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

Korábbi heti énekeink:
Szeretlek Jézusom, tudom, enyém vagy / Úton vagyok én testvérim...

Heti könyvajánlatunk
Kommentárok a Biblia néhány könyvéhez. Az elsõ 6 a Biblia ma sorozatból:
R. Brown: Mózes V. könyve $10.00 B. Webb: Ézsaiás könyve $8.00
D. Atkinson: Jób könyve 5.00
D. Prior: 1 Korintus 6.00
J. Stott: 2 Timóteus 3.00
D. Jackman: János levelei 6.00
Példabeszédek könyve 4.00
Prédikátor könyve 4.00
Az igehirdetéseket felvesszük. Ha legalább ketten rendelnek belõle, akkor
megtartjuk és az internetre is föltesszük. Hangszalag vagy CD 1 db. $2.00, kettõ
és több esetén még kevesebb.

Szeptemberi igevers (tanuljuk meg kívülrõl)

Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.
(Matth 11:28 NIV)

2005. szeptember 18.

DE:

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

Imádkoztunk Karner tv-nõért is, és örülünk annak, hogy a
hurrikán kicsit északabbra került tõlük.

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

A Rámai táborban folyó építkezésnél ezen a héten a két Mikó
Tibor (ifjú és idõsebb) segítkezett.

Igehirdetés: Légy bátor és cselekedj!
- 1Krón 28:1-3,6-10, 20-21, 29:2-5,9.
Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra
- Rm 16:17-20.
Közös énekeink: 29. Hol Jézus úr, az éjszakát.../ Jézusom követlek
vidám szívvel (a hét éneke) / 88. Mert szolgálom a Királyt
Délután vetített énekeket énekelünk

GYüLEKEZETI HÍREK
Bánkúti Eszter (1912 - 2005)
A múlt héten még imádkoztunk gyógyulásáért. Az Úr azonban
másként gondolta, s hazahívta Bánkúti testvérnõt. Csütörtökön
reggel, csendben tovább aludt, s már nem itt ébredt föl. (Férje
legalább 20 évvel megelõzte már õt.)
Hiányozni fog a Palm Bay-i gyülekezetbõl, sõt a szövetség többi
gyülekezetébõl is, hiszen az utóbbi években - különösen is a
Floridában tartott évközi gyûlések alkalmával - mindannyian
megismertük õt. Jókedve, humora, adakozó készsége
emlékezetünkben marad. Meg, hogy 80 éves elmúlt, amikor
elhatározta, hogy építtet inkább egy házat Palm Bayben, s nem
marad a Szeretet Otthonban. Meg is valósította tervét. Februárban
újra Floridába megyünk az Évközi Gyûléssel. Sajnos õt már nem
találjuk ott. Emlékét megõrizzük.
Imádkozzunk egymásért!
Betegeink: Pacsai testvért átjutott a mûtéten. A kórházból küldi
üdvözletét, s köszöni, hogy imádkoztunk érte. Most már hálát is
lehet adni, hogy szépen gyógyul. Az õ korában különösen is nagy
ajándék ez.
Rathfon Emma, Renner Jolán, Csicsák Ferenc, Korpás Magdolna
és lánya Kati, Héczei Gyöngyi, Buzai Tamás is legyen ott minden
nap az imalistánkon. Imádkozzunk Marika Romániában élõ
lányáért, Editért is, akinél váratlanul súlyos problémát fedeztek fel
az orvosok, és mûtétre készítik.

Ma tarja a Szent Kereszt Római Katolikus Egyház fennállásának
100 éves évfordulóját. Az ünnepi mise délután 2-kor lesz. Aki akar,
jöjjön el. A lelkipásztorunk ott lesz, s ha alkalma lesz, Urunk
áldását kívánja majd a jubiláló egyház szolgálatára. Talán nem
mindenki tudja, hogy szomszédok voltunk 48 évig, hiszen a mi
egykori imaházunk közvetlen a katolikus templom mögött van
(1976-ban adta el a gyülekezet azt a templomát és mésfél éves
keresgélés után 1977. decemberében foglalta el mostani otthonát.)
Jövõ vasárnap délután gyülekezeti pikniket tartunk - Mikó
Tiboréknál. A délelõtti tisztelet után elmegyünk Ildikóékhoz, és ott
ebédelünk, majd a délutáni istentiszteletet is ott tartjuk meg náluk.
Mikó testvérék mindenkit szeretettel meghívnak erre az alkalomra.
Címük: 35146 Kesler Ct., CLINTON TWP., MI 48035. Tel:
1-586-792-5750 (A pikniket csak jó idõ esetén tartjuk meg.)
Szept 30-án és október 1-én garázs szél a parkolónkban. Ezt is
csak jó idõben tudjuk megrendezni. De akkor várjuk rakodásra és
árulásra a testvéreket.
IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ október 7-9-én, New York-ban. A
program kb. így alakul majd:
Téma: Szolgálat - az 1-2 Timóteus alapján. Szolgálat a
családban, a gyülekezetben, a kívülvalók felé.
Az elsõ alkalom péntek este lesz, amikorra egy szabadtéri
ifjúsági koncertet terveznek, melyen Kulcsár Attila evangélizál
majd. (Zenészeink Clevelandból és Nashville-bõl jönnek.)
Aki akar és tud, jöjjön. A jelentkezéseket hamarosan el kell
küldenem.

SZEPTEMBERI JUBILÁLÓK
Jakab Bálintné, Jakab Magduska, Mikó Tibor
Bemerítések - Mikó Tibor, Pap Lajos.
Segítsetek a lista kiegészítésében, pontosításában.

