A RÓMAI ÚT
10: 9. Mert ha a te
száddal vallást teszel
az Úr Jézusról, és
szívedben hiszed,
hogy az Isten feltámasztotta ôt a halálból, megtartatol.

5:8. Az Isten pedig a mi
hozzánk való
szerelmét abb an mu tatta
meg, hogy mikor még bûnösök voltunk,
Krisztus érettünk meghalt.

12:1. Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek
irgalmasságára, hogy
szánjátok oda a ti testeiteket élô, szent és Istennek kedves áldozatul,
mint a ti okos tiszteleteteket. 2. És ne szabjátok
magatokat e világhoz,
hanem változzatok el a ti
elméteknek megújulása
által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó,
kedves és tökéletes akarata.

13. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr
nevét, megtartatik

Bencze Ákos, az újszülött Áron Tamás és Krisztina

az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi
Urunk Krisztus Jézusban.

Mert áron vétettetek meg; dicsõítsétek azért az
Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek
az Istenéi. 1Kor 6,20
6:23. Mert a bûn zsoldja halál;

Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok
gonoszok. Ef 5,16
Vizünket pénzért isszuk, tûzifánkat áron kapjuk. JerSir 5,4

3:23. Mert mindnyájan vétkeztek, és
szûkölködnek az Isten dicsõsége nélkül.
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MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Mikó Tibor
10:30 vasárnapi iskola - Fûr Béla
11:00 istentisztelet
trombitaszóló, kórus
Igehirdetés: A lehetetlenné vált dicsekedés
Ingyen igazítja meg õket kegyelmébõl - Rm 3:21-31
D.U. 6:00 ISTENTISZTELET

igehirdetés: Az evangélium elõsegítõi -Fil l:12-18
Közös énekeink: 215. Napfény ömölt a szívembe be / 98. Isten
kegyében nem tudom / 107. Isten Fia a földre jött
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Szerdán megszületett Bencze Ákosék elsõ gyermeke, Áron Tamás.
Gratulálunk a szülõknek, hálát adunk az Úrnak érettük és kérjük, hogy
gondviselõ karjaiban tartsa meg az újszülöttet, meg mindhármójukat is. Már
otthon vannak, mindketten egészségesek.
A hét végén gyülekezetünk egy része Chicagóba utazik, ahol egyrészt
az Évközi Gyûlésre kerül sor (pénteken és szombaton), másrészt a Chicagói
Gyülekezet fennállásának 20-dik évfordulóját ünneplik testvéreink, s velük
együtt a szövetség gyülekezeteibõl oda érkezõ testvérek, közöttük mi is. Az
istentiszteletek szombat este 7-kor, vasárnap de. 10 és du. 2-kor kezdõdnek.
Mivel a gyülekezetünk nagyobbikfele útra kel, itthon lehet, hogy nem
tartunk istentisztetetet, illetve arról ma határozunk.
Az igeolvasásra a héten a Hóseás könyve következik.
A FILIPPI LEVÉL legszebb igeversei közül ma este megpróbáljuk
kiválasztani a legszebbet.
Fil. 1.6 Meg lévén gyõzõdve arról, hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot,
elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig:
Fil. 1,12 Tudtotokra akarom pedig adni, atyámfiai, hogy az én dolgaim inkább
elõmenetelére lõnek az evangyéliomnak;
Fil. 1,18 Mert mit mondjak? csakhogy minden módon, akár színbõl, akár szívbõl, a
Krisztus prédikáltatik: és én ennek örülök, sõt örülni is fogok.
Fil. 1,21 Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.
Fil. 2,5 Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban
is, 6 A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy õ az
Istennel egyenlõ, 7 Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl,
emberekhez hasonlóvá lévén, 8 És mikor olyan állapotban találtatott mint ember,
megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. 9
Annakokáért az Isten is felmagasztalá õt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden
név fölött való; 10 Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké,

Az elmúlt nyáron többször is fölkerestük anyukát a Kiskõrösi Filadelfia Otthonban.
A képen balról: Herjeczki Ádám, Dávid, Géza, Mama és Éva.

Az elmúlt vasárnap reggel az Úr hazahívta egyik hûséges
szolgálóleányát, Lukács Balázsnét, feleségem édesanyját. 84 éves volt.
Temetésére Téten került sor. Lukács Tamás szigetszentmikósi
lelkipásztor, feleségem unokaöccse hirdette a sírnál a vigasztalás igéit.
Éva lábsérülés miatt nem tudott hazautazni.
Az egyik rá legjobban jellemzõ igével búcsúztunk Anyukától: „Ama
nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam...” 2 Tim 4:7
Emlékét megõrizzük.
Az Úr vigasztalását kívánjuk a kiterjedt rokonság számára.
földieké és föld alatt valóké. 11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az
Atya Isten dicsõségére
Fil. 3,7 De a melyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért
kárnak ítéltem. 8 Sõt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus
Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és
szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem
Fil. 3,12 Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék;
hanem igyekezem, hogy el is érjem, a miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.
13 Atyámfiai, én enmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna: 14 De egyet
cselekszem, azokat, a melyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a
melyek elõttem vannak, nékik dõlvén, czélegyenest igyekszem az Istennek a
Krisztus Jézusban onnét felülrõl való elhívása jutalmára.
Fil. 4,4 Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! 5 A ti
szelídlelkûségetek ismert legyen minden ember elõtt. Az Úr közel! 6 Semmi felõl ne
aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal
hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten elõtt.
Fil. 4,13 Mindenre van erõm a Krisztusban, a ki engem megerõsít.

