NÉPEDRE VÁRVA
vajon eljön-e
megjön-e néped
meghallgatni Igédet
vajon megtelik-é imaházunk
vajon várja-e néped a Jóhírt
várja-e
készül-e Hozzád
hallgat-e majd Rád
hallgat-e szómra
érti-e majd amit néki
szent Igédben üzensz
s vajon indul-e
megpróbálja-e tenni
véghezvinni beszéded
változtat-e majd valamit
rajtunk Igéd
1972, Tiszaluc

Imádkozunk Mónikáért újabb missziós vállakozása alkalmából. Az
interneten a Vision Beyond Borders oldalain többek között ezt találtam
a mostani utazással kapcsolatban:
SE Asia - These trips involve a little bit of everything… Bible delivery, seed distribution, taking in hand wind tape players and clothes,
evangelism, prayer walking, working with orphanages… you name it.
Visits would normally include Nepal, Vietnam, China, Laos, and possibly Myanmar. If you would like to get a taste of many different cultures
and languages, not to mention ministry, this trip is for you.

Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem
hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felõl nem
hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?
Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek?
Róma 10:14-15

IRODALMI NAP

Az 1, 2, 3 dolláros dobozból vásárolt könyvek árát az irodalmi napi
gyüjtésünkhez csatoljuk. (Ilyen olcsón talán még soha nem vásárolt
könyvet!)

2007. november 18.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - id. Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Pap Lajos
11:00 istentisztelet
Kórus
Igehirdetés: Isten ismeri a választottakat - Jer 1:1-10
A délelõtti tisztelet után énekórát tartunk

DU:

6:00 ISTENTISZTELET

Igehirdetés: A Seregek Urának követe - Mal 2:1-9
Közös énekeink: 65. A megnyitott Szent Biblia / 305. Az üdv
szava átvonul tengeren és szárazon / 81. Minden szerinted legyen
Uram! Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK
HÁLAADÓNAPUNK a jövõ vasárnap lesz. A korábbi terveinket a
múlt vasárnap megváltoztattuk és nem a nemzeti hálaadónap elõtt, hanem
ebben az évben utána tartjuk meg a gyülekezeti hálaadónapunkat.
Remélem senkinek nem okozunk ezzel gondot. A 25-i hálaadónapunkon
a délelõtti tisztelet után közös ebédet tartunk, majd koradélutáni
istentiszteleten folytatjuk a hálaadást.
Az idõpontot ugyan megváltoztattuk, de a hálaadónapi gyûjtésünk
célja megmaradt az imaházunk épületbiztosítása, aminek egy évi ára
2545 dollár. Azt szeretnénk, hogyha ezt az összeget össze tudnánk
gyûjteni a hálaadónapunkon.
IRODALMI NAPOT tartunk a mai napon. Ennek meghirdetésérõl az
Evangéliumi Hírnökben is megfeledkeztem az idén. Kulcsár testvér a
múlt szombaton emlékeztetett bennünket erre a napra, amit hagyományosan novemberben szoktunk megtartani. Mit teszünk az idei, elõre meg
se hirdetett Irodalmi Napon?
- Hálát adunk az irodalmi kiadványainkért, elsõsorban a mi
lapunkért, a 2008-ban 100-dik évébe lépõ Evangéliumi Hírnökért.
Számba vesszük a többi magyar baptista lapot is: Békehírnök, Szeretet,
Mustármag, Üdvüzenet, Szolgatárs stb.
- Elgondolkodunk azon, hogy mi a célja ezeknek a lapoknak, s hogy
betölti-e pl. az Evangéliumi Hírnök a küldetését?
- Amennyiben fontosnak találjuk a lap megjelentetését, gondunk lesz
arra, hogy elõfizessünk rá, hiszen a megjelentetés egyik feltétele, hogy
legyenek elõfizetõi a lapnak. Az esetleg lejárt elõfizetéseket rendezhetjük ezen a napon (nekünk a legkönnyebb, hiszen a lapkezelõ testvérek is

itt vannak: Béla és Anikó). Rokonainknak is elõfizethetünk, vagy
megújíthatjuk az elõfizetést a számukra.
- Támogathatjuk a lapot az elõfizetésünktõl függetlenül is. Örülök
annak, hogy a Baráti Kör tagjai között több detroiti testvér is van. Ezt is
lehet rendezni ma, vagy csatlakozni is lehet még e körhöz.
- Gyülekezetileg is lehet támogatni a lapot. A mai napi perselypénzt,
vagy az erre a célra megjelölt adakozásokat elküldjük a Szövetségünk
irodalmi kiadásaira.
- Irodalmi napunkon a Bibliakiadásokra is gondolunk, azokért is
hálát adunk. A magyar nyelvû bibliakiadásokat számbavesszük és
gondolunk arra is, hogy vannak még mindig olyan országok, ahol nehéz
Bibliához jutni. Ma különösen is gondolunk erre, hiszen Mikó Mónika a
jövõ héten egy olyan missziós útra indul, aminek az egyik célja
Bibliaterjesztés lesz, egy távolkeleti országban, talán Nepálban.
- Egyéb keresztyén könyvekrõl is szót váltunk ezen a napon, sõt, aki
akar vásárolhat is a meglévõ készletünkbõl. Aki a mai napon az 1, 2 és 3
dolláros dobozból vásárol, annak az összegét az irodalmi napi perselypénzhez csatoljuk.
Levelet kaptunk
Örömteli és áldott alkalom volt az, hogy együtt ünnepelhettük pár hete
a Reformáció 490-dik évfordulóját. Hálás szívvel köszönjük az alkalmat
követõ szeretetvendégséget.
Én pedig személyesen kívánom ezúttal megköszönni azt, hogy jóllehet
nem vagyok a gyülekezet pásztora, mégis rólam is megemlékeztek „Pastor’s Appreciation” alkalmából. Igazán megható volt és szívbõl köszönöm
az ajándékot is.
A gyülekezet lelkipásztorára és valamennyi tagjára, életükre és buzgó
szolgálatukra Urunk gazdag áldását kérem szüntelen imádságaimban.
Testvéri szeretettel: Varga Ferenc (11/13/07)
Köszönjük a szép levelet. Imádkozzunk egymásért továbbra is.
URAM TESTVÉREIMÉRT ÁLDLAK
Anna Koren testvérn? (Pacsai testvér húga) is szeretettel köszönti a
gyülekezetet. Nem régen volt Pacsai testvér halálának második
évfordulója. Szeretettel emlékezünk rá.
Jakab Bálint, Maggie és Magduska a hét elején elutaztak Floridába,
hogy a telet ottani otthonukban töltsék. Telefonon hívtak: megérkeztek
szerencsésen és mindenkit sok szeretettel üdvözölnek.
Imádkozzunk Korpás Magdolna testvérn?ért, aki gyengélkedett a
héten.
Kedden este 7 órakor a Lincoln Parki lelkipásztorok szervezésében
Melvindale-i Faith Christian Assembly-ben (25201 Outer Dr) közös
hálaadó istentiszteletet tartanak, amire levélben mindenkit meghívtak.
Akinek lehetõsége van rá, vegyen részt ezen az alkalmon.

