Beloved,

Szeretteim,

If ever we were in need of a hopeful ray of promise and
assurance from God, I believe it is now. When we’re desperate
(and nowadays we certainly are) for the Lord’s grace and
mercy, we can trust, that His ears are open to our cries for His
help. He draws us to Himself, He desires our hearts to be right
with Him. In this prayerful Psalm, we receive great hope and
reassurance that God does draw near to those who draw near
to Him in repentance and truth (James 4:8):

Ha valaha is szükségünk volt az isteni igéretek remény
sugaraira, úgy hiszem most van. Amikor kétségek közt
hányódunk és magunkat menteni nincs módunk, Urunk
kegyelmében és irgalmában bizhatunk. Füle nyitva van
könyörgéseink előtt, vonz magához, azt akarja hogy vele
megbékéltek legyünk. Ebből a zsoltár-imádságból jó remény és
erő árad lelkünkbe, mert biztat, hogy akik közelednek az
Istenhez, azohkoz Ő is közel van. (Jakab 4:8)

“Have mercy on me, O God,
according to your steadfast love;
according to your abundant mercy
blot out my transgressions.
Create in me a clean heart, O God,
and renew a right spirit within me.
Cast me not away from your presence,
and take not your Holy Spirit from me.
Restore to me the joy of your salvation,
and uphold me with a willing spirit.
The sacrifices of God are a broken spirit;
a broken and contrite heart, O God, you will not despise.
Psalm 51:1, 10-12, 17

“Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem,
töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal!
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem,
és az erős lelket újítsd meg bennem!
Ne vess el orcád elől,
szent lelkedet ne vedd el tőlem!
Vidámíts meg újra szabadításoddal,
támogass, hogy lelkem készséges legyen,
Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat.
A töredelmes és megtört szívet
nem veted meg, Istenem!”
Zsoltárok 51:3, 12-14, 19
Drága jó Istenünk!

Dear God,
Thank you for your forgiveness, for your great love and mercy
over our lives. We need you today, and every day. We ask that
you would create in us a clean heart, renew a steadfast spirit
within us, that we might follow after you all the days of our lives.
Fill us with your joy, Lord God, restore our hearts, refresh our
spirits. Thank you that you are close to us your brokenhearted,
desperate, and helpless people. We trust you hear our prayers,
and you promise, and are with us always. We know you will
grant us your help every day. In Jesus’ Name, Amen.

Köszönjük, hogy megbocsátasz, nagy irgalmadat és
szeretetedet kiterjeszted mireánk. Ma is és mindennap
szükségünk van rád! Kérünk, hogy teremts bennünk tiszta
szivet, erősitsd lelkünket, hogy kövessünk téged életünk minden
napjában. Vidamits fel, állits helyre , újitsd meg lelkünket.
Köszönjük, hogy közel vagy hozzánk, megtört szivű, kétségbe
esett, segedelmet váró gyermekeidhez. Teljes bizodalmunk,
hogy meghallgatod imánkat és igéreted szerint velünk vagy és
megsegitesz minden nap.
Jézusunk nevében. Ámen

May the Almighty bless you all.
Pastor Frank
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Donations April 12-19
Current Exp.: Irene Silye
Ida Robinson
Ash Wedn.: Irene Silye
Easter:
Andras Dombi
Memorial
-In loving memory of my husband Joseph, my parents, John and
Emma Vizsgyak and my sister Margaret Jefferson (for Easter)
by Irene Silye.

Your donations are received with heartfelt gratitude by our
church.They are being processed by the treasurer weekly.
Az adományaitokat templomunk hála telt szivvel és köszönettel
veszi és azokat pénztárosunk hetente elkönyveli.

My Lord, and my God!
Én Uram, és én Istenem!
April 26, 2020
Rt. Rev. Frank Varga, Pastor
9901 Allen Road
Allen Park, MI 48101
Ph: 313.382.1001 & 313.382.1002
Email: ahrcap@gmail.com

