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 - Az ajtó elõtt állok és zörgetek

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

(könyvenként 1-2 vers)
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.
Máté az elõzõ oldalon.
Jövõ héten a Római levelet olvassuk el, az egészet!
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Del Parson festménye: A zörgetõ Jézus

A 7 levél - Jelenések 2-3

Those whom I love I rebuke and discipline. So be earnest, and
repent. 20 Here I am! I stand at the door and knock. If anyone
hears my voice and opens the door, I will come in and eat with
him, and he with me. 21 To him who overcomes, I will give the
right to sit with me on my throne, just as I overcame and sat
down with my Father on his throne. Rev. 3:19-21
Jesus stands at the door ready to help us, but we need to invite
Him into our lives. By having faith in Him, repenting, being
baptized, and following His commandments, we open the door
to the great blessing of eternal life with Him.
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MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Pap Lajos
10:30 vasárnapi iskola - Bencze Ákos
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Ami rajtam áll, kész vagyok - Rm 1:14-17
A tisztelet után kóruspróbát tartunk
D.U. 6:00 ISTENTISZTELET

igehirdetés: Levél a laodíceai gyülekezethez - Jel 3:14-22
Közös énekeink: 186. Halljátok az örömhírt! / 121. Hirdessétek
hangos szóval! 88. Boldog vagyok, mert szolgálom a Királyt
Délután vetített énekeket énekelünk.
GYÜLEKEZETI HÍREK
A héten volt 200 éve, hogy Angliában eltörölték a rabszolga kereskedelmet.
Ezt egy hívõ politikus, Wilberforce érte el, 20 évnél is hosszabb kampány
eredményeként. Harcához az inspirációt és a legnagyobb segítséget egy idõsebb
barátja, John Newton, az Amazing Grace ének szerzõjének megtérése és példája
adta. A héten megnézzük az Amazing Grtace címû új filmet. Aki akar,
jelentkezzen és elmegyünk közösen.
A héten feleségemmel együtt meglátogattuk Wentz testvért és Korpás
testvérnõt, úrvacsorát is vittünk mindkét helyre. Szeretettel köszöntik a
gyülekezetet.
Tegnap a férfi mosdó is elkészült (gondolom), mert én nem voltam ott, de
Lajos, Béla és Józsi igen. Köszönjük a szép munkát.
Pénteken estefelé lerobbant az autónk. Reméljük, hogy valahogy
meggyógyul a héten.
Árcius 16-17-én évközi gyûlés lesz Chicagóban. A gyülekezet küldöttei:
Mikó Tibor és Fûr Béla lesznek. Szombat este és vasárnap délelõtt és délután
a gyülekezet 20 éves jubileumi ünnepélyére kerül a sor. Aki jönni tud és akar,
szóljon mielõbb, hogy értesíthessem róla a chicagói testvéreket, akik
igyekeznek minden idõben jelentkezõnek szállást biztosítani.

JÉZUS NÁLAD IS ZÖRGET
Egy festõmûvész befejezte azt a festményt, amelyen dolgozott. János
Jelenéseinek könyvébõl azt a jelenetet ábrázolta, amikor Krisztus így szól: „Íme, az
ajtó elõtt állok, és zörgetek” (3,20).
A festõ kisfia megszólalt: Egy dolgot nem jól festettél. Kívül az ajtón nincs
kilincs. Hiszen így az Úr Jézus nem is tud bemenni!
Csak akkor mehet be – magyarázta az apja –, ha belülrõl kinyitják az ajtót, és ha
õt behívják. Ezért hagytam el a külsõ kilincset. Hiszen olvashatjuk: „Íme, az ajtó
elõtt állok, és zörgetek.” Vékey Tamás

Nagyon nehéz két igét választani Máté evangéliumából. Az elsõ két igét
tanuljuk meg kívülrõl (ha még nem tudnánk). De amíg a hely engedi, ige
másolom azokat, amelyeket többen is a legszebbnek találtak.
Mát. 11,28 Jõjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és
megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
Mát. 28,18 Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. 19
Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén
õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, 20 Tanítván õket,
hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti
veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
6:9-13. Mi Atyánk, ki vagy a mennyben...
7:7. Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és
megnyittatik néktek.
9:37-38 Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az
aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az õ aratásába.

