ÉRTÉKESEBB AZ ARANYNÁL
Titeket pedig Isten hatalma Åriz hit által az üdvösségre, amely készen
van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó idÅben. 6. Ezen örvendeztek,
noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok
különféle kísértések között, 7 hogy a ti megpróbált hitetek, amely
sokkal értékesebb a veszendÅ, de tázben kipróbált aranynál, Jézus
Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsÅségre
és tisztességre. 8 Ät szeretitek, pedig nem láttátok, Åbenne hisztek,
bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsÅült örömmel
örvendeztek, 9 mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.
(1Péter 1:5-9) (Az áhítat alapigéje)

Így szól az Úr ne félj, Ne félj csak higyj, remélj
Mert minden lehetséges annak aki hisz.
Nézz Jézusodra fel, Õ az ki felemel
Mert minden lehetséges annak aki hisz.
Elveszi bãnödet, Hittel, ha rá teszed
Mert minden lehetséges annak aki hisz.
Boldog ki véle jár, Békét üdvöt talál,
Mert minden lehetséges annak aki hisz.

Találkozási pont: az Evangéliumi Hírnök asztalánál. Ezúttal a szerkesztõt látjuk az asztal
mögött. Többen is segítettek, mindig volt ott valaki. Sokan érdeklõdtek
gyülekezeteink iránt, vagy ismerõs testvérek iránt.

Bízzál az Úrban teljes szívbõl,
és ne a magad eszére támaszkodj!
Minden utadon gondolj rá,
és õ egyengetni fogja ösvényeidet.
(Péld 3:5-6)
Piknik Fûr Béláéknál, 2006. szeptember 2. Kicsit esett, amíg ettünk és az áhítatot tartottuk.
Jól jött az elõre elkészített nagy sátorlap.

2006. szeptember 3.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Herjeczki Géza
10:30 vasárnapi iskola - Pap Lajos
11:00 Úrvacsorai istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Az Úr házának megtisztítása 2Krón 29:1-19
A tisztelet után kóruspróba és közös ebéd
D.U.

6:00 ISTENTISZTELET

Igehirdetés: Krisztus követõi és a személyválogatás
- Jak 2:1-13
Közös énekeink: 26. Istenünk jelen van / 38. Meg vagy-e
tisztulva / 227. Mi tisztít meg bûnömbõl? / 39. Áldott legyen a frígy
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Szeretettel köszöntjük az iskolát kezdõ gyerekeinket –
kicsinyeket, nagyobbakat. Az Úr áldását kívánjuk rájuk az új
iskolaévben is! Legyetek szorgalmasok. És ne feledjétek, hogy a
bölcsesség kezdete micsoda. Aztán ragasszatok a hitetekhez minél
több tudományt is (2Péter 1:5k)
A vasárnapi iskoláink is újra indulnak (bár a nyáron is
megtartottuk, amikor lehetett). A tanítóknak is kívánunk sok és új
erõt a munkához. Jó, hogy nem akarnak sztrájkolni, mint most a
detroiti tanárok. J
A múlt vasárnap a közös ebéd után órákon keresztül néztük a
hangos és az álló képeket, hallgattuk a beszámolókat - mostmár
nemcsak a MABAVITRÓL, hanem otthoni utunk további
élményeirõl is. Megtartottuk a tombolát és annak eredményét, 120
dollárt elküldjük majd a találkozó hiányainak pótlására. (Néhány
mabavitos nyomtatott trikót, táskát és CD-t sorsoltunk ki.
Tegnap pikniket tartottunk Béláéknál. Köszönjük a
vendéglátást – amibõl úgy tudom, hogy még mára is jut – együtt
ebédelünk ma is, az imaházban. Az idõjárás ugyan nem volt
nagyon szép, de nem akadályozott meg még a röplabdázásban és
futballban sem. Hála az Úrnak. Szép délutánt töltöttünk együtt,
több mint 40-en.

Az együttlét végén Mikó Tibikét imádsággal és az
Istenáldjonmígviszontlátunkkal bocsátottuk el, holnap szülei segítségével
elköltözik Nashville, Tennessibe. Tib, mindig szeretettel várunk, ha
vissza, vagy haza jössz!
Vendégeink között köszöntöttük Nagyváradról Pap testvérék rokonát,
Farkas Tündét, aki a mai napot is itt tölti az imaházban. Szolgálatát is
szívesen fogadjuk.
Jakab Bálint testvérék Rámában töltik a hétvégét, részt vesznek a
táborzárón. / Örülünk, hogy Karner testvérnõéknél nem okozott nagy
kárt a hétvégi hurrikán. / Dézsi testvérnõ Brazíliában nagyon gyengén
van. Imádkozzunk érte.
Jövõ vasárnap CLEVELANDBAN tartjuk az istentiszteletet.
Reggel 10-kor kezdõdik az imaóra, legyünk ott mindannyian! A
clevelandi testvérek közös ebédre is várnak bennünket. Esti istentisztelet
nem lesz, délután haza lehet indulni, ha valaki siet.
Az alkalomnak ezt a címet adták vendéglátóink: Õszi ünnepély – Isten
iskolájában. Szolgálatokkal ehhez a témához igazodjunk.
New York-i testvéreink a 100 éves jubileumot november 18-19-re
halasztották.
Füredi Kamilla testvérnõ megérkezett Sierra Leone-ba pénteken.
Telefonon beszéltem vele, köszönti a testvériséget.

