A szerdai bibliaóránk anyagából
ELIZEUS CSODÁI (2 Királyok)
A Jordán folyó ketté válik 2:14
Jerikó vize meggyógyul 2:19-22
Egy korsó olaj megszaporodik 4:1-7
Sunemita asszony fia feltámad 4:32-36
A fõzelék ehetõvé válik 4:38-41
20 kenyér elég 100 embernek 4:42-44
Naámán meggyógyul 5. rész
A fejsze úszik 6:1-7
A szíriaiak megvakulnak 6:15-23
Egy korsó olaj megszaporodik
(2Kir 4:1-7)
20 árpakenyér megelégít 100
embert (2Kir 4:42-44)
… ezt mondja az Úr: Esznek és
még marad is.
Mi történt a maradékkal? S mi
történik nálunk?

A pakolások során találtam rá erre a rajzra. Herjeczki Dávid készítette,
azt gondolom, kb. 15 évvel ezelõtt (1992 körül).

(“Szedjétek össze a megmaradt
darabokat, hogy semi el ne
vesszen.” (Jn 6:12)
“They brought the jars to her and she kept
(ki mondta ezt?)
pouring.”
Mit mondhatnánk errõl a vonatról magunknak és a megtérõknek?

Most tudom már, hogy nincsen az egész földön Isten,
csak Izráelben! (Naámán, 1Kir 5,15)
Nincs senkiben másban üdvösség,
mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név,
mely által kellene nékünk megtartanunk.
(Péter, Csel 4:12)

A következõ két hétben olvassuk el a Tesszalónikai leveleket!

2007. október 7.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - id. Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Kovács József
11:00 úrvacsorai istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Naámán gyógyulása - 2Kir 5,1-15

DU:

6:00 ISTENTISZTELET

Igehirdetés: A gyülekezet, amelyikkel dicsekedni lehet
- 2 Thess 1:1-5
Közös énekeink: 31. Ó, ne menj elõlem Jézus / 290. Az áldott
orvos közeleg / 34. Vérrel telt szent forrás / 39. Áldott legyen a frígy
Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK
Szeretettel köszöntjük Torma János nyugalmazott lelkipásztor testvért
és feleségét, Chicagóból. Örülünk, hogy a család itteni részénél töltik ezt
a hétvégét, s így közénk is eljutottak.
Imádkozunk a rámai táborban együttlévõ fiatalokért, az Ifjúsági
Találkozóért. Bízunk benne, hogy szép élményekkel és fölülrõl érkezett
áldásokkal is megpakolva érkeznek vissza fiataljaink a gyülekezetekbe.
Várjuk a beszámolót. (10 detroiti képviselt minket Rámában: Enikõ,
Eunika, Ádám, Tibor és a Juhász család.)

AZ ELÉG TITKA
Az elég több a soknál
a szépségbõl,
a tehetségbõl,
a sikerbõl,
a szeretetbõl,
az élet édes ízeibõl.
Sokan szeretnék ezt a többet,
mert a sok nem elég,
mert a sok kevés,
mert az elég mértéke más
és más a lényege.
Neked sokad van már,
de nincs még eleged.
Én ismerem az elég titkát,
és megmutatom neked:
Mid van, amit nem kaptál volna?
Milyen végtelen sokat kaptál!
S mindaz megsokszorozódna,
ha érte szívbõl hálát adnál.
Tedd meg, ha teheted!
Akkor... kinyílik fölötted az ég,
fény hull szívednek minden zegzugába
és – ez elég.
Füle Lajos

Jövõ vasárnap délelõtt gyermekbemutatást tartunk. A tisztelet után
szeretetvendégség, majd koradélutáni tisztelet, utána énekórával.
Az idén nálunk tartjuk a Reformáció emlékünnepét, október 28-án,
délután 6 órai kezdettel.
Az 1956-os forradalom 51. évforduja alkalmából ugyanaznap délután
3-kor lesz megemlékezés a Magyar Kultúr Központban.
Uram, testvéreimért áldlak!
Pál apostol hálát adott a gyülekezetekért, sõt dicsekedett a Thesszalónikai gyülekezettel (ahogy arról majd délután hallani is fogunk).
Nekünk van-e miért hálát adnunk? Tudunk-e dicsekedni a gyülekezetünkkel? Imádkozzunk egymásért! Idõsekért, gyermekekért, távolban élõ
testvéreinkért. S amíg megtehetjük, jöjjünk rendszeresen gyülekezeti
alkalmainkra, még szerdán este is.

25 éve történt - Year of the Bible
A Joint Resolution of the 97th Congress, signed by Speaker of the
House Tip O’Neil and President of the Senate Strom Thurmond, declared
A Year of the Bible. President Reagan signed it into law on this day October 4, 1982, stating: “Now, therefore, I, Ronald Reagan, President of the
United States of America, in recognition of the contributions and influence of the Bible on our Republic and our people, do hereby proclaim
1983 the Year of the Bible in the United States. I encourage all citizens,
each in his or her own way, to reexamine and rediscover its priceless and
timeless message.”

