
2007. július 29.

Ezért tehát nem vagytok többé idegenek
és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek

és háza népe Istennek.
20 Mert ráépültetek az apostolok és a próféták

alapjára, a sarokkõ pedig maga Krisztus Jézus,
21 akiben az egész épület egybeilleszkedik,
és szent templommá növekszik az Úrban,

22 és akiben ti is együtt épültök az Isten
hajlékává a Lélek által. (Efézus 2:19-22)

Herjeczki Dávid és Anne York menyegzõje után, Alhambra, 2007. július 21.
A pillanatképen Novák József lp., az ifjú házaspár és az egyik tanú.Építsük fel szívünkben az Úrnak temlpomát!

Ne gondoljunk mi azzal, hogy mit mond e világ!

Mint Isten ékes háza, szent legyen a szívünk,
Hogy aki éltünk látja, kövesse Mesterünk!

Tégy tanúbizonyságot tetteddel Uradról,
Így sok felebarátot megóvsz kárhozattól!

Lépj ki a porból végre, légy élõ kõ, szent nép!
S ez áldott közösségbe így Jézus majd belép.

A Hit Hangjai 203.

Mózes 5. könyvébõl (Deuteronómium) ez a két aranyos igét visszük
tovább:

6: 4. Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! 5. Szeressed azért az
Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes erõdbõl.

18: 18. Prófétát támasztok nékik az õ atyjokfiai közül, olyat mint te, és az
én ígéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, a mit paran-
csolok néki.

Az egyik gyer-
mekünk szerda
esti rajza,
magyarázattal.



A múlt héten Alhambrában jártunk. Köszönöm, hogy itthon helyt álltak
a szolgálatot végzõ testvérek és szép alkalmakat adott itt is az Úr.

Dávid és Anne menyegzõjére szombaton koradélután került sor az
alhambrai imaházban. Novák József testvér adta össze a fiatalokat és én is
részt kaptam a szolgálatból. A fényképekbõl majd mutatok az
érdeklõdõknek.

A vasárnapot is az alhambrai gyülekezetben töltöttük – Novák József
testvér és az alhalmbrai gyülekezet testvérisége szeretettel köszönti a
detroitiakat. Délután egy gyülekezeti barbeque-t tartottak testvéreink az
imaház parkolójánagy egy részébõl kialakított, erre a célra is alkalmas
gyermekjátszótéren.

Gerstner Kornél és Réka menyegzõjére is az elmúlt szombaton (21-én)
került sor, Vácott. Gondolom hamarosan kapunk arról is képeket. Várjuk
Kornélékat, hiszen a szövetségünk a közgyûlésen a fiatalok közötti
szolgálatra tett javaslatát elfogadva meghívásuk mellett szavazott.

Ugyanazon a szombaton New York-ban is jeles nap volt – a Kulcsár
családban. Dr. Kulcsár Zsolt és menyasszonya eljegyzésére került sor. (Ki
tudja a boldog menyasszony nevét?) Gratulálunk a fiataloknak és együtt
örülünk velük.

IMÁDKOZZUNK EGYMÁSÉRT
Renner Jolán testvérnõ csütörtök reggel kórházba került, s azóta is ott

van. Vesegyulladással kezelik. Kicsit talán jobban volt tegnap estére már.
Köszönti a testvéreket, s köszöni, hogy imádkozunk érte.

Dézsi Margit testvérnõ (Brazília) a hét végén mûtéten jutott át. Súlyos az
állapota.

Kish Ernõ testvér (Palm Bay) szintén kórházba került a hét derekán.
Imádkozzunk e két testvérért is.

A Füredi Kamilla misszionáriussal folytatott telefonbeszélgetést, amit a
tábori alkalomra készítettünk, ma reggel itt is meghallgatjuk, mint Alhamb-
rában a múlt vasárnap. Átvéve Novák testvér ötletét, arra kérem a testvére-
ket, hogy írjanak egy képeslapot, vagy levelet Kamillának, szüvetsénapja
alkalmából (augusztus 28). A címe a faliujságon, de ide is leírom:
G. Kamilla Furedi, 31. Yiks Rd., Makeni, Sierre Leone, W. AFRICA

Imádkozzunk õérette is rendszeresen!

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Kis Sándor (Cleveland)
10:30 vasárnapi iskola - Mikó Tibor
11:00 istentisztelet

hegedûszóló, kórus
Igehirdetés: Lelki házzá épülünk Ef 2:19-22

A tisztelet után közös ebédet tartunk, azután pedig
Baby shower - a Kovács családnak - ezen az alkalmon is

szeretettel látunk mindenkit

Délutáni ISTENTISZTELET kezdés 2 és 3 óra között
Igehirdetés: Bûn és bûnhõdés - 1 Móz 3:8-19

A tisztelet után kóruspróbát tartunk
Közös énekeink: 148. Sion felé megyünk / HH203. Építsük fel

szívünkben / 50. Azon épült szilárd hitem
Délután vetített énekeket énekelünk

German composer Johann Sebastian Bach died on July 28, 1750. He
was considered the “master of masters,” combining the tradition of Ba-
roque music with harmonic innovations. The majority of his works are reli-
gious, including “Passion According to St. Matthew,” and “Jesus, Meine
Freude” (Jesus, My Joy!). In expressing his conviction on the purpose of
music, Bach asserted: “The aim and final end of all music should be none
other than the glory of God and the refreshment of the soul. If heed is not
paid to this, it is not true music but a diabolical bawling and twanging.”

GYÜLEKEZETI HÍREK
Szeretettel köszöntjük vendégeink között Kis

Sándor testvéréket, Clevelandból. Örülünk, hogy
együtt lehetünk, s
hogy a szolgálatba
is bekapcsolódott
Kis testvér.

Ma délután egy
különleges
alkalomnak
lehetünk részesei -
mindannyian, akik

itt vagyunk: a Kovács család számára Baby
Shower-t rendezünk. Elõtte pedig közös
ebéden veszünk részt.

Ki tudja, hogy mikor érkeztek Kovács
Józsefék Detroitba?

Hova valók és melyik gyülekezet tagjai
voltak az Óhazában?

Melyik Irén legkedvesebb igeverse, és melyik
Józsié?

Mikor készült ez a fénykép Péterrõl és ki a
másik gyermek a képen?

Hogy hívják majd azt a kisfiút, vagy kislányt,
akit Peti nemsokára símogatni fog?


