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1Thessz. 5,12-18
Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg

azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az
Úrban, és intenek is titeket, 13 és munkájukért nagyon

becsüljétek õket. Éljetek egymással békességben. 14
Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedõket,

biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az
erõtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. 15

Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal,
hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és

mindenki iránt. 16 Mindenkor örüljetek, 17 szüntelenül
imádkozzatok, 18 mindenért hálát adjatok, mert ez az

Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.

2008 - gyülekezetünk centenáriumi éve

The photograph titled “Onward in Prayer” is the work of
Michigan artist John R. Mittelstadt.

hatta meg. (A harmadik, befejezõ oldalt majd a jövõ héten olvashatjuk.



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Pap Enikõ
11:00 istentisztelet

Clevelandi fiatalok szolgálata
Igehirdetés: Isten vagy a körülmények - Józsué és Jeroboám

- Józsué 6:1-5; 1 Kir 12:25-33

DU: 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Isten nevét tartsd tiszteletben! - 2 Móz 20:1-2.7

Mikó Mónika missziós beszámolója

Közös énekeink: 68 Jöjj, hatalmas Mester! / 242. Ha az Úrral
járunk / 291. Hit által gyõzni fogsz!

Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK
Szeretetel köszöntjük közöttünk a clevelandi fiatalokat, akik ma reggel

érkeztek közénk egy meglepetés / villám látogatásra. Ha a váratlanul nagy
hideg ellenére nekivágtak az útnak, külön is dícséretet érdemelnek.

Szívesen fogadjuk a szolgálataikat - énekkel, verssel, bizonyságtétellel
készültek a fiatalok. Szeretettel üdvözöljük általuk a clevelandi
testvériséget, az egész gyülekezetet!

Welcome back, Tibi és Ildikó! Érezzétek magatokat újra itthon, a közel
3 hetes távollét után. (Fiuknál, Tibikénél jártak, Nashville-ben.)

Szeretettel köszöntjük Mikó Mónikát is, aki a délutáni tisztelet
keretében beszámolót tart a múlt hónapi dél-kelet-ázsiai missziós útjáról
(amit a hóvihar miatt nem tudott megtartani december közepén).

AZ IMAHETÜNK MENETRENDJE: (minden este 7-kor kezdünk)
Hétfõn - Herjeczki Gézáéknál - 313-382-3735 / Kedden - Bencze

Ákoséknál - 586-944-0285 / Szerdán - az imaházban
Csütörtökön - Fûr Béláéknál - 734-284-7107 / Pénteken - Pap

Lajoséknál - 734-284-8758 / Szombaton nem tartunk összejövetelt.
Vasárnap este 6-kor közös alkalom a Református Templomban
Senki ne várjon külön meghívásra, minden alkalomra mindenkit

szeretettel látunk, aki el tud és el akar jönni.

A 100 éves évfordulónk apropójából indított sorozatunkban most a 30
éves jubileumra, 1938-ban kiadott EMLÉKKÖNYVbõl olvashatunk 2
oldalt, melyben gyülekezetünk elsõ 10 évérõl olvashatunk.


