
2006. december 24-25.

Áldott karácsonyi ünnepeket kíván
a gyülekezet minden tagjának,
látogatóinknak, barátainknak

a lelkipásztor:

Megjelent az ÁHÍTAT 2007. és ugyancsak megjelent Füredi
Kamilla misszionárius kétnyelvû könyve: Egy misszionárius
levelei / Letters of a Missionary. Mind a kettõt megrendeltem
Budapestrõl és már a postán van. Reméljük hamarosan ide érkezik.
Minden családnak jut belõle, sõt, talán még extra példányunk is
marad. Az árát majd a postaköltség tudatában szabjuk meg.

Aki még nem tudja, milyen ajándékkal lepje meg magyarul
olvasni szeretõ ismerõsét, családtagját, válasszon az eladásra kínált
könyvek közül.

Pénteken este kántálni mentünk, 19-en (gyerekekkel együtt).
Tíz helyre jutottunk el énekeinkkel. Két helyen elõször
énekeltünk. Bógár Olga és Timothy otthonában (Bógár József
testvér, gyülekezetünk egykori lelkipásztora özvegye és fia) és
Victor Bonora, egykori Lincoln Park-i mayor házánál, aki másnap
telefonon élete legszebb alkalmának nevezte az elõzõ esti
kántálást. Az akkor készített fényképeit máris elküldte barátainak.
Reméljük, hogy az énekek megmozdítottak benne valamit, aminek
lesz még folytatása. Éjfél elmúlt, mire utolsó állomásunkról,
Juhász Sándoréktól hazaindultunk. Fénykép legközelebb.

A karácsonyi ünnepek alkalmából levélben, vagy telefonon
köszöntötték az egész gyülekezetet:

Jakab Bálint és családja, Stejankó Ferencék, Enikõ Stone-ék,
Karner Mary, Korpás Magdolna, Hendre László, gyülekezetünktõl
távol élõ testvéreink;

Néhány szomszédos magyar gyülekezet lelkipásztora, a Mel-
bourne-i gyülekezet, külmisszionáriusunk Füredi Kamilla, Nyúl
Zoltán és Nagy Tibor jugoszláviai lelkipásztor.

Kish Ernõék, Waltz Béláék, dr. Cserepka Margit, Tóth Rózsika,
Bancsov Károly testvérek.

Az istentiszteleten átadhatjuk a családi, vagy ismeretségi körbõl
érkezett, vagy innen kifelejtett köszöntéseket.

ALÁZAT AZ AZ ÚT,
amelyen Megváltónk járt.
A mennybe csak az jut,
ki követi e példát.
Csak reá nézek hát,
és szívem vágytól ég,
Hogy hasonlítsak rá,
ki legszebb mintakép!

Kevély és büszke szív
az Úrnál meg nem állhat.
Kegyelmet csak a hív
és alázatos várhat.
Ez engem arra int,
hogy hív legyek, szerény,
S ha szeme rámtekint,
kegyelmet nyerjek én.

Hí kísért dõre dölyf,
hogy foglyul ejtse szívem,
E példa tündököl,
s én rátekintek híven.
Ez nékem új erõt
és új kegyelmet ád,
Hogy szolgálhassam Õt
alázatban tovább.

A Hit Hangai 239 Az “alázat kapuja” Betlehemben

Sikerült eljuttatnunk a karácsonyi
“Samaritánus” támogatásokat a
rászoruló testvéreknek, illetve
gyermekeknek, összesen ezernégyszáz
dollárt. Köszönöm a testvérek egyéni
adakozását és a nõikör és a gyülekezet
közös adakozását.



KARÁCSONYI ISTENTISZTELETEINK
SORRENDJE

Vasárnap délelõtt: 10:00 imaáhitat - Kovács József
10:30 vasárnapi iskola - id. Fûr Béla
11:00 karácsonyi istentisztelet

kórus
karácsonyi üdvözletek átadása
vasárnapi iskolások szolgálata

Igehirdetés: Tudom, hogy eljön a Messiás - Jn 4:25-26

Délután 6:00 Karácsonyi istentisztelet
A karácsonyi történet - csoportjelenet
közös énekek, a kórus énekei,
karácsonyi szolgálatok - versek, bizonyságtételek

Igehirdetés: Örömüzenet mindenkinek - Lk 2:1-20

Karácsony napján, hétfõn

DE 11:00 Karácsonyi istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Én nem feledkezem meg rólad! - Ézs 49:14-16

(+Ézs 9:1-2, 6-7, Jn 1:14)

DU 6:00 Karácsonyi istentisztelet
Igehirdetés: Immanuel, velünk az Isten - Mt 1:18-25

Karácsonyi közös énekeink: 282. Örvendj világ / 285. Ó,
jöjjetek hívõk / 278. Halld az angyali kar zeng / 281. Ó, csak egy
jászolban / 288. Karácsonyfa a fák között / 283. Ó, Betlehem kis
városa / 279. Csendes éj

Kedves Detroiti Testvérek!

Nagyon szépen köszönjük segítségeteket.
Hálásak vagyun Urunk gondviseléséért, melyet Rajtatok keresztül

végez!
Áldjon meg benneteket az ÚR és gazdagon és pótolja vissza mindazt

amit nekünk és a misszióba küldtetek.
Itt Csantavéren készülünk a karácsonyi alkalmakra. Több száz

gyermek számára fogunk csomagokat osztani a “Samaritan’s purse”
jóvoltából. Ezeket a csomagokat alkalmi istentisztelet keretében fogjuk
átadni, melyen jelen lesznek a gyermekek szülei is. Imádkozunk, hogy
mozdítsa meg az ÚR ezt a helyet, hadd tapasztaljuk meg az Õ jelenlétét,
és éljük át kegyelmének kiáradását, legyenek megtérõk.

Számotokra is kívánjuk Isten áldását és békességét az ünnepi
alkalmaitokra!

Testvéri szeretettel: Nagy Tibor (december 19.)

BETLEHEMIG
“Menjünk el mind Betlehemig!” Lk 2,15

Betlehemig? Félútig sem jutottál!
Kötözve tart a nyáj, a föld, az üzlet,
vágyaid is más fényességhez ûznek,
a régi hír egészen megkopott már.

Pedig a Fény zuhog, az angyalének
orkánszerû, az éjszakát betölti.
KÖZEL AZ ÚR! Fogytán idõd, a földi,
ha majd lejár, az utak arra térnek,
s csak az a Fény, csak az a Szó kísér el:
NE FÉLJETEK! Csak JÉZUS vár az éjben.

Füle Lajos

Jövõ heti istentiszteleteink rendje

December 27-én, szerdán a bibliaóra elmarad.
ÓÉVI istentiszteleteink: vasárnap délelõtt 10 és este 5 óra

Nagyszalonta 400 éves - kiállítás
Az esti tisztelet után szeretetvendégség, tombola és játék -

ping-pong verseny, csoportos bibliaverseny.
2007. ÚJÉVI istentisztelet - hétfõn délelõtt 11-kor

Örök magasztalás és dicséret

illessen Téged, Mennyei Atyánk, mert úgy szeretted a világot, hogy
egyszülött Fiadat adtad érte. Megengedted, hogy megszülessék, és
testvérünk legyen. Hogy élhessünk, megengedted, hogy Benne az
örökélet közénk jöjjön. Hogy megvilágosodjunk, megengedted, hogy
maga a Világosság szálljon alá sötétségünkbe. Hogy gyermekeid
lehessünk, Fiadat kicsiny ember-gyermekké formáltad. Én Uram és én
Istenem, mily csodálatos bölcsességgel és kegyelemmel mentettél meg
engem! Hódolva imádlak Téged Fiad jászolbölcsõjénél. Ne vesd meg
csekélyke hálaadásomat és dicséretemet, Jézus Krisztusért! Ámen.

Kempis Tamás


