
2005. szeptember 25.

Jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve

és én megnyugvást adok nektek.
(Mt 11:28 új ford.)

Szeptemberi igevers (tanuljuk meg kívülrõl)

Jézusom követlek vídám szívvel,
/ Mert megmentéd lelkem szent véreddel.

A véred megmosott, mely értem folyt, / Szavad, mely énértem szólt.
KAR: Hirdesse minden: Jézus az Élet, Jézus a Béke örökké.
Zengjen az ének, dics Szent Nevének, Ezt zengje hát minden szív.

2. Örökre hirdetem szereteted, Mellyel a bûnöst te megmentetted.
Hirdetem a véred, mely értem folyt, Szavad, mely énértem szólt. KAR

3. Ajakim, ha egyszer elnémúlnak, E Földön senkihez már nem szólnak,
Öltöztess fel engem hófehérbe, Dicsérlek fent örökre. KAR

A hét éneke (meghosszabbítva) (minden nap énekeljük el, egyszer legalább).

Korábbi heti énekeink:
Szeretlek Jézusom, tudom, enyém vagy / Úton vagyok én testvérim...

(történelmi -fõleg az amerikai elnökök életérõl- és sport -Ohio State-) egyet
mindenki vehet - emlékül. A másodikért pedig az ott elhelyezett perselybe lehet
adományt tenni, amit ugyancsak az említett célra küldünk el.

Az Úr a pásztorom, jó pásztor Õ!
Nyájával arra jár, amerre várva vár,
A forrás hûs vize, a zöld mezõ.

Jézus megtalált és h� ölébe vett,
Eltörölte b�neimet,
Most szabad vagyok, az élet az enyém,
Jézusban örökké élet én.

Ó, mily öröm, ó mily nagy kegyelem,
megmosott Jézusom szent vérében,
Jézus megtalált és h� ölébe vett,
eltörölte b�neimet.

Ha Õ a pásztorom,
semmi se bánt,

Törõdik én velem,
vigyáz rám szüntelen,

Követem lábnyomát,
mindenen át.

Mint egy elveszett, a b�nben éltem én,
nem volt bennem semmi remény.
Mélyre zuhantam, hol b�n vihara dúlt,
De Jézus keze utánam nyúlt. KAR

Most szabad vagyok, az élet az enyém,
Jézusban örökké élek én.
Drága Jóatyám a gyermekévé tett,
Ajkamra adott új éneket. KAR



GYüLEKEZETI HÍREK

Eggyel kevesebben vagyunk ma reggel. Ki fogja betölteni Pacsai
testvér helyét a szolgálatban? Ha a ma délelõtti igét összevetjük a
Cselekedetek 2 végével, azért is imádkozhatunk, hogy küldjön, adjon
másokat, üdvözülõket a gyülekezetünkbe.

Csütörtökön megérkezett szolgálati helyére -az afrikai Sierra Leone-be-
misszionáriusunk, Füredi Kamilla. Örömmel fogadták, néhány régi
ismerõssel is találkozott. Jó reménységgel kezdi szolgálatát. Imádkozzunk
érte.

Tegnap süteményt árultak nõtestvéreink a református templomnál
rendezett bake sale-en. Az összegyüjtött több mint 300 dollárt újra Buzai
Tamás rehabilitációs kezelésére számítják adni.

Ma délután gyülekezeti pikniket tartunk - Mikó Tiboréknál. A délelõtti
tisztelet után elmegyünk Ildikóékhoz, és ott ebédelünk, majd a délutáni
istentiszteletet is ott tartjuk meg. Mikó testvérék mindenkit szeretettel
meghívnak erre az alkalomra. Címük: 35146 Kesler Ct., CLINTON
TWP., MI 48035. Tel: 1-586-792-5750

A mára elõirányzott elöljáróságit és nõikört jövõ hétre halasztjuk.

Hetfõn-kedden Pacsai testvér lakását szeretnénk kiüríteni. Az ott lévõ
tárgyak egy részét a garázs szélre hozzuk. Rudiék ott lesznek, Htv-ék is,
ha valaki még tud jönni, szívesen vesszük.

Garázs szelet tartunk az imaház parkolóján pénteken és szombaton
(szept 30 és október 1) Reméljük, hogy jó idõt kapunk. Várjuk a testvérek
segítségét a ki- és berakodásnál és árulásnál is.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE: 10:00 imaáhitat - Fûr Béla

10:30 vasárnapi iskola - Pap Enikõ
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön!

1Tim 2:1-7

Délután - gyülekezeti piknik Mikóéknál
Igehirdetés: Ismerem az enyéimet és engem is ismernek

az enyéim - Jn 10:1-15,27-30.

Közös énekeink: 121. Hirdessétek hangos szóval / Jézusom követlek
vidám szívvel (a hét éneke) / 126. Jézus úgy megvilágítja

Délután alkalmi énekeket énekelünk

IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ október 7-9-én, New York-ban. Aki akar és
tud, jöjjön, vagy menjen. A New Yorkiak szeretettel hívják, fõleg a
fiatalokat.

Csicsák testvérért és Korpás testvérnõért rendszeresen imádkozzunk,
kérve Urunk segítségét és oltalmát életükre.

PACSAI JÓZSEF * 1919 - 2005

7 Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet
megtartottam: 8 Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet
megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig,
hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az � megjelenését. (2Tim 4)

27 Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem �ket, és követnek
engem: 28 És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és
senki ki nem ragadja �ket az én kezemb�l. (János 10)

38 Mert meg vagyok gy�z�dve, hogy sem halál, sem élet, sem... nem
szakaszthat el minket az Istennek szerelmét�l, mely vagyon a mi Urunk
Jézus Krisztusban. (Rm 8)

Pál félreérthetetlen hitvallása és az Úr Jézus bátorító szavai -
amennyiben teljes mértékben elhisszük azokat - minket is elvezetnek arra a
fölismerésre, amit a Róma 8 végén találunk. Pacsai testvér nem kételkedett
benne egy pillanatra sem. How about you?

S várod-e te is az Õ megjelenését?

Pacsai József 1919. március 12-én született Pennsylvániában, Ward,
West Wirginiában nõtt fel, ott meritkezett be 1943-ban. Hamarosan
behívták katonának, onnan már Detroit Michiganbe jött, idõközben
ugyanis ide költöztek szülei és testvére. Itt a magyar baptista
gyülekezethez csatlakoztak. Miután bekapcsolódott a gyülekezeti életbe,
hamarosan megválasztották pénztárosnak, s ezt a szolgálatát 3-4 évtizeden
keresztül végezte, példás pontossággal és hûséggel. Két héttel ezelõtt még
itt perselyezett közöttünk, múlt vasárnap hálát adtunk azért, hogy jobban
van a mûtét után. Hétfõn azonban váratlanul -nekünk, de nem az Úrnak-
megállt a szíve és nem indult tovább.

A szerda esti bibliaóra helyett sajnos a molnár Funerál Home-ban
gyülekezetünk, s istentiszteleti keretben emlékeztünk reá és csütörtök
délelõtt temettük. Testvére, Annie Koren végig itt volt Pacsai testvérrel a
mûtét elõtti naptól, két unokahúga, Cindi és Carol -férjével Mike-al-
szintén megérkeztek a temetésre.

Õ már az Úrnál van, de a gyülekezetünk virágcsokrát ma még itt
láthatjuk. Aki virág helyett, vagy az õ emlékére adományt akar adni, a
borítékon tüntesse föl, hogy emlékadomány. Az így megjelölt adományt a
Jugoszláviai árva és mozgássérült gyerekek számára fogjuk elküldeni.

A pincében egy asztalra kirakott hangszalagok és CD lemezekbõl
(egyházi és klasszikus ének-zenei lemezek), vagy a könyvekbõl


