
1. Én, az ÚR, vagyok a te Istened
2. Ne csinálj faragott képet
3. Isten nevét hiába fel ne vedd
4. Szenteld meg a hetedik napot

5. Tiszteld apádat és anyádat
6. Ne ölj
7. Ne paráználkodj
8. Ne lopj
9. Ne tanúskodj hamisan
10. Ne kívánd ami a felebarátodé

ÉN MEGTALÁLTAM!
Én megtaláltam Benned, Jézusom,
a boldogságom, és az Életem,
Azóta zeng és erõt nyújt szavad,
visszhangja ennek boldog énekem.
Tudom, hogy borús földi életem
csillagsugáros éjszakája vagy,
Benned teljesül be minden remény,
elolvad a jég, elolvad a fagy.

Tudom, hogy Benned van a Kegyelem,
benned az Erõ, a Csoda, a Dal,
Benned az Élet, a Halál, a Lét,
a Hang, a Szó, a Cél, a Diadal.
Tudom, hogy Benned csenddé lesz a zaj,
ebben a csendben Hozzád térhetek…
Én megtaláltam Benned Jézusom,
ami vagyok, és azt, ami leszek.

Maradjon elég örökre nekem
e megtalálás és e biztatás,
Hogy Veled vetve éltetõ magot
dús lesz a termés, érett a kalász.
Amikor jõ a dicsõ aratás,
nem állok némán, gyümölcstelenül.
Mert meg van áldva, ki Benned marad
sziklaszilárdan, rendületlenül…

Kárász Izabella “Fénybõl fényességet” 199. 2006. február 5.

Ifjú Erdõközi György és családja (Krisztína és Norbert) érkezésekor a Detroiti repülõtéren.
A családon kívül ott voltak néhányan a pünkösdi és a mi gyülekezetünkbõl is.



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

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

kórus
Igehirdetés: A szövetség igéi - 2Mózes 20:1-17

Délután 5:00 Istentisztelet
Igehirdetés: Isten országának kincsei - Mt 13:44-52

Közös énekeink: 26. Istenünk jelen van / 227. Mi tisztít meg
bûnömbõl? / Legdrágább kincsem itt / 39. Áldott legyen a frígy

Délután vetített énekeket énekelünk

GYüLEKEZETI HÍREK

A délelõtti tisztelet után elöljáróságit tartunk, ugyanakkor a nõi
órát is megtartják a nõtestvérek.

A héten többen is imádkoztunk Detroitért, a város békességéért. A
Super Bowl ide hozott minden sportolót meg rengeteg szinészt. Szép,
örülünk neki. De ez nem a mi világunk. A városnak mindenesetre jól
jön, hiszen hatalmas deficittel dolgozik, s talán azt be tudja hozni a
hét során realizálódó bevétellel. Bár úgy lenne.

Sajnos a baseball játékhoz egy picit sem értek, talán máshogy
gondolnék az egészre, ha európai footballt játszanának.

A nagyobb amerikai gyülekezetek egy jó ideje készültek már arra,
hogy ezekben a napokban evangélizációs alkalmakat rendeznek és
traktátusokat osztogatnak. Adja az Úr, hogy eredményesen
munkálkodhassanak azok, akik ebben a nagy party-sorozatban
megpróbálnak valahogyan bizonyságot tenni Jézusról. Nagyon nehéz
lehet ebben a környezetben arról beszélni, hogy van ennél fontosabb,
igazi érték is az életünkben.

Úgy tudom, hogy 6-kor kezdõdik a játék, így nem fog túl sokat
veszíteni, aki a délutáni tisztelet után meg fogja nézni.

Az elmúlt héten Dr. Viczián János testvér kórházba került, súlyos
szív panaszokkal. Az intenzív osztályon volt szombatig, s hála az
Úrnak, már szó van arról, hogy ha így javul az állapota, hamarosan
haza engedik. Továbbra is imádkozzunk érte.

A jövõ hét végén kerül sor a Torontó környéki ifjúsági sí-táborozásra.
Ezúttal tõlünk nem vesz részt rajta senki. (Emlékeztek a tavalyira? Azt mi
tartottuk.) Imádkozzunk értük. Harminc egynéhány fiatal készül a
csütörtök este kezdõdõ alkalomra.

Ha sielni nem is megyünk a hétvégén, de szombaton (február 11-én)
tartunk egy ifjúságit, s mi is mozgunk egy kicsit (pl. a ping-pong asztal
körül), s beszélgetünk egy kicsit az igérõl.

A Házaskör legközelebbi alkalmának pedig február 18-át javaslom. Ha
a többségnek jó a dátum, megtartjuk.

Az Évközi Gyûlésre február 23-26-ig kerül sor Palm Bay, Floridában.
Vasárnapi tovább megyünk és meglátogatjuk Jakab Bálint testvéréket
Boca Ratonban, s velük töltjük a vasárnapot (talán eljutunk az ottani ma-
gyar pünkösdi imaházba is) és hétfõn indulunk vissza.


