Az elmúlt két hétben Józsué könyvét olvastuk el. A következõ két
héten a Kolossé levelet és a Jelenések könyvét olvassa, aki velünk akar
tartani az extra igeolvasásban.
A Józsué könyve két legnagyszerûbb igéje:
El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál
arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva
van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor
boldogulsz. (Józs 1:8 )
Én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. (Józs 24:15)

Tudok nyomorúságodról, és szegénységedrõl, pedig
gazdag vagy... Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni.
Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek
némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és
nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hû mindhalálig,
és neked adom az élet koronáját. (Jel 2:9-10)
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MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Mikó Tibor
10:30 vasárnapi iskola - id. Fûr Béla
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Az odafelvalókkal törõdjetek! - Kolossé 3:1-4
közös ebéd a tisztelet után
Baby Shower

rendbehozatalában.
Örültünk, hogy
Tibikével is együtt
lehettünk, aki már
több mint egy
hónapja ott lakik.
Úgy látom, hogy
jól megértik és
segítik egymást.
Üdvözlik a detroiti
testvéreket is.

D.U. 4 körül ISTENTISZTELET

igehirdetés: Levél az szmirnai gyülekezetnek - Jel 2:8-11
Közös énekeink: 2. Szent vagy, szent vagy, szent vagy / 12. A
tied vagyok! / 116. Jól harcolj minden erõddel
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Szeretettel köszöntjük vendégeinket. Örülünk annak, hogy
eljöttek, s velünk együtt töltik ezt a napot. Áldásos napnak ígérkezik
a mai – mint ahogy minden nap az lehet az Úr Házában. Ez is egy
olyan nap, amit az Úr rendelt, örvendezzünk hát az Õ közelében!
A délelõtti tisztelet után közös ebédet rendezünk, melyre
mindenkit szeretettel meghívunk.
Az ebéd után kerül sor a gyülekezet Baby Showerjére, melyet
Bencze Krisztinának és a születendõ kisgyermeknek tartunk, Mikó
Ildikó vezetésével. Erre az alkalomra mindenki hivatalos, nem csak
a nõtestvérek!
A délutáni istentiszteletet ezúttal korábban kezdjük, nem 6-kor.
Jövõ vasárnap megtartjuk a 2006-os záró gyülekezeti órát.
Az Évközi Gyûlést az idén Chicagóban tartjuk, március 1617-én. Ezen a hétvégén tartja a Chicagói Gyülekezet fennállásának
20-dik évfordulóját.
Az elmúlt héten Tennessee-ben jártunk, meglátogattuk kisebbik
fiunkat, Ádámot. Segítettünk is egy kicsit a nemrégen vett kis háza

Mit jelent nekem Isten szeretete?
Sáfrány Judit, négy-gyermekes anya írása, megjelent a Baptista
Magazin legutóbbi számában.
Isten az elmúlt évben megváltoztatta bennem az õ szeretetérõl való
gondolkodást. Az én kocka fejembe csak az fért bele, hogy amikor õ
szeret, áld, akkor egészséges leszek és általában sikeres is. Szeretni
fognak az emberek, és a családom szép és jó. Ebbe a (majon)szeretetbe
egyáltalán nem fért bele az, hogy elveszíthetem azt, akit legjobban
szerettem ezen a világon. Belefér az is, hogy mindent sorban.
De ha Isten az õ Egyszülöttjét nem kímélte? Miért? Mert nem
szerette? Nem! Az Úr áldozatot hoz egy magasabb cél érdekében (Jézus
halálakor te voltál az), a te életedben is, érted, vagy másokért.
Te mégérted-e a szándékát, vagy visszavonulsz sértõdötten haragudni
mindhalálig? Isten megteszi, amit meg kell tennie, és féltõn, féltékenyen,
remegõ szívvel várja a reakciódat. Elfordulsz-e, vagy kimondod, hogy
mégis és csak azért is és csak azért sem fordulok el attól az Istentõl, aki
mindenre az õ szeretetébõl fakadóan mond igent az életemben. Akitõl
elfordulhatok, ha úgy tartja kedvem, de aki szeretve, kitárt karokkal
várja, mert bízik bennem, hogy mégse bántam meg, hogy fiává fogadott
a mindenható, felséges Isten.
A legnagyobb parancs, hogy szeresd az Urat. Amikor nem érzed, nem
látod a sötétségtõl, mégis, a szíved mélyén tudnod kell, hogy szeret az
Isten. Õ vágyik rá, hogy a szívedben felzendüljön ennek a törvénynek a
számodra kedves zenéje még akkor is, mégis és csak azért is.
(Örülünk ennek a szép bizonyságtételnek, amit a négy gyermekkel
özvegyen maradt fiatal lelkipásztorné írt, akit egyébként a nõtestvéreink
és a gyülekezet többször is segített, legutóbb most karácsonykor.)

