Gyerekek
éneke a
vasárnap
délelõtti
istentisztelet
kezdetén.
A 100.
konferencia
logója.

Minden
szobának
neve van
az új
épületben

Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban,
hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak
az o elméjöknek hiábavalóságában, … 22. Hogy levetkezzétek
ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a
csalárdság kívánságai miatt; 23. Megújuljatok pedig a ti
elméteknek lelke szerint, 24. És felöltözzétek amaz új embert,
mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos
szentségben. 25. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok
igazságot, kiki az o felebarátjával: mert egymásnak tagjai
vagyunk. 26. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne
menjen a ti haragotokon... (Ef 4:17-32)

2007. július 8.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Kovács József
10:30 vasárnapi iskola - Fûr Béla
11:00 úrvacsorai istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Mit útál a kegyelmes Úr 5 Móz 25:13-16
6:00 ISTENTISZTELET
Igehirdetés: Pusztulás helyett szabadulás - Eszter 8
Közös énekeink: 248. Van egy történetünk / 224. Süllyedeztem
a bûnben / 20. Nagyon szeret engem Jézus / 39. Áldott legyen
a frígy
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Az elmúlt vasárnap nem tartottunk istentiszteletet itthon. A
gyülekezet nagyobbik fele Rámába utazott, a 100. Közgyûlésre és
Tábori Konferenciára.
Jóllehet ez a századik közgyûlés, de a szövetség 100 éves
jubileumát jövõre tartjuk, Chicagóban. Most csak elkezdtük a száz
évet. A szövetség megalakulását kimondó konferenciát, amit Homestead-ben tartottak testvéreink, az elsõ számú konferenciának
nevezték. Az egy éves évfordulót a második konferenciának és így
tovább.
A pénteken kezdõdõ konferenciánk mottója ez volt: Az új ember.
Majdnem minden szolgálat ehhez a témához kapcsolódott.
Pénteken este már megtelt a kápolna, s egészen vasárnap estig úgy
volt. Pontos létszámot nem tudok, de úgy 250-re gondolok. Talán az
étkezõk ennél is többen voltak.
A közgyûlésen is egy kicsivel többen voltunk, mint az elmúlt
évben. Lehet, hogy az is segített, hogy nagyon jó idõ volt:
konferenciázó idõ. Nem volt olyan meleg, hogy a tó csábítása nagy
lett volna, de nem is fáztunk.
Szombat délben megnyitottuk a Cserepka épület felsõ szintjét. Igen
szépen sikerült, sok munkával, nagy erõfeszítéssel. Vagy 40-en
szálltunk ott. A jól felszerelt szobákon kívül két közepes méretû
konferencia terem is van azon a szinten, amit jól tudtunk használni a
bizottsági gyûlésekre.
Az istentiszteletek színesek voltak. Minden lelkipásztornak volt
egy-egy szolgálata. Az éneklést a mi Fûr Bélánk vezette, mind az

énekkart, mind a közösénekeket. Volt azonban egy számunkra új
segítsége is: a New York-i testvérek nem régen érkezett karmestere:
Bákai József, fiatal testvér, talán Perecsenybõl. Jó zenész, kiválóan kísérte
az énekeket.
Az étkezés kiváló volt és jól szervezetten történt. Többen is fõztek és
sokan bekapcsolódtak a konyhai munkálatokba, természetesen a mieink
is. Sõt, a gyermektáborozáson a mi Juhász Sándorunk fõzött és Bákai
Olga is.
Merthogy gyerektáborozás követte a hétvégét. Detroitból összesen
24-en vettünk részt a konferencián, és 10-en a gyerektáborozáson is ott
maradtak – 5 gyermek, 5 felnõtt.
Köszönjük a torontói testvéreknek és a táborvezetõ Balla Sándor
testvérnek, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy jól érezzük
magunkat a táborban. Azt hiszem, ez sikerült is.
Délután fényképes beszámolót is tartunk Rámáról. Akinek élménye
van, mondja el, akinek jó fényképe van, hozza el azt is.
A táborból hétfõn hazautazó Kulcsár testvéréket kedden váratlan próba
érte: Kulcsár Sándor testvért kórházba kellett szállítani, ahol a szíve fõ
erét ki kellett tisztítani, mert teljesen el volt záródva. Pénteken
hazamehetett már Kulcsár testvér, aki szeretettel köszönti a testvéreket és
köszöni, hogy imádkoztunk érte. Ezt továbbra is tegyük, hálaadással
kérve, hogy vissza kaphassa testvérünk egészen erejét, munkabírását,
amire a családban, a gyülekezetben és a szövetségben is nagy szükség
van.

