A kórus énekel újév reggelén;
dominózó nõtestvérek óév este.

Ákosék
beszámolója,
bizonyságtétele
szerda este.

A ping-pong verseny
gyõztese ezúttal is
Szilágyi Gyuszi lett,
az ifjabb. Második
Bancsov Barna,
szintén az ifjabb,
õt Bencze Ákos
követte.
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Krisztusra !

ÉVVÉGI - ÉVELEJI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Pap Lasjos
10:30 vasárnapi iskola - Fûr Béla
11:00 úrvacsorai istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Akik Istent szeretik, minden javukra van - Ruth
Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Az Isten Fia evangéliumának kezdete - Mk 1,1-8

Közös énekeink: 163. Aki akar, jöjjön / 69. Évrõl évere édesebb /
38. Meg vagy-e tisztulva / 39. Áldott legyen a frígy
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Hála az Úrnak, szép alkalmakat kaptunk a múlt év utolsó és ez év elsõ
napján. Néhány képet tervezek róla az utolsó oldalra. Köszönöm a
nõtestvéreknek a szerda esti bõséges vacsorát. Elkészült a gyerekek
szobájának ablakosítása, s Lajos új ajtót is szerelt rá. Béla a videó
rendszerünket építette ki, így lent is tudunk vetíteni. Nekik is köszönjük a
jó munkát.
Örültünk, hogy Ákosék itt töltötték az iskolai szabadságot (Krisztína
most tanít). Ma a délelõtti tisztelet után a kórussal hangfelvételt készítünk
ennek örömére. Holnap visszautaznak Hays-be; imádkozunk értük.
Az Imahetet 11-tõl 18-ig tartjuk. Hétfõn, kedden, csütörtökön és
pénteken családi körben jövünk össze – lehet jelentkezni rá.
Andrea Bardwelltõl kaptuk a következõ levelet a napokban, a
lelkipásztornak és a gyülekezetünknek címezve:
Sok szeretettel gondolunk rátok és Isten nagyon gazdag áldását
kívánjuk az új esztendõre. Reméljük, hogy a gazdasági helyzet ott
Michiganban javulni fog a következõ évben. De tudjuk, hogy Isten
gondviselése továbbra is veletek lesz. Mindenkit sok szeretettel üdvözlünk
és sok áldást kívánunk életetekre és lelki munkátokra is. Aláírás.
Egyúttal õk is eszközei lettek annak, hogy az évet nem kellett
veszteséggel zárnunk. Köszönjük nekik és azoknak, akik gyülekezetünk
missziómunkáját néha még távolról is segítik!
Imádkozzunk a betegekért. Az Úr meghall imát, jóvolta ez, nem
érdem! Idõsekért, gyermekekért és a távolban lévõkért is, közöttük Weisz
Péter testvérért – az Úr elõtt és az imádság számára nincsen távolság, még
talán idõ sem. Korpás testvérnõt meglátogattam a múlt héten, szeretettel
gondol a gyülekezetre.

Igék a délelõtti igehirdetéshez
Róma 8,28 Tudjuk pedig, hogy
azoknak, akik Istent szeretik,
minden javokra van, mint akik az õ
végzése szerint hivatalosak.

Romans 8,28 And we know that
in all things God works for the
good of those who love him, who
have been called according to his
purpose.

Ruth 1,1 És lõn azon napokban,
amikor a bírák bíráskodának, éhség
lõn a földön. És elméne egy férfi a
Júda Bethlehemébõl, hogy Moáb
mezején tartózkodjék; õ meg a
felesége, és a két fia. 2 A férfi neve
Elimélek és felesége neve Naómi;
két fiok neve pedig Mahlon és
Kiljon; efrataiak, a Júda Bethlehemébõl valók. És eljutának Moáb
mezejére, és ott valának.
1,16 Ruth pedig monda: Ne
unszolj, hogy elhagyjalak, hogy
visszaforduljak tõled. Mert ahova te
mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg; néped az én
népem, és Istened az én Istenem.
1,20 És õ monda nékik: Ne hívjatok engem Naóminak, hívjatok
inkább Márának, mert nagy keserûséggel illetett engem a Mindenható.
21 Többed magammal mentem el, és
elárvultan hozott vissza engemet az
Úr; miért hívnátok hát engem
Naóminak, holott az Úr ellenem
fordult, és a Mindenható
nyomorúsággal illetett engemet?
4,17 A szomszédasszonyok pedig
nevet adának néki, mondván: Fia
született Naóminak, és nevezték az õ
nevét Obednek. Ez az apja Isainak, a
Dávid atyjának.

Ruth 1, 1 In the days when the
judges ruled, there was a famine in
the land, and a man from Bethlehem in Judah, together with his
wife and two sons, went to live for
a while in the country of Moab. 2
The man’s name was Elimelech, his
wife’s name Naomi, and the names
of his two sons were Mahlon and
Kilion. They were Ephrathites from
Bethlehem, Judah. And they went
to Moab and lived there.
1,16 But Ruth replied, “Don’t
urge me to leave you or to turn back
from you. Where you go I will go,
and where you stay I will stay. Your
people will be my people and your
God my God.
1, 20 “Don’t call me Naomi, ”
she told them. “Call me Mara, because the Almighty has made my
life very bitter. 21 I went away
full, but the LORD has brought me
back empty. Why call me Naomi?
The LORD has afflicted me; the
Almighty has brought misfortune
upon me.”
4, 17 The women living there
said, “Naomi has a son.” And they
named him Obed. He was the father
of Jesse, the father of David.

Jób 2,9 Monda pedig õ néki az õ
felesége: Erõsen állasz-é még mindig
a te feddhetetlenségedben? Átkozd
meg az Istent, és halj meg! 10 Õ
pedig monda néki: Úgy szólsz, mint
szól egy a bolondok közül. Ha már a
jót elvettük Istentõl, a rosszat nem
vennõk-é el?

Job 2,9 His wife said to him,
“Do you still hold fast to your integrity? Curse God and die!” 10
But he said to her, “You speak as
one of the foolish women speaks.
We take the good days from
God—why not also the bad
days?"

