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2008. ddecember 113, ddu. 55

Karácsony-eest
a nnõi-kkör rrendezésében

Következõ alkalmaink...

holnap,  vasárnap -  Istentisztelet (du. 5)
Christmas Musical 
- A Santa Clarita

Baptist Church kórusa
szerdán - Bibliaóra (19:00)           

Holnap, vasárnap az istentisztelet délután 5-kor kezdõdik. (A délelõtti alka-
lmak elmaradnak.) A vendég-szolgálók du. 3 körül érkeznek gyakorolni. A
koncert után szeretetvendégség lesz a közösségi teremben.

Kaphatók a Pesterzsébeti Baptista Gyülekezetben rendezett Héthalmi
emlékhangversenyrõl készített CD-k és DVD-k. Az irányár: $20.

Az imaházunkat díszítõ szép virágokkal szeretteikre emlékeznek: a Balogh
házaspár, a Kenessey házaspár;
Mátyás Lidia, Ron és Helen. Köszönjük.

A ma este felszolgált húrkát és kolbászt Gáspár Sándor magyar hentestõl

Decemberi  ünnepeltek

Kövesdi Piroska (1), Baráth Erzsébet (1), Pap Csaba (4),
Püsök Ferenc (5), Õri István (7), Dénes M & Z (8), Sipos

József (8), Tóth Gábor (8), Szenohradszki Emese (15),
Miszti Vivian (16), Szárnyasi Eszter (19), Halász Dániel (20),
Sallay K & J (20), Baráth A & E (23), Dobos K & E (23),

Varga Ilona (23), Deák Éva (30), ifj. Õri István (30)    

A Karácsony-esti
vacsora egy szép

hagyomány a
gyülekezetünkben.

Mára, a hónap
közepére terveztük,

mert az adventi idõszak
alkalmat ad a lelki

felkészülésre, és így, a
családok ünnepi ter-

veire is marad még idõ.
A Nõi kör rendezi; õk
díszítik fel az ebédlõt;

õk készítik el és tálalják
a finom vacsorát.

Az imaházunkat ékesítõ
nagy karácsonyfát is

feldíszítették már.
Ma este,

mint lelki család üljük
körül a gazdagon

terített asztalt.
Köszönjük a

nõtestvérek figyelmes
szolgálatát!

Az est végén alkalmunk
lesz a Nõi kör munkáját
adományainkkal is elis-

merni.

KIS KARÁCSONY, nagy karácsony,
Kisült-e már a kalácsom?
Ha kisült már, ide véle
Hadd egyem meg melegébe’.

Jaj, de szép a karácsonyfa
Ragyog rajta a sok gyertya;
Itt egy szép könyv, ott egy labda,
Jaj, de szép a karácsonyfa!

Köszöntés
Vacsora

Éneklés / kántálás
Elmélkedés



IMÁDKOZZUNK...

Az ókori görög filozófusok, Platón és tár-
sai, olyan helyzetekre alkalmazták az itt
található “bizalom” kifejezést, amikor a
szólásnak azzal a szabadságával élt valaki,
amit többé nem korlátozott semmi a be-
szélõben és a körülményeiben. Azonnal
megértjük, hogy mennyivel több ez az ál-
talunk ünnepelt “szólásszabadságnál,” ha
figyelembe vesszük, hogy a Zsidókhoz írt
levél elsõ címzettjei a hitük miatt üldözött
keresztények voltak (“gyalázásokkal és
gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítet-
tek titeket...a foglyokkal együtt szenved-
tetek...” 33-34.v.).

Akiket itt állhatatos, Istennek engedel-
meskedõ életvitelre bátorít az apostol,
azoktól megtagadta a szólásjogot a világ.
Ennek ellenére, egy sokkal fontosabb
helyen, teljes szólásszabadsággal bírtak.

János apostolnak is kedvenc szava lett a
“PARRÉSZIA, õ a bûnbocsánatot nyert hívõt
bátorította ilyen “felszólalásra” Isten elõtt.

Mi jutalom van abban, hogy a Jézus Krisztusban
nyert “szólásszabadságommal” élek Isten elõtt? 

Amikor ezt teszem, a Krisztusba vetett bizalma-
mat gyakorlom.

Imádságban gyakorlom be a jövõbeni engedel-
mességet, ott nyerek erõt a hit cselekedeteihez is.
Nagyon fontos felkészülni a holnap végzendõ fel-
adatokra, különösen is, ha azokban megvallhatom
az Úr iránti engedelmességemet. Szabadságot kap-
tunk arra, hogy minden jövõbeni, elõre látható, félt
vagy remélt helyzetet az Úr elé vigyünk.

Másképpen reagálok az élet kihívásaira, ha már
beszélgettem azokról Istennel. Az Úr elõtt megval-
lott félelmek, vagy hit, az ezt lehetõvé tevõ biza-
lom, megajándékoz avval a bizonyossággal, hogy
már nem vagyok kiszolgáltatottan egyedül. Ez
elengedhetetlen az állhatatossághoz.

Az Úr Jézus a példájával is bátorította a tanítvá-
nyokat erre a “zörgetésre”, “keresésre” és “kérésre”
(gyakran láthatták õt félrevonulva, imádkozni), mert
szeretõ Atyánk ajándékai sohasem az akaratunk
ellenére, hanem a belé vetett bizalmunk nyomán
teszik gazdaggá az életünket.

Vizsgáljuk meg, hogy Krisztus-várásunkat
mennyire jellemzi a bizalom és az állhatatosság!

“Ne veszítsétek el
tehát bizalmatokat,

amelynek nagy
jutalma van.

Mert állhatatosság-
ra van szükségetek,

hogy az Isten
akaratát cseleked-
jétek, és így betel-
jesüljön rajtatok az
ígéret. Mert még
‘egy igen-igen

kevés idõ, és aki
eljövendõ, eljön, és

nem késik.”

(Zsid 10,35-37)

•  testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
a Baráth házaspár, Bencsó Ilona (Ózd), Elõd Judit, 
Éltetõ Áron, Alec Ostendorf

•  országunk vezetõiért és katonáinkért
•  az utazókért

a Szin család, Veress Johanna

CSENDES ÉJ! Szentséges éj! Mindenek
nyugta mély, Nincs fenn más, csak a szent
szüle pár, Drága kisdedük álmainál; Szent
Fiú, aludjál! Szent Fiú, aludjál!

Csendes éj! Szentséges éj!
Angyalok hangja kél, Halld a mennyei hal-
leluját, Szerte zengi e drága szavát: Krisztus
megszületett, Krisztus megszületett.

Csendes éj! Szentséges éj! Szív,
örülj, higgy, remélj! Isten szent Fia hinti
reád Ajka vígaszt adó mosolyát; Krisztus
megszabadít, Krisztus megszabadít.

Ó, TE ÜDVADÓ, áldást, fényt hozó, Békét
hirdetõ karácsony! Bûnterhes földre
Krisztus ma jött le; Hívek, örvendezzünk e
napon!

Ó, te...! Krisztus megjelent,
Bûnöktõl megment; Hívek...

Ó, te...! Ujjong a szívünk, Jézus
jött értünk; Hívek...

Ó, JJÖJJETEK, HHÍVEK, ma lelki nagy
örömmel, A jászolhoz Betlehembe jöj-
jetek el! Megszületett az ég és föld
Királya: Ó, jöjjetek, imádjuk, Ó, jöjjetek,
imádjuk, Ó, jöjjetek, imádjuk az Úr
Krisztust!

Az életnek szent Ura, dicsõség
Királya Itt fekszik a jászol mélyén nagy
szegényen. Nagy dicsõséges, szent és
örök Isten! Ó, jöjjetek...

Ti angyali lelkek, ma zengjetek
az Úrnak, És vigadva örvendjetek, buzgó
hívek! A magas mennyben dicsõség
Istennek! Ó, jöjjetek...

Úr Jézus, ki e napon érettünk
születtél, Csak tégedet illet szívünk
tisztelete! Isteni Gyermek, testet öltött
Ige! Ó, jöjjetek...


