A múlt vasárnap volt
Kovács Jonathán
bemutatása.
Imádkozunk a
kisgyermekért.
Gyerekeink a közös
ebéd elõtt.

ARANYMONDÁSAINK
(Az elsõ 14 aranymondás a május 6-i, a 15-21. a július 15-i, a 22-27.
pedig a szeptember 9-i bulletinban van összegyûjtve.)
28. 1 Mózes 1:27. Teremté tehát az Isten az embert az õ képére,
Isten képére teremté õt: férfiúvá és asszonnyá teremté õket.
29. 2 Sm 22:36. Kegyelmed naggyá tett engem.
30. 1 Thess 3:8. Mert szinte megelevenedünk, ha ti erõsek vagytok
az Úrban.
31. 2. Thess 3:10. Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.
A következõ két hétben folytassuk és fejezzük be a 2 Királyok
olvasását.

Azért szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a
hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.
Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja.
Jakab 1:19-20
2007. október 21.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Mikó Tibor
10:30 vasárnapi iskola - Fûr Béla
11:00 istentisztelet
hegedûszóló, kórus
Igehirdetés: Az állhatatosság öröme - Jakab 1:1-4
A tisztelet után gyülekezeti órát tartunk
D.U. 6:00 ISTENTISZTELET

igehirdetés: Ínség után bõség az Úrtól - 2 Kir 7:1-17
Közös énekeink: 24. Ó. míly szép Istennek hajléka / 151. A zord
viharban szikla vár / 254. Menny felé menni törekszem
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Szépen telt a múlt vasárnap. Legtöbben reggel 10-tõl, az imaórától a
délutáni énekóra végéig ott voltunk az imaházban. Így egyszerre kicsit
hosszúnak tûnik, de gyorsan elszaladt a nap. A rendszeres szolgálatokon
kívül a gyermekbemutatáshoz kapcsolódók még színesebbé tették az
alkalmakat. Kis gyülekezetünk számára nagy esemény minden, ami pl. a
gyermekeinkkel kapcsolatos. Szeretjük õket és örülünk, amikor látjuk
fejlõdésüket, növekedésüket. Imádkozunk azért is, hogy lelkileg is fejlõdjenek. Hogy (mint ahogy a gyermekbemutatás során is hallottuk) ne csak
bemutassuk, és ne csak hozzuk õket a gyülekezetbe, hanem amikor megértik az igét, felfogják Jézus Krisztus hívó szavát, személyesen válaszoljanak is arra, szívükbe fogadva Õt, s követve is Õt, a bemerítésben is.
Köszönöm a közös ebéd megszervezését, lebonyolítását a
nõtestvéreknek és Béláéknak is. Jutott bõségesen, s még maradt is.
Volt egy váratlan vendégünk is az elmúlt másfél héten. Egy
Magyarországról itt lévõ egyetemista leány kereste fel gyülekezetünket két
hete. Az Interneten talált ránk és imaházunk címét, istentiszteleteink
idõpontját is ott találta meg. Köszönöm Pap testvéréknek, hogy egy hétig
befogadták Antóniát, s a többieknek is, akik segítettek bármiben is neki.
Két hét múlva utazik vissza édesanyjához. Az Úr oltalmába ajánljuk õt.
Folytatjuk az imaháznál és a szolgálati lakásnál a felújítási
munkálatokat. Megrendeltük a szõnyeget az imaházba, a konyha
rendbehozatala is elkezdõdött. A gyülekezeti órán szót váltunk majd
ezekrõl a dolgokról.
Jövõ vasárnap délután két különleges alkalom is lesz. Délután 3-kor az
1956-os forradalom évfordulójára emlékezünk a Magyar Kultúr

Központban. Este 6-kor pedig nálunk tartjuk a közös Reformációs
ünnepélyt, szeretetvendégséggel a végén.
Szerda este Anániás és Safíra történetével foglalkoztunk. A gyerekeknek ezt a feladatot is meg kellett oldani:
What do you think God likes better? Nr 1. is best, Nr 5. is worst
---- giving nothing
---- giving 5
---- giving 5 and saying you gave 10
---- giving 10 percent
---- giving some pretending you gave everything
Mi milyen sorrendbe állítanánk ezt a felsorolást?
Az év elsõ 5 hónapját - aki akarja, emlékszik rá - deficittel zártuk. A
mai gyülekezeti óránkon pénztáros testvérünk jobb eredményrõl számol
majd be nekünk. A négy hónapból 3-ban pozitív volt a mérleg. Köszönöm
a testvéreknek a helytállást, a rendszeres missziós adakozást. Ez is hozzá
tartozik ahhoz, hogy folytatódhat a gyülekezet missziója, szolgálata.
Személyesen fogalmazva hadd kérdezzem meg: te mit tettél kedves
testvér azért, hogy rendbe jöjjön a gyülekezetünk pénzügyi háztartása?
Köszönöm, ha a gyülekezet gondját a magadévá tetted. Jól döntöttél,
hiszen a te lelki otthonod is ez.

GYÜLEKEZETI ÓRA
Ének, imádság, íge
A jegyzõkönyv felolvasása – Fûr Béla
Pénztári beszámoló – Bencze Ákos
Az imaháznál és a szolgálati lakásnál elvégzett munkákról
Már folyamatban lévõ, vagy hamarosan sorra kerülõ munkák
(imaház, szolgálati lakás, rentház – ahonnan a lakó elmenõben van)
A Samaritánus alapunk áttekintése. Ne torpanjon meg ez a misszió!
A 100 éves jubileumi évünkrõl – néhány rögzítendõ idõpont
1. Az Évközi Gyûlést mi rendezzük. Idõpont:
2. A legutóbbi ifjúságit a Tábor kérte, mi lettünk volna a sorosok.
Az ifjúsági elnök javaslata: a 2008-as tavaszi legyen Clevelandban, az
õszi pedig Detroitban.
A szövetség 100 éves jubileumáról – július 18-20, a Chicagó
melletti Wheaton városban.

