
Váratlan látogatók az imaházunkban, csütörtök éjszaka

Talán ti is így vagytok vele. Amikor az imaházba megyek, hét-
közben, bármilyen okból, hálát adok az imaházért, majd a benne élõ
gyülekezetért. Hogy az Úr megõrizte az épületet, s megtartotta a gyü-
lekezetet. Ma is ezt tettem, de egy nehezebb óra után.

Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az;
a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. 2Kor 5:17

A REFORMÁCIÓ EMLÉKNAPJA 2006. okt. 29.

DE: 10:00 imaáhítat - Kovács József
10:30 vasárnapi iskola - Bencze Ákos
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Isten békeajánlata - 2 Kor 5:16-21

kóruspróba

A délutáni közös reformációs istentisztelet
délután 6:00 -kor kezdõdik az

AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ
templomában, 9901 Allen Rd. Allen Park

Reggeliztem, amikor a rendõrségrõl hívtak, hogy az imaházba betörtek az
éjszaka. Néhány perc múlva megmutatta a rendõr az imaház parkoló-
jában szétfeszített tûzálló safe-ünket. A hátsó bejáratnál levõ ablakot egy
-bizonyára erre a célra idehozott- 2-3 kilos beton darabbal betörték, majd átjárták
az imaházat, elvitték a laptop computerünket, meg a tûzálló “kincses ládánkat”. A
komputer melletti vetítõt nem vitték el, csak megnézegették, s üveg vágta
kézjegyüket hagyták rajta.

Szegények eléggé csalódottak lehettek, hogy az iroda fiókjában semmi
értéket, pénzt nem találtak. S el sem tudom képzelni, milyen rosszul eshetett
nekik, hogy a nehezen kifesített tûzmentes pénzes ládában nem találtak semmit.
Semmit, csak a láda garancia papírjait. Ákos a papírokat is más helyen tartja, a
pénzt meg természetesen a bankban.

Ha sajnálom is, hogy az ablakot betörték (azóta megjavíttattuk), s a komputert
és az üres safet ellopták, hálát adok az Úrnak a gondviselésért, amellyel megóvta
nagyobb kártól, rombolástól az imaházunkat. Adjatok hálát velem együtt ti is!
Sõt, akinek kedve van, imádkozzon a csavargókért, akik betörtek az Úr házába.

Két arra menõ holgy, amikor látta, hogy Rudi ott söpri a törött üvegdarabokat,
azt mondta: God will take care of them. Azt hiszem azzal akartak megnyugtatni
bennünket, hogy Isten majd megbünteti õket. Bizonyára azt is megérdemlik, de
az Úr talán azt mondta magában, miközben követ emeltek az ablakunkra: “nem
tudják mit cselekszenek”. Bárcsak fölismernék, hogy a bûn következmé-
nye halál, Isten kegyelmi ajándéka viszont örök élet.

“Elõl és hátul körülzártál engem és fölöttem tartod kezedet. Csodálatos
elõttem e tudás, magasságos, nem érthetem azt...” Zsolt 139.

Amikor mégis történik valami ilyesmi gyermekei életében, az nem az Õ
gyengesége. Lehet, hogy van vele valami célja. Én ma este is ugyanúgy bízom az
Õ megtartó erejében, oltalmában, mint ezelõtt. Vagy inkább egy kicsit még-
jobban.“Dicsõítsétek velem az Urat és magasztaljuk együtt az Õ nevét.” Zsolt
34:4. (Ezt a csütörtök este írt értesítést az e-maillel rendelkezõ testvéreinknek

már akkor elküldtem.)

GYÜLEKEZETI HÍREK

Jövõ vasárnap délelõtt úrvacsorai istentisztelet.
Délután 3-kor a Szent Kereszt Templomban a Detroiti Szinfóni-

kusok vedégszereplésével hangverseny az 1956-os forradalom
emlékére.

Itt a délutáni istentiszteletet megtartjuk.

A téli idõszakban vasárnap este 5 órakor kezdjük az istentiszteletet.

November 18-19-én New York, 100 éves jubileum és ifjúsági

November 26-án hálaadónap

Csütörtökre virradó éjszaka betörtek az imaházba ezen az ablakon keresztül.


