
Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek,
az anyaméh gyümölcse jutalom.

Mint a hõs kezében a nyilak, olyanok a serdülõ ifjak.
Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét:
nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása

a kapuban. (Zsolt 127:3-5)

2006. május 7.

White Hairs

One day, a little girl is sitting and watching her mother do the
dishes at the kitchen sink. She suddenly notices that her mother
has several strands of white hair sticking out in contrast to her bru-
nette hair.

She looks at her mother and inquisitively asks,
“Why are some of your hairs white, Mom?”
Her mother replied,
“Well, every time that you do something wrong and make me

cry or unhappy, one of my hairs turns white.”
The little girl thought about this revelation for a while and then

asked,
“Momma, how come all of grandma’s hairs are white?”

(crosswalk.com)

BAKE SALE, 2006. május 6.
Ki süti a legjobb süteményt Detroitban? A gyülekezetünkbe tartozó

édesanyák. Tegnap azután elvitték a süteményeket a reformátusoknál
rendezett bék szélre, s ott közel 300 dollárt gyüjtöttek össze az
eladásból. Az összegyûlt pénzt a nemrég elhúnyt Sáfrány Tibor

lelkipásztor özvegyének visszük el.

ANYÁK NAPI KÖSZÖNTÕ

Virágcsokor a kezemben, szeretet van a szívemben.
Csordultig van az örömöm, édesanyámat köszöntöm.

Kis szívembõl azt kívánom, hogy sok boldog napot lásson,
teljesüljön imádsága, az Úr Jézus bõven áldja!

Varga Erzsébet



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Herjeczki Géza
10:30 vasárnapi iskola - id. Fûr Béla
11:00 úrvacsorai istentisztelet

Az édesanyák köszöntése / kórus
Igehirdetés: Aki üdvözíteni tud - Zsid 7:25-28

Délután 6:00 anyáknapi istentisztelet
Igehirdetés: Druzilla - elszalasztott lehetõség - Csel 24

Közös énekeink: 7. A szeretet hatalmát áldom / 59. Anyáink élõ
szent hite / 34. Vérrel telt szent forrás / 194. Isten szeretet / 39.
Áldott legyen a frígy

Délután vetített énekeket éneklünk.

Május 14-i alkalmaink

10:00 imaóra - Mikó Tibor
10:30 vasárnapi iskola - Kovács József
11:00 istentisztelet - igét hirdet id. F�r Béla
trombitaszóló / kórus

délután 6:00 istentisztelet
szolgálatokat Szilágyi Éva állítja össze
igét hirdet és az estét levezeti - F�r Béla

GYüLEKEZETI HÍREK
Tegnap n�testvéreink kitettek magukért - sok-sok süteményt készítettek

és vittek a református templomnál rendezett bake sale-re. Annyi volt az
eladnivaló, hogy egy nagy asztalra nem fért rá. A forgalom az idén kisebb
volt, mint tavaly, de így is 280 dollár körüli összeget sikerült árulniuk. A
n�testvérek a legutóbbi n�i órán úgy határoztak, hogy az itt összegyül�
pénzzel a nemrégen özvegy sorra jutott Sáfrány Tibornét és 4 gyermekét
fogják támogatni. Ehhez az összeghez Karner testvérn� küld még 50
dollárt.

Ezt csak a férfi testvéreknek mondom: asszonyaink annyi süteményt
készítettek, hogy maradt is bel�le. Lent kirakjuk azt, amit nem tudtak
eladni és - nem, nem arra gondoltam, hogy megesszük, hanem - mi férfiak
megvásároljuk mindet. Nem lenne jó, ha azt gondolnák az édesanyák,
hogy nem értékeljük fáradságukat, sok munkájukat. Ellenkez�leg, büszkék
vagyunk rájuk és köszönjük szeretetb�l fakadó munkálkodásukat, amib�l
nem csak nekünk jut ezúttal, hanem még a rászorulóknak is.

Ákosék szeretettel köszöntik a gyülekezetet, Floridából, ahonnan
kedden érkeznek vissza. Jakab Bálint testvérék pedig újra vissza mennek
Floridába, talán 15-én. Az Úr oltalmába ajánljuk és vissza várjuk õket.

Herjeczki testvér csütörtökön Magyarországra utazik szövetségünk
megbízásából. Egy jó hétig leszek távol a gyülekezett�l, egy vasárnap és
egy szerdai alkalommal nem leszek a testvérek között. Kérem a
testvéreket, hogy imáikban hordozzanak ez id� alatt, én is imádkozom a
testvérekért. Magammal viszem a gyülekezetünk misszióját a Jugoszláviai
árva és mozgássérült gyermekeknek, a korábban említett prédikátornének
és a Lidia Otthonnak. Mához két hétre, 21-én beszámolok az utamról.

Hozok ismét könyveket otthonról. Van valakinek valami speciális
könyv igénye? Megpróbálom megkeresni.

A chicagói ifjúsági találkozón a szombati busztúrát, amire nem sok
jelentkez� volt, megváltoztatták. Egy parkba mennek a fiatalok, ahol
különféle labda játékokra és csoportos beszélgetésekre kerül sor. Aki jön,
szóljon a lelkipásztornak, vagy Enik�nek, hogy jelezni tudjuk, mennyien
megyünk. Szeretettel várnak a chicagóiak és ha id�ben jelezzük, szállást is
kapunk, családi körben.

Az irodalmi esténkre június 11-én kerül sor. Pünkösd és apáknapja
között, délután 5-kor.

URAM, TESTVÉREIMÉRT ÁLDLAK
Wentz György testvér kórházba került talán a tegnapi nap során,

imádkozzunk érte. Korpás Magdolna és Karner Mary testvérekért is.
Waltz Béla testvér csütörtökön hazamehetett a kórházból. Köszöntik a

gyülekezetet. Az Úr meghall imát, jóvolta ez, nem érdem.

ANYÁM IMÁJA

Sok vad vihar vonult el már fölöttem.
Mindbõl kivezetett az Úr. Nem értem,
hogy? s miért? De jól tudom, hogy közben

Anyám imádkozik.

Kifente nyelvtõrét sok ellenségem,
hogy belémdöfje. Most megszégyenülten
vonulnak félre. Nem tudják, hogy értem

Anyám imádkozik.

Hányszor hevertem Illés-keserûen
a kétség fenyõlombja csalfa hûsén!
Most mégis ujjongok. De otthon csöndben

Anyám imádkozik.

Az élet útja nem mindig derûs. Én
gyakran jártam az árnyak sûrû mélyét.

Hogy mégis fényben élek?
Csöndben? Békén?

Anyám imádkozik.

Jöhet - míg élek - bármi, én a
félést

Nem ismerem. Megyek elõre
bátran.

Legyõzöm lelkem minden
ellenségét...

Anyám imádkozik.

Gerzsenyi Sándor


