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Tudok cselekedeteidrõl, fáradozásodról és
állhatatosságodról... 4 de az a panaszom ellened, hogy
nincs meg már benned az elsõ szeretet. 5 Emlékezzél

tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az
elõbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek

hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyébõl, ha
meg nem térsz. Jel 2:2,4,5.

Melyek a Józsué könyve legszebb versei? Magyarul, vagy angolul
érdemes lenne újra megtanulni belõle legalább a két legszebbet. (Például
az elsõ rész és az utolsõ rész egy-egy aranymondását. Vagy tudtok
ezenkél szebbet? Mondjátok el délután!



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Pap Lajos
10:30 vasárnapi iskola - Fûr Béla
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Egy növekvõ gyülekezet - Kolossé 1:1-10

D.U. 6:00 ISTENTISZTELET
igehirdetés: Levél az efézusi gyülekezetnek - Jel 2:1-7

Közös énekeink: 11. Imádjuk az ég s föld nagy Királyát / 88.
Mert szolgálom a Királyt / 146. Üres kézzel menjek-é el?

Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK

Megérkezett az ÁHÍTAT 2007, és a vele együtt megrendelt Füredi
Kamilla: Egy misszionárius levelei címû könyve. Ez a könyv kétnyelvû.
A második felében angolul is el lehet olvasni a leveleket. A nem régen
elhunyt Vereczky Malis Klára testvérnõ nézte át Kamilla leveleit és
javította, ahol arra szükség volt. Amikor összehoztam õket (e-amil útján),
nem is gondoltam, hogy milyen sok munkát vesz magára Klári néni és azt
meg fõleg nem, hogy miután elkészül az egésszel, hamarosan el is megy
az Úr Jézushoz, akit nagyon szeretett. Nem láthatta meg ezt a szép
könyvet, amibe egy kicsit az õ szolgálata is benne van.

A postaköltséggel együtt az Áhítat ára 8 dollár, Kamilla könyve pedig
10 dollár. Ennek a könyvnek a bevétele egyébként a Sierra Leone-i
missziómunka javát szolgálja.

Szilágyi Évát kérem megint arra, hogy gyûjtse össze a könyvek árát,
hogy majd a gyülekezet megelõlegezett pénzét visszaadhassuk.

Jövõ vasárnap Baby Showert tartunk, Bencze Krisztinának. Nem csak
a nõtestvérek, hanem mindannyian hivatalosak vagyunk rá. A tisztelet
után közös ebédet is tartunk a shower elõtt. A délutáni tiszteletet elõbbre
hozzuk, olyan fél 4 körül kezdünk majd.

Január 28-án évzáró gyülekezeti órát tartunk.

A jövõ héten meglátogatjuk Ádámot, Tennessee-ben. Évek óta nem
jártunk nála, õ könnyebben felutazott hozzánk. Hétfõn indulunk, pénteken
érünk vissza, ha az Úr is úgy akarja.

Ma délután az igékhez kapcsolódva megnézünk néhány képet Patmosz
szigetérõl és Efézusról (melyeket 2002-ben készítettem).

A 2007-es imahetünk gondolatmenete ez volt:

1. Isten szava (Veled vagyok! Szól ez neked is?)
2. Krisztus szabadító Igéje (Effata! A süketeket is hallová teszi, a

némákat is beszélõvé)
3. A Szentlélek adja nékünk az Igét (elvezérel, megtanít, eszetekbe

juttatja…)
4. A mi szavaink (bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam

erõsíteni... beszéddel)
5. Szólnunk is kell! Hirdesd az Igét! 2Tim 4:2
6. Boldog, aki olvassa! Jel 1.
7. Élõ és éltetõ ige (Mk 4:14-20 + Jn 5:24)
Hétfõn, szerdán és vasárnap az imaházban, egyébként úgy, mint az

elsõ keresztyének, elejével: családi körben tartottuk alkalmainkat, Mikó
Tibiéknél, Fûr Béláéknál és Kovács Józsiéknál.

Elhatároztuk azt is, hogy ebben az évben egy kicsit többet olvassuk az
Igét. Heti 10-12 extra részt elolvasva 2 év alatt átolvassuk a Bibliát. A
múlt héten és ezen a héten Józsué könyvét olvassuk.

TESTVÉREIMÉRT ÁLDLAK!
Nem csak mi gondolunk a messze költözött, vagy beteg testvéreinkre,

hanem õk is ránk, sõt, talán õk még töübbet is, mint mi. A héten Jakab
testvérék hívtak, Stejankó Márta e-mailezett, Karner és Korpás
testvérnõvel is beszéltünk, mindannyian szeretettel köszöntik a
gyülekezetet.

Dan László és Pintér Zoltán lelkipásztor testvérekkel is beszéltem a
napokban, mindketten köszönik, hogy imádkozunk értük és a
továbbiakban is tegyük ezt. Dan testvér egy mûtéten is átjutott a
napokban. Azt reméli, hogy a jövõ héten már szolgálhat is a
gyülekezetben. Imahetet Torontóban a miénkkel egyidõben tartották,
Clevelandban pedig a múlt héten.


