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Senki tõletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván
alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, a

melyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül
felfuvalkodván az õ testének értelmével. 19. És nem

ragaszkodván a Fõhöz, a Kibõl az egész test, a
kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és

egybeszerkesztetvén, nevekedik az Isten szerint való
nevekedéssel. (Kol 2:18-19)

A Kolossé levél aranymondásai közül a legaranyosabbak

És Õ elõbb volt mindennél, és minden Õ benne áll fenn. 1:17
2:6. Azért, a miképen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképen járjatok Õ benne,
7. Meggyökerezvén és tovább épülvén Õ benne, és megerõsödvén a hitben…
9. Mert Õ benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg,

3: 2. Az odafelvalókkal törõdjetek, ne a földiekkel.
16. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és
intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben
az Úrnak.

4: 2. Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással; 3. Imádkozván
egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg elõttünk az íge ajtaját…

18. A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval van írva. Emlékezzetek meg az én bilincseimrõl!
A kegyelem veletek.

Csoportkép a Baby Shower végén. Enikõ felvétele



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Bencze Ákos
10:30 vasárnapi iskola - Kovács József
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: A keresztyén jellem - Máté 5:1-12

Évzáró gyülekezeti óra

D.U. 6:00 ISTENTISZTELET
igehirdetés: Levél az pergamoni gyülekezetnek - Jel 2:12-17

Közös énekeink: 26. Istenünk jelen van / 69. Évrõl évre
édesebb! / 192. Oly, mint a Mester!

Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK

A múlt vasárnap délután szép alkalmunk volt, melyrõl a csoportkép is
tanúskodik. A képet a végén készítettük, így nincsenek rajta azok, akik
elõbb elmentek.
Köszönjük Béláéknak a finom ebédet, meg a nõtestvéreknek is, hiszen
mindenki részt vállalt belõle. Ildikónak is a program összeállítását,
levezetését. Mostmár imádkozhatunk a születendõ kisfiúért is, nemcsak a
Bencze szülõkért.

Uram, testvéreimért áldlak! És imádkozom is értük!
Stejankó Ferenc testvér bátyja, Mátyás temetésére a múlt hét végén

került sor, az Úr vigasztalását kívánjuk. Ugyancsak temetésen vettek részt
Kovács Józsiék, Chicagóban. Reméljük, hogy a rossz útviszonyok ellenére
vissza tudtak érni szombat éjszaka. A Szentlélek egyik neve Vigasztaló.

Dan László torontói lelkipásztorért és dr. Pintér Zoltán clevelandi
lelkipásztorért továbbra is imádkozzunk. Dr. Viczián János testvér is
beteg, sõt, pénteken mûtétre készül. Gondoljunk rá ma is és pénteken is.
Waltz Béla testvér is kórházba került, súlyos vakbél mûtét után van.
Felesége köszönti a gyülekezetet. Korpás Magda testvérnõ, sõt a
családjában a fiatalabbak közül többen is betegeskedtek a héten.
Az ige szerint hasznos az igazak buzgó könyörgése.

Bancsov Barna két hétre Mexikóban van, Tibort is hamarosan oda
küldik a munkahelyérõl. Sajnos a hatból hármat már leépítettek testvéreink
közül. Imádkozzunk azokért, akik munkát keresnek, s azokért is, akiknek
még megvan – ahogy tettük eddig is, vagy még rendszeresebben.

* Jegyzõkönyv felolvasása - Fûr Béla
* Pénztári beszámoló - Bencze Ákos (ellenõrök: Szinn Rudolf és Szilágyi

Gyula)
* A nõi és a Rádió-tape misszió pénztári beszámolója - Mikó Ildikó
* Építkezéspénzügyi beszámoló - Herjeczki Géza
* Pénzügyi gazdálkodásunk alapelvei nem változnak az idén sem. Az

elöljáróság a gyülekezet alkalmazottjainak a fizetését a living cost-tal megemelte
(ez az idén 3.3%). A gyülekezet jóváhagyja igen / nem

* Köszönet az elmúlt évi szolgálatokért
* Minden gyülekezeti tisztség és megbízás továbbra is érvényben marad.

igen/nem
* Új szolgálati megbízás: Kovács József testvért vasárnapi iskola vezetéssel is

megbízzuk. Igen / nem
* Az Évközi Gyûlésre az idén Mikó Tibort és Fûr Bélát bízzuk meg. igen /

nem
* A Samaritánus programunkat továbbra is fenn tartjuk.
* A programban folytatjuk a Jugoszláviai mozgássérült és árva gyerekek

támogatását igen/nem
* Soron következõ munkálatainkról: Imaház WC, szõnyeg stb.
* Jövõre 100 éves a gyülekezetünk. Fizikai és lelki felkészülés
* * *

ÉVZÁRÓ GYÜLEKEZETI ÓRA - program tervezet
Mert bizonyságot teszek õfelõle, hogy sokat fárad érettetek és azokért, kik

Laodíczeában és Jerápolisban vannak. (Kol 4:13)

A Kolossé levél végén az apostol több testvért névszerint is
megnevez, akiknek a gyülekezet életében fontos szerepe volt. Bár a
gyülekezetet a Szentlélek hozza mindig létre és a Szentlélek tartja meg, a
benne élõ testvéreknek is van feladata ezen a téren. “Sokat fárad
értetek”… Vajon el tudja-e valaki, vagy az Úr mondani rólad, hogy te is
teszel valamit a gyülekezetedért, pl. ezért a detroiti gyülekezetért?
Hányat sorolhatna fel az apostol közülünk? Tartozzunk azok közé, akik
bár tudják, hogy az Úré a gyülekezet, fáradhatatlanul munkálkodnak
benne, törõdnek a testvériséggel is, a közösség gondjaival is!

Nehezebb idõk járnak Michiganban. De a múltheti ige talán erre is
vonatkozik: 10 napig való nyomorúsága van a hívõnek. Vagyis nem
végtelen, hanem az Úr által meghatározott ideig tart a póba, a nehéz idõ.

Jövõ vasárnap az Áhítatban meghírdetett Baptista Világszövetség
Vasárnapja helyett (amire az idén is májusban kerül majd sor) a Magyar
Baptisták Világszövetsége Vasárnapját fogjuk megtartani. Az imaórán és a
nap során többféleképpen is megemlékezünk majd magyar baptista
testvéreinkrõl, bárhol éljenek is.


