Az Orlandói “Holy Land Experience”-en, pénteken.
Jakab testvéréknél Boca Raton-ban

Az Évközi Gyálésen 20-an vettünk részt, 8 gyülekezetbÅl. (1-1 gyülekezet két megbízottat küldhetett + az elnökség tagjai.) Csütörtök este a
Végrehajtó Bizottság ülésezett. Pénteken a Palm Bay-i Gyülekezet
ajándékából egy külön busszal Orlandóba utaztunk, hogy megnézzük a
Holy Land Experience nevá, nem is olyan régen megnyitott centrumot. A
“mini” Szent Földön megtekinthettük a Golgotát az üres sírral, a qumráni
barlangokat és a (ma már Jeruzsálemben sem létezÅ) templomot - természetesen azok replikáját. Megnéztük a hatalmas Jeruzsálem-makettet és a
Biblia “történetét” bemutató múzeumot is. Számomra a meglepetés az
elÅadások és szindarabok határozott evangéliumi tartalma volt.
Szombaton egész napos Missziós és Jótékonysági Bizottsági ülést
tarottunk. Megszakítottuk azonban a gyálést az ebéddel, ami után
felkerestük Bánkúti Eszter testvérnÅ sírját, ahol együtt énekeltünk és
adtunk hálát a nemrégen
elköltözött testvérnÅért
(akinek a házában
tartottuk egyébként a
tárgyalásainkat).
Vasárnap feleségemmel együtt Jakab testvérékhez utaztunk (jó két
órányira, déli irányban),
s majd velük részt
vettünk az ElsÅ Szeretet
Magyar Gyülekezet
istentiszteletén, ahol a
vezérfonal szerinti
igével szolgáltam (Mt
16). Fényképeket is
mutatok majd estére.

Legkisebbjeink az énekóra elõtt. Szilágyi Emily, Kovács Péter, Kerekes Márk,
Fûr AnnaMária és Rathfon Emma.

“Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek
és olyanok nem lesztek mint a kisgyermekek,
semmiképpen nem mehettek be
a mennyeknek országába.” Máté 18:3

2006. március 5.

M I GY LEKEZETI LK LM I K
DE:

10:00 imaáhitat - Mikó Tibor
10:30 vasárnapi iskola - Pap Enikõ
11:00 úrvacsorai istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Õrálló a helyén - Habakuk 2:1-4
A tisztelet után kóruspróba
Délután 5:00 Istentisztelet
Igehirdetés: Két szemmel mennybe jutni - Mt 18:1-14
Közös énekeink: 98. Isten kegyében / 252. Õrálló, szólj! /
253. Hittel feltekintek / 39. Áldott legyen a frigy
Délután vetített énekeket énekelünk

GYüLEKEZETI HÍREK
Az elmúlt hétvégét Palm Bay-ben az Évközi Gyûlésen volt a
lelkipásztor és felesége, és Boca Ratonban, Jakab Bálint testvéréknél
(rövid beszámoló a másik oldalon, este pedig vetített képes
beszámolót is tartunk).
A Palm Bay-i testvérek, valamint a gyûlésen résztvevõk, továbbá
Jakab testvérék szeretettel köszöntik a Detroitiakat.
Vadász János testvért pénteken csípõ-forgócsont cserével
mûtötték. A jól sikerült mátét után még néhány napig a kórházban
lesz. Imádkozzunk teljes felépüléséért.
Füredi Kamilla misszionárius testvérnõ pénteken érkezett vissza
Sierra Leone-ból (csak reménységben írom ezt, mert értesítést nem
kaptam, hogy ténylegesen megérkezett Clevelandba). Clevelandban
tölti a következõ fél évet, s azután szeretne visszamenni az afrikai
missziómezõre. Bízom benne, hogy hamarosan hozzánk is ellátogat
és beszámol szolgálatáról.
URAM, TESTVÉREIMÉRT ÁLDLAK...

Bencze Krisztína egy hétre New Yorkba utazott, munkahelyi
kiküldetésben. Korpás és Karner testvérnõkre is szeretettel
gondolunk, jobbúlást kívánva.
A tavaszi ifjúsági találkozó Chicagóban lesz, májusban, a
közgyûlésre pedig a Rámai Táborban kerül sor, az étkezõ megnyitó
ünnepségével együtt, június 30 és július 3 között.

VÉSD TÁBLÁKRA, HOGY KÖNNYEN
OLVASHATÓ LEGYEN !
Az igaz az Å hite által él. (Hab 2:4)
Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bánösöket,
akik körül elsÅ vagyok én. (1Tim 1:15)
És Ä megsebesíttetett báneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért...
az Ä sebeivel gyógyulánk meg. (És 53:5)
Érettem, helyettem, miattam!
Aki hisz a Fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a Fiúnak,
nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. (Jn 3:36)
Nem gyönyörködöm a meghaló halálában... térjetek meg azért és
éljetek! (Ez 18:32)
Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan... a bánöknek
bocsánatára. (Csel 2:38)
Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz. (Csel 16:31)
Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. (Jn
3:3)
Azt, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. (Jn 6:37)
Ímé az ajtó elÅtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én
szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. (Jel 3:20)
Azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. (Rm 8:28)
Néki növekednie kell, nékem pedig alább szállnom. (Jn 3:30)
Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti
elméteknek megújulása által. (Rm 12:2)
Ember haragja Isten igazságát nem munkálja. (Jak 1:20)
Válassz egy táblát magadnak, s egy olyat, amit valaki másnak
kellene megmutatnod.

