A gyermekek énekelnek a chicagói 20 éves jubileumon.

Hóseás legszebb igeversei:
6,1 Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert õ szaggatott meg és õ
gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket!
10,12 Vessetek magatoknak igazságra; arassatok kegyelem
szerint! Szántsatok magatoknak új szántást; mert ideje
keresnetek az Urat, mígnem eljõ, hogy igazság esõjét adjon
néktek.
14:4 Assiria nem segít meg minket; lóra sem ülünk, és nem
mondjuk többé kezeink csinálmányának: Istenünk!
Mert nálad talál kegyelmet az árva.

A délutáni istentiszteleten kiválasztjuk a Hóseás könyve
aranymondását.
A jövõ héten Jóel és Ámós próféták könyveit olvassuk el!

2007. március 25.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Mikó Tibor
10:30 vasárnapi iskola - Fûr Béla
11:00 istentisztelet
trombitaszóló, kórus
Igehirdetés: A vége pedig örök élet - Róma 6
A tisztelet után kóruspróbát tartunk.
D.U. 6:00 ISTENTISZTELET

igehirdetés: A hívõ ember élete és halála - Fil l:19-30
Közös énekeink: 121. Hirdessétek hangos szóval / 27. Istentõl
távol jártam én / 12. A Tied vagyok!
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Szeretettel köszöntjük a Nagyváradról közöttünk lévõ Biró Pétert
és Fülöp Mónikát! Testvéreink Mikó Tiborék vendégei néhány
napig.
CHICAGÓBAN jártunk az elmúlt hétvégén. A péntek-szombati
bizottsági gyûléseken hárman vettünk részt, a 20 éves chicagói
jubileumon pedig 18-an.
A bizottsági gyûlések békességesen és hasznosan teltek.
Elvégeztük a feladatot, amit a szövetség ránk bízott, sõt, hisszük,
hogy nem csak a szövetség, hanem mégelõbb a misszió Ura. Az idõ
ilyenkor mindig kevés, most is az volt. De a lényegesebb dolgokat
át tudtuk beszélgetni, s készen vagyunk arra, hogy a közgyûlésre
elõterjesszük javaslatainkat. A gyülekezetben is beszámolunk a
délutáni tisztelet keretében a gyûléseinkrõl.
A 20 éves jubileum jó szervezéssel, áldásosan telt. 3
istentiszteleten 3 igehirdetés hangzott el, két slide-show-val
összekötött visszatekintés és 6 bizonyságtétel. A chicagói fiatalok
igen aktívan kivették részüket a szolgálatokból, Gerstner Kornél
vezetésével. A chicagói énekkar jól felkészülten szolgált, a mi
kórusunk is énekelt, külön és összevontan is.
A vasárnap délutáni istentisztelet keretében diakónus avatásnak is
tanúi lehettünk. Szabó István testvért a gyülekezet kérésére a jelen

lévõ lelkipásztorok közremûködésével Kulcsár Sándor testvér,
szövetségünk elnöke diakónussá avatta. Az Úr áldását kérjük a
chicagói testvérekre és az új diakónus testvérre is.
Köszönjük a szeretetteljes vendéglátást!
Kaliforniában élõ fiunk, Herjeczki Dávid március 11-én
eljegyezte Annie York-ot. Gratulálunk és mivel mindeketten az Úr
Jézus követõi, kívánjuk, hogy Õ vezesse életüket a továbbiakban is!
Ákosék a héten ideiglenesen Tiborékhoz költöznek, segítsünk, ha
szükség lenne rá! Áron Tamás ezen-közben szépen növekszik.
Jakab testvérék köszöntik a gyülekezetet, lassan indulnak vissza
Floridából. Az ünnepeket már itthon töltik.
Imádkozzunk a betegekért. Dan László testvérért, aki most
magyarországi kezelésen van és dr. Pintér Zoltán testvérért.
Ünnepi istentiszteleti rendünk: Jövõ vasárnap Virágvasárnap.
A nagyhéten szerdán 7-kor, Nagypénteken pedig 6-kor tartunk ünnepi
istentiszteletet. Húsvétkor vasárnapi rend szerint jövünk össze.

