IFJÚSÁGI - szombat este 6.
A LUTHER dvd részlettel
kapcsolatos beszélgetéshez:
Milyen igéket írhatnánk a
karikatúra alá, hogy ne a
pokolról, hanem az
üdvösségünkrõl
beszélhessünk?

ÉRTÉKREND

PRIORITIES

Fil 3:7. De amelyek nékem egykor
nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. 8. Sõt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én
Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba
veszni hagytam és szemétnek ítélek,
hogy a Krisztust megnyerjem, 9. És
találtassam Õ benne, mint a kinek
nincsen saját igazságom a törvénybõl,
hanem van igazságom a Krisztusban
való hit által, Istentõl való igazságom a
hit alapján:

Phil 3:7 But whatever was to my
profit I now consider loss for the sake of
Christ. 8 What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing
greatness of knowing Christ Jesus my
Lord, for whose sake I have lost all
things. I consider them rubbish, that I
may gain Christ 9 and be found in him,
not having a righteousness of my own
that comes from the law, but that which
is through faith in Christ——the righteousness that comes from God and is
by faith.

Máté 13: 45. Ismét hasonlatos a
mennyeknek országa a kereskedõhöz,
aki igazgyöngyöket keres; 46. Aki
találván egy drágagyöngyre, elméne, és
mindenét eladván amije volt, megvevé
azt.

The Parables of the Pearl Matt 13:45
Again, the kingdom of heaven is like a
merchant looking for fine pearls. When
he found one of great value, he went
away and sold everything he had and
bought it.

Lukács 12:23. Az élet több, hogynem az eledel, és a test, hogynem az
öltözet. ... 31. Csak keressétek (elÅször
Mt) az Isten országát, és ezek mind
megadatnak néktek. ... 34. Mert a hol
van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

Luk 12:23 Life is more than food,
and the body more than clothes. … 31
But seek his kingdom, and these things
will be given to you as well.... 34 For
where your treasure is, there your heart
will be also.

ÉRTÉKREND / PRIORITIES
Karikázd be az általad legfontosabbnak ítélt témákat (elõször hatot, aztán
abból jelöld meg a két legfontosabbat.

Család-family / karrier / iskola-education /
gyülekezet-church / barátok-friends / sport / movies / hobby /
Christ / mennyország-heaven / olvasás-reading / computer /
gazdagság-wealth / hírnév-fame-popularity / .......................

Közel van az Úr minden
õt hívóhoz; mindenkihez,
aki hûséggel hívja õt.
Zsolt 145:18

2006. február 12.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhitat - Kovács József
10:30 vasárnapi iskola - Bencze Ákos
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Távol és mégis közel - közel és mégis távol 2Mózes 24:1-11

Nem a félelem lelkét
adta nékünk az Isten,
hanem az erõnek,
szeretetnek és
józanságnak lelkét.
(2Tim 1:7)
Vajon mi lett volna, ha
Péter nem lép ki a
tengerre?

Délután 5:00 Istentisztelet
Igehirdetés: Jézus megtartó ereje - Mt 14:22-36
Közös énekeink: 19. Szent érzelem / 250. Vezess minket o
Jehova / 23. Minden, minden nékem Jézus
Délután vetített énekeket énekelünk

A süllyedÅ Péter

GYÜLEKEZETI HÍREK
A tisztelet után kóruspróbát tartunk.
Peres János és felesége, Rhizoni visszaköltöznek Barazíliába.
Peres testvér 23-án utazik, felesége néhány héttel késõbb, mert a
család itt maradó részének segít, amikor unokáját gondozza majd
néhány hétig.
Szomorúak vagyunk, hiszen elmennek közûlünk testvéreink. De
az Úrra bízzunk õket, ahogyan õk is teszik, s kívánjuk, hogy érezzék
majd otthon újra magukat, a régi hazában - rokonok, ismerõsök
között. S találjanak gyülekezetre, ahol tovább szolgálhatják az Urat.
S szeretettel várjuk õket, ha visszajönnek lányukat, Sandráékat
meglátogatni. ‘til we meet again...
Jövõ szombaton este 6-kor megtartjuk a Házaskör újabb alkalmát.
Gyülekezeti órát (évzáró) tartunk jövõ vasárnap (február 19-én) a
délelõtti tisztelet után.
A tegnap esti ifjúsági témájához hozzá lehet szólni, akár a grafika
alá írandó igevers javaslattal, akár az értékrenddel kapcsolatban.
A délutáni témához egy-két bizonyságtételt várok.
URAM, TESTVÉREIMÉRT ÁLDLAK...
Dr. Viczián János testvér hazakerült a kórházból és köszöni a testvériség
imádságát. Sáfrány Tibor magyarországi lelkipásztorért továbbra is imádkozzunk. Nagy fájdalmai vannak és állapotán csak az Úr segíthet. Karner
és Korpás testvérnõkért is imádkozzunk - õk is ezt teszik értünk.

Jeff Larson grafikus,
akinek a karikatúráiból
már többször használtam,
mint egy nem-régi
levélváltásunkból kiderült,
magyar származásu.
Nagyszülei
Magyarországról
vándoroltak ki
Minnesotába. Igei ihletésû
rajzait egy internetes web
oldalon mindenki
megnézheti, a címe:
http://thebackpew.com
Egyébként néhány
héttel ezelõtt elveszítette a
munkáját - ahogyan
mostanában elég sokan.
Reménységét és hitét
azonban nem veszítette el.
Az Úrra néz és a vízen is
járni tud, mint Péter, meg
olyan sokan mások. Mi se
a habokra nézünk!

Azután az történt, hogy én kiléptem
a csónakból, bele a zord habokba,
és nem féltem, hogy elveszek. A léptem
nem ingott; mintha sziklán jártam volna.
Nem is néztem én se jobbra, se balra,
csak szüntelen a Mester két szemébe.
- De egyszer félni kezdtem. Vad morajra
lettem figyelmes, bÅsz, villámló égre.
Mi lenne, ha a habok megnyílnának
alattam? – De már kezdtem is merülni.
ElÅbb térdig, derékig; majd a számat
öntötte el a szennyes, keserû víz.
Csak annyit kiálthattam fuldokolva:
Elmerülök! Jaj! Uram, tarts meg engem!
- És már emelt is felém nyúló karja,
s úgy léptünk a csónakba is, ketten.
Annyit mondott csupán: Mért kételkedtél,
kicsinyhitû?! – És szomorúan nézett.
De több volt ez bármilyen intelemnél;
arcom sokáig szégyenpírban égett.
Megtanultam, hogy bármit hoz az élet:
hullámot, szélvészt, gúnyt, nyomort, szidalmat,
ha hitem van, semmilyen baj nem érhet.
Vízen is jár, ki Benne vet bizalmat!
Gerzsenyi Sándor

