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És szóla az Úr Mózeshez és
Áronhoz és rendelé õket Izráel

fiaihoz és a Fáraóhoz,
Egyiptom királyához, hogy

hozzák ki az Izráel fiait
Egyiptomból. (2Móz 6:13)

KELJ FEL ÉS FUSS!
(Máté 2:13)

Kelj fel és fuss!
Így szólt az angyali utasítás.

Menekül József,
viszi Máriát
és az Újszülöttet,
az ég és föld urát.
Futnak Heródes elõl!

S mi, balgatagok,
azt hisszük:
hozzánk igazodik a világ,
mert Jézust követjük!?

Herjeczki Géza, 1982

Óév esti “hangos” fénykép.

A ping-pong verseny
eredményhirdetésén: 1. Szilágyi

Gyuszi, Jr., 3. Juhász Róbert

A fénykép verseny gyõztesei:
1. Bancsov Barna, 2. Pap Enikõ, 3.

Kovács József



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhitat - Kovács József
10:30 vasárnapi iskola - Fûr Béla
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: A szabadító Isten - 2Mózes 6:1-13

A tisztelet után kóruspróbát tartunk

Délután 5:00 Istentisztelet
Igehirdetés: (A szent család) Isten vezetése alatt - Mt 2:13-23

Közös énekeink: 2 Szent vagy, szent vagy, szent vagy / 8. Hozzád
kiáltok Istenem / 22. Az Úr csodásan mûködik...

Délután vetített énekeket énekelünk
“NEHÉZ AJKÚ VAGYOK”

Újra meg újra beleesünk ebbe a csapdába. Azt hisszük, hogy
rajtunk múlnak az eredmények.

Nem megy, hiszen nehéz ajkú vagyok. Így születtem, nem is
tehetek róla. De ha jobban tudnék beszélni, ha szebben tudnék
énekelni, ha megnyerõbb lenne a tekintetem, ha kicsivel nagyobb
lennék, ha tanultabb, bölcsebb, szorgalmasabb, ha kitartóbb
lennék...

Hogy hallgatna rám a Fáraó, holott én nehéz ajkú vagyok?
Lehet, hogy valóban nem tehetett róla Mózes, hogy nehéz ajkú,

talán dadogós volt, hogy nem tudta gyorsan kívánatos formába
önteni gondolatait.

De jó is, hiszen még azt hihette volna, amit mi. Hogy menne az,
hogyha jobban, ha szebben, ha gyorsabban, ha hangosabban, ha
nagyobbat kiáltva-ugorva-ütve, ha megfontoltabban, ha
tüzesebben...

Nehéz ajkú vagyok...
Ha ismerte volna Mózes Pál küzdelmeit saját gyengeségeivel,

melyekrõl - hosszú vívódások után végül is ezt mondta: amikor
erõtelen vagyok, akkor vagyok erõs (2Kor 12:10), vagy olvashatta
volna Ézsaiás szavait: néztünk reá, de nem volt ábrázata kívánatos
(Ézs 53:2).

Dehát ki tudja, segített volna-é neki, hisz nekünk sem segít, amíg
azt hisszük, hogy azért nincs szabadulás, mert Mózesünk nehéz
ajkú, nehéz fejû, kicsi vagy éppen nagy, mert magyar, szegény,
sovány vagy kövér, mert megjelenése jelentéktelen.

HG. 2006. jan 7.

Decemberi gázszámlánk az imaháznál $899.67. Persze mind-
annyiónknál otthon is megduplázódtak talán a számok a tava-
lyihoz képest. Hisszük azonban, hogy az Úr gondot visel.

SAGO bánya, Tallmansville, W.Va.
Január 2-án, hétfõn reggel robbanás történt egy West Virginiai
bányában. 13 bányászt kerestek, akik közül végül is csak egyet
találtak életben. A Sago bánya bejáratához egészen közeli Sago
Baptist Church volt a színhelye a könyörgésnek, ünneplésnek és a
rettenetes hírnek, hogy a 12 bányász halott, akikrõl 3 órán át azt
hitték, élnek. A gyülekezet lelkipásztora Rev. Wease Day.

Imádkozzunk a gyászolókért, az egyetlen túlélõ felépüléséért.
Imádkozzunk a gyülekezetért és pásztoráért is, hogy jó eszközök
lehessenek az Úr kezében a tragédiába jutott emberek között.

GYüLEKEZETI HÍREK

A héten megérkezett az ÁHÍTAT. (ifj. Bákai István segítségével
(Torontó), majd onnan postán. Köszönjük István.) Aki még nem
kapta meg szerdán, vegyen magához egyet hátul, ára 6 dollár. Az
erdélyi Vezérfonal és falinaptár is úton van, sõt a vasárnapi iskolai
füzetek is - postán fognak érkezni, reméljük hamar.

10 ZSÁK DETROITI RIZS. Részlet Füredi Kamilla levelébõl
(remélem megkaptátok már a januári Ehirnököt, abban benne van az
egész levél).

My gift was much smaller, on behalf of the Women’’s Fellowship
of the First Hungarian Baptist Church, Detroit and myself, I gave to
the people 10 bags of rice (500 kg, 1102,5 pound).The chairman,
whose both hands were cut off during the war, seeing the big truck of
rice excitedly gesticulated with his artificial hands and promised me
to distribute it among more than 200 amputees who live in camps
around Freetown and other cities of Sierra Leone. Thank you dear sis-
ters, your sacrificial love brought great joy to the heart and smile on
the face of many suffering people.

IMAHETÜNKET január 18-25-ig tartjuk, szerdától szerdáig. A
közös vasárnapi istentiszteletet a az idén a református templomban
tartjuk. A két szerdai alkalmat az imaházban, a csütörtök estét lehet,
hogy a pünkösdi imaházban, a többit házi-családi körben.

A heti énekünk a 22-es ének: AZ ÚR CSODÁSAN MÛKÖDIK...
Minden nap énekeljük el legalább egyszer ezen a héten.


