
2007. január 7. Áldott Újesztendõt!

Az Istennek beszéde élõ és ható, és élesebb minden kétélû
fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a

velõknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek
indulatait.. (Zsid 4:12)

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 )

Most hallottuk, hogy súlyos beteg, akinek a képen énekelünk
(bal szélen). Imádkozni is lehet érte.

OLVASSUK TÖBBET
A BIBLIÁT !

Isten legnagyobb kézzelfog-
ható, materiális, és egyúttal mé-
gis szellemi ajándéka számunkra
a Szentírás. Hogy mennyire érté-
keljük ezt az ajándékot, az abból
derül ki, hogy mennyit olvassuk.

A Bibl iánk ugyanolyan
nyomtatott, bekötött, vastag könyv, mint bármelyik másik könyv, és mégis
egészen más. Isten szava az, élõ és éltetõ Ige. A Zsid 4:12-ben ezt olvassuk
róla: az Istennek beszéde élõ és ható, és élesebb minden kétélû fegyvernél...

Volt, amikor Isten maga írta kõtáblára üzenetét (10 parancsolat).
Leggyakrabban szolgáit, a prófétákat bízta meg azzal, hogy írják le igéit,
üzenetét – világosan, hogy könnyen olvasható legyen (Hab 2:2). Késõbb a
tanítványokat és Pál apostolt tette alkalmassá arra, hogy az üdvösség jó hírét
megírják, sõt terjesszék.

Ma itt van a kezünkben a teljes, Istentõl ihletett Írás (2Tim 3:16).

Az imahéten elhatároztuk, hogy egy kicsivel mindannyian többet
olvassuk annál, mint ahogy mostanában olvastuk. Hiszen csak azt tudja
eszünkbe juttatni a Lélek (Jn 14:26), amit valaha már olvastunk, esetleg meg
is tanultunk. A bizonyságtételek során pedig nélkülözhetetlen az Ige idézése,
ismerete. S ha tetszik nekünk, ha nem, a Mester minden követõjétõl elvárja,
hogy bizonyságtevõ életet éljen.

Az Áhítatban kijelölt napi igéket és magyarázatukat általában mindenki el
szokta olvasni gyülekezetünkben. Ennek örülök és szeretném, ha ezt a
gyakorlatot senki nem változtatná meg. Aki a most induló Bibliaolvasó
sorozathoz csatlakozik, attól azt kérem, hogy a szokásos igeolvasási
gyakorlatát bõvítse egy kicsit az itteni javaslatokkal, vagy azok egy részével.

Ha naponta két részt, illetve hetente 12 részt elolvasunk a Bibliából, akkor
két év alatt újra elolvassuk azt. A vezérfonal és a vasárnapi iskola textusait
is figyelembe véve, amennyire lehet, azokkal párhuzamosan jelölöm ki a
bibliai könyveket elolvasásra. Szeretném, ha tollal, vagy ceruzával a kézben
olvasnánk az igét és aláhúznánk, megjelölnénk azokat az igeverseket,
amelyeket a legfontosabbnak találunk.

Ready? Akkor induljunk!
A következõ két hétben Józsué könyvét olvasom el, s velem mindazok,

akik akarják.
Azután, húsvétig ez lesz a sorrend: Kolossé, Jelenések könyve, Máté,

Róma, Hóseás, Jóel, Ámós, Abdiás, Jónás, Mikeás, Filippi, Márk evan-
géliuma.

Józs 1:8 El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gon-
dolkodjál 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.



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - id. Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Herjeczki Géza
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Boldog, aki olvassa - Jelenések 1

D.U. 6:00 ISTENTISZTELET - IMAHÉTZÁRÓ
igehirdetés: Élõ és éltetõ Ige

Márk 4:14-20 - Kerekes Tibor lp.
János 5:17,21,24,25 - helyi lp.

Közös énekeink: 121. Hirdessétek hangos szóval / 305. Az üdv
szava / 183. Áldunk, ó Isten
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Szépen teltek a karácsonyi alkalmaink. Négy is volt itt, az imaházban.

Kétszer is eljátszottuk a karácsonyi történetnek azt a részét, amit Lukács 2
elején olvashatunk – a gyermekek és az énekkar bevonásával. Elég szépen
sikerült, s hozzájárult ahhoz, hogy jobban megértsük, milyen közel jött
hozzánk Isten az Úr Jézusban.

Az év utolsó napja ezúttal vasárnap volt. Ez az a nap, amit az Úr rendelt,
mondta a Zsoltáros, meg a lelkipásztor is. Milyen sok szép vasárnapot
kaptunk az Úrtól a 2006-os évben! S a legutolsó is különleges volt.
Úrvacsorát vettünk délelõtt, mert a vezérfonal igéje éppen oda vezetett
bennünket, hogy a két tanítvány behívta az Úr Jézust a házába, s ott váratlanul
egy különleges vacsorában lett részük, amikor a vendég ült az asztalfõre, s
vette kezébe a kenyeret, s adta a ház lakóinak. Micsoda kiváltság, hogy mi is
ott ülhetünk az Õ nagy asztalánál, ahol Õ osztja a kenyeret. Micsoda ajándék,
ha betért már a szívünkbe, életünkbe, s asztalunk az Õ asztala lehet, ahol Õ ül
a fõ helyen!

Az Óév esti istentiszteleten az alkalmi szolgálatok között különös helyet
kapott a 400 éves Nagyszalontáról való megemlékezés. Mikó Ildikó – aki
maga is ott élt egy ideig, bemutatta nekünk a nevezetes várost, jeles polgárai
közül megemlítve a legnagyobbakat – Arany Jánost és a baptista misszió két
óriását: Tóth Mihályt (1836-1931) és Kornya Mihályt (1844-1917). A tisztelet
után megtekintettük az Ildikó által elkészített kiállítást is, melyet Bagosi Imre
grafikus, festõ nagyméretû fényképei tettek igazán színessé, élvezetessé.

A szeretetvendégség utáni játékok közül megemlítem a ping-pong ver-
senyt, amit ebben a (12-dik) évben Szilágyi Gyuszika nyert meg, az ifjabb
Bancsov Barna elõtt. A nõi verseny gyõztese pedig Pap Enikõ. Gratulálunk!

A fénykép verseny gyõztes képét Szilágyi Júlia készítette.
A tombolán összegyûlt 90 dollárt majd a Lídia gyermekotthon Mosoly

klubjára fogjuk elküldeni.

Áldásos imahét végén járunk a mai napon. Délelõtt és délután is folytatjuk
az imaheti témát, melyrõl talán jövõ héten be is számolunk ezeken a sorokon.

A ping-pong verseny részvevõi, a hálónál a két gyõztes: Gyuszi és Barna.


