Karácsonyig nem haragszunk!
Közeledik az ünnep, amin föléled bennünk a szeretet, a béke
utáni vágy. Adni és elfogadni is szeretnénk. Szeretteink pedig
valami különös oknál fogva mindig a legrosszabbkor haragítanak
meg bennünket, amikor úgy vágytunk volna a békés családi együttlétre. Még van két heted karácsonyig. Az idén sem lesz ez másként,
lelkünk ellensége nem rajong a békés családért. Biztos lehetsz
benne, hogy minden pillanatot kihasznál a perpatvarkeltésre.
Fogadj meg néhány tanácsot! Ebben a két hétben ne hagyd felingerelni magad! Írd ki a konyhába az asztalra: Karácsonyig nem
haragszunk! Ha hirtelen elönt a méreg, jusson eszedbe: mindegy,
mi az ok, ez az ördög csapdája! Bocsáss meg azonnal! Ne holnap,
ne egy óra múlva, hanem azonnal, amint eszedbe jut! Keress módot
arra, hogy kifejezd szereteted annak, aki magára haragított! Mindegy, hogy megérdemli-e! Ha a családtagod, adj neki egy csókot
vagy egy békepuszit! Ne várd, hogy bocsánatot kérjen, te légy
békességteremt? azzal, hogy nem haragszol a bántásért, a hibáért, a
mulasztásért, a fájdalomért! Ha nem megy, olvasd el újra a 85.
zsoltárt! És várd a karácsonyt, mert meglásd: az Úr is megad minden jót!
Szommer Hajnalka (Áhítat, dec 8.)

Christ has come in the past, he is coming today, and he
will come again at the end of time. May you go from this
place surrounded by the power, the pres-ence and the
peace of our everlasting Lord.

...igyekezzenek jó cselekedetekkel elöljárni azok,
a kik Istenben hívõkké lettek. Tit 3:8
Mert nékünk mindnyájunknak meg kell
jelennünk a Krisztus ítélõszéke elõtt, hogy kiki
megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben
cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. 2Kor 5:10
2006. december 10.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE: 10:00 imaáhítat - id. Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Pap Lajos
11:00 adventi istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Az Urat várók életvitele - Titus 2:11-15
A délelõtti tisztelet után kóruspróbát tartunk.
D.U. 6:00 ISTENTISZTELET

igehirdetés: Ünnepi ruhába öltöztetlek téged Zakariás 3
Közös énekeink:
282. Örvendj világ, az Úr eljön / 135.
Zengjétek Jézus nagy voltát / 97. Jézus egész világ nekem...
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Az elmúlt vasárnapi elöljárósági órán meghatároztuk az év végi
és éveleji ünnepek rendjét, s néhány elõttünk álló feladatot.
Megváltoztatjuk a vasárnap délutáni tiszteletek kezdési idejét.
A mai naptól újra visszatérünk a 6 órai kezdésre!
NAPTÁR
Az idén 3 adventi vasárnapunk lesz, mert a negyedik vasárnap
szentestére esik.
Karácsonyi összejöveteli rendünk:
December 24-e, szenteste, vasárnapi rend szerint jövün össze,
délelõtt és délután is.
Karácsony másnapján, hétfõn délelõtt 11-kor és este 6-kor tartjuk
istentiszteleteinket.
Óév napja vasárnapra esik. Délelõtti istentiszteletünk a szokott
idõben lesz, az estéli pedig 5-kor kezdõdik. A tisztelet után szeretetvendégség és közös játék.
A Nagyszalonta 400 éves kiállításunk és megemlékezésünk is az
év utolsó napján lesz.
Újév napján csak délelõtt jövün össze, 11 órakor.
Az imahetet az év elsõ hetében tartjuk (illetve amennyiben az
idõjárás nagyon alkalmatlan lenne, akkor késõbbre halasztjuk).
Lehet máris házigazdának jelentkezni az imahét kedd, csütörtök és
pénteki napjára.

A hálaadónapi gyûjtés körülbelül éppen fedezte a jövõ évi épület
biztosításunkat (2194 dollárt). Köszönöm a testvéreknek a megemelt
adakozást. Úgy látjuk, hogy az Úr ebben az évben is megáldotta az
anyagi javainkkal való sáfárkodásunkat, reménységünk szerint hiány
nélkül fogjuk zárni ezt az évet is. SDG.
Szeretettel gondolunk távolban élõ testvéreinkre. Imádkozunk az
idõs és beteg testvérekért. Utazóinkat is megtartotta az Úr az elmúlt
héten, legyen hála Néki.
A héten megérkezett Erdélybõl a kis VEZÉRFONAL 2007. Aki
szeretne belõle, két vagy három dollárt tegyen érte a perselybe. Az
ÁHÍTAT-ról még nem kaptam semmiféle információt. Reméljük
hamarosan megjelenik az is.
Nem jut eszedbe, hogy mivel kedveskedj Karácsonyra valakinek? A
könyv mindig jó ajándék. Hátul az asztalon és a könyvespolcon különféle
árú és témájú könyvet vásárolhatunk. Áruk 2-tõl 16 dollárig.
A gyerekek nagy perselyébe hátul mi is tehetünk apró pénzt. A jövõ
vasárnap lezárjuk ezt a gyüjtést is, ami a jugoszláviai gyerekeknek megy.

FÁKLYA...
Ülök az országúton az árva útfélen,
Fáklyát lobogtat jobb kezem
És mindenkinek akit általmennek
Szólók csendesen:
Testvéreim,
megálljatok és üljetek le mellém,
Mert, íme, mondom néktek:
Erre fog jönni, akit ti kerestek,
Erre fog jönni, akire
oly igen nagyon nagy a ti szükségek.
Engemet Õ küld a vak idegenbe,
hol szél sóhajt és uttalanok járnak,
és õ adta a fáklyát a kezembe,
és fényét õ gyújtotta meg,
hogy mindnyájatokat
kiknek hajába harmat didereg
és arcán reszketõ fázó cseppek
verõdnek:
a fáklya köré ide gyûjtselek
mert itt egy kicsi körben száraz
van és meleg.

Jertek, üljünk le békén,
s várjuk a mi idõnket.
míg eljön, Akit várnak mindenek.
S aki elküldött fáklyafénynek lennem,
imádkozom, hogy adja:
Amíg el nem jön az ígéret napja,
füstöt ne vessen
és el ne aludjon
s meg ne hûljön
az élõ fáklya bennem.
Sík Sándor

