A széles és a keskeny út 10.
The Narrow and the Wide Gates
Scriptures on the picture:

Jer 9, 21 Death has climbed in
through our windows and has
entered our fortresses; it has cut
off the children from the streets
and the young men from the
public squares.
Ez 20, 13. / Jer 17, 4. / Jer
15, 14. / Deut 32, 22.
Luk 21, 9 When you hear
of wars and revolutions, do
not be fright ened. These
things must happen first, but
the end will not come right
away." / Dan 5,27 Tekel:
You have been weighed on
the scales and found wanting. / Matt 8, 12 But the subjects of the kingdom will be thrown outside, into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth." / 2 Pet 3, 10 But the day of the Lord will
come like a thief. The heavens will dis appear with a roar; the elements
will be destroyed by fire, and the earth and everything in it will be laid
bare. / Matt 25, 41 “Then he will say to those on his left, ‘Depart from me,
you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels.
(And one scripture from the other side, a chance for repentence,
even in these last days: ) Luk 15, 18 I will set out and go back to my father
and say to him: Father, I have sinned against heaven and against you.
Jer 9, 21. Mert feljött a halál a mi ablakainkra, bejött a mi palotáinkba,
hogy kipusztítsa a gyermekeket az útakról, az ifjakat az utcákról. / Ez 20,
13. / Jer 17, 4. / Jer 15, 14. / 5 Móz 32, 22. / Lk 21, 9 / Dán 5,27. Tekel,
azaz megmérettél a mérlegen és híjával
találtattál. / Mt 8, 12. Ez ország fiai pedig
kivettetnek a külső sötétségre; holott lészen
sírás és fogaknak csikorgatása. / 2Pt 3, 10. Az
Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli
tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az
elemek pedig megégve felbomlanak, és a
föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. / Mt
25, 41. Akkor szól majd az ő bal keze felől
állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az
örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő
angyalainak készíttetett (A másik oldalról,
amíg tart a megtérés lehetősége: ) Lk 15, 18.
Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt
mondom néki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és
te ellened.

Menjetek be a szoros kapun!
Mert tágas az a kapu és széles az az út,
amely a veszedelemre visz,
és sokan vannak, akik azon járnak.
Mert szoros az a kapu és keskeny az az út,
amely az életre visz,
és kevesen vannak, akik megtalálják azt.
Máté 7,13-14

2009. december 6.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Fűr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Kovács József
11:00 úrvacsorai istentisztelet
Igehirdetés: Bemerítő János születésének ígérete - Lk 1,1-25
A tisztelet után kóruspróba

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Az út véget ér... - Mt 7,13-14
Közös énekeink: 257. Fenn a csillagok felett / 107. Isten Fia a
földre jött / 88. Mert szolgálom a Királyt / 40. Mikor mind
mennyben leszünk / 39. Áldott legyen a frígy!
Délután vetített énekeket énekelünk.

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI RENDÜNK
December 13. Advent iii

délután 5-kor Zenei ünnepély
December 20. Advent IV.
24. Szenteste: áhítat, családi körben

25. (Péntek) Karácsonyi istentiszteleteink
délelõtt 11-kor és délután 6-kor
26. (szombat) karácsonyi istentisztelet este 6 órakor
27. Vasárnapi istentiszteleti rend
30. a szerda esti bibliaóra elmarad
31. (csütörtök) Óév esti istentisztelet 5 órától, utána
szeretetvendégség és közös játék.
Január 1. (péntek) újévi istentisztelet este 6 órakor

GYÜLEKEZETI HÍREK
Advent a várakozás ideje. Várunk arra, aki megjön, megérkezik, eljön
(ez az advent szó jelentése). Várunk a karácsony napjának megérkezésére,
hiszen akkor emlékezünk a Megváltó születésére. Az a világ legnagyobb
születésnapi ünnepélye. Mit készítesz számára? Akármivel nem mehetünk
elé. A legértékesebbek között válogassunk! Időt, figyelmet, szívünket,
egész valónkat – ilyeneknek örülne igazán. Még egy kicsit készülődhetünk, készíthetjük az ajándékunkat.
És várunk arra is, hogy visszajön, amint megígérte. Elég sok bajunk van
azonban abból, hogy nem tudjuk mikor érkezik vissza. Sokkal könnyebb
lenne, ha azt is megmondta volna. Dehát, ki mondta, hogy könnyű az élet,
különösen így, az utolsó időkben? Azért igyekezzünk arra, hogy úgy
éljünk, hogy készen találjon, amikor visszajön! A mai napon is segíteni
fog a készülésben.
Örülünk, hogy ma itt van velünk Ádám fiunk is. Dávidék levélben
köszöntik a testvéreket, ugyancsak Jakab terstvérék is, Floridából, Füredi
Kamilla testvérnő pedig Sierra Leonéból küldi köszöntését.
Béláék visszaérkezet a múlt hétvégi észak-michigani útjukról. Fűr
testvérnő –hála az Úrnak- elég jól van, köszönti a testvéreket.
Az elköltözött Drescher Lajos testvér emlékére rendezett istentiszteletre
szombaton (december 12-én) délelőtt 11 órakor kerül sor Clevelandban.
Feleségemmel együtt mi is ott leszünk. A szolgálatban és a megemlékezésben az elnökség tagjai vesznek részt első sorban. Novák testvér fogja
az igét hirdetni. Imádságaitokba ajánlom az alkalmat, szolgálatainkat és a
gyászoló családot.
A jövő héten kerül sor a zenei ünnepélyünkre. Hívogassunk erre az
alkalomra, meghívó is van rá hátul az asztalon.

MEGSZÜLETIK
Jézus, mély csöndben várni Rád
mily nagyszerű vágyakozás!
Köröskörül a téli fák,
s a világ csupa ragyogás,

Mibennünk kell, hogy megszülessék,
Úr Jézus, lelkünk élete.
Széna-szalmánál jobban esnék
néki szívünknek melege.

a Titok zeng, mely eljövendő:
Megszületik a Messiás!
De hiszen eljött! S újra eljő?
Igen, hozzánk jő, újra Ő!

Lakást venni bennünk szeretne
a Kegyelem, a Szeretet,
hogy számunkra is megszerezze
a boldog örök életet.
Csanád Béla

KÖNYVAJÁNLAT karácsonyra
Ahogy szeretni érdemes, Max Lucado / Gyógyító sebeink, David
Seamands / Bibliai kardiológia – Hét tanítás szívünk titkairól, Dr. Tatai
István / Drágagyöngyök a Bibliából, Útravaló igék mindennapra, D.H.
Dolman gyűjteménye / Jákób fiai – Az Izráel törzseinek adott áldások,
F.A. Tatford / A Filippibeliekhez írt levél, Cserháti Sándor / A házasság misztériuma, Mike Mason / Változzunk együtt és Nyerő páros,
Gary Chapman / Beszéd, nyelv és a Biblia, Szebeni Olivér / Miért
szeretem? Néhány bibliai arckép és Jónás könyvének kulcsa, Gyökösi
Endre / Reményik Sándor: Csendes csodák (versek) / Fisher András
anabaptista prédikátor életregénye: Az élet koronája, Somogyi János

