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Pénteken és szombaton garázs szelet tartottunk a parkolóban. Úgy látszik a vásárlók
áradata néha alább hagyott. A munkások egy részét sikerült lencsevégre kapnom.

Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó,
hogy Krisztus Jézus azért jött e világra,

hogy megtartsa a bûnösöket,
akik közül elsõ vagyok én. (1Tim 1:15)

Októberi igevers (tanuljuk meg kívülrõl)

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

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

Jézusom követlek vidám szívvel.

IMÁDKOZZUNK egymásért, különösen is a betegekért. Csicsák
testvért változatlanul találtam a héten, Korpás testvérnõ és leánya, Kati
jobban vannak, köszönik az imádságainkat. Mivel valószinûleg nem
tud itt lenni ma közöttünk, Marica otthonában úrvacsorát is vettünk.

Egyik -gyengélkedõ- szolgatársamtól hallottam a héten: “Ha
egészséges az ember, még a betegséget is könnyebben átvészeli.” :(



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE: 10:00 imaáhitat - Mikó Tibor

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

kórus
Igehirdetés: Azért jött a világra - Mt 27:41-44,

1Tim 1:15-16,6:12
A déelõtti tisztelet után elöljárósági és nõi kör

Délután 6:00 Istentisztelet
Igehirdetés: Az ember szava és Isten beszéde - Zsolt 12

Közös énekeink: 183 . Áldunk, ó Isten / Mennyben hangzik a dicsének
(a hét éneke) / 293. Jézus az én Megváltóm / 39. Áldott legyen a frígy

Délután vetített énekeket énekelünk
Mikó Tiboréknál, a church piknik második részeként házi istentiszteletet tartottunk.

Béla, Tibi és Enikõ kíséretében sokat énekeltünk az ige elõtt és után.

Hétfõn Pacsai testvér lakásából elszállítottuk mindazt, amit a
garázsszélre hagytunk meg az elõzõ héten, testvérével, Annával
való megbeszélés szerint. Kedden átadtuk a lakás kulcsait a
tulajdonosnak. Szeretett ott lakni Pacsai testvér. A zongoráját és az
egyik keyboard-ját megtartjuk a gyülekezet használatára.

GARÁZS SZELET tartottunk pénteken és szombaton. Hûvös
éjszakák után szép napsütéses idõt kaptunk mindkét nap. Sokan
voltunk, mindenki kivette részét, aki megtehette. Köszönöm a
helytállást. Rudi nem gyõzte számlálni a minden-eddiginél-nagyobb
bevételt. Ezernegyvenhárom dollárt gyûjtöttünk össze az ezer apró
és néhány nagyobb dologból. Mivel Pacsai tv. dolgai közül is
sokminden ott volt, a nõtestvérekkel majd megegyezünk, hogy a
bevétel egy részét a Jugoszláviai árva és mozgássérült gyerekek
számára Pacsai tv. emlékére küldendõ összeghez csatoljuk.

Jól el is fáradtunk a két nap alatt. Ígyhát bizonyára nem a
legalkalmasabb idõpont a tisztelet utáni elöljárósági és nõi óra -
különösen is a nõtestvérek számára, akik az elõzõ két napot is itt
töltötték.

IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓRA készülünk a hétvégén. Detroitból
8-an bontunk szárnyakat New York felé. Imádkozzunk a fiatalokért
és a szolgálattevõkért.

GYüLEKEZETI HÍREK

Mozgalmasan telt ez a hetünk is. A múlt vasárnap délután
megtartottuk a

CHURCH PIKNIKET Mikó Tibiéknél, annak ellenére, hogy az
idõjárás nem volt kedvezõ. Nem panaszkodhatunk azonban,
hiszen kellemes idõ volt mindaddig, amíg elfogyasztottuk az
ebédet. Ildikóék most is bõséges és finom étellel vártak bennünket
(úgy láttam, hogy Tibor és Árpi volt a fõszakács - Il- dikó csak az
uta- sításokat adta
:( ) Sõt, még azt is
megengedte az Úr,
hogy a szüle-
tésnaposokat is
kint köszöntsük.
Az elsõ esõ-
csöppet az értük
mondott imádság
végén, az Amen
körül érzékeltem.

Azután meg az
volt a jó, hogy
mind az 50-en
elfértünk Tibiék lakásában és a röplabda kísértése nélkül tudtuk
megtartani a délutáni tiszteletet - amin a János 10 alapján
beszélgettünk és sokat énekeltünk.

Szeptemberi születésnaposok: Jakab Bálintné, Jakab
Magduska, Szilágyi Emily és Mió Tibor


