Hétfõn nagy erõkkel (16 gép és jármû) kezdtek neki a parkolónk felújításának.
Szépen sikerült. Kb. 50 parkolóhelyünk van. Sajnos nagyon ritkán telik meg.
A szolgálati lakásban parketta csiszolás volt a hét elején, amit festés követett.
Herjeczki testvérék a pincében meg a garázsban rendezkedtek be ideiglenesen.
Szilágyi Emily 6, Waltz Mária tv-nõ 87 éves volt a héten. A köszöntõ szavak után
Waltz testvérnõ kívülrõl mond el egy szép, hosszú verset. Waltz testvérék egy
hetes látogatásra érkeztek, s a vasárnap délelõttöt gyülekezetünkben törtötték.

Nincs bölcsesség és nincs értelem, és nincs tanács
az Úr ellen. Péld 21:30
Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán.
Zsolt 1,1

Bölccsé teszlek és megtanítalak téged az útra, amelyen jár,
szemeimmel tanácsollak téged. Zsolt 32:8

2007. szeptember 23.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - id. Fûr Béla
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Kire hallgatsz? - 2 Sm 17:1-14

DU:

6:00 ISTENTISZTELET

Igehirdetés: Bálványozás miatti ítélet 1Kir 22,52- 2Kir 1:8
Közös énekeink: 8. Hozzád kiáltok Istenem / 261. Még többet
Jézusról / 118. Ó, Õ vezet
Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK
Az imaház és a szolgálati lakás karbantartási munkálataiban nagyot
léphettünk ezen a héten. Nem feledjük el, hogy a szövetségünktõl kért
pénz segítségével tudtuk mindezt elvégezni. Hálásak vagyunk a
segítségért. Ma külön is imádkozunk Szövetségünkért. Testvéreinkért is,
akik ugyanennek a közösségnek a tagjai.
Hétfõn vagy 16 géppel vonult fel a környék legnagyobb aszfalt készítõ
vállalata. Pontos szervezéssel még aznap elkészült a parkoló. (Egyúttal
megjavították a folyamatosan süllyedõ részt is.) Másnap a csíkozás is
megtörtént. Több mint 50 kocsinak van helye parkolónkban. Sajnos
nagyon ritkán telik meg. Ma imádkozzunk azért is, hogy minél kevesebb
kihasználatlan hely legyen ott.
Úgy alakult, hogy ugyanazon a napon kezdtek hozzá a szolgálati lakás
parkettájának a csiszolósához is. Számunkra a legnagyobb feladat az volt,
hogy az egész lakást kipakoljuk, hogy hozzá férhessenek a szõnyeghez,
ami alatt, mint kiderült, igen jó minõségû fa parketta volt. Számtalan
dobozba csomagoltuk például az irodámban lévõ könyveket, rengeteg
papírt (pl. levelek, meg az Evangéliumi Hírnökkel kapcsolatos dolgok.)
El is határoztam, ha az Úr megengedi, hogy vissza is pakoljak, ennek
csak egy részét hozom majd vissza a kis dolgozó szobámba.
A nagyobb darabokat meg a testvérek segítségével vittük a garázsba, a
pincébe, vagy a porch-ra. Köszönöm a segítséget a pakolásnál is, meg
késõbb a festésnél, aminek egyenlõre még csak a feléig jutottunk. (Ha én
prédikálok ma, akkor az azt is jelentette, hogy kibírtam az elég fárasztó
munkálatokat, pedig hát „nem szokta a cigány a szántást.”)

Csodálatos idõt kaptunk ezekre a munkákra. Így a pincében megtudtunk
aludni. A zongora, meg néhány nagyobb bútordarab is jól bírja a száraz
idõben kint a teraszon. (Zuhoghatott volna az esõ, de ehelyett egész héten
szépen sütött a nap – hála ezért is Néki.)
Tábori alkalmak: Horgásztábor a jövõ hét végén – Juhász és Pap testvér
készül erre az alkalomra.
Ifjúsági találkozó – a fiatalokat várják. Még lehet jelentkezni. Most
kaptam meg az Ifi találkozó programját:

