Hírek a tengeren túlról
Hála az Úrnak, eddig még minden nagyjából úgy történt, ahogyan
terveztük. Nem volt akadály az utazásainkban. Létrejöttek azok a testvéri
találkozók, gyülekezet látogatások, amikre szerettünk volna sort keríteni.
Most itt csak egy találkozóról: Szerdán került sor a MABAVISZ
tanácsülésére, Budapesten, az egyház központjában. Minden tagszövetség
elküldte képviselõit. Az idõ ilyenkor mindig rövidebb, mint szeretnénk, de
azért hála az Úrnak a fontosabb dolgainkat megbeszélhettük. A leglényegesebb meg egyébként is az, hogy megbízó Urunk jelenlétében munkáljuk a
testvéri egységet, amire a világ sor részére szétszóródott magyar baptistáknak
szüksége is van.
Pénteken Debrecenben veszek rész egy missziós konferencián, szombaton
átmegyünk Kárpátaljára, s ott keressük fel a magyar baptista testvéreket. A
találkozásig is, szeretettel köszöntünk benneteket, köszönjük imádságaitokat.

Herjeczki testvérék a Magyar Baptisták Világszövetsége Tanácsülésére
utaztak. Szerdán érkeznek vissza. Ha az Úr is úgy akarja, akkor a szerda esti 7
órai bibliaórán már itt lesznek a gyülekezetben.

Az elmúlt hét végén és a mai napon Alhambrában Ifjúsági Találkozót tart
szövetségünk ifjúsága. Szeretettel gondolunk rájuk és imádkozunk a mai
napon is értük. Legyen áldás a szolgálatokon, a fiatalok minden közös
alkalmán. Az Úr oltalmába ajánljuk õket utazásaik során is. Szeretettel
gondolunk az alhambrai testvéreinkre - Novák József lelkipásztor testvérrel az
élen, sok erõt kívánva nekik a találkozó lebonyolításához.
Enikõéktõl fényképes beszámolót várunk majd.

Áldott, megértett, új erõt adó pünkösdöt kívánunk mindenkinek, aki eljött
közénk ezen a szép napon!
Köszöntjük vendégeinket. Lehet, hogy közöttünk lesz ma délelõtt Stuttgartból Seidel Alexander (Szász Sándor) testvér, a Vetés és Aratás szerkesztõje.
Ha így van, szeretettel köszöntjük õt is és többi kedves vendégeinket.

GYÜLEKEZETI HÍREK

igehirdetés: id. Fûr Béla

D.U. 6:00 PÜNKÖSDI ISTENTISZTELET
Pünkösdi szolgálatok

10:00 imaáhítat - Bencze Ákos
10:30 vasárnapi iskola - Pap Lajos
11:00 PÜNKÖSDI istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Mikó Tibor

DE:

PÜNKÖSDI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ ALHAMBRBAN
Szeretettel gondolunk fiataljainkra, imádkozunk a
Találkozó áldásaiért!

Oldj fel, küldj el, tölts el tûzzel!

Isten élõ Lelke jöjj, áldva szállj le ránk!
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