SZERETETTEL MEGHÍVJUK
KARÁCSONYI
és évvégi – éveleji
istentiszteleti
alkalmainkra!
Vasárnap – december 24
Délelõtt 10-tõl: imaóra, vasárnapi iskola és istentisztelet
Délután 6 órakor karácsonyi istentisztelet

Hétfõn, karácsony napján
Délelõtt 11-kor és délután 6-kor karácsonyi istentisztelet

ÓÉV (december 31, vasárnap)
DE 10 és délután 5
Nagyszalonta 400 éves – kiállítás

ÚJÉV 2007. január 1.
... vegyétek észre, hogy közel van õ, az ajtó elõtt... Azt a napot
viszont, vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai,
sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül. Mt 24:33,36

délelõtt 11-kor újlvi istentisztelet

Mindenkit szeretettel várunk!
Füle Lajos: Micsoda “karrier”!
A barlangistállótól a
keresztig ívelt az a pálya,
amelyen ISTEN SZENT FIA
e Föld kis szegletét bejárta.

ADVENT

2006. december 17.

Lám, Õ beérte ennyivel
értünk... Micsoda “karrier”!

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Mikó Tibor
11:00 adventi istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Legyetek készen ti is - Mt 25:1-13
D.U. 6:00 ISTENTISZTELET

igehirdetés: Jézus Krisztus eljövetelének célja - 1Jn 3:4-8
Közös énekeink: 40. Mikor mind a mennybe megyünk / 96. Kapok-e csillagons koronát? / 319. Mi lenne, ha még ma?
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Az elmúlt vasárnap Jakab Maggie kórházba került. Néhány nap
után hazaengedték. Súlyos bélgyulladása volt. Örülünk, hogy
jobban van, szeretettel gondolunk rá. Õ meg köszöni, hogy
imádkoztunk érte – ezt tegyük továbbra is.
A mai napon még lehet az aprópénzes perselybe is tenni a
Jugoszláviai gyerekek számára. Ma este megszámoljuk, s azt is
hozzátesszük az elküldendõ pénzhez.
A kántálást ma délben megbeszéljük. Aki szeretné, hogy
felkeressük énekeinkkel, szóljon Bélának, vagy a lp-nak.
Szenteste az istentisztelet keretében egy kis Betlehemes játékot
készítünk a gyermekeinkkel. Segítsük ebben õket!
Az óév esti tombolára elfogadunk még néhány sorsolásra valót.
Az imahetünket az elsõ héten tartjuk. A családi köri alkalmakra
még lehet jelentkezni.
Karácsony alkalmából segítünk néhány rászorulónak a Samaritánus keretünkbõl, amit folyamatosan is, alkalmanként is lehet
támogatni. Ezúttal 3 nõtestvért támogatunk: Bódi Erzsikét (100),
Sáfrány Juditot (200) és Füredi Kamillát (200). Ezen kívül az év
utolsó hónapjaiban esedékes, Nyúl Zoltán testvér által koordinált
Jugoszláviai mozgássérült gyerekek támogatására küldünk öt vagy
hatszáz dollárt.

Köszönöm az áldozatot hozó itteni és a távolabb élõ testvéreinknek, hogy a misszión kívül ezt a Samaritánus programot is szívükön
viselik! Az Úr áldássá teszi anyagi javainkat ott, ahova küldjük, s a
maradékot is megszaporíthatja, vagy eléggé teheti.
Külön lapon a délelõtti igéhez kapcsolódó Mt 24-25-rész, az újfordítás
szerit. Itt a délutáni igét a Károli alapján olvashatjuk.
1Jn 3:4. Valaki a bûnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a
bûn pedig a törvénytelenség. 5. És tudjátok, hogy õ azért jelent meg,
hogy a mi bûneinket elvegye; és õ benne nincsen bûn. 6. A ki õ benne
marad, egy sem esik bûnbe; a ki bûnbe esik, egy sem látta õt, sem meg
nem ismerte õt. 7. Fiacskáim! senki el ne hitessen benneteket: a ki az
igazságot cselekszi, igaz az, a miként Õ is igaz: 8. A ki a bûnt cselekszi
az ördögbõl van; mert az ördög kezdettõl fogva bûnben leledzik. Azért
jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
Mt 9,13 Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot
akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat
hívjam, hanem a bûnösöket."
Jn 10: 15. A miként ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát; és
életemet adom a juhokért.
Jn 18:37. Monda azért
néki Pilátus: Király vagy-é
hát te csakugyan? Felele
Jézus: Te mondod, hogy én
Ha csendben lennél
király vagyok. Én azért
születtem, és azért jöttem e
Ha csendben lennél… Lenne rá okod,
világra, hogy bizonyságot
tán felfigyelnél, mint a pásztorok.
tegyek az igazságról.
Mindaz, a ki az igazságból
Õk hallottak és láttak, mert lehet
való, hallgat az én szómra.
az éjszakában angyaléneket
hallani, csak a lélek csendje kell
Jn 14: 3. És ha majd
hozzá, mikor nem ember énekel,
elmegyek
és helyet készítek
mikor felülrõl jön az üzenet,
néktek,
ismét
eljövök és
mikor VALAKI nyitja füledet,
magamhoz
veszlek
titeket;
s az Ég, a Föld, a LÉLEK, az anyag
hogy
a
hol
én
vagyok,
ti is
beszélni kezd mind, vagy
ott legyetek.
visszhangot ad.
Ha csendben lennél, szinte hallanád
Mt 25: 31. Mikor pedig
a molekulák termikus zaját,
eljõ
az embernek Fia az õ
sõt hallanál- a földi zaj helyett –
dicsõségében,
és õ vele mind
égi Igét és angyaléneket,
a
szent
angyalok,
akkor beül
szívig elérõt és csodálatost,
majd
az
õ
dicsõségének
s véget nem érõ ünnep jönne most!
királyiszékébe. 32. És elébe
Füle Lajos
gyûjtetnek mind a népek

