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Következõ alkalmaink...

jan. 17, szombat - Youth Meeting (19:00)
jan. 18, vasárnap - Vasárnapi iskola (10:00)

Istentisztelet (11:00)
Szeretetvendégség
Énekóra (14:00)
Elõljárósági gyûlés (15:00)

Legközelebb szerda esti bibliaórát január 21-én tartunk.

Megérkezett a 2009. évi ÁHÍTAT. Jánvári Gábor
testvérnél lehet felvenni a bibliaolvasó vezérfonalat.
Az ára: $15

Jövõ vasárnap délután 3 órától elõljárósági gyûlést tar-
tunk az irodában.

A fiatalokkal C.S. Lewis, Mere Christianity címû
könyvét olvassuk. Másolatok találhatók a faliújságnál,
hogy más érdeklõdõk is tanulmányozhassák ezt a
fontos könyvet.

Pénztárosunk, Balla Zsigmond testvér hivatalos,
évvégi kimutatást készít

az adakozásokról.
Jövõ vasárnaptól át lehet ezeket venni tõle.

Köszönjük az adakozóknak,
hogy a múlt évben is folyamatos áldozatvállalással

támogatták a gyülekezetet
és a közösen végzett missziómunkát. 

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)     

Vasárnapi iskola (10:00)
RÁHÁB, ISTEN ESZKÖZE - Józs 2:1-4a, 11b-14; 6:22-25

Dicsõítõ énekek (11:10)
-  Testvéreim, jertek! (EHH_707)

-  Tudom, az Úrnak terve van velem (EHH_722)

IMAKÖZÖSSÉG

ADJUNK HÁLÁT.
HOGY ISTEN ISMERI ÉS BETÖLTI

MINDEN SZÜKSÉGÜNKET! - Fil 4,19

-  Találkozni jöttem Veled (EHH_694)

Hirdetések, köszöntések

-   Szent az Isten
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_155)

- Zengd Jézus nevét
Szavalat - DénesZita
Klarinétszóló - Szin Jonathán
Gyülekezeti ének (BGyÉ_374:1,3)

- Ó, bár megtarthatnám

Igeolvasás - 1Pét 33:15-116
Igehirdetés 

SZÍVVEL,
SZÁJJAL,
TETTEL

Gyülekezeti ének, adakozás
- Hirdessétek hangos szóval (BGyÉ_33)

Áldás

Szeretetvendégség
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Az újév elsõ istentiszteletén, csütörtökön, az ötös számmal
jelzett üzenetet vettük igei vezérfonalul (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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IMÁDKOZZUNK...

•  testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
a Baráth házaspár, Éltetõ Áron, Forrás Júlia, Kenessey  
Katalin, ifj. Szenohradszki János, Weisz Péter (Toronto)

•  országunk vezetõiért és katonáinkért
•  az utazókért

Balla Zsigmond, Novák Györgyi, Szin Dávid és 
Jonathán, Szûcs Ágnes

Egy nagyon szép kép villan fel elõt-
tünk az õsgyülekezet életérõl ebben
a mondatban. A macedóniai hívõk a
jeruzsálemiek megsegítésére pénzt
gyûjtöttek, amit a közöttük szolgáló
Pállal küldtek el. Most a Korinthus
környékén élõ testvéreknek ír errõl az
apostol, hogy hasonló szolgálatra sar-
kallja õket is. Tituszt bízza meg az
adományok összegyûjtésével és cél-
bajuttatásával.
Az anyagi áldozatvállalás istentiszte-

letünknek és istenszolgálatunknak szerves része. A gondos-
kodást élvezõkbõl hálás készséggel szolgálók lesznek. Gyer-
mekeink neveléséért, például - ezt minden szülõ jól tudja -
Istennek is számot adunk. Ezért is igyekszünk jó sáfárokként
bánni az õ érdekükben ránk bízott dolgokkal. A gondviselés-
nek eszközei vagyunk, mint szülõk is, de nem mi vagyunk a
Gondviselõ. Szükségekkel terhes helyzetekbe gyakran enge-
delmes gyermekeivel küld segítséget az Úr. A lebombázott
Drezda újjáépítésén szorgoskodó angliai hívõ fiatalok jól
tudták ezt, és rá is írták egy romos templom falára: “A mi
kezünk a Krisztus keze”.

Csodás kéz a Krisztusé! Miért van az, hogy amikor a
pénzügyeinkrõl van szó, mi mégis oly nehezen vesszük
észre a “csodákat”, ezeket az engedelmes készségünket
megkoronázó isteni közbeavatkozásokat? Mit is olvastunk?
Valakiknek bõséges lett az örömük a nyomorúság sok
próbája között. A macedóniai hívõk maguk is nagyon
szegények voltak, mégis róluk írhatta a korinthusi gyüle-
kezetnek (!) Pál apostol, hogy a tisztaszívûségbõl nagy
gazdagságot látott köztük. Aki a fogához veri a garast ahe-
lyett, hogy a gondoskodás eszköze lenne, az nem lát ilyen
csodát. A számítgatók ritkán örülnek. Csak ott van gazdag-
ság, ahol Isten munkálkodik - még a pénzünkkel is. 

Sokat hallunk manapság a hívõk csodás meggazdago-
dásáról. Ez hazugság. Isten azt ígérte, hogy a jócselekvés
alkalmait készíti elõ nekünk, hogy ott legyünk, ahol gondos-
kodó szeretetét gyakorolja - általunk is. Jeruzsálembe nem
milliók kellettek. A macedóniaiak kevéske pénze is elég lett,
mert mi csak “asszisztálunk” a csodánál. De tesszük-e?
VIZSGÁLJUK MEG, MENNYIRE VAGYUNK KÉSZEK AZ ADAKOZÁS-

RA, ÉS MILYEN LÉLEKKEL GYAKOROLJUK!

"A nyomorúság sok
próbája között bõséges

az örömük, és nagy
szegénységükbõl a

tisztaszívûség
gazdagsága lett...ere-
jükön felül is önként

adakoztak."
(2Kor 8,2-3)

IGÉK A NAPI CSENDESSÉGHEZ
- a 2009-es Áhítatból - 

TUDOM, AZ ÚRNAK TERVE
VAN VELEM

C. H. Spurgeon:

Nagyobb ööröm kkönyökig vvájkálni
a ssárban, hhogy KKrisztus sszámára

kincset ttaláljunk, mmint ttétlen
kezünket aa ttiszteletreméltó

illendõség jjóillatú sszappanával
mosogatni.
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IMÁDKOZZUNK a Biola Egyetemrõl
Magyarországon tartozkodó diákcso-
portért (Catherine, James, Malerie, Tyler és

Elyse), szolgálatukért, és lelki
fejlõdésükért!


