éppen véget ért,
mert másnap indultak vissza – bizonyságtétellel kapcsolodott bele a
szolgálatba.
Vendéglátója, Rev. Ronald Seck is eljött néhány gyülekezeti taggal
együtt. Pastor Ron is szólt hozzánk, mégpedig arról, hogyan kapcsolódtak
ehhez a magyarországi cigánymisszióhoz és milyen további terveik
vannak ezen a téren.
Örültem annak, hogy elég szép számmal voltunk együtt. Megérintett
mindannyiunkat ez a különleges és nehéz misszió és szívesen támogattuk
azt a perselybe tett önkéntes adományainkkal. Köszönöm a
nõtestvéreknek, hogy szeretetvendégséget készítettek az alkalom után.
A szeretetvendégség során köszöntöttünk két születésnapost, akiknek
az elõzõ napon volt a születésnapjuk. Renner Jolánkának és a vendégek
közül Rev. Ronald Seck-nek. Az Úr tartsa meg õket egészségben, még
sokáig.
Szeretettel gondolunk Csuhai testvérékre és imádkozunk továbbra is
szolgálatukért.
Szeretettel köszöntjük közöttünk Zeffer Csabát, Nagyváradról. Csaba
testvéréknél, Jolánkáéknál lesz néhány napig. A szolgálatba is
bekapcsolódik a mai napon.
A lelkipásztor és felesége szombaton New Yorkba utazott, ahol részt
vesz a gyülekezet 100 éves jubileumára rendezett ünnepségeken. Hétfõn
és kedden pedig prédikátor csendesnapokra kerül sor. Szerdán délben

Hálaadónap Makeniben
Igen, egy néhány nap múlva költözöm és már az új missziós állomáson,
Makeniben fogom ünnepelni a Hálaadónapot. Bár nem az egész világon
állami ünnep a Hálaadónap, mint Amerikában november harmadik
csütörtökje, de sok gyülekezetben tartanak Hálaadó Napot ezekben az õszi
hónapokban. Sierra Leonéban több Hálaadónapot is tart ugyanaz a
gyülekezet, mert általában a Férfi- és Nõi körök, valamit az Ifjuság külön
Hálaadónapot tart.
Nem volt könnyû kivárni, mig Makeniben a lakás tulajdonos befejezte
a renoválást de egy kicsit türelmesebb lettem, amikor az Úr emlékeztett ,
hogy tavaly szintén voltak akadályok, amelyeket le kellett küzdenem,
mielõtt elkezdhettem volna a munkát Freetownban. Érdekes módon akkor
is a Hálaadó Nap volt a forduló pont. Arra az idõre tudtam befejezni a két
éves Biblia tanfolyammal kapcsolatos elõkészületeket és a Hálaadó Napot
követõ hétfõn kezdtük el a tanitás. Meglepõ volt, ahogy felfedeztem,
hogyan ajándékozott meg a ugyan ebben az idõben az Úr tavaly extra
áldással és hogyan készit újabbakat erre az évre is. “Nem fogyatkozik el
az Õ irgalmassága. Minden reggel meg-megújul…” (Sir 3:22b, 23a), és
minden évben. Méltó az Úr arra, hogy hálát adjunk Neki.
A freetowni hallgatók már elvégezték az elsõ évet. Most kezdték a
(nyári, illetve esõ nélküli) szünetet, majd az Új Év elején folytatják
tanulmányaikat. Nagyon felemelõ volt a bizonyágtételeiket hallgatni,
elmondták, hogyan segitette ez a tanfolyam õket az Úr szolgálatában.
Semmi reményük nem volt arra, hogy theológiai tanulmányokat kezdjenek
másutt. Volt aki azt mondta, az imádságai meghallgatásaként küldött
vissza az Úr Sierra Leonéba, hogy ezt a tanfolyamot újra kezdjem. Most

