A hét éneke (minden nap énekeljük el, egyszer legalább).

Hála, hogy itt a csendes reggel
Hála, hogy itt a csendes reggel,
hála, ha éjre nappal jõ;
Hála, hogy minden órám gondját
elhordozza Õ.
Hála, barátért, testvérszívért,
hála, hogy bennük bízhatom;
Hála, hogy minden ellenségnek
békéd hozhatom.
Hála a munka áldásáért,
hála a boldog percekért;
Hála, hogy adtál dalt is fényt is,
adtál szép zenét.

Ez a három legkedvesebb énekem, heti éneknek is ajánlom.
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Fókuszban / Infocus
Szeretném, ha ezeket a gyülekezetet / hívõ életünket érintõ
kérdéseket is a fókuszba állítánánk.
..........................................................................................................

Hálával áldozzál az Istennek
és teljesítsd a Fölségesnek
fogadásidat! (Zsolt 50:14)

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
(Herjeczki testvér várja ezeket a javaslatokat.)

2005. november 20.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhitat - Kovács József
10:30 vasárnapi iskola - Pap Enikõ
11:00 hálaadónapi istentisztelet
kórus

Igehirdetés: Mi az Úrban bízunk! - 20. Zsoltár
Délután 2:30 körül - hálaadónapi istentisztelet
Igehirdetés: Áldjad én lelkem az Urat! - 103. Zsoltár 1-5.
Közös énekeink: 187. Ó, volna bár ezernyi nyelvem / Hála, hogy itt a
csendes reggel (a hét éneke) / 272. Áldjad vígan az Urat!
Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK
HÁLAADÓ NAPUNKON közös ebédet tartunk.
Mindenkit szeretettel meghívunk a lenti asztalok mellé.
A délutáni istentiszteletet nem 5-kor kezdjük ezúttal,
hanem az ebéd után, fél 3 körül.

Hétfõn Fûr testvérnõ szerencsésen, az Úr oltalmával kísérve
átjutott a mûtéten. Szíve újra a régi ritmusban dobog. Hálát adunk érte
az áldott orvosnak.
Szerdán Mikó Tibor és Juhász Sándor testvérek újra nekivágtak a
tábornak, hogy ott segítsenek az épülõ étkezõn. Valamennyi tetõ
munka maradt még és a nyílászárók (ablakok) betétele. Szombat este
még nem tudom, hogy megérkeztek-e, de bízom benne, hogy igen.
Vasárnap újra kérünk egy kis beszámolót. A múlt héten megnéztük a
képeket, sõt, az internetre is feltettem vagy 20 képet.
Csütörtökön megérkezett Pap Enikõ. Sok élménnyel, melyekbõl
délután szeretnénk hallani néhány hálára okot adót. Könyveket is
hozott.
Rick Warren könyve megjelent magyarul is, abból egyet a
könyvtárnak megveszünk és van még két eladó ($10.00). Veress Ernõ
testvér: Csak eszköz voltam címû könyvével is bûvítjük a könyvtárunkat, s még marad egy eladó ebbõl az igen személyes hangvételû
kötetbõl ($8.00). A harmadik könyv, amit hozott, Cserepka testvérék
külmissziós életérõl szóló ifjúsági regény, ára $5.00.

Pénteken Herjeczki Dávid “az év legjobb fiatal architechtora” díjat
vette át Detroitban. A kb. 300 meghívott között ott voltak Dávid
szülei is. Örülünk a szép
eredménynek, gratulálunk.
Annak azonban nem örülünk,
dehát elfogadjuk, hogy
szombaton már el is költözött
Lincoln Parkból. Reménysége
szerint szerda estére
megérkeznek Los Angelesbe
(Terebesi István segítségével).
Dávid a múlt vasárnap délután
köszönt el a gyülekezettõl.
Reméljük, hogy a távolság
ellenére otthonának tartja majd
gyülekezetünket. Mi mindig haza várjuk.
A HÁLAADÓNAPI ÁLDOZATRÓL. Az utóbbi években az
imaház biztosítására szoktunk gyûjteni ezen a napon. Ebben az évben
Pacsi testvér emlékére Koren Anna testvér küldött 2000 dollárt a
gyülekezetünknek, s az õ beleegyezésével ezt az összeget fordítjuk az
idei biztosításra (ami ezúttal $2530.00).
A hálaadónapi célgyûjtésünkkel a Kossuthfalvai (Jugoszlávia)
imaház megvásárlásához szeretnénk egy kicsit hozzájárulni. Az ára
hatvanezer dollár. Ennek legalább a századrészét szeretnénk
összegyûjteni. Az nem sok? Nem. De valószinûleg többet is tudunk
ennél küldeni. S azt reméljük, hogy más gyülekezetek is segíteni
fognak, s talán a szövetségünk is.
Néhány vetített képen és a bulletin mellékletén is láthatjuk az
imaháznak való épületet.
Mivel nem hirdettük jó elõre ezt a céladakozást, a jövõ héten is
adakozhatunk erre a célra. A jókedvû adakozót szereti az Isten.
A múltheti énekünk szövege így van helyesen. Énekelgessük még e héten is.

Így szól az Úr: ne félj! Ne félj, csak higgy, remélj!
Mert minden lehetséges annak, aki hisz.
Boldog ki véle jár, békét, üdvöt talál,
Mert minden lehetséges annak, aki hisz.
Nézz Jézusodra fel, Õ az, ki felemel.
Mert minden lehetséges annak, aki hisz.
Elveszi bûnödet, hittel, ha rá teszed,
Mert minden lehetséges annak, aki hisz.

