Az édesapákat elõször a gyermekek, majd Herjeczki testvérnõ köszöntötte apák napján

Adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz,
mert éppen azért fogja megáldani Istened, az Úr
minden munkádat és minden szerzeményedet.
(5 Móz 15:10)

… ne kedvetlenül, vagy kényszerûségbõl,
mert a jókedvû adakozót szereti az Isten.
Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden
kegyelmét kiárassza rátok.
(2 Kor 9:7-8)

A következõ két hétben tekintsük át Mózes 5. könyvét és Eszter
könyvét, válasszuk ki és írjuk össze az aranymondásnak valókat.

2007. június 24.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Pap Lajos
10:30 vasárnapi iskola - Herjeczki Géza
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Az adósság elengedése 5 Móz 15:1-11

Dávid válaszol Béla
köszöntõ szavaira.
Dávid szüleit is meglepte a
testvériség figyelmessége a
menyegzõ elõtt álló fiukkal
kapcsolatban.
Köszönjük szereteteteket!

A délelõtti tisztelet után gyülekezeti órát tartunk,
a délutáni tisztelet után pedig énekpróbát
D.U. 6:00 ISTENTISZTELET

Igehirdetés: Kockázatos kezdeményezés - Eszter 5
Közös énekeink: 26. Istenünk jelen van / 293. Jézus az én
Megváltóm / 99. Mióta szívem Jézusé
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Köszönjük az édesanyáknak, hogy a múlt vasárnap olyan szépen
megemlékeztek az édesapákról. Jól esett együtt ebédelni a gyülekezetünk
kicsit szélesebb családi körével az ünnepi módon megterített asztalok
mellett. A szép hegedûszólóknak is örültünk (István, Ádám kíséretében).
Több olyan édesapa is volt, aki ritkábban látott felnõtt gyermekeinek
örülhetett, közöttük pl. Rudi, akit mindhárom fia, családostul itt
köszöntött.
Többünknek meglepetés volt, hogy az éppen itthon lévõ Dávidot is
megköszöntötték a testvérek abból az alkalomból, hogy a jövõ hónapban
lesz a menyegzõje, Kaliforniában, ahova csak néhányan tudunk elmenni.
Az énekóra utáni, koradélutáni istentiszteleten elõször Mikó István
vetített képes beszámolóját hallgattuk-néztük meg. István szavaiból,
lelkületébõl sugárzott, hogy milyen nagy élményben volt része nemrégen,
amikor 4 héten keresztül keresték a Bibliai események nyomait – nem
csak Izráelben, hanem Jordániában is.
Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig
egymásnak tagjai vagyunk. (Rm 12:5)
Rendszeresen imádkozzunk betegeinkért és idõs testvéreinkért!
Krizmanic Steve-ért, Gyurik Gyõzõért és Szirtes András lp-ért. Steve
Bardwell szemmûtét után jobban van.
Örülünk, hogy id. Fûr Béla testvérék visszaérkeztek North-ról,
Enikõéktõl.

Mikó István a délutáni tisztelet
keretében beszámolt Szentföldi
útjáról. A képeket úgy válogatta,
hogy a kevésbé ismert Jordániai
bibliai helyekkel ismertetett meg
bennünket. Négyhetes tanulmányi
útja során felejthetetlen élményeket
és ismeretet szerzett.
Beszámolóját magyarul tartotta,
aminek külön is örültünk.
Köszönjük Steve!

A hétvégén a Rámai Táborba utazik gyülekezetünk testvériségének
nagyobbik része. Ezért itt nem tartunk istentiszteletet a jövõ vasárnap. Aki
mégsem tud részt venni a 100-dik Közgyûlésen, imádságaival kísérje azt.
Az utóbbi néhány szerdai bibliaórán a gyerekek a 10 parancsolattal
kapcsolatban kaptak feladatokat. A hátsó oldalon a parancsolatok egy
nagyon leegyszerûsített változatát olvashatjuk. Az egyszerûség néha segít
a lényeg megragadásában.

GYÜLEKEZETI ÓRA
Ének, imádság, ige.
Jegyzõkönyv felolvasása – Fûr Anikó
Pénztári beszámoló – Bencze Ákos
Imaházi és szolgálati lakás javításával kapcsolatos beszámoló.
Legközelebbi feladataink: parkoló, konyha
Herjeczki tv. beszámol a májusi utazásáról és a Samaritánus alapunkból
hazavitt segélyekrõl, támogatásokról.
Közgyûlési részvétel, legyünk ott minél többen. Gyülekezeti megbízottaink a bizottságba ugyanazok, mint az Évközin (Mikó Tibor és Fúr Béla).

