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Következõ alkalmaink...
jan. 9, péntek - Cserkész-találkozó (19:00)
jan. 10, szombat - Youth Meeting (19:00)
jan. 11, vasárnap - Vasárnapi iskola (10:00)

Istentisztelet (11:00)
Szeretetvendégség
Énekóra (14:00)

jan. 18, vasárnap - Elõljárósági gyûlés (15:00)
Legközelebb szerda esti bibliaórát január 21-én tartunk.

A mai istentiszteleten Dr. Vass Gergely testvér, az Arad-
Belvárosi Baptista Gyülekezet lelkipásztora szolgál ige-
hirdetéssel. Családi látogatásra érkezett az Egyesült
Államokba Stocktonban élõ lányához, az Avery család-
hoz. Hajnal férje, Troy Avery testvér a Stockton Chinese
Baptist Church lelkipásztora. Az elsõ Vass unoka, Eloise,
“már” két éves. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük õket a
gyülekezetünkben.

Múlt vasárnap a fiatalok meglátogatták otthonában a
Baráth házaspárt. Idõs testvéreink nagy örömmel fogadták
az ifjakat, akik énekeltek és imádkoztak velük. Antal
bácsi megmutatta nekik édesapja elsõ világháborús
naplóját, felolvasott a verseibõl, és figyelmeztette õket,
hogy vigyázzanak a szemükre és a szívükre. Fiataljaink
elmondták gyerekkori élményeiket Baráth bácsiról, aki
minden vasárnap imaházunk bejárati ajtajánál várta õket,
megsimogatta a buksijukat, és még becenevet is adott
nekik. Erzsike néni tótul énekelt egy gyerek-éneket.

Januári  ünnepeltek

ifj. Szin György (3), Balla Dávid (4), Tamási János(4),
Pap Ilona (12), Annie Herjeczki (18), Tagai Erika (18),

Szin Rebecca (27), Kerekes L & T (28), Novák Ilona (28),
Oláh Ilona (31)     
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Vasárnapi iskola (10:00)
Istenfélõ bábák - 2Móz 1:8-21

Dicsõítõ énekek (11:10)
-  Tied a hatalom (EHH_717)

-  Szent az Úr (EHH_665)

IMAKÖZÖSSÉG

ADJUNK HÁLÁT.
HOGY ISTEN ISMERI ÉS BETÖLTI

MINDEN SZÜKSÉGÜNKET! - Fil 4,19

-  Legyen szívünk mindig vidám (EHH_438)

Hirdetések, köszöntések

-   Szent az Isten
Prayer - Rev. Troy Avery
Gyülekezeti ének (BGyÉ_446)

- Áldásod gazdag folyóit
Szavalat -  Szin Anna 
Bizonyságtétel - Novák Benjámin
Gyülekezeti ének (BGyÉ_380:1,4)

- Végig megálld a nagy tusát

Igeolvasás - Ruth 33:1-77
Igehirdetés - Dr. Vass Gergely lp. (Arad)

ISTEN GGONDOSKODIK   
OTTHONRÓL

Gyülekezeti ének, adakozás
- Jézushoz jöttem (BGyÉ_429)

ÚRVACSORA

Gyülekezeti ének
- Áldott legyen a frigy (BGyÉ_437)

Áldás

Szeretetvendégség 
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Az újév elsõ istentiszteletén, csütörtökön, az
ötös számmal jelzett üzenetet vettük igei vezér-
fonalul (Zsolt 37:1-11). A boldogulásunkat Isten
áldottaiként reméljük - ezért az Úr Jézus
alázatos és szelíd követõiként igyekszünk élni
(Mt 5,5); úgy, hogy 
1. Benne bízunk;
2. Benne gyönyörködünk;
3. Gondjainkat is õreá vetjük;
4. Csendben várunk rá, a mi Istenünkre,
5. Akit nem vádolunk az életünket érõ
nehézségekért, hanem inkább, örömmel teszünk vallást a mi és
embertársaink javát munkáló szeretetérõl és hatalmáról.
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“Néped az én népem,

és Istened az én Istenem.”
(Ruth 1,16)



IMÁDKOZZUNK...

•  testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
a Baráth házaspár, Éltetõ Áron, Kenessey Katalin

•  országunk vezetõiért és katonáinkért
•  az utazókért

az Avery család, a Balla család, Novák Benjámin, 
Györgyi és Eszter, Szûcs Ágnes, Dr. Vass Gergely

Az ember éppen, vagy leginkább
szükséges dolgainak mentén vizsgá-
lódva tanítja rólunk a legtöbbet a tör-
ténelem, de egyéni életünk alakulását
is jól érzékelteti az, hogy mikor, mit
tartunk a legszükségesebbnek.

Az újszövetségi Szentírásnak, sõt
az üdvözítés történetének is keretet
ad a sokféle “szükség”. Bemerítõ Já-
nosé, akinek az emberi nagyságát
maga az Úr méltatta (Lk 7,28), máris
Krisztusra mutat (“nekem volna
szükségem arra, hogy bemeríts, és te
jössz hozzám?” - Mt 3,14). Mária is
Jézusra figyelésével adta jelét annak,

hogy felismerte, kire van igazán szüksége. A Biblia utolsó
fejezetében leírt látomással zárul le a “szükségek kora”.
Az Úr Isten dicsõséges jelenléte vet véget örökre a “sötét-
ségnek”; a szükségek világából Isten Országába érkezett
üdvözültek “uralkodnak” (már nem a szükségeik jellem-
zik õket,  - és “nem lesz szükségük lámpásra, sem
napvilágra, mert az Úr fénylik fölöttük” - Jel 22,5).
Nem mondanánk igazat, ha eltusolnánk az ember szük-

ségét a fizikai dolgokra, az ételtõl a pihenésre fordított idõ-
ig, hogy milyen fontos valakikhez tartozni, szeretetet és
elismerést adni és kapni; de szükségünk van testi és lelki
erõre, mindegyikünknek és folyamatosan a Szentlélek ve-
zetésére  is - mert lám, egészen a “hazaérkezésig” szüksé-
gek mentén élünk. Az egyénén túl a házasságnak, a csa-
ládnak, a gyülekezeti vagy nemzeti közösségnek is sajátos
szükségei vannak. Mindezt csak azért soroltam fel (és foly-
tathatnánk még), hogy érzékeljük, milyen hatalmas ígéret
van itt: “be fogja tölteni MINDEN SZÜKSÉGETEKET”.

Jézus Krisztusban kínál nekünk Isten az õ gazdagsá-
gából dicsõségesen eleget. Higgyünk neki! Ha mennyei
Atyánk javaival élünk, akkor és csak akkor nem tengõ-
dünk. Olyan rengeteg a szükség, hogy ha Nála, az Élet
Forrásánál nem maradunk, akkor kapkodós keresésünk-
ben csak a hiányérzetünk erõsödik; elfajulnak a vágyaink,
és célt tévesztünk. Dávid, a 23. zsoltárban, egy terített
asztalhoz merészkedett a szükségeivel, amihez egy ellen-
séges világban vár minket is Isten. Az Úr a mi pásztorunk
is, és ezért nem szûlölködünk.

ADJUNK HÁLÁT, HOGY ISTEN ISMERI ÉS BETÖLTI MINDEN

SZÜKSÉGÜNKET!

"Az
én Istenem

be fogja tölteni
minden

szükségeteket
az õ gazdagsága

szerint dicsõséggel
a Krisztus

Jézusban."
(Fil 4,19)

IGÉK A NAPI CSENDESSÉGHEZ
- a 2009-es Áhítatból - 

hamarosan megérkeznek a könyvek is
Magyarországról

LEGYEN SZÍVÜNK
MINDIG VIDÁM

Füle Lajos:

HADD MÚLJANAK!

Hadd múljanak a régiek!
Felénk megannyi új siet,
és mind csodának bizonyul,
ha mindent újjá tesz az ÚR.
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IMÁDKOZZUNK a Biola Egyetemrõl
Magyarországra utazó diákcsoportért
(Catherine, James, Malerie, Tyler és Elyse),

szolgálatukért, és lelki fejlõdésükért!


