
2006. január 15.

Fekélyek

És monda az Úr Mózesnek: Menj be a Faraóhoz, mert én
keményítettem meg az õ szívét és az õ szolgáinak szívét, azért
hogy ezeket az én jeleimet megtegyem közöttök. 2. És azért,
hogy elbeszéljed azt a te fiadnak és fiad fiának hallatára, amit
Égyiptomban cselekedtem, és jeleimet, a melyeket rajtok tettem,
hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. (2Móz 10:1-2)

IMÁDSÁG GYÓGYULÁSÉRT

egyetlen parancsoló szavad elég volt Uram
úgy 2000 éve
hogy járjon a holt
táncra perdüljön a sánta
hadonásszon a száradtkezû
és lásson a vak:
kezed érintése elég volt

ám arcunkba
barázdát karmolt
az idõ
s két évezrednyi hitetlenség
gyûlt össze szívünkbe

szólj ránk Uram!

ha újból hallanánk szavad
ha újból éreznénk kezed
talán megértenénk:
gyógyító hatalmad még ma is
töretlen fényben ég

gyûrött arcunkba nézz
szólj ránk Uram
gyógyíts
mint 2000 éve
kezed érintése
ma is épp elég

Herjeczki Géza (1970)
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MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhitat - Mikó Tibor
10:30 vasárnapi iskola - id. Fûr Béla
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Jézus Krisztus gyógyító munkája - Mt 9:27-38

Délután 5:00 Istentisztelet
Igehirdetés: A vezetõk engedelmessége - 2Mózes 7:1-13

Közös énekeink: 170. Jövel az élet vizéhez / 290. Az áldott
orvos közeleg / 186. Halljátok az örömhírt

Délután vetített énekeket énekelünk

Elkészültek az elmúlt évre vonatkozó income tax receiptek.
Bencze Ákos pénztáros testvértõl át lehet venni. Akinek
személyesen nem tudjuk odaadni, postán fogjuk elküldeni.

Megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a
gyülekezet tagjainak azért, hogy az elmúlt évben is rendszeresen
elhozták és a perselybe tették adományukat - az igei tizedet, vagy
azt, amit a hitük alapján az Úr országa építéséért meg tudtak és
akartak hozni. Az Úr megáldja azokat, akik engedelmesek ezen a
téren is - errõl jó tapasztalataink is vannak.

Köszönöm azoknak az adományait is, akik távol élnek ugyan
gyülekezetünktõl, és azoknak is, akik csak ritkán jönnek közénk, de
anyagilag segítik azt a misszió munkát, amit ebben a gyülekezetben
végzünk.

Hamarosan sorra kerül az évzáró gyülekezeti óra, amikor
részletesen is látni fogjuk, hogy mire fordítottuk a bevételünket.
Hála az Úrnak, kiadásaink nem haladták meg bevételünket. Pedig
van a gyülekezetünknek imaháza, fizetett lelkipásztora, bel és
külföldi missziós tevékenysége (a Samaritánus alapunk az idén is
nagyon aktív volt).

“Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok áraszsza minden
kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén,
minden jótéteményre bõségben legyetek.” (2Kor 9:8)

SIELÉSRE készülõdnek újra a szövetség fiataljai. Ezúttal
Torontó környékén találtak alkalmas helyet. Dan testvér telefonon,
Gerstner Kornél pedig levélben értesített arról (s talán a fiatalokat
is), hogy február 9-én estefelétõl 12-ig tart ez az alkalom.
Péntek-szombat sielés, szánkózás után vasárnap délelõtt a
Torontói gyülekezetben fejezik be az alkalmat. Kiadás $200.00
(talán kanadai). Aki számít menni, mielõbb jelentkezzen a
helyfoglalás miatt.

Távol lévõ testvéreink közül Jakab testvérék és Karner test-
vérnõ küldi köszöntését. Koren Anna testvérnõ pedig egy szép
levélben köszönte meg, hogy a karácsonyi kántálás alkalmával õt
is felhívtuk és elénekeltük neki a Csendes éjt. A levelet a hirdetõ-
táblára tûzöm. Enikõ Stone-tól is ugyancsak szép levelet kaptunk a
karácsonyi kántálással kapcsolatban.

GYÜLEKEZETI HÍREK

Az ökumenikus IMAHETET az idén szerdán kezdjük és szerdán
fejezzük be. A napokban módosítottuk a rendet, a következõ képpen:

Szerda este (és minden hétköznap este) 7 órakkor
az imaházunkban

Csütörtök este a Magyar Pünkösdi imaházban
16240 May Ave. Allen Park, 48101)

Pénteken este Andrea és Chris Rathfon otthonában - 31234 Day
Lily, Rockwood, MI 48173 telefon: (734)379-1114
Vasárnap délután 5 órakkor nálunk az imaházban.
Hétfõn este Kovács Józseféknél - 1523 Fort Park St.

Lincoln Park, telefon: 313-827-5112
Kedden este Fûr Béláéknál - 12409 Devoe St,

Southgate, telefon: 734-284-7107
Szerdán este a Magyar Református templomban -

9901 Allen Rd, Allen Park

Az imahét kiinduló igéje és központi gondolata a Mt 18:20
“Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben,

ott vagyok közöttük.”

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk mindegyik alkalomra.
Senki ne várjon külön, személyes meghívást. Bízunk benne, hogy
mint máskor, most is bõséges áldást kapunk az imahéten.


