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FÓKUSZBAN : ÁMÓS KÖNYVE

A próféta
Mit tudunk róla?
Mikor élt? .................... Hova való volt? ......................
Hol prófétált? ...................

Két belsõ fókusz:
1. Elhívási történet 2. Az Úr napja

Ámós könyve legszebb igeversei

Csak titeket választottalak magamnak e földnek minden nemzetségei közül;
azért büntetlek meg titeket minden gonoszságtokért. (3:2)

Ordít az oroszlán: ki ne rettegne? Az én Uram, az Úr szólt: ki ne
prófétálna? (3:8)

Azért hát ekképen cselekeszem veled Izráel! Minthogy pedig ekképen
cselekeszem veled, készülj Istened elé, oh Izráel (4:12)

Engem keressetek, és éltek! 5 És ne keressétek Béth-Elt; Gilgálba se
menjetek; Beér-Sebába se menjetek át. Mert Gilgál fogságba megy. Béth-El
pedig semmivé lesz. 6 Keressétek az Urat, és éltek, különben reátör, mint a t�z,
a József házára és megemészti Béth-Elt, és nem lesz, a ki megoltsa. (5:4-6)

Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr,
a Seregek Istene, a mint mondjátok. 15 Gy�löljétek a gonoszt és szeressétek
a jót; állítsátok vissza a kapuban az igazságot; talán megkegyelmez az Úr, a
Seregek Istene a József maradékinak (5:14-15)

Jaj azoknak, a kik kívánják az Úrnak napját! Mire való néktek az Úrnak
napja? Sötétség az és nem világosság. 19 Mintha valaki oroszlán el�l szaladna,
és medve bukkanna rá; vagy pedig bemenne a házba és kezét a falhoz
támasztaná, és kígyó marná meg. 20 Nem sötétség lesz-é az Úrnak napja és
nem világosság?! Sötétség lesz az, s még hajnalfénye sem lesz. (18-20)

21 Gy�lölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem gyönyörködöm a ti
összejöveteleitekben. 22 Még ha ég�áldozatokkal áldoztok is nékem, s�t
ételáldozataitokat sem kedvelem; kövér hálaáldozataitokra rá se tekintek. 23
Távoztasd el t�lem énekeid zaját, hárfáid pengését sem hallgathatom. 24
Hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a b�viz� patak. (21-24)

És felele Ámós, és mondá Amáziásnak: Nem vagyok próféta, sem
prófétának fia; barom-pásztor vagyok és vad fügét szedek; 15 De elhívott
engem az Úr a nyáj mell�l, és mondá nékem az Úr: Menj el és prófétálj az én
népemnek, az Izráelnek! (7:14-15)

Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom repedezéseit,
és felemelem omladékait, és megépítem azt, mint volt hajdanán (9:11)

Mert egy gyermek
születik nékünk, fiú
adatik nékünk, és az
uralom az Õ vállán

lészen, és hívják nevét:
csodálatosnak,

tanácsosnak, erõs
Istennek, örökkévalóság

atyjának, békesség
fejedelmének! Uralma

növekedésének és
békéjének nem lesz vége.

(Ézs 9:6-7)



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE: 10:00 imaáhitat - Bencze Ákos

10:30 vasárnapi iskola - Pap Lajos
11:00 úrvacsorai istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Bárcsak leszállnál! - Ézs 64:1-4a

A tisztelet után kóruspróba

Délután 5:00 Istentisztelet
Igehirdetés: Az Úr napja - Ámós 5:18-20

Közös énekeink: 75. Hangzik majd a hívás / Az ég és földi jelek (a hét
éneke) / 256. Törd élet kenyerét / 39. Áldott legyen a frigy!

Délután vetített énekeket énekelünk
A GYERTYÁK TÖRTÉNETE

A nõikörön Herjeczki testvérenõ szétosztotta az Ausztráliából, Szlovák
testvérnõtõl kapott kis történetkét. Annak alapján a nõtestvérek a múlt
héten a BÉKÉért imádkoztak - (Efézus 2:14),

ezen a héten a HITért (1Jn 5:4).
A 3. gyertya a SZERETETET jelképezi (Jn 3:16), a 4-ik a

REMÉNYSÉGET (Titus 2:13, Jn 14:18).
BÉKE, HIT, SZERETET, REMÉNYSÉG. Aki akar, csatlakozhat az

imádkozókhoz, s ehhez az imatémához is.

Jézus újra vissza jön
1. Az ég és a földi jelek mind azt hirdetik,
hogy Jézus nemsokára jön.
Megváltottak serege örvendez annak, hogy Jézus újra vissza jön.

Ref: Ó, jöjj mihamar, várlak hû Uram,
hogy majd a mennyben fenn,
És egykoron oly dicsõn: színrõl színre lássalak.

2. Munkára fel serényen, tétlen ne legyünk, mert
Jézus nemsokára jön.
A lelkek sok ezreit hozzuk az üdvre, míg
Jézus újra vissza jön. KAR

3. Azért hát fel a fejjel, senki ne csüggedjen,
Jézus nemsokára jön.
Mindnyájan legyünk készen, lámpással a kézben,
Jézus újra vissza jön. KAR

GYÜLEKEZETI HÍREK

Dan László testvér telefonon hívott, s köszöni a detroiti testvérek
segítségét a tábori munkálatokkal kapcsolatban. Szépen haladt a
munka, de igen erõltetett menetben. Most egy kis szünetet tartanak, s
az új évben új erõvel, lendülettel folytatják a munkát.

Juhász testvérék a múlt héten Floridában jártak, egy konferencián,
aminek során egy magyar gyülekezetet is megnyitottak, éppen Jakab
testvérék környékén. Jakab testvérék köszöntésüket küldik Juhász
testvérék által. Mi is szeretettel gondolunk rájuk. Az új misszióra
pedig Urunk áldását kívánjuk.

A mai napon Louisville-ben újra együtt vannak a környékbéli
magyarok, akik között Kulcsár Attila testvér ma fogja meghirdetni
egy bibliatanulmányozó csoport indulását. Imádkozzunk azért, hogy
legyenek, akik önként vállalkoznak arra, hogy részt vesznek ezeken
az alkalmakon.

A következõ szombaton, December 10-én ifjúsági, este 6-kor.
Ping-pong, fooszball, majd megnézünk egy videót a Reformációról +
áhítat. Várom a fiatalokat.

December 17-én este 6-kor Házaskört tartunk.


