„Hírt hozott felõletek...”
„TUDSZ-E VALAMI JÓT?”
Kérdést õrizgetek szívemben.
Kérdõje rég elköltözött.
De milliók szomjúsága, reménye
rejtõzik tréfás kérdése mögött.
Mert olyan emberi jó hírre várni!
Derûs mosollyal egyet tudakolt,
ha beléptem: „Tudsz-e valami jót?
Mert ha nem, hát találj ki!”
Tudtam valami jót. Kitalálni se kellett.
Betegágya, halálos ágya mellett
az a jó hír volt az erõ, a béke,
utolsó, boldog menedéke,
szenvedést beragyogó, drága cél,
örökké új örömhír: Jézus él!
„Tudsz-e valami jót? –
visszhangzik egyre bennem.
Tudok! Azóta sem kell
bús bajpostának lennem,
Fénytelen szemûek közt
fénytelen szívvel mennem.
Örömmondó lehetek
énekkel, tettel, szóval,
Jóhírre szomjazókat
itatva örök jóval,
Szeretni és szolgálni
szent, új erõt adóval,
Bánatot oszlatóval,
szívet vigasztalóval!
Évek hulló levelét ûzheti õszi szél.
Örök tavaszi jóhír
énekel a szívemben
diadalmasan, frissen: JÉZUS ÉL!
Túrmezei Erzsébet

Ezen a héten olvassuk el Ámós próféta könyvét!
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Herjeczkiék Novák Józseféknél az elmúlt szombaton

Mimódon hívják azért segítségül azt,
akiben nem hisznek?
Mimódon hisznek pedig abban,
aki felõl nem hallottak?
Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?
Mimódon prédikálnak pedig,
ha el nem küldetnek? (Róma 10:14-15)
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MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Herjeczki Géza
10:30 vasárnapi iskola - Bencze Ákos
11:00 istentisztelet
gyermekbemutatás, kórus
Igehirdetés: Hit és vallástétel - Róma 10:9-17
A tisztelet után közösebédet tartunk.

M

K

D.U. 2:30 - 3:00 körül ISTENTISZTELET

igehirdetés: Munkatársak - Fil 2:18-30

Közös énekeink: 121. Hirdessétek hangos szóval / 235. Szeresse
Õt minden kicsi gyermek / 177. Engem szeret Jézusom / 242.Ha az
Úrral járunk
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Szeretettel köszöntjük közöttünk a legifjabbat, Bencze Áron Tamást,
akit szülei elhoztak a gyülekezetbe, hogy bemutassuk õt az Úrnak. Az
Úrnak? Hiszen tõle kapták! Igen, éppen azért hozták el õt...
Ma a tisztelet után közös ebédet tartunk. A délutáni tiszteletet elõre
hozzuk és 2-3 óra között kezdünk.
Az elmúlt hétvégét Kaliforniában töltöttük feleségemmel. Dávid
menyasszonyának szüleivel is találkoztunk. Együtt tervezgettük a
fiatalokkal a nyárra elõirányzott menyegzõt is. Vasárnap az Alhambrai
Gyülekezetben voltunk. A vasárnapi iskolai és az igehirdetõi szolgálatot is
rám bízták a testvérek, amit szívesen végeztem. Jó volt együtt lenni a
gyülekezettel és a lelkipásztor családdal is. Testvéreink szeretettel
köszöntik a detroitiakat!
Varga Marika testvérnõ is szeretettel köszönti a gyülekezetet és köszöni
a koszorút, amit férje sírjára küldtünk Sinn testvérékkel.
Jövõ vasárnap a Clevelandi Gyülekezet lesz a vendégünk. A
szolgálatokat is õk végzik, lelkipásztorukkal, dr. Pintér Zoltánnal az élen.
Tavaszi ünnepély lesz az alkalom címe.
Szeretettel várjuk õket. A délelõtti tiszteleten a vasárnapi iskolát
elhagyjuk. Így a szolgálatoknak is marad hely. Közös ebédet tartunk és az
esti tiszteletet ezúttal elhagyjuk.

Lk. 2,22 Amikor
leteltek a tisztulásnak
a Mózes törvényében
megszabott napjai,
felvitték Jézust
Jeruzsálembe, hogy
bemutassák az Úrnak,
[3Móz 12,4-5] 23
amint meg van írva az
Úr törvényében, hogy
„minden elsõszülött
fiúmagzat az Úrnak
szenteltessék;” [2Móz

13,2. 12-15] 24 és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt
rendelkezés szerint: „egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.” [3Móz 12,8 ]
25 Íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. ... 36 Volt
ott egy prófétanõ is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzsébõl. ...Abban az órában
õ is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták
Jeruzsálem megváltását. 39 Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye
szerint, visszatértek
városukba, a galileai
Názeretbe. 40 A
gyermek pedig
növekedett és erõsödött,
megtelt bölcsességgel,
és az Isten kegyelme volt
rajta.
Zsolt. 127,3 Bizony,
az ÚR ajándéka a
gyermek, az anyaméh
gyümölcse jutalom. 4
Mint a hõs kezében a
nyilak, olyanok a
serdülõ ifjak. 5 Boldog
az az ember, aki
ilyenekkel tölti meg a
tegzét: nem szégyenül
meg, ha ellenségeivel
van szóváltása a
kapuban.

TÉGED DICSÉR
Téged dicsér
csodálatos Teremtõ
minden,
mi itt e földön él.
Tõled indul meg
Feléd a lét.
Veled próbálja szárnyait
az élet.
A gyermek, fiunk,
mosolyog, gõgicsél,
elõtted nõ
minden nap még nagyobbra.
Tiéd a gyermekünk.
Léte és növekedése,
értelme fényesedése
mi Jóatyánk:
Téged dicsér.
(HG 1974)

