Ne félj, csak higgy!
Mk 5,36
Zsolt 56,4. Mikor félnem kellene is,
én bízom te benned.
Mát 6,25. Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti
éltetek felõl, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felõl, mibe
öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test
hogynem az öltözet?
Márk 4,40. És monda nékik: Miért vagytok ily félénkek?
Hogy van, hogy nincsen hitetek?
2Tim 1,7. Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten,
hanem erõnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.
Zsolt 23,4. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a
gonosztól, mert te velem vagy; a te veszszõd és botod,
azok vigasztalnak engem.
Zsolt 46,2. Isten a mi oltalmunk és erõsségünk! igen bizonyos
segítség a nyomorúságban.
Zsolt 27,1. Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitõl féljek?
Az Úr az én életemnek erõssége: kitõl remegjek?
Rm 8, 28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden
javokra van, mint a kik az õ végzése szerint hivatalosak…
Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
35. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus
szerelmétõl? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy
üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy
veszedelem, vagy fegyver-é?

A múlt héten került elõ ez a kép, fakult és ázott állapotban. Megõrzésre méltó!

2009. február 8.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Mikó Tibor
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Az ároni áldás - 4 Móz 6,22-27
Gyülekezeti óra
Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Belsõ tisztaság - Mk 7,1-16, 21-23
Közös énekeink délelõtt: 272. Áldjad vígan az Urat /
183. Áldunk, ó Isten / 219. Áldásod gazdag folyóit
Délutáni vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Ma hosszabb lesz a napunk itt az imaházban, hiszen az évzáró-évnyitó
gyülekezeti órát is most tartjuk a délelõtti tisztelet után. Kérem a gyülekezet tagjait, hogy maradjanak vissza.
Jakab testvérnõ a héten korházba került, mostmár jobban van és
köszönti a testvéreket. Várják már a márciust, amikor újra itt lesznek
közöttünk.
Fûr testvérnõt Enikõ elvitte magukhoz, észak Michiganba. Szeretettel
gondol õ is ránk. Mi pedig imádkozunk érte és Jakabékért, meg Korpás
testvérnõért. A következõ napokban pedig a Kerekes családért is, akik
Floridában töltenek egy jó hetet.
“Az Úr meghall imát, jóvolta ez, nem érdem. “
Isten igéjének kell mindenek felett állnia. Az ige tekintélyét kell
helyreállítani életünkben. Félretehetnénk az éppen ügyeletes sztárelõadókat, CD-ket, könyveket, és egyedül az igét olvasnánk. Az ige tisztít,
mos át minket belülrõl. Ezt a módszert tudjuk ajánlani másoknak is életük
javulása érdekében. …
Kérjük és engedjük, hogy megtisztítsa szívünket, akkor majd megtisztulnak szavaink, tetteink, eljárásaink, viszonyaink, házasságunk, gazdasági életünk. Élhetõbbé válik a környezetünk. Felüdítõ lesz a gyülekezetben
lenni, mert ott nem pluszkritikát, elégtelenségérzést kapunk, hanem Isten
és a gyülekezet elfogadását tapasztalhatjuk. A gyülekezet a megtisztított
szívûek közössége. Nem büszkék múltjukra, hanem hálásak Istennek,
hogy újat kezdett velük. Marton Zsolt (Áhítat)

GYÜLEKEZETI ÓRA TERVEZETT
TÁRGYRENDJE
„Ne félj, csak higgy!” (Márk 5,36)
Bevezetõ igei gondolatok (vissza és elõre tekintés)
Jegyzõkönyv felolvasása – Fûr Béla
Pénztári beszámolók
2008. évi gyülekezeti pénztár – Pap Enikõ
Építkezésre elkülönített pénzünk
Nõi / rádiós pénztár – Mikó Ildikó
2009-es pénzügyeink – fizetés, biztosítás, missziós adakozások
Szolgálattevõk megerõsítése az új évre
Diakónusaink: (Id. Fûr Béla gyülekezet vezetõ testvér +),
Jakab Bálint, Mikó Tibor és Pap Lajos
Gyülekezeti jegyzõ/clerk: Fûr Béla
Imaóra és vasárnapi iskola vezetõk: Mikó Tibor, Pap Lajos, Fûr Béla,
Kovács József, (Bencze Ákos), Pap Enikõ,
Mikó Ildikó, Kovács Irén, Kerekes Irénke.
Pénztáros és ellenõrök: Pap Enikõ, Mikó Ildikó,
Szilágyi Gyula, Kovács József
Nõi kör vezetõje: Herjeczki Éva
A 2008-as, centennáriumi évünk zsúfolt volt.
Milyen lesz a 101-dik?
Gyülekezeti alkalmaink: vasárnap délelõtt, délután,
szerda, imahétfõ? ifjúsági?
Évközi gyûlés: Palm Bay, március 20-22. Gyülekezeti küldöttek:
Mikó Tibor és Herjeczki Gézáné – megbízásuk
Aktuális ügyek
Befejezõ ima
“We can’t have it both ways. We can’t expect God to protect us in a crisis and just leave Him over there on the shelf in our day-to-day living. I
wonder if sometimes He isn’t waiting for us to wake up, He isn’t maybe
running out of patience.” (Ronald Reagan, 1982)
“America needs God more than God needs America. If we ever forget
that we are One Nation Under God, then we will be a Nation gone under.”
(Dallas, 1984, Ronald Reagan)

