Ismered az imaházunkat?
4 kis részlet az imaházunkban készült fénykép felvételekbõl.
Felismered mit ábrázol és hol készült?

Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felõl;
mert a holnap majd aggodalmaskodik
a maga dolgai felõl. Elég minden napnak
a maga baja. Mt 6,34
NAPTÁR
November 22. Hálaadónap - gyûjtés az imaház biztosítására
December 13-án (nem 6-án!) 5 órakor zenei ünnepély!

2009. november 15.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Kovács József
10:30 vasárnapi iskola - Pap Enikõ
11:00 istentisztelet
kórus

Vasárnapi
iskolásaink az
aranymondást
mondják el a
tisztelet elõtt.

Igehirdetés: Istentõl kapott mérce - 2Kor 10,12-18
A tisztelet után kóruspróba

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Az imádság fegyvere - Ef 6,18-20
Közös énekeink: 163. Aki akar, jöjjön! / 212. Ó, boldog nap!
99. Mióta szívem Jézusé
Délután vetített énekeket énekelünk.

Ime mi
üdvözlünk...
Énekeltük a
múlt vasárnap
is, ezúttal
Pap Marika
születésnapján.

GYÜLEKEZETI HÍREK
A múlt vasárnap az elöljárósági órán többek között megbeszéltük az év
végi, év eleji ünnepeinket, összejöveteli rendünket. A szolgálati
beosztásból is kitûnik ez a rend. Készüljünk imádságos szível az
ünnepekre, hiszen az áldást a várakozó, nyitott szívû ember tudja átvenni
az Úrtól. Áldásaira elsõször is nekünk van szükségünk. S bár anyagi
természetû gondjaink is vannak – pl. munkahely kérdés (Detroitban a
munkanélküliség 30% fölött van!), tudjuk, hogy az anyagi javakon túl
lelki értékekre, ajándékokra is szükségünk van. Kérjük hittel, s várjuk
reménységgel.
Jakab Bálint testvérék tegnap elindultak Floridába, Boca
Ratonba; ott töltik majd a következõ hónapokat. Florida,
South Carolina, North Carolina, Tennessee, Kansas, California, észak Michigan – milyen sok felé eljutunk az
imádság szárnyán, amikor testvéreinkért imádkozunk –
gondolom minden nap, de a hétfõi imanapokon
mindenesetre! Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban
hálaadással, mondja az apostol (Kol 4,2).
Krisztínától kaptam levelet tegnap, Bogdán Zoltántól és Rózsikától a
múlt héten – szeretettel köszöntik a gyülekezetet.

koradélutáni órákban tartjuk meg. Készítsük el hálaáldozatunkat is, elõre,
ahogy az apostol mondja, hogy az ne ragadomány legyen, hanem szívbõl
és tudatos döntésbõl fakadjon (családi, de legalább is férj és feleség közös
döntésén alapuljon). Errõl a héten olvastunk az Áhítat igéi között (2 Korintus 9,5-8). Azt is olvastuk ott, hogy aki szûken vet, szûken is arat, meg azt
is, hogy az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy ... bõségben legyetek. A hálaadó napi áldozatunkat az imaház
biztosítására fogjuk fordítani, ami december elsején esedékes, ára $2160.

Jövõ vasárnap tartjuk a hálaadónapot. A délelõtti tisztelet után közös
ebéden veszünk részt, majd az esti istentiszteletet elõre hozzuk, s a

Az adventi zenei ünnepélyünket december 6-ról 13-ra halasztottuk.
Délután 5-kor fogunk kezdeni. Hívjuk el, akit csak tudunk!

