Közös énekeink:
Az egyháznak csak Jézus a fundamentuma, / A szent

Igére épült Fel lelki temploma. / Leszállt a mennybõl hívni És eljegyezni
õt, / Megváltva drága vérén A váltságban hivõt.
2. Kihívott minden népbõl Egy lelki népet itt, / Kit egy Úr egy
keresztség És egy hit egyesít. / Csak egy neved magasztal, Csak egy cél
vonja õt, / És egy terített asztal Ád néki új erõt.
3. Sok bajban, küzdelemben Meghajszolt, megvetett, / De szent
megújulásért És békéért eped; / Míg látomása egykor Dicsõn beteljesül,
S a gyõzedelmes egyház Urával egyesül. EHH 56.

Adjátok a szent Bibliát kezembe! Ez ád vigaszt a gond és
baj között, / Nincs vész, mely égi szent fényét elfedje, Mióta Jézus értünk
földre jött. A Bibliának hadd ragyogjon fénye, A szûk kapun át minket ez vezet, Az Úr iránt ez indít tiszteletre, Ígéret, törvény és a
szeretet.
2. Adjátok a szent Bibliát kezembe! A fáradt vándort ez enyhíti meg.
Gyógyító ír ez bármilyen sebekre, Ez szüntet kínt, ez gyógyít beteget.
A Bibliának...
3. Adjátok a szent Bibliát kezembe! Abban találom Jézus életét,
Ki értem adta önmagát keresztre, S aki legyõzte lelkem ellenét.
A Bibliának...
4. Adjátok a szent Bibliát kezembe! Mely megmutatja a legjobb Atyát,
Ki engem bûnöst méltat kegyelemre, S ki értem adta egyszülött Fiát!
A Bibliának... EHH 9.
Isten szava terjedj szét, Áraszd el a föld színét, / Hogy
mindenütt minden nép Ismerje meg mielébb!
2. Atyánk teremtõ szavát Minden ember hallja hát! / Bûnbõl adjon
gyógyulást, Küzdõknek támogatást!
3. Hirdesd Jézus kegyelmét, Ki a világ bûnterhét / Golgotára fölvitte,
Hogy a lelkünk megmentse!
4. A Szentlélek erejét Sugározzad szereszét! / Õ gyengéden gyámolít,
Jó szándékban bátorít.
5. Életige, fény, erõ, Minden nép közt törj elõ! / Ragyogtasd az üdv
jelét, Döntsd meg a bûn éjjelét!
6. Aratásra érett már A fehérlõ láthatár. / Isten szava terjedj szét,
Nyerd meg minden nép szívét! EHH 317.
NAPTÁR
November 22. Hálaadónap - gyûjtés az imaház biztosítására
December 6. Zenei ünnepély

2009. november 1.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Pap Lajos
11:00 úrvacsorai istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Nem a láthatókra nézünk - 2 Kor 4,16 - 5,10
A tisztelet után kóruspróbát tartunk

Délután 6:00 Reformációs közös istentisztelet
Közös énekeink: 121. Hirdessétek hangos szóval / 29. Hol
Jézus Úr, az éjszakát / 64. Aki nékem megnyiltál / 39. Áldott
legyen a frigy

Szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket,
mindazokat, akik eljöttek, hogy a közösen szervezett
reformációs istentiszteleten részt vegyenek.
Örülök annak, hogy mind a három magyar protestáns gyülekezet
testvérisége részt vállalt a szolgálatokból. Áldja meg az Úr az igét, a
prózai és az énekes szolgálatainkat.

GYÜLEKEZETI HÍREK
A múlt hét végét Béláék Enikõéknél töltötték, s így néhány napig együtt
lehettek édesanyjával. Paula néni kicsit jobban van, szeretettel köszönti a
gyülekezetet, ugyancsak Enikõék is.
Szeretettel és imádsággal gondolunk Korpás Magdolna és Karner Mary
testvérnõkre, s a távolabbiakra is: Drescher Lajos, Vadász János, dr.
Szenohradszki János, Weisz Péter és Kulcsár Frank testvérekre.
Az idei hálaadónapi gyüjtésünk összegével - a korábbi évekhez hasonlóan - a gyülekezetünk épületeinek biztosítását szeretnénk kifizetni a
következõ évre. Várhatóan most is kétezer dollár fölött lesz valamivel ez
az összeg. Tudom, hogy a gazdaságilag nehezebb idõszak családjainkat és
gyülekezetünket is érinti. Annál inkább szükséges, hogy hálásak legyünk
az Úrnak a megtartásért és segítségért, amiben részesít bennünket. Az
október hónapot hiánnyal zártuk, de a novemberi és a decemberi felõl jobb
reménységünk van. Az Úr meg szokta áldani a keveset és a hûséget.
A jövõ évi Kolorádói táborozásra Mikó Tibornál jelentkezzen, aki részt
kíván venni azon. A személyenkénti 25 dollár elõleget is õ gyüjti össze.
Remélem, hogy ma hajnalban mindenki átállította az
óráját és nem érkezett egy órával korábban az imaórára.
Korán, vagy késõn? Az Egyiptomban májusban feladott lapunk a héten megérkezett. Faliújságra teszem.

REFORMÁCIÓ 2009.
AZ ISTENTISZTELET SORRENDJE
Kezdõ közös éneklés - vetített énekek után:
Az egyháznak csak Jézus a fundamentuma EHH56
Kezdõ imádság, bevezetõ szavak - Herjeczki Géza helyi lp.
Szolgálatok a Református Egyház részérõl
A református énekkar énekel
Vers / bizonyságtétel
Szolgálatok a Pünkösdi Gyülekezet részérõl
Igei bizonyságtétel: Kerekes Tibor lelkipásztor
A pünkösdi kórus énekel
Ifjúsági ének: Anna, Rebeka, Annamária, Róbert
A baptista kórus énekel
Még egy reformációt (Boros Gergely verse) - Pap Eunika
A baptista kórus énekel
A fordító (Reményik Sándor verse) - Herjeczki Éva
Közös ének: Adjátok a szent Bibliát kezembe! EHH9
(perselyezés)
Igehirdetés
igét hirdet: Nt. Varga Ferenc református lelkipásztor
imádság
Záró közös ének: Isten szava terjedj szét! EHH317
Áldás
Az ének-zenei szolgálatokat a két gyülekezet karnagya:
Timothy Loszewski és Fûr Béla vezeti.
Az istentisztelet utáni szeretetvendégségre mindenkit
szeretettel hívunk.

