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Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára,
megtartván az Õ parancsolatait és rendeléseit, amelyek meg

vannak írva e törvénykönyvben, és ha teljes szívedbôl és
teljes lelkedbôl megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez. Mert e
parancsolat, a melyet én e mai napon parancsolok néked,

nem megfoghatatlan elôtted; sem távol nincs tôled. Nem a
mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk
a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk,
hogy teljesítsük azt? Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt

mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy
elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk hogy teljesítsük
azt? Sôt felette közel van hozzád ez íge; a te szádban és

szívedben van, hogy teljesítsed azt. (5 Móz 30:10-14)

Fûr Anikót köszöntöttük születésnapja alkalmából a múlt vasárnap.

Szerdai bibliaóráinkon készítették gyermekeink ezeket a jelzõket



a testvéreket. Mindenki felõl érdeklõdött,
sajnálja, hogy nem tud már eljönni az imaházba.

Csütörtökön elutazunk Dávid fiunk
menyegzõjére, melyre az Alhambrai
Gyülekezetben kerül sor. Vasárnap így nem
leszünk itthon, hétfõn hajnalban érkezünk haza.

Az Úr csodásan mûködik. Nem mindig
vesszük észre. S néha, ha észrevesszük sem
sietünk elmondani, pedig a hálát erõsítik az
ilyen tapasztalatok. 3 hete gyülekezeti órát
tartottunk, pénzügyi beszámolóval, melyben az
elmúlt 5 hónapra tekintettünk vissza.

Hosszú évek óta nem történt még ilyen, hogy minden hónapot kisebb,
vagy nagyobb, néhány száz dolláros deficittel zártunk. A pénztáros
testvértõl azt hallottam, hogy valaki, aki nem tudott errõl a hiányunkról,
azon a délelõttön, még a gyülekezeti óra elõtt ezer dollár missziót adott.
Számomra egy újabb bizonyság volt ez arról, hogy az Úr figyelemmel
kíséri népét, gondoskodik gyülekezetérõl (és természetesen, ahogy igé-
jében áll, különösen is megáldja az áldozatot hozni kész, engedelmes
gyermekeit).

Az Úr csodásan mûködik, de útja rentve van...

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - id. Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Pap Lajos
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Válaszd azért az életet! 5 Móz 30

6:00 ISTENTISZTELET
Igehirdetés: A teremtés koronája - 1 Móz 1:26-31, 2:18-24

Közös énekeink: 170. Jövel az élet vizéhez! / 319. Mi lenne, ha
még ma? / 238. Számot vetettél-e?

Délután vetített énekeket énekelünk.

15. Abdiás 1,15 A mint cselekedtél, úgy cselekesznek veled; a mit te
fizettél, visszaszáll fejedre.

16. Jónás 4,2 ... tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy,
nagy türelmû és nagy irgalmasságú és a gonosz miatt is bánkódó.

17. Mikeás 6,8 Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit
kiván az Úr te tõled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az
irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.

18. Náhum 1,7 Jó az Úr, erõsség a szorongatás idején, és õ ismeri a
benne bízókat.

19. Habakuk 2,1 Õrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és
vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom
dolgában.

20. Márk 1,38 És õ monda nékik: Menjünk a közel való városokba,
hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem.

21. Márk. 13,31 Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha
el nem múlnak.

Az elmúlt vasárnap délután tábori beszámolót tartottunk, sok fény-
képpel. A mozgó képeink azonban nem akartak mûködni, azokat ma este
fogjuk megnézni.

Mikó Tibiék még ezt a hétvégét is szabadságon töltik, várjuk õket
vissza,

Imádkozzunk egymásért, különösen is a betegekért. Erre bíztat az ige
is. Gyurik Gyõzõ újra átjutott egy kisebb mûtéten. Nyolc hete van a
kórházban; Krizmanic Steve is súlyos beteg, bizonyára hallottatok róla a
Táborban is. Szeretettel gondolunk rájuk. Kulcsár Sándor lelkipásztor tv.
jobban van, ma már részt tud venni a tiszteleteken, bár a szolgálattól az
orvos még néhány napra eltiltotta. Jobbulást kívánunk neki.

Dr. Szirtes András testvérért is imádkoztunk egy ideje. Az Úr szerdán
hazahívta fiatal (40 éves) szolgáját. A Gödöllõi (építkezõ) gyülekezet
lelkipásztora volt és a Teológiánkon Hetényi testvér utóda. Felesége:
Tünde, 4 esztendõs kislánya: Ráchel. Imádkozzunk a gyászoló családért és
a gyülekezetért is.

Steve Baldwell szemmûtéte jól sikerült, köszöni Andrea az imádságot.
Holnap Magyarországra utaznak, Kornél (Gerstner, Andrea öccse)
menyegzõjére, amire most szombaton kerül sor, Vácott. Üdvözletünket
küldjük velük Kornéléknak.

Szász Sándor testvértõl kaptunk köszönõ levelet, melyet a falijságon el
lehet olvasni. (Pünkösdkor volt közöttünk Szász testvér és felesége.)

Wentz testvérnél jártunk a héten feleségemmel, úrvacsorát is vettem
magammal. A múlt héten pedig Rudiék keresték föl õt. Szeretettel köszönti Az elsõ 14 ige a május 6-i bulletinünkben van.


