Chicagóban, a kíséretre várva.

S.A.

Pap Lajoséknál, a church pikniken - a jelenlevõk 1/3-a.

De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az
Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus
Lelke, az nem az övé. De ha Annak a Lelke lakik bennetek,
a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki
feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti
halandó testeiteket is az õ tibennetek lakozó Lelke által.
Róma 8:9,11

2006. június 4. PÜNKÖSD

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Kovács József
10:30 vasárnapi iskola - Mikó Tibor
11:00 PÜNKÖSDI, úrvacsorai istentisztelet
kórus
Igehirdetés: A beteljesült prófécia - Csel 2:14-24, 32-33
Délután 6:00 pünkösdi istentisztelet
Igehirdetés: A Szentlélek-keresztség feltételei - Csel 2:36-42
Pünkösdi közös énekeink: 144. Küldd Szent Lelked / 139. Ó,
kegyes tanácsadónk / 145. A Szent Lelket ne üzzed el / J 26. Isten
élõ Lelke, jöjj! / 37. Úgy szeretnék / 39. Áldott legyen a frígy!
Délután vetített énekeket éneklünk.
A délelõtti tisztelet után kóruspróbát tartunk.

GYüLEKEZETI HÍREK
Rövidhír a chicagói találkozóról. (Akinek van szép emléke,
megírhatná, az EH számára is.)
Ifjúsági találkozóra gyáltek össze szövetségünk gyülekezeteinek
fiataljai május utolsó hétvégén. A chicagói testvérek szép összefogással
látták vendégül az Alhambrából, Detroitból, Clevelandból, Torontóból,
New Yorkból, valamint az óhazából érkezett fiatalokat.
A szombati nap nagyobb részét a szabadban töltöttük - játékkal és
csoportos beszélgetéssel-áhítattal. Négy csoportban kezdtük feldolgozni a
találkozó fÅtémáját. Az Only Christ ( Krisztus, egyedül) nagyon alkalmas
mottónak bizonyult.
A három igehirdetést Novák József alhambrai lelkipásztor tartotta. Az
énekes szolgálatokat és általában az egész ifjúságit Gerstner Kornél
vezette - akit egyébként a fiatalok Dan László lp. testvér után - egy éves
idÅszakra elnöküknek is megválasztottak. Kulcsár Zsolt továbbra is
alelnökként segíti az ifjúsági szövetség munkáját.
Mi Detroitból 15-en mentünk. Elég kevés szolgálatra került sor a
vendégek részérÅl. Mi két éneket énekeltünk, közötte Eunika mondott
verset. A végén, másokkal együtt elénekeltük a Szeressük Ät, szeressük
egymás címá éneket is - Szabó tv. invitálására.
Piknik Pap Lajoséknál
Alig aludtunk egy keveset (vasárnap éjszaka érkeztünk haza
Chicagóból), délután 2-re már Papékhoz voltunk hivatalosak, gyülekezeti
piknikre. Vajon kik jönnek el, kérdeztük, meg gondoltuk magunkban.

Majdnem mindenki ott volt. A 90 fokot meghaladó idÅjárásnak is örültem,
mert így sokkal nyugodtabban tudtuk megtartani az áhítatot. Ennek során
az ifjúsági találkozóról hozott élményeinket is elmondtuk. Mindenkinek
volt emléke, mondanivalója! Úgy látszik nem csak a tizenévesek, hanem a
házasok számára is áldásosak voltak az alkalmak, fÅleg az igehirdetések.
Amikor az idÅ kezdett kicsit lehülni, kimentünk az udvarba és egy
nagyot footbaloztunk.
Ezen a helyen is köszönjük Pap testvérék vendéglátását. Jobban sikerült
ez az alkalom, mint reméltem.
RÖVID HÍREK:
Kerekes Balázséknál megszületett
a második fiú, akit Sámuelnek
neveztek el. Gratulálunk, az Úr
segítségét kérjük a kicsire és
édesanyjára is. Mindketten
egészségesek, és az egész család
boldog. Mi is örülünk velük.
Stejankó testvéréknél pedig Floridában - a jövÅ héten lesz nagy
öröm, amikor John és Emese
menyegzÅjére kerül sor, 11-én. Rájuk is szeretettel gondolunk, s ha mi
nem is, de a fiaink közül többen ott is lesznek velük. Az Úr áldását kírjük
életükre.
Jakab testvérék köszöntik a gyülekezetet. Jól vannak, s reméljük
hamarosan hazajönnek.
Imádkozzunk betegeinkért. Bancsov Károly testvér - Barna édesapja került kórházba a héten, Wentz testvért pedig egy új Nursing Home-ba
szállították. Stejankó testvér egy hónappal ezelÅtt komplikált térdmátéten esett át. Imádkozunk értük!
Sok könyvet hoztam otthonról, akit érdekel, hátul az asztalon, vagy a
könyvespolcon válogathat.
Verses - énekes istentiszteletünk június 11-én délután 5-kor kezdÅdik.
Hívogassunk erre az alkalomra. Készítettem postán is küldhetÅ meghívót.
Vigyetek magatokkal annyit, amennyit el tudtok postázni. Szép programunk lesz, s vendégekre is számítunk. Valami egyszerá szeretetvendégséget is tartunk utána - váltsunk szót errÅl ma délben.
Június 18-án apáknapja. Közös ebéd?
A tábori munka folyik. Juhász Sándor és néhány chigagói tv. lehet,
hogy most csütörtökön elmegy segíteni. Ha valaki még tud segíteni, jól
jönne.
A 99. Közgyûlésre, tábornyitóra mielõbb jelentkezni kell!

