
“Mert ahol ketten vagy
hárman összegyûlnek

az én nevemben:
ott vagyok közöttük.”

(Mt 18,20)

IMAHÉT 2006. január 18 - 25.

“Mert ahol ketten vagy hárman összegyûlnek az én
nevemben: ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20)

1. nap - Egyesülünk Krisztus jelenlétében (Efézus
4,5-6) + Ezék 37,15-28, Zsolt 66, Ef 4,1-6, Jn 14,23-27

2. nap - A keresztyén egység építése, Jézussal -
hétköznapi ökumenizmus (Jn 13,14) + 5Móz 30,15-20,

Zsolt 133, 1Kor 12,12-31, Jn 13,1-15

3. nap - Könyörögjünk együtt Jézus nevében (És 30,18)
+ És 30,18-26, Zsolt 135, ApCsel 1,12-14,

Mt 18,18-20

4. nap - Megbocsátás és gyógyító emlékezés (Máté
18,22) + Jón 3, Zsolt 50, Kol 3,12-17, Jn 8,1-11

5. nap - Isten jelenléte megbékélésre hív (Zsoltár 46) +
1 Kir 19,1-13a, Zsolt 45, ApCsel 10,9-48, Lk 10,25-37

6. nap - Misszió Jézus nevében (Máté 18,14) + Dán
3,19-30, Zsolt 145, ApCsel 8,26-40, Lk 10,1-12

7. nap Isten jelen van a másik emberben (Mt 18,5) +
2Móz 3,1-17, Zsolt 34, ApCsel 9,1-6, Mt 25,31-46

8. nap - Egy a reménységben (Jn 14,20) + 2Móz
40,34-38, Zsolt 41, Jel 21,1-6, Jn 14,15-31

A Te nevedben mi együtt vagyunk. Jézus nevedben mi együtt vagyunk.
Hallgasd meg hõ imánk mikor hozzád járulunk,
Élõ vízeddel táplálj hû Urunk.

Úgy mutatjátok meg a hitetek, Hogy az én szavaimnak engedtek,
Hogyha velem és egymással egyek lesztek, Minden kérésetekre felelek.

További imaheti alkalmaink a héten:
Hétfõn este Kovács Józseféknél, kedden este Fûr Béláéknál

Szerdán este a Magyar Református templomban -
9901 Allen Rd, Allen Park

2006. január 22.



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhitat - Bencze Ákos
10:30 vasárnapi iskola - Pap Enikõ
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: A nép engedelmessége - 2Mózes 12:21-33

A tisztelet után kóruspróbát tartunk

Délután 5:00 Istentisztelet - Imaheti alkalom
Igehirdetés: - A megbocsátás szükségessége - Mt 18:12-22

Közös énekeink: 11. Imádjuk az ég s föld nagy Királyát /
53. Jöjj Megváltódhoz! / 20. Nagyon szeret engem Jézus!

Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK

Az imahetünk felénél járunk a mai napon. Szép igéket kaptunk
ebben az évben is az elcsendesedésekhez, imádkozásokhoz. Az idén
néhány új vonása is van az imahetünknek. Szerdán kezdtük és
szerdán végezzük. Az is új, hogy egy közös alkalmat a Pünkösdi
Gyülekezetben is rendeztünk. Így négy gyülekezet lelkipásztora
szolgál és a többi gyülekezetbõl is vannak testvérek - legalábbis a
közös alkalmakon. A három családi-köri alkalmunkon az igék adta
imatémán túl elsõsorban a saját gyülekezetünkért, missziónkért
imádkozunk. Azzal a hittel, hogy az Úr meghallgatja, amikor egy
akarattal visszük elé kéréseinket. Mindenkit várunk a további három
estére is.

URAM, TESTVÉREIMÉRT ÁLDLAK...
Szeretettel gondolunk a távolban élõ testvéreinkre, akik közül

többen is üdvözletüket küldik a gyülekezetnek: Jakab Bálinték,
Karner Mária, Herjeczki Dávid és Ádám. Örülünk, hogy Stejankó
Márta egy rövid idõre “hazajött”. Szeretettel gondolunk Korpás
testvérnõre is.

Az Úr oltalmába ajánljuk az utazókat: Bencze Krisztinát (aki
hétfõn érkezik vissza CA-ból), ifj. Erdõközi Györgyéket (Kovács
Irén nõvérét és családját), akik szombaton érkeznek Magyar-
országról.

Köszöntjük Juhász Árpád testvért is, aki szerdán érkezett
Temesvárról.

A nép engedelmessége - 2Mózes 12:21-33

1. Isten felkészíti népét a tizedik csapásra, s arra, hogyan
kerülhetik el az ítéletet.

2. Isten büntetése általános - mindenkire elhat, csak azokra nem,
akik az általa megmutatott menedékkel élnek! - Akik a páskabárány
vérével bekent ajtók mögött maradnak egész reggelig. (Nem elég,
hogy a Gósen földjén laknak.)

3. Csak az menekült meg, aki elhitte, hogy ez az egyetlen út a
megmenekülésre és engedelmesen megtette, amit elrendelt az Úr.

Ismerõs? “Senki sem mehet az atyához, hanemha énáltalam” (Jn
14:6) “Ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti
bûneitekben” (Jn 8:24)

4. A személyes, hitbeli döntés elkerülhetetlen.

5. Legyen ez a nap emlékezetül. Ünnepnek szenteljétek azt.

6. Fiaitok megkérdezik: mit jelent ez a szertartás? Mondjátok el!

7. Szokásaink, szertartásaink. Vasárnap imaházba megyünk /
Minden nap olvassuk a Bibliát / Imádkozunk, még étkezés elõtt is /
Rendszeresen adakozunk / Úrvacsorázunk havonta egyszer stb.

8. Engedelmeskedett a nép. Az Úr pedig végrehajtotta a tizedik
csapást.

9. A fáraó és népe elengedik a zsidókat, sõt kérik, hogy minél
hamarabb hagyják el Egyiptomot.

10. Az Úr tervei végbe mennek. Kiszabadította népét Egyiptomból.
Téged is ki tud szabadítani mindenféle kötelék közül.

11. A szabadulás útját nem mi határozzuk meg, hanem a Szabadító.
Csak kettõt tehetünk: vagy elfogadjuk, vagy nem. Engedelmesség:
élet. Engedetlenség, okoskodás: halál.

Többen is ismerték a Baffalóban lakó Stickle János testvért, aki a
Rámai Tábor hûséges barátja, a tábori kápolna építése idején
rendszeres önkéntes munkása is volt. A héten váratlanul hazahívta õt
az Úr. Testvérünk 85 éves volt. Jakab György testvér értesített errõl,
aki egyúttal köszönti a gyülekezetben a régi ismerõsöket.


