
mindenért hálát adjatok...”
(1Thessz. 5,16k)

2008. - gyülekezetünk centenáriumi éve

IMAHÉT ‘08
“Mindenkor örüljetek,

szüntelenül imádkozzatok,

Január 20-27.



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Pap Lajos
10:30 vasárnapi iskola - Mikó Tibor
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Szenteld meg a nyugalomnapot

- 2 Móz 20:1-2, 8-11

DU: 6:00 Imahétzáró közös istentisztelet
A REFOMRÁTUS TEMPLOMBAN
Mindenkor imádkozzatok! 1 Thess 5:12-18

Közös énekeink: 180. Nincs helyed Jézus számára? / 215.

Napfény ömölt szívembe ma / 88. Boldog vagyok, mert

szolgálom a Királyt!

GYÜLEKEZETI HÍREK

Az elmúlt vasárnap meglátogattak bennünket a clevelandi
fiatalok. Errõl a jövõ héten olvashatunk majd.

Az imahét az idén is áldásosan telt. Évek óta az egyik
legkedveltebb alkalom ez gyülekezetünk számára. Jó reménységgel
haladunk tovább jubileumi évünkbe.

A héten 2 csomag is érkezett Erdélybõl. A kis Vezérfonal (a
napi igék azonosak az Áhítat 2008-ban lévõkkel, de ebben nincs
semmiféle magyarázat). Antal Ferenc testvér verseskönyvébõ is
érkezett még két példány.

A másik csomagban a vasárnapi iskolai füzeteket kaptuk meg
Zeffer Adinától. Látom rajta, hogy igen magas volt a postaköltség.
Az árát egyenlõre nem tudjuk.

Elkészültek a 2007-es évi adakozásokról az income tax-nél
felhasználható igazolások. A pénztáros testvértõl megkaphatjuk
azokat. Köszönjük az adakozásokat! Hamarosan sor kerül majd az
éves pénzügyi beszámolóra is.

MINDENKOR IMÁDKOZZATOK !

Hogyan teltek az imahét alkalmai?
Minden este több igét is elolvastunk, majd közösen értelmeztük,

és megtaláltuk az azesti üzeneteket. Ezután egyenként, mindenki
imádkozott. Hisszük, hogy az Úr meghallgatta könyörgéseinket.
Türelmesen várjuk, hogy meg is kapjuk kéréseinket. Sõt, folytatjuk
állhatatosan az imádságot. Szombat este mindenki otthon folytatta az
imádságot, este 6-7 körül. Többek között a gyülekezetért és a
lelkipásztorért.

Elhatároztuk azt is, hogy elindítunk egy olyan imaközösséget,
amihez egyenként lehet kapcsolódni: minden hétfõn imádkozunk,
aki megteheti böjtölve is, saját otthonainkban, legelsõsorban
gyülekezetünkért. A részleteket még ezután alakítjuk ki, figyelve az
Úr vezetésére.

Miért imádkoztunk a hét során?
Hétfõn: amiket a legfontosabbnak tartunk: gyülekezetünk jelene,

jövõje, megtérõk, imádkozó lelkület
Kedden: kérhetünk konkrétan / munkalehetõség, iskola /

kisgyermekek
Szerdán: megtérõkért / gyermekeinkért
Csütörtökön: türelemért – az eredményig is / házasokért (fiatal és

középkorú) / évközi gyûlésért
Pénteken - örvendezõ, hálás, imádkozó életért / a

gyülekezetünkben élõ idõs(ödõ) testvérekért: házaspárokért és
egyedülállókért. / a szövetségünk gyülekezeteiért / Füredi Kamilla
misszionáriusunkért / jubileumi évünk áldásaiért

Szombaton: jubiláló gyülekezedtünkért, lelkipásztorunkért.

Minden nap imádkoztunk a betegekért is (ezt továbbra is tegyük):
id. Fûr testvér, Annamária, Korpás testvérnõ, Renner Jolánka és
Emma, Fabi Beáta (a lp. egyik unokatestvérének a lánya, aki
amerikai kezelésen van éppen).

A fényképek az estéink sorrendjében készültek – éneklés közben,
vagy az alkalmat követõ szeretetvendégségek során –
Herjeczkiéknél, Benczééknél, az imaházban, Fûr Béláéknál és Pap
Lajoséknál.

A jubileumi oldalunkon az 1938-ban, a detroiti gyülekezet 30 éves
jubileumára kiadott emlékkönyv múlt héten megkezdett írásának befejezõ
része olvasható. Petre M. Adalbert lp. írása.


