
Milyen címet adnál e képnek?

Borzási Sándor Lupényból rendszeresen küld verseket, általában a délutáni
igékhez kapcsolódva. Akit érdekel, szivesen printelek belõle, vagy e-mailen
továbbítom. A mai délutánihoz is több szép verset küldött, például ezt:

TE ADOD ÕKET

Hûvös harmat lankadt virágnak
testvérre találni Tebenned,
megosztani örömöt, terhet.
Uram, testvéreimért áldalak!

Dicsérlek, mert Te adod õket:
a szürkeségbe fényhozókat,
az érettem imádkozókat,
csüggedésbõl felemelõket.

Dicsérlek, hogy sohse hagysz árván,
testvéri szívek csodahídja
ragyogóívû szép szivárvány.

Rajta mindig angyalok járnak
vigasztalva és bátorítva…
Uram, testvéreimért áldlak.

Túrmezei Erzsébet
2006. január 29.

Ne féljetek, megálljatok,
és nézzétek az Úr szabadítását,

amelyet ma cselekszik veletek...
Az Úr hadakozik értetek,
ti pedig veszteg legyetek.

(2Móz 14:13-14)

(Hálás emlékezés)

A múlt vasárnap készült ez a kép, amikor a lelkipásztort - születésnapján még
délután is felköszöntötték. Ma pedig éppen annak van születésnapja, aki azt a

meglepetést készítette. Szeretettel köszöntjük hát Mikó Ildikót!



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhitat - Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Pap Lajos
11:00 istentisztelet

hegedûszóló / kórus
Igehirdetés: A kenyér, amelyet az Úr adott - 2Mózes 16:11-35

Délután 5:00 Istentisztelet
Igehirdetés: Az Úr Jézus igazi rokonai - Mt 12:46-50

Közös énekeink: 3. Nagy Isten, mi dicsérünk / 187. Ó, volna bár
ezernyi nyelvem / 82. Istenben bízom, bárhol is legyek

Délután vetített énekeket énekelünk

GYüLEKEZETI HÍREK

A jövõ vasárnap délelõtti tisztelet után elöljárósági megbeszélés és nõi
kör lesz.

IMAHÉT. Az Úr megáldotta, széppé is, áldásossá is tette imahetünket.
7 alkalommal jöttünk össze a 8 napon. 4x imaházban, 3x családi körben.
Minden alkalommal kaptunk üzenetet az Úrtól és vettünk alkalmat, idõt is
az imádságra. Az idén is többen voltak olyanok, akik mindegyik alkalmon
részt vettek. Nekem ez többet mond sokféle dicséretnél. Imádságainknak
pedig következményei is lesznek - ha hittel és egyakarattal vittük azokat az
Úr elé. Várom, várjuk azt is. (Vigyük magunkkal az esernyõt, ha esõért
imádkoztunk, mint a történetbeli kislány.) A szerda esti záró alkalomra a
Református templomban végül is többen eljöttek, mint bárki is remélte
volna. Énekkarunk is szépen énekelt, ahogyan a másik két énekkar is.

Várom a jövõ évi imahetet. Vagy lehetne évközben is többet imádkozni?

Szeretettel köszöntjük ifj. Erdõközi Györgyéket, akik szombaton délután
érkeztek Magyarországról, Ócsáról. Testvéreink hosszabb idõre jöttek.
Bízunk benne, hogy gyülekezetünkbe is eljönnek többször - mindig
szeretettel látjuk õket.

VASÁRNAPI ISKOLAI FüZETEK - A héten megérkeztek a fél éves
magyarázó anyagot tartalmazó vasárnapi iskolai füzetek. Köszönjük
Lovászné Zeffer Adina testvérnek, hogy elküldte. Két dollárt tegyünk érte
példányonként a perselybe.

MABAVIT III. Az augusztus 4-6 között Debrecenben megrendezésre
kerülõ világtalálkozóra megérkeztek a jelentkezési lapok, valamint egy

HÚSOS FAZEKAK MELLETT

Bárcsak haltunk volna meg az ÚR kezétõl Egyiptomban, amikor
a húsos fazekak mellett ültünk, és jóllakásig ehettünk kenyeret.
(2Móz 16:3)

No Uram,
most talán te is megérted,
milyen hitvány e nép.
Ha szomjas
vagy ha éhes,
elfelejti mit tettél
az egyiptomiakkal
s velük -
honnan és hogyan
hoztad ki �ket.

Hogy te eddig is ismerted néped?
S hogy tovább vezeted
amint meg is igérted?

Csodállak Mindenható.
Tudom, te véghez viszed a terved.
De én?
Mondtam, hogy küldj mást,
sok ez már az én öreg fejemnek. HG

színes ismertetõ-meghívó. Aki tervezi, hogy részt vesz a találkozón, az
töltse ki az ûrlapot és adja oda a lelkipásztornak.

Örülök annak, hogy már többen is jelezték, hogy menni fognak, sõt a
repültjegyet is megvettük már néhányan. (Enikõ már több mint egy hónap-
ja rátalált egy nagyon jó árú jegyre - Malév, New York-tól, nem csak
Detroitból, de más nagyobb városokból is volt (talán még van) ugyanaz az
ár (700 dollár alatt, adóval együtt). Aki tudja, hogy mennyi szokott lenni a
repültjegy ára augusztusban, azt is tudja, hogy ez majdnem fél ár. Aki
megteheti, hozza meg az áldozatot. Abban a reményben írom ezt, hogy a
találkozót - csak úgy, mint az 5 évvel ezelõtti Nagyváradit - megládja
bõségesen az Úr.

URAM, TESTVÉREIMÉRT ÁLDLAK
Jobbulást kívánunk Korpás és Karner testvérnõknek, valamint Héczei

testvérnek, akinek a lába ficamodott ki a héten. Novák József lelkipásztor
testvért pénteken vesekövekkel mûtötték, már otthon van, holnap már a
gyülekezetbe is át szeretne menni. Kérjük, hogy építse fel, erõsítse meg õt
egészen az Úr. Sáfrány Tibor magyarországi lelkipásztorról újabbat nem
tudunk, imádkozzunk érte továbbra is.


