Az imádságban állhatatosak legyetek!
Az Úr olyanokat is a szívünkre helyez néha, akik
nem tartoznak közvetlenül a gyülekezetünkhöz,
hiszen sem a szeretet, sem az imádság nincs helyhez
és időhöz kötve. A héten a legtöbbet talán Kulcsár Frankért imádkoztunk, s tegyük ezt továbbra is. Azokért is, akik – hála az Úrnak
- kicsit jobban vannak: Dr. Szenohradszki János, Vadász János,
Drescher Lajos és Weisz Péter testvérekért.
A torontói ifjúságira és a lelkipásztor beiktató istentiszteletre
jelentkezzünk, ha lehet még ma!
A kolorádói táborozásra – 2010. július 25 - augusztus 1. Mikó
Tibi gyűjti össze a felnőtt személyenkénti 25 dolláros előleget.
Részletesebben az EH-ban olvashatunk róla.

Új programmal készítettem ezt a bulletint. Egy kis türelmet kérek, még bele kell jönnöm.
A Nöi Csendesnapok résztvevői, középen a meghívott előadóval: Bálint Ibolya testvérnővel. A 12 detroiti közül 8-at látok az
Enikő készítette képen.

NAPTÁR
Október 9-11 Ifjúsági találkozó Torontóban
Október 11-én Püsök Dániel lelkipásztor beiktatása
Torontóban
Október 19-21. Össz-magyar lelkipásztor házaspárok
találkozója a Nagyvárad közelében lévő Félix fürdőn.

Embernek fia! vajon megélednek-é ezek a tetemek?
és mondék: Uram Isten, te tudod! (Ez 37,3)
He asked me, “Son of man, can these bones live?”
I said, “O Sovereign LORD, you alone know.”
2009. szeptember 20.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10.00 imaáhítat - Mikó Tibor
10.30 vasárnapi iskola - Pap Enikő
11.00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Guest speaker: Rev. Carlos Lease, Language Leader, Baptist State Convention of Michigan
A délelőtti tisztelet után gyülekezeti órát tartunk
Délután 6.00 istentisztelet
igehirdetés: Harcunk természete - Ef 6,12; 4,17-24
Beszámoló a női csendesnapokról
Közös énekeink: 3. Nagy Isten, mi dicsérünk / 261. Jézusról
vágyok még tudni / 89. Éltem átadom!
Délután vetített énekeket éneklünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK

Szeretettel köszöntjük közöttünk a Déli Baptista Szövetség Michigani Convenciója nyelvi osztájának vezetőjét, Carlos Lease testvért.
We welcom among us the Rev. Carlos Lease, Language Leader of
the Baptist State Convention (SBC). This is the first time he visits
with us in his new position. We remember his predecessors, the
Revs. Breg, Fairbanks and Sedeca. Pastor Lease will preach to us
this morning, in English. He could preach also in Spanish, but that
would be even more complicated to us – except the Jacobs.
Vasárnap este későn hazaérkeztek a nőtestvérek a pennsilvaniai
női csendesnapokról. Egyet-mást már hallottunk tőlük – hogy pl.
„megérte” és hogy mindannyian örülnek, hogy ott voltak és sokat
tanultak az előadásokból. Ma este azonban ennél többet is megtudunk, ugyanis fényképekkel is illusztrált beszámolót hallunk majd
tőlük. Mindannyian mondanak majd valamit, legalább is azt remélem.

Kettővel többen érkeztek
haza, mint ahányan elmentek.
Sikerrel járt ugyanis az a
próbálkozásunk, hogy a még
otthonról sokak által ismert
vendég testvéreket, Bálint Pált
és Ibolyát legalább egy
gyülekezeti alkalomra mi is
meghívjuk.
A szerdai bibliaórát hétfőre előrehoztuk és mindannyian részt vettünk az esti alkalmon. Még vendégeket is hívtunk, így talán nem volt
olyan kicsi a nagy Kolozsvári Gyülekezet mellett a miénk. Mindkét
vendégünk szolgált: Ibolya a női csendesnapokról és a kolozsvári
szolgálatukról szólt, Bálint testvér pedig igehirdetésében Illés próféta
egyik története alapján a lelki krízisekről tanított. A két szolgálat
között a kórusunk énekelt.
Az istentisztelet utáni szeretetvendégség lehetőséget adott arra,
hogy személyesen is szót váltsunk messziről érkezett vendégeinkkel.
Köszönjük szolgálataikat. A hét további napjait Chicagóban törtötték
testvéreink és a mai napon ott szolgálnak. Egyúttal örülök a mi
testvéreink vendéglátó szeretetének is.
Sebestyén Mihály (1949-2009)
Az esti prédikáció után imádkoztunk az egyik
legnagyobb krízis helyzetbe jutott családért,
ahonnan teljesen váratlanul elszólította az Úr
Terike férjét. Az Úr vigasztalásáért imádkoztunk,
s néhányan át is mentek Clevelandba, a
temetésre. Barnáéknak és Tiboréknak is
részvétünket kívánjuk. Mihály nagybátyja volt a már ugyancsak az
Úrhoz költözött Bancsov Adélnak.

