
2007. szeptember 16.

De ne így legyen közöttetek; hanem a ki közöttetek
nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. Mt 20,26

Mert mindenki, a ki magát felmagasztalja, megaláztatik;
és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Lk 14,11

Annakokáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé,
aki fut, hanem a könyörülõ Istené. Rm 9,16

Csitt! Mostmár abbahagyhatod a prédikálást, elaludt!Mózes elsõ könyve elsõ 11 részének legszebb versei
1:27. Teremté tehát az Isten az embert az õ képére, Isten képére teremté õt:

férfiúvá és asszonynyá teremté õket.
31. És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. És lõn este

és lõn reggel, hatodik nap.
2: 18. És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek

néki segítõ társat, hozzá illõt.
24. Annakokáért elhagyja a férfiú az õ atyját és az õ anyját, és ragaszkodik

feleségéhez: és lesznek egy testté.
3: 15. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te

magod között, és az õ magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak
sarkát mardosod.

6: 6. Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék
az õ szívében.

8: 21. Nem átkozom meg többé a földet az emberért, mert az ember
szívének gondolatja gonosz az õ ifjúságától fogva; és többé nem vesztem el
mind az élõ állatot, mint cselekedtem. 22. Ennekutánna míg a föld lészen,
vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szünnek.

11:4. És mondának: Jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek
teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet...

A következõ két héten olvassuk el a 2 Sámuelt!
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MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Kovács József
10:30 vasárnapi iskola - Mikó Tibor
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Siker, minden áron? - 2 Sm 15:1-18

Kóruspróba a tisztelet után

DU: 6:00 ISTENTISZTELET
Igehirdetés: Isten kegyelmi szövetsége a világgal1Móz 9:1-17

Közös énekeink: 3. Nagy Isten, mi dicsérünk / 254. Menny felé

menni törekszem / 296. Alázz meg, ó Uram mind mélyebben

Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK
A ki Jonathánnak megszületett az unokatestvére: Erdõközi Máté

Richárd. Gratulálunk Gyurinak és Krisztinának (meg a nagyszülõknek).
Az Úr tartsa meg õket!

Renner Jolán testvérnõ újra kórházba került a héten. Szerdán
meglátogattuk, pénteken hazaengedték, s talán ma már el is jön a
gyülekezetbe. Az Úr segítségét és oltalmát tapasztalta többször is. A
további kezelésekben is az Úr oltalmára számítunk, de azt kérjük is!

Ne feledkezzünk meg, hogy jelentkezni kell a két soron következõ
tábori alkalomra:

Horgásztábor: szeptember 28-30
Ifjúsági találkozó: október 5-8.

A héten imádkozzunk az imaháznál és a szolgálati lakásban folyó
munkákért is. Az imaház parkolóját hétfõn kezdik. Ugyanakkor parketta
felújítás a lakásban, amit festés követ a hét második felében.

Bulletinjainkat fekete fehérben printelem ezután is (így természetesen
olcsóbb), de ha valaki színesben szeretné látni, vagy akár kinyomtatni,
megteheti az Evangéliumi Hírnök Web oldaláról, vagy ha azonnal
szeretné olvasni, vagy nyomtatni, kérésre az e-mailes listára felveszem és
minden szombaton, vagy vasárnap megkapja a bulletint PDF file-ban.
Kb. 60 személynek e-mailen küldöm a bulletinjainkat.

Ugyanígy a többi szolgatársaim (pillanatnyilag Novák József és
Lukács János) is szívesen felvesznek új jelentkezõket is az e-mailes
listájukra. Szívesen ajánlom is a testvéreknek, hogy olvassák azokat is!

A pakolás során sok jó történelmi dokumentumot találtam, nem csak
olyanokat, amirõl tudtam, hanem újabbakat is. Ezek jól jönnek a jövõ évi
centenáriumi emlékévünkhöz. Ezek közül való ez az emlék is, a 30 évvel
ezelõtt megnyitott és 1985-ig vezetett pénztárkönyv elsõ, bevezetõ oldala.

Az évforduló miatt is, s azért is közlöm, mert hónapokig tartó hiány után
újra pozitívra változott a havi mérlegünk. Biztasson ennek a régebbi
prédikátornak ez a néhány bevezetõ sora az igeszerû adakozásra!


