REFOCUS / FÓKUSZOL /
ÉLESÍT / TISZTÁZ / RÁVILÁGÍT /
KONCENTRÁL / MEGVIZSGÁL...

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

2005. november 6.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhitat - Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - id. Fûr Béla
11:00 úrvacsorai istentisztelet
kórus

Igehirdetés: Krisztus vérén megváltva - 1Péter 1:17-25
Délután 5:00 Istentisztelet
Igehirdetés: Erõt ad a megfáradottnak - Ézs 40:27-31
Közös énekeink: 98. Isten kegyében nem tudom / 20. Nagyon szeret
engem Jézus (a hét éneke) / 34. Vérrel telt szent forrás / 39. Áldott
legyen a frigy!
Délután vetített énekeket énekelünk

GYüLEKEZETI HÍREK
A héten többen is útrakeltek közûlünk. Hálásak vagyunk az oltalomért,
megtartásért. Pap Enikõ Magyarországra és Erdélybe utazott szerdán.
Csütörtökön Kerekes Balázs jött vissza erdélyi útjáról. A Táborban járt egy
újabb detroiti csapat - Mikó Tibi, Ildikó, Pap Lajos és Juhász Sándor. Szerdán
mentek és szombaton éjfél körülre érkezhettek haza. Szép munkát végeztek, jól
haladt az építkezés. Várjuk a beszámolót tõlük, esetleg a képeket is.

REFORMÁCIÓ
A múlt vasárnap délután
közös reformációs ünnepélyt
szerveztünk imaházunkban. Az
Allen Park-i Amnerikai Magyar
Református egyház
lelkipásztora és hívei jöttek a
legtöbben. Varga Ferenc
református lelkipásztor hirdette
az igét - a reformátor címen, Mt
21:12-17 alapján. Jézus Krisztusról szólt, mint az igazi reformátorról. Miután
megtisztította a templomot, bátrabban jöttek hozzá a vakok-sánták, gyermekek. A
rendrakás során megtalálta az elveszetteket.
Még a ceremóniákat is megváltoztatta a nagy Reformátor. Hangsúlyozta
szolgálatában, hogy az imaház, a templom az imádság háza, s hogy ott Õ a
tulajdonos.
Vajon nekünk nem kellene változni, megváltozni, reformálódni? Legyen a
középpontban az életünkben is, a templomunkban, imaházunkban is az Úr Jézus!
Kerekes Tibor, a Magyar Pünkösdi gyülekezet lelkipásztora személyes
bizonyságtétele során megelevenedett az ige: “... de Isten igéje nincs bilincsbe
verve.” (2Tim 2:9-10) Mi, az Õ szolgái lehetünk, de az Ige nem.
Mindhárom gyülekezet részérõl
hangzottak el énekek és versek.
Volt még a vendégek között 3 a
régi Magyar Lutheránus egyház tagjai
közül.

Ezen a héten pedig, kedden, Jakab testvérék utaznak el - Floridába. A telet
ott tervezik tölteni testvéreink. Nekünk hiányozni fognak. De bízunk benne,
hogy imádságaikkal itt maradnak. Jó utat kívánunk nekik és jó “nyaralást”,
köszöntjük az ott élõ fiukat (Bálintkát) és az unokákat. Reméljük, hogy a November már csendesebb lesz a hurrikánok vonatkozásában.
Füredi Kamillától kaptam néhány újabb levelet, beszámolót. Ha valaki
szeretné olvasni ezeket, szóljon és akár e-mailen továbbítom, akál kinyomtatva
odaadom.
Imádkozzunk egymásért. Csicsák Ferenc, Korpás Magda, Karner Mary,
Wentz György, Füredi Kamilla testvérek legyenek ott mindennapi
imádságainkban.
A reformációs ünnepélyünk hangszalagja elkészült, egy 90 perces szalag,
lehet kérni belõle. A reformáció délelõttjén elhangzott igehirdetés is megvan, a
szeptember 11-i igehirdetéssel egy szalagon (Megértette az olvasottakat, ill. A
bûn és következménye.)
Jövõ vasárnap IRODALMI NAPOT TARTUNK. A délelõtti tisztelet után
elöljárósági és nõi kör lesz. Rövidebb, mint a legutóbbi.
Két hét múlva pedig HÁLAADÓNAP, azután pedig az ADVENTI
vasárnapok következnek.

Az alkalmat szeretetvendégség
követte, melynek során az idén is
felköszöntötték a lelkipásztorokat,
ezúttal feleségeikkel együtt.
Köszönöm, köszönjük a figyelmességet mindenkinek, Bélának és
Ildikónak külön is
a szép szavakat,
meg a miniatûr
Bibliát. A dobos
torta is ízlett
mindenkinek.
Köszönöm a szeretetvendégséggel
kapcsolatos szolgálatot mindenkinek.
Volt bõséggel
minden.

