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IRODALMI NAP
November második vasárnapja hagyományosan Irodalmi Nap a
szövetségünk gyülekezeteiben. Eredeti célja az volt ennek a
napnak, hogy felhívja a figyelmet a szövetségi lapra, az Evangéliumi Hírnökre. Többek között lehetõséget ad egy ilyen nap arra,
hogy elõfizessenek rá a testvérek és fõleg, hogy támogassák
anyagilag a lap megjelenését.
Tulajdonképpen ma is ugyanúgy szükség van erre a kettõre is.
Vagyis, hogy elõfizetõket találjunk a lapra, hiszen
elõfizetõk nélkül nem létezik újság. Az
elõfizetõk nem csak az elõállítási
költségekhez járulnak hozzá.
Elõfizetésével minden egyes olvasó
azt adja a szerkesztõ és a szövetségi
vezetõk tudtára, hogy szereti a lapot
és kívánja annak további
megjelenését.
Bizonyára észrevette már a kedves olvasó, hogy a szerkesztõjük
nem túl gyakran idéz levelekbõl, melyek a lapot méltatják, vagy
elmarasztalják. Pedig lehet, hogy hasznos lenne.
Náha eljut hozzám is egy-egy levél a subscription manager
(elõfizetéseket bonyolító) testvérhez érkezettek közül. A bátorító
levelek és a rendszeresen és pontosan érkezõ évenkénti
megújítások és az új elõfizetések megelevenítik, bátorítják a lap
munkatársait: Fûr Béla lapkezelõt, aki feleségével, Anikóval
együtt végzi ezt a munkát és a szerkesztõt, Herjeczki Gézát.
Szomorkodunk, amikor egy-egy idõs testvér halála után nincs a
családban senki, aki átvenné, folytatná az elõfizetést.
Szomorkodunk, amikor valaki pl. azzal mondja le az elõfizetését,
hogy nincs ideje
elolvasni. Testvéri
1-734-284-7107 ...
módon haragszunk
Kedves Fûr testvér!
olyankor, amikor a
Megváltozott
postás visszahozza a
a címünk!
lapokat, hogy
elköltözött, vagy
nem közvetíthetõ a
lap - mert ilyenkor 70 centet fizetünk minden visszahozott lapra.
Milyen egyszerû lenne, gondoljuk, egy telefonhívással, vagy egy
levelezõlapon értesíteni a lapkezelõt a címváltozásról.

Nos, ha leszámítjuk a szubjektív szomorkodást,
meg az örömöt, akkor megmarad az a tény, hogy
minden elõfizetés egy-egy szavazat a lap mellett.
Itt, Amerikában, különösen is novemberben jól
tudjuk, hogy minden szavazat számít.
Ha vannak elõfizetõk, miért kell akkor még
támogatni is a lapot, kérdezik idõnként testvéreink. Az elõfizetésekbõl soha nem lehetett elõállítani az Evangéliumi
Hírnököt. Sem 1908-ban, sem 1958-ban, sem ma. De nem létezik
olyan etnik újság, amelyik nem szorul anyagi támogatásra. Az
alacsony példányszám az egyik oka annak, hogy támogatni kell a
lapot. Ezen sokat nem tudunk változtatni, hiszen lapunkat az
Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetséghez tartozó gyülekezetek
számára adjuk ki. Ez pedig egy meghatározott, nem túl nagy kör.
Magyarországi és erdélyi olvasóink bõvíthetik még ezt a kört, de
onnan kevesen vannak tényleges elõfizetõk, többségük ajándék
példányt kap. Természetesen annak is örülünk, hogy egyáltalán
érdeklõdõ figyelemmel várják, olvassák lapunkat az óhazában is.
Egy másik oka a támogatás szükségességének a postai árak
folyamatos emelkedése.
Most értem oda, hogy arról írjak, hogy miért adjuk ki az
Evangéliumi Hírnököt, hogy mi a célja, küldetése?
Az Evangélium, az örömhír terjesztése a legelsõ feladatunk. Az evangélium terjesztése idõhöz,
helyhez és nyelvhez kötõdik. Azért adunk ki magyar baptista újságot
Amerikában 2005-ben is, mert szövetségünk magyar baptista
gyülekezetekbõl áll, ahol nagyobbrészt anyanyelvünkön folyik a
szolgálat. Gyülekezeteink összetartozását is
munkálja lapunk. Közös feladataink és lehetõségeink,
közös gondjaink és örömeink szólalnak meg ezeken az oldalakon és
kötnek össze bennünket a közös könyörgésre, vagy segítségnyújtásra.
Az Evangéliumi Hírnök minden magyar baptista
testvérünk lapja is egyúttal, bárhol is éljenek olvasóink.
Természetesen elsõsorban a szétszórtságban élõ magyarságra
gondolunk, azután a Magyarország határain kívül szorult magyarokra, de az óhazában élõkre is. Ma már bizonyos értelemben nem
léteznek a határok. New York, Melbourne, Szabadka, Nagyvárad,
Budapest - ugyanazon a földgolyón helyezkedik el, ugyanolyan
gyorsan elérhetõ e-mailen és telefonon mindenki, legföljebb a
repülõgép útja hosszabb, vagy rövidebb (és fõleg drágább). Akivel
akarunk kapcsolatot tarthatunk - testvérek lehetünk és vagyunk is.

Betegeink (“Sebeivel gyógyulánk meg” És 53:5)
A héten id. Fûr Béla testvér járta meg -elõször életében- a kórházat.
Örülünk, hogy már itt van közöttünk: Az Úr oltalmát kérjük Fûr testvérre. És
most méginkább feleségére, Paula nénire, aki holnap reggel mûtétre megy.
Egy különleges “elem cserére” van szüksége ami az egyenletes
szívmûködéséhez fontos. Hétfõn délelõtt mindannyian álljunk az Úr elõtt a
testvérnõért.
Csicsák testvér, Korpás testvérnõ és Karner testvérnõ szintén legyen az
imalistánkon.
Ma Chicagóban bemerítési ünnepély van. Örülünk az örülõkkel!
Ma az Irodalmi Nap kapcsán az Evangéliumi Hírnök kiadásaira gyûjtünk.
Jövõ vasárnap hálaadónapot tartunk.
Pacsai testvér kocsijára még mindig keressük a vevõt. Ki tud segíteni?

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhitat - Pap Lajos
10:30 vasárnapi iskola - Herjeczki Géza
11:00 istentisztelet
kórus

Igehirdetés: Készen legyetek megfelelni! - 1Péter 3:15

Heti énekünk: Ne félj, csak higgy, remélj!
Délután 5:00 Istentisztelet
Igehirdetés: Szomorúan, vagy / és örömmel - 38. Zsoltár

FÓKUSZBAN - AZ ÚRVACSORA
Mi az az úrvacsora?
Egy jelképes cselekedet - Jézus Krisztus gyülekezeteiben.

Közös énekeink: 121. Hírdessétek hangos szóval / 294. A békehírnök
lába ó / 186. Halljátok az örömhírt, Õ segít, Õ segít!
Délután vetített énekeket énekelünk

Ki alapította?
Jézus Krisztus, az u.n. “utolsó vacsorán.”
Mit jelent?
Az új szövetség jele.
Jézus Krisztus helyettes áldozata révén és árán szövetségünk van az
Atyával, békességünk az Istennel.
Legfontosabb igék az úrvacsorával kapcsolatban:
Az úrvacsora szereztetése: Mt 26:17-29, Mk 14:12-25, Lk 22:7-23, 1Kor
11:23-26
Kapcsolata a páskavacsorával?
János: Imé, az Isten báránya (Jn 1:36)
Pál: A mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk (1Kor 5:7)
Jeremiás: eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök...
(Jer 31:31-34)
Jézus: Ez az én testem, mely tiérettetek megtöretik... (vagyis nem a páskára
utal a kezébe vett kenyér, hanem elõre mutat az Õ halálára). Ezt cselekedjétek
az én emlékezetemre (vagyis nem az egyiptomi szabadulásra).
Ki úrvacsorázhat?
Az, aki Krisztus áldozatát személyesen elfogadta.
Aki megpróbálta magát, búnbánatot tartott.
Aki méltatlanul veszi magához? Itéletet vesz magához.
(Nem szükséges nekünk kizárni az ilyeneket. Júdás is ott volt.)
(A szerda esti bibliaóránk gondolatmenete.)

Mert minden test olyan, mint a fû,
és az embernek minden dicsõsége olyan,
mint a fû virága. Megszárad a fû, és virága elhull:
De az Úr beszéde megmarad örökké. (1Péter 1:24-25)
GYüLEKEZETI HÍREK
A mára hirdetett elöljáróságit és nõi órát két hét múlva fogjuk
megtartani.
Utazunk (“Útban vagyok én testvérim... egyenlõre még nem Kánaánba.)
Jakab Bálint testvérék kedden keltek útra és utaztak el Floridába.
Megérkeztek és szeretettel köszöntik a gyülekezetet.
Pap Enikõ e-mailen is köszönti a testvéreket. Szerdán érkezik haza,
szeretettel várjuk.
Juhász Sándor testvér újra a Táborba készül a hét második felében,
vagy végén. Ha valaki csatlakozni tud hozzá, vagy éppen vezetni, jól
jönne. Az ablakokat fogja betenni az új, épülõ étkezõben. Délután vetítünk
néhány képet a múlt heti munkáról. (Új fényképészünk: Ildikó.)
Herjeczki Dávid a hét végén Californiába költözik, Los Angelesbe.
Hiányozni fogsz, Dávid! Várunk vissza (ha máshogy nem, látogatóba).

