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Januári ünnepeltek

KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......

•    Vasárnapi  iskola  (10:00-110:45)

•  Köszöntés, hirdetések (11:15)

•  Dicsõítõ énekek, buzdítás

-  Jézus zörget a szíveden (EHH_388)

-  Találkozni jöttem Veled (EHH_694)

•   - Szent az Isten, szent, szent
Ima
Gyülekezeti ének
- Adj, Uram, ma új szívet (BGyÉ_216)    

Imaközösség  
Imádkozzunk az Erdélyben élõ
testvérekért és az általuk végzett
munkáért!

Gyülekezeti ének
- A szívemet átadom (BGyÉ_230)
Szavalat - Mácsai Ica
Kórus: Jöjj velem, Jézus!
Szavalat - Lungui Gizike 
Kórus: Zengjen ének!
Igeolvasás -  Józsué  4,1-99
Igehirdetés 

EMLÉKEZTETÕ  JEL
Gyülekezeti ének, adakozás
- Az örök sziklán áll hitem  (BGyÉ_264)
Áldás

Szeretet-vendégség

Énekóra

Elõljárósági megbeszélés           

ifj. Szin György (3), Balla Dávid (4), Pap Ilona (12),
Dobos Z & J (18), Tagai Erika (18),

Szin Rebeca (27), Kerekes L & T (28),
Novák Ilona (28), Oláh Ilona (31)

s z e r d a     -  B i b l i a ó r a  ( 1 9 : 0 0 )
szombat -  Youth Meet ing (19:00)
j ö v õ   v a s á r n a p   ( j a n .   2 0 )   

- Vasárnapi iskola (10:00
-  Istentisztelet (11:00)
-  Szeretetvendégség
-  Énekóra (13:30)

Testvéri  találkozó - jan. 27 (1:30pm)

Elõljárósági megbeszélés lesz az énekóra után, az
irodában.

Köszönjük testvéreink szolgálatát, akik az ünnepek
alatt gondoskodtak imaházunk díszítésérõl, és az
ünnepi idõszak után esedékes munkákat is
elvégezték.

A fiatalok Szin Dávidot választották az ifjúság
vezetõjének. Tegnap este már õ vezette ifjúságit.
Imádkozzunk Dávid lelki fejlõdéséért, és hogy ezt
a fontos szolgálatot az Úr segítségével jól végezze!

Novák testvér ezen a héten is reggeltõl estig
iskolában lesz. A mobil száma: (626)484-3908

Van még néhány példány a 2008-as ÁHÍTATból.
Jánvári Gábor testvérnél lehet megvásárolni, 20
dollálért.

Január utolsó vasárnapján (27-én) délután Testvéri
találkozót tartunk (1:30-tól).



IMÁDKOZZUNK...

Imádkoz-
zunk az
Erdélyben
élõ testvére-
kért és az
általuk
végzett munkáért!

Az apostoli leveleket
olvasva tanulságos példákkal
találkozunk az elsõ keresz-
tyén gyülekezetek egymás
közti kapcsolatáról. Milyen
fontosnak tartották az apos-
tolok azt, hogy a testvérek
tudjanak egymásról!
Imádkoztak egymásért, és
összefogtak, hogy segítsenek
a nehéz sorban élõ jeruzsá-
lemieken. Egymásról tudva,

tanultak is egymástól.
Ebben az esztendõben többször is visszatérõ imatéma

lesz ez, hogy könyörögjünk a különbözõ országokban
élõ baptista közösségekért. (Értünk, Amerikában
élõkért, a chicagói ünnepi közgyûlés idején, július 20-án
könyörögnek majd magyar baptista testvéreink, világ-
szerte.) 

A tegnap esti ifjúsági órán is éppen errõl beszélget-
tünk, hogy mi is történik valójában, amikor egymásért
imádkozunk? Ismerhetjük egymást annyira, hogy tudjuk
pontosan, mit kell kérnünk? Az egymásért imádkozók
lelki közösséget építenek, ami mindkét fél lelki javát
szolgálja. Akiért imádkozom, azt mélyebben fogom
szeretni. Több érdeklõdést tanúsítva iránta, a könyör-
gésben is testvérré szegõdöm. Amikor Isten munkájára
figyelünk másokban is, olyan lelki tanulságokra teszünk
szert, amilyeneket magunktól észre sem vennénk.

Feltételezem, hogy az idézett igeszakaszt egy erdélyi
lelkipásztor választotta. Ránk is vonatkozik, és leg-
elõször nekünk kell komolyan venni az apostol
tanítását, de most Erdélyben élõ testvéreinkre is gondol-
va könyörögjünk azért, hogy 
- képmutatás nélküli legyen a szeretetünk,
- iszonyodjunk a gonosztól, és ragaszkodjunk a jóhoz,
- tükrözõdjön a tevékenységeinken, hogy Isten   

szolgái vagyunk, és
- éljünk a reménységünkben örvendezve, a nehéz 

körülmények között is.     

•    testvéreink  megerõsödéséért,  gyógyulásukért
Balogh Mária, Deák Éva, Halász Mihály,
Ellie Snyder, a Szenohradszki házaspár, 
Tagai Alex, a Tóth házaspár

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

”A szeretet ne legyen kép-
mutató. Iszonyodjatok a

gonosztól, ragaszkodjatok
a jóhoz, a testvérszeretet-

ben legyetek egymást
megelõzõk, a szol-

gálatkészségben fárad-
hatatlanok, a lélekben

buzgók: az Úrnak szolgál-
jatok. A reménységben

örvendezzetek, a
nyomorúságban legyetek
kitartók, az imádkozásban

állhatatosak.”

(Róma 12:9-12)

TALÁLKOZNI JÖTTEM VELED


