“Thank you and may God bless you,” the grateful child told the stranger.
Too shook up for words, the man simply watched the boy push his wheelchair-bound brother down the sidewalk toward their home.
It was a long, slow walk back to the Jaguar. The damage was very noticeable, but the driver never bothered to repair the dented side door. He kept the
dent there to remind him of this message: Don’t go through life so fast

that someone has to throw a brick at you to get your attention!
God whispers in our souls and speaks to our hearts. Sometimes when we
don’t have time to listen, He has to throw a brick at us. It’s our choice to listen or not.

Múlt vasárnap ezeket a születésnaposokat köszöntöttük (balról): Mikó Tibor
és testvére: Steinmetz Erzsike, Jakab Meggie és Jakab Magduska.

Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim,
hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva:
Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.
(Rm 12:19)
Aki elfedezi az õ vétkeit, nem lesz jó dolga;
aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.
Péld 28:13

Befejeztük 2 Sámuelt. Délután válasszuk ki a legszebb igeverset.
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MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Herjeczki Géza
10:30 vasárnapi iskola - Bencze Ákos
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Elizeus elhívása a prófétai szolgálatra
- 2Kir 2,1-15

DU:

6:00 ISTENTISZTELET

Igehirdetés: Kegyelmed naggyá tett engem
- 2 Sm 22,2-3,7,17-18,31-37,47-51
Közös énekeink: 88. Mert szolgálom a Királyt / 206. Fel, met az
éj fog jönni! / 112. Fogadd éltem Jézusom
Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK
Steinmetz Erzsikéék szombaton este hazautaztak. A gyorsan elszaladt
szép 3 hét után reméljük megérkeztek Debreceni otthonukba. Örülünk az
együtt töltött idõnek.
Nagy halász tábor van ezen a hétvégén a rámai táborban. Több mint
20-an vetették ki a hálójukat, fogásra, közöttük Jakab, Juhász és Pap
testvérek Detroitból. Úgy tudom a táborozás vezetõ Lukács testvértõl,
hogy sok nagy halat fogtak. Várjuk vissza õket.
Jövõ hétvégén Ifjúsági találkozó lesz a táborban. A kanadai hálaadónap
is akkor lesz. Ha valaki a fiatalokon kívül is el szeretne menni, szívesen
látják a torontóiak. Gerstner Kornél és felesége is ott lesz, köszöntésünket
és jókívánságainkat is küldjük nekik – házasságkötésükön nem vehettünk
részt, de az EH-ban majd olvasunk róla.
Október 14-én gyermekbemutatást tartunk. A kis Jonathán már alig
várja, hogy eljöhessen (vagy lehet, hogy egyenlõre inkább az anyukája).
A közös reformációs ünnepélyt nálunk tartjuk, október 28-án, délután
6-kor. Hívjunk vendégeket is.
Kish Ernõ testvér jobban van, szeretettel köszönti a gyülekezetet.
A munkáink szépen haladnak a lakás felújítással kapcsolatban is.
Többen kérdezték, hogy bírja Éva. Hála az Úrnak, jobban, mint gondoltuk
volna. Én is kibírtam eddig. Sõt, évezem, hogy amit egyszer elvégzek, az
megvan, amit kétszer lefestek, azt nem kell harmadszor, amelyik
konnektort bekötöm az áramkörbe, az mûködik; a kétnapi munka kétszer
annyi, mint az egynapi. Ilyen nincs a lelki munka területén!

A festés is készen van, köszönöm Kovács testvér segítségét. A bútorok
nagyrésze már a helyén van, visszapakolás (a pici konyhán kívül minden
ki volt hordva a lakásból), elõtte persze takarítás stb. Az Úr csodálatos
idõvel ajándékozott meg bennünket e munkák elvégzéséhez, amiért igen
hálásak vagyunk.
THE BRICK
A young and successful executive was traveling down a neighborhood street,
going a bit too fast in his new Jaguar. He was watching for kids darting out from
between parked cars and slowed down when he thought he saw something. As his
car passed, no children appeared. Instead, a brick smashed into the Jag’s side door!
He slammed on the brakes and backed the Jag back to the spot where the brick had
been thrown. The angry driver then jumped out of the car, grabbed the nearest kid
and pushed him up against a parked car shouting,
“What was that all about and who are you? Just what the heck are you doing?
That’s a new car and that brick you threw is going to cost a lot of money. Why did
you do it?”
The young boy was apologetic. “Please, mister...please, I’m sorry but I didn’t
know what else to do,” He pleaded. “I threw the brick because no one else would
stop....” With tears dripping down his face and off his chin, the youth pointed to a
spot just around a parked car. “It’s my brother,” he said “He rolled off the curb
and fell out of his wheelchair and I can’t lift him up.”
Now sobbing, the boy asked the stunned executive, “Would you please help me
get him back into his wheelchair? He’s hurt and he’s too heavy for me.”
Moved beyond words, the driver tried to swallow the rapidly swelling lump in
his throat. He hurriedly lifted the handicapped boy back into the wheelchair, then
took out a linen handkerchief and dabbed at the fresh scrapes and cuts. A quick
look told him everything was going to be okay.

