ÚJ PARANCSOLAT
Új parancsolatot adok néktek!
Ti azért egymást úgy szeressétek,
Ahogy én szerettelek titeket,
És értetek hordoztam keresztet...
Szeressük egymást szívbõl, igazán!
Jézus meghalt értünk a keresztfán.
Ha egymást mi is szeretni fogjuk,
Megismernek, hogy Övéi vagyunk.
Szeressük egymást! Ne csak szép szóval,
Hanem tettekkel és valósággal.
Szeretetünk olyan tiszta legyen,
Hogy nagyon sok vétket elfedezzen.
Szeressük a Mennyei Jó Atyát!
És az Õ Egyszülött drága Fiát!
Ha mindig tiszta szívvel így teszünk,
Isten fiainak neveztetünk.
Groska József, Fényözön árad
verseskönyv, ára $7.50
Groska testvérrel Debrecenben találkoztam, a MABAVIT
III.-on. A most kiadott verseskönyvébõl hoztam néhányat.
Versei mind rímes versek,
Gyülekezeti használatra készülhettek.
Aki szereti a hagyományos,
Szavalható verseket,
Megveheti, hisz a könyvben
Talál majd ilyeneket.
Family Records
The following was overheard at a recent high society party...
“My ancestry goes all the way back to Alexander the Great,” said
one lady. She then turned to a second woman and asked, “How far does
your family go back?”
“I don’t know,” was the reply. “All of our records were lost in the
flood.” :)

Az imaházunknak 19 ilyen ablaka van (ebbõl 3 kisebb méretû).
Reméljük, hogy fel tudjuk úgy újítani, hogy ne változzon meg a jellege.

Mivel menjek eleibe az Úrnak? Hajlongjak-é a magasságos
Istennek? Égõáldozatokkal menjek-é elébe, esztendõs borjúkkal?!

Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit
kiván az Úr te tõled! Csak azt, hogy igazságot
cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy
alázatosan járj a te Isteneddel. Mik 6,6-8
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MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Mikó Tibor
11:00 istentisztelet
hegedûszóló / kórus
Igehirdetés: Az Isten szerinti igen - 2 Kor 1:12-22
igét hirdet: id. Fûr Béla
D.U.

6:00 ISTENTISZTELET

Igehirdetés: Istennek tetszõ élet - Mikeás 6:6-8
igét hirdet: Pap Lajos

MI
LETT
A
TÛZHELYÜNKKEL?

A délelõtti istentisztelet után kóruspróba

GYÜLEKEZETI HÍREK
A lelkipásztor és felesége a mai napot a Torontói gyülekezetben tölti.
Imádsággal kíséri az itteni alkalmakat, s ugyanazt reméli viszont is.
Feleségem hazaérkezett Los Angelesbõl. Az Alhambrai
Gyülekezet, Novák testvérék és természetesen Dávid szeretettel
köszönti a detroitiakat.
A szerda esti bibliaóránkon Dániel Zalán, az Élesdi Gyülekezet
lelkipásztora volt a vendégünk.
A következõ szerdán (18-án) pedig Király Tibor Szilágyballai
lelkipásztor lesz közöttünk. Király testvér néhány hete New Yorkban
van, a 100 éves jubileumra készíti az énekkart, zenekart. Ma
Clevelandban szolgál, jövõ vasárnap pedig Chicagóban. Aki csak
teheti, legyen ott a szerda esti tiszteleten.
NAPTÁR
Okt. 22. délután 3-kor Emlékünnepély az 1956-os forradalom 50
éves évfordulója tiszteletére, a Magyar Kultúr Központban.
29. Reformáció – a közös ünnepi istentiszteletet délután 6 órai
kezdettel a Református Templomban tartjuk. Kórusunk énekel és 2
verset mondunk. Hívjunk másokat is.
Nov 5. Délután egy zenés emlékest a Szent Kereszt Templomban
az 50 éves jubileummal kapcsolatban.
Nov. 18-20. New York. Ifjúsági találkozó és 100 éves jubileum.
Nov 26. Hálaadónap

A tûzrendész két éve elrendelte, hogy szüntessük meg a fõzési
lehetõséget, vagy építsünk ki egy olyan rendszert, amelyik a Lincoln
Park-i tûzrendészeti kódoknak megfelel – ami a mi esetünkben kb.
húszezer dolláros befektetést jelentene.
Úgy döntöttünk, hogy ezt nem vállaljuk, hanem egy melegítõ
konyhát alakítunk ki. Ennek megfelelõen convectoros tûzhelyet
fogunk vásárolni a most kitett gáztûzhely helyére.
A javítási munkálatainkat megkezdtük, s lépésrõl lépésre haladni
fogunk vele. A héten sikerült a házra új tetõt tenni, megelõzve az
õszi-téli esõzéseket, a beázást, ami tavasszal eléggé megijesztett
bennünket. A munkát Juhász Sándor testvérnek adtuk ki, aki –
felesége segítségével – szép munkát végzett. Majd nézzétek meg.
A legközelebbi munkánk várhatóan a kémény rendbehozatala lesz.
Ha megtudom, hogy mikor kerül rá sor, értesítelek benneteket, mert
akkor méginkább szükségünk lesz imádságaitokra, hiszen nagyon
veszélyes munka lesz az (magasság, villanyvezetékek közelsége).

Gratulálunk Stejankó Eriknek, aki ezen a héten kapta meg a Liberty University-tõl a Bachelor diplomáját. Erik egy floridai nagy
gyülekezetbe jár, ahol egy ifjúsági csoportot fog vezetni hamarosan.
Egyébként õ is Floridában él, szüleivel együtt, akik szeretettel
köszöntik a gyülekezetet.

