Jakab Bálint testvér a múlt vasárnap volt 82 éves, hálát adtunk érte.

29:29 A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a
miénk és a mi fiainké mind örökké
30,4 Ha az ég szélére volnál is taszítva, onnét is összegyûjt téged az Úr, a te
Istened, és onnét is felvesz téged;
30,11 Mert e parancsolat, a melyet én e mai napon parancsolok néked, nem
megfoghatatlan elõtted; sem távol nincs tõled.
30,19 Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és
a halált adtam elõtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess
mind te, mind a te magod;
31,8 Az Úr, õ az, aki elõtted megy, õ lesz te veled; el nem marad tõled, sem el
nem hágy téged: ne félj és ne rettegj!
32,39 ... nincs Isten kivülem! Én ölök és elevenítek, én sebesítek és én
gyógyítok, és nincs, a ki kezembõl megszabadítson.
32,47 Mert nem hiábavaló íge ez néktek; hanem ez a ti életetek, és ez íge által
hosszabbítjátok meg napjaitokat azon a földön, a melyre általmentek
33:11 Áldd meg Uram az õ erejét és az õ kezének munkája legyen kedves
elõtted. 33:27. Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai.
34,10 És nem támadott többé Izráelben olyan próféta, mint Mózes, a kit ismert
volna az Úr színrõl-színre.
Válasszuk ki a két legszebb aranymondásnak valót!
A jövõ héten pedig olvassuk végig az Efézusi levelet.

Elméne azért Mózes és elmondá ez éneknek minden ígéjét
a nép füle hallására, õ és Józsué a Nún fia.
45 És mikor végig elmondá Mózes mind ez ígéket az egész
Izráelnek, 46 Monda nékik: Vegyétek szívetekre
mind ezeket az ígéket, a melyekkel én bizonyságot teszek
ellenetek e mai napon; és parancsoljátok meg
fiaitoknak, hogy tartsák meg és teljesítsék e törvénynek
minden ígéjét; 47 Mert nem hiábavaló íge ez néktek;
hanem ez a ti életetek, és ez íge által hosszabbítjátok meg
napjaitokat azon a földön,
a melyre általmentek a Jordánon, hogy bírjátok azt.
(5 Móz 32:44-47)
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MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Bencze Ákos
10:30 vasárnapi iskola - Pap Enikõ
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Pál Efézusban Ef 1:1-10 - id. Fûr Béla
6:00 ISTENTISZTELET
Igehirdetés: A bûnbeesés - 1 Móz 2:15-17, 3:1-7 - Pap Lajos
Közös énekeink: Karmesterünk választása szerint.
Délután vetített énekeket énekelünk, szolgálatokat Krisztína
állítja össze.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Újra egy szép vasárnapot kaptunk. This is the day that the Lord has
made – olvastuk a napokban a vezérfonal alapján a teremtéstörténetben,
hogy milyen különleges nap ez a mai. Meg a múlt vasárnap és a következõ
vasárnap is. Örvendezzünk és vígadjunk ezen, mondja a Zsoltáros. Együtt,
az ige mellett, a Szentlélek segítségével megy csak ez.
Szeretette gondolunk rátok, ezúttal Alhambrából. Dávid és Anna
menyegzõje után vagyunk, de írni nem tudok róla, mert amikor írtam e
sorokat, még a repülõút elõtt voltunk. De szép volt. Átadtam
üdvözleteteket, áldáskívánásotokat – amit tkp. a múlt hónapban
személyesen is elmondtatok Dávidnak, meglepve õt szeretetetekkel,
figyelmességetekkel, ajándékaitokkal – amit õk is, mi is nagyra értékelünk.
Bancsov Barnáék hétfõn hazautaztak, s bízom benne, hogy meg is
érkeztek. A Szeretetnek és a Mustármagnak elküldtük a szokásos évi
hozzájárulásunkat a kiadáshoz, köszönetünkkel együtt, hogy végzik ezt a
munkát és hogy el is küldik nekünk e lapokat. Ildikó meg továbbítja azokat
sok amerikai és külföldi címre.
Tibiéket is köszöntjük, akik visszaérkeztek szabadságukról – új erõvel,
reménységgel, „korunkhoz illõ” lelkesedéssel.
Born a slave on July 12, 1864, George Washington Carver became a
Black scientist of international renown. In 1921, the U.S. House Ways and
Means Committee invited him to speak on uses of the peanut to improve
Southern economy.
After two captivating hours, the chairman asked:
- Dr. Carver, how did you learn all of these things?

Carver answered: - From an old book
- What book? - asked the Chairman.
Carver replied, - The Bible.
The Chairman inquired, - Does the Bible tell about peanuts?
No, Sir - Dr. Carver replied, - But it tells about the God who made the peanut.
I asked Him to show me what to do with it and He did.

Mózes 5. könyve (Deuteronómium) aranyos igéi
4:2. Semmit se tegyetek az ígéhez, a melyet én parancsolok néktek, se el ne
vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, a
melyeket én parancsolok néktek.
4:7. Mert melyik nagy nemzet az, a melyhez olyan közel volna az õ Istene, mint
mi hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk?
4:20. Titeket pedig kézen fogott az Úr, és kihozott titeket a vas kemencébõl,
Égyiptomból, hogy legyetek néki örökös népe, miképen e mai napon vagytok.
4:31. (Mert irgalmas Isten az Úr, a te Istened), nem hágy el téged, sem el nem
veszít, sem el nem felejtkezik a te atyáidnak szövetségérõl,
4:35. Csak néked adatott láthatóan tudnod, hogy az Úr az Isten és nincsen
kivüle több!
5:33. Mindig azon az úton járjatok, amelyet az Úr, a ti Istenetek parancsolt
néktek, hogy éljetek, és jó legyen dolgotok, és hosszú ideig élhessetek a földön,
a melyet bírni fogtok.
6: 4. Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! 5. Szeressed azért az Urat, a
te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes erõdbõl.
7:7. Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, hogy
minden népnél többen volnátok; mert ti minden népnél kevesebben vagytok;
8: 2. És emlékezzél meg az egész útról, a melyen hordozott téged az Úr, a te
Istened immár negyven esztendeig a pusztában...
9: 10. Akkor átadá nékem az Úr a két kõtáblát, a melyek az Isten ujjával
valának beírva
11:19. És tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat, szólván azokról, mikor
házadban ülsz, mikor úton jársz, mikor fekszel és mikor felkelsz.
15: 5. De csak úgy lesz ez, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára,
megtartván és teljesítvén mind azt a parancsolatot, a melyet én ma parancsolok
16:16. De üres kézzel senki se jelenjen meg az Úr elõtt! 17. Kiki az õ képessége szerint adjon, az Úrnak, a te Istenednek áldása szerint, amelyet ád néked.
18: 18. Prófétát támasztok nékik az õ atyjokfiai közül, olyat mint te, és az én
ígéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, a mit parancsolok néki.
23,21 Ha fogadással ígérsz valamit az Úrnak, a te Istenednek: ne halogasd
annak megadását; mert bizony megkeresi azt rajtad az Úr, a te Istened
25,4 Ne kösd be az ökörnek száját, mikor nyomtat!
26,11 És örömet találj mindabban a jóban, a melyet ád néked az Úr, a te
Istened, és a te házadnépének
27,8 És írd fel a kövekre e törvénynek minden ígéjét igen világosan!
27,17 Átkozott, aki elmozdítja az õ felebarátjának határát! 28,8 Áldást
parancsol melléd az Úr a te csûreidben és mindenben, a mire ráteszed kezedet

