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Csak ha én szólok hozzád, és megnyitom a szádat,
akkor mondhatod nekik: Így szól az én Uram,

az ÚR!... Aki hallgat rá, az hallgat rá,
aki nem törõdik vele, az nem törõdik vele.

Hiszen engedetlen nép ez! Ez. 3,27

Az Istennek beszéde élõ és ható, és élesebb minden kétélû
fegyvernél... Zsid 4:12

Józs 1:8 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 24:15 Én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.
Kol 3:16. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek

gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást
zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén
a ti szívetekben az Úrnak.

Jel 2:10. Légy hû mindhalálig és néked adom az életnek
koronáját.

Jel 21:27. És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki
útálatosságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet
könyvébe, amely a Bárányé.

Ma délután kiválasztjuk a Máté evangéliuma két legszebb ver-
sét. A héten pótoljuk az esetleges lemaradásunkat az igeolvasás
terén.

The centrality of the Bible is essential. “Study the
Bible, dear brethren, through and through, with all
the helps that you can possibly obtain: remember
that the appliances now within the reach of ordinary
Christians are much more extensive than they were
in our fathers’ days, and therefore you must be
greater biblical scholars if you would keep in front of
your hearers. Intermeddle with all knowledge, but
above all things meditate day and night in the law of
the Lord.” Charles Spurgeon
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A 7 levél - Jelenések 2-3

1. Efézus - Az elsõ szeretet elhagytad. (2:4)
2. Szmírna - Légy hû mindhalálig, és neked adom az

élet koronáját. (2:10)
3. Pergamon - Tudom, hol van a lakóhelyed... (2:13)
4. Thiatira - Utolsó cselekedeteid többek az elsõknél.

(2:19)
5. Szárdisz - Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy.

Ébredj fel, és erõsítsd meg a többieket...
6. Filadelfia - Adtam elõdbe egy nyitott ajtót, amelyet

senki be nem zárhat.
7. Laodicea -

(könyvenként 1-2 vers)



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Kovács József
10:30 vasárnapi iskola - Mikó Tibor
11:00 istentisztelet

hegedûszóló, kórus
Igehirdetés: A keresztyén aranyszabály - Mt 7:12

A tisztelet után elöljáróságit, valamint nõi órát tartunk

D.U. 6:00 ISTENTISZTELET
igehirdetés: Levél a filadelfiai gyülekezethez - Jel 3:7-13

Közös énekeink: 170. Jövel az élet vizéhez! / 27. Istentõl távol

jártam én / 165. Jézusért élek igaz életet, kedvét keresem...

Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
A héten befejezzük a Hegyi Beszéd olvasását – a vezérfonal szerint.

Egyúttal a folyamatos extra igaolvasásunk alapján a Máté evangéliumát is
elolvastuk az elmúlt héten. Ha valakinek van egy kis pótolnivalója (mint
nekem), az ezen a héten utolérheti magát (illetve a többieket, akik hasonló
döntés alapján újra olvassák a Bibliát).
Ma estére javasoljatok a Máté evangéliumából két-három olyan igét,
amelyiket a legszebb, kiemelt igeverseink közé vehetnénk. Kettõt fogunk
választani.

Béla tegnap beszerelte Józsi segítségével a kézimosdót, tükröket, így
elkészült a nõi mosdó. A férfiaknál hiányzik még néhány megrendelt
elválasztó panel.

URAM, TESTVÉREIMÉRT ÁLDLAK
Floridából Jakabék, South Carolinából Karner tv-nõ küldi köszöntését.

A héten Emma (Rathfon) került kórházba, talán stomach flu-val, de hála
az Úrnak, másnap hazavihették. Jobban van.

Dan László lp-t pénteken mûtötték. Otthon várja a gyógyulást.
Imádkozzunk tovább érte, hogy mielõbb fölépülhessen, hiszen várja a
gyülekezet, az Évközi tanácskozás és fõleg a tábori munka, programok
szervezése.

Dr. Viczián János lp-tv. és Waltz Béla tv. ugyancsak köszöni, hogy
imádkoztunk érte. Mindketten túl vannak a mûtéten, s reménységgel
néznek elõre.

Ádám hazaérkezett Japánból, Barna Miexikóból. Enikõék visszamentek
North-ra hétfõn, Sándorék pénteken Torontón és Magyarországon
keresztül a Szentföldre utaztak. Az Úr oltalmába ajánljuk õket és az egész
csoportot.

“IMÉ NYITOTT AJTÓT ADTAM ELÉD”
(Jel 3:8)

valahogy jobban esik
zörgetni
sírni
erõlködni
mint egyszerûen belépni

valahogy könnyebb vissza
mint elõre nézni

valahogy jobban esik
otthon maradni
mint a szomszédba bekopogni

valahogy könnyebb utat keresni
mint ismeretlen útra kelni

de ha megfogod a kezünk
már nem ellenkezünk
nyitott ajtókon át
Veled mindenhova elmegyünk

Herjeczki Géza (1981)

Mt 7:12 Here is a simple, rule-of-thumb guide for behavior: Ask yourself
what you want people to do for you, then grab the initiative and do it for them.
Add up God’s Law and Prophets and this is what you get. (The Message)

Rev. 3:11"I’m on my
way; I’ll be there soon.
Keep a tight grip on what
you have so no one distracts
you and steals your crown.
12 “I’ll make each con-
queror a pillar in the sanctu-
ary of my God, a permanent
position of honor. Then I’ll
write names on you, the pil-
lars: the Name of my God,
the Name of God’s
City—the new Jerusalem
coming down out of
Heaven—and my new
Name. 13 ”Are your ears
awake? Listen. Listen to the
Wind Words, the Spirit
blowing through the
churches." (The Message)

A keresztyén aranyszabály Máté 7:12 (részlet az igehirdetésbõl)

... Figyelünk egymásra, pontosabban a többiekre és ahhoz igazítjuk a saját
cselekedeteinket, szavainkat. Azokra reagálunk, azokra válaszolunk. Amilyen
az adjonisten, olyan a fogadjisten –így gondolkodunk, cselekszünk, ha nem is
szoktuk használni ezt a közmondást. ...

Az Úr Jézus azt mondja a Hegyi Beszédben, hogy lépjünk ki ebbõl az általános
emberi gondolkodásból! Ne reagáljunk, hanem kezdeményezzünk. Nálatok
legyen a kezdeményezés! ...

Nem is kérdezem, hogy te formálod-e a kapcsolatokat, vagyis hogy nálad
van-e a kezdeményezés, mert majdnem bizonyos, hogy mindannyian –ha nem is
mindig, de gyakran- a reagálók csoportjába tartozunk: ezt tette velem, nekem, én
meg ezt és ezt – általában ugyanazt, vagy rosszabbat- teszem vele. Inkább azt
mondom, hogy a Mester ebbõl a gondolkodási rendszerbõl akar kiemelni azzal,
hogy egy jobbat ajánl helyette.

Legyen nálad a kezdeményezés! S tedd elõbb te az emberekkel azt, amit
szeretnél, hogy õk is cselekedjenek veled! Azt hiszem, hogy egyszerû, világos,
érthetõ útmutatás ez. Nem a megértésével van bajunk, hanem a megva-
lósításával...

A délutáni igénkhez


