id. Fûr Béla gyülekezet vezetõ testvérünk születésnapját a múlt vasárnap
ünnepelte a család, a gyülekezetben is köszöntöttük õt. Hálásak vagyunk azért,
hogy az Úr ezt a 85-diket is jó egészségben engedte megérni testvérünknek.

A ti testetek a bennetek lakozó
Szentlélek temploma,
amelyet Istentôl nyertetek,
és nem a magatokéi vagytok. 1Kor 6:19

2006. április 2.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhitat - id. Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Bencze Ákos
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: A templom igazi rendeltetése - Máté 21:12-14
Délután 6:00 Istentisztelet
Igehirdetés: Szeret az ÚR, azért nincs még végünk!
JerSir 5:15-22, 3:22-26, 31-33
Közös énekeink: 157. Hallám Jézus hívó szavát / 37. Úgy
szeretnék én szent lenni... / 69. Évrõl évre édesebb!
Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK
Beköszöntött a tavasz, s talán a jó idÅ is. Ennek mindannyian
örülünk, márcsak a gáz számlák miatt is, hiszen ezen a télen
majdnem kétszer akkora számok voltak rajta - otthonainkban is,
az imaháznál is.
Az óra elÅre állításával egyidÅben a vasárnap délutáni
istentisztelet idÅpontját is változtatjuk, vagyis ma délutántól
kezdve az esti istentiszteletet 6 órakor kezdjük. Szerda esteénként
továbbra is 7-kor kezdÅdik a bibliaóra.
Jakab Bálint testvérék a héten jönnek vissza Floridából. Imádkozunk
értük és várjuk Åket.

NAPTÁR - ÁPRILIS
7. (péntek) este 7-kor Cornerstone Baptist Church - Eyes of Faith húsvéti koncertre hív bennünket Barna. Aki megteheti, vegyen részt rajta.
8. (szombat) este 6-kor Bill Gaither koncert a Pallaceban. Béla talán
még tud jegyet venni annak, aki eddig nem jelezte, hogy menni szeretne.
9. VIRÁGVASÁRNAP
12. (szerda) este 7-kor Nagyheti Áhítat
14. NAGYPÉNTEK - este 6-kor, úrvacsorai istentisztelet
15. Nagyszombat este Húsvéti DVD vetítése az imaházban
16. HÚSVÉT délelÅtt 10 és délután 6-kor
22. (szombat) este 6-kor ifjúsági
29. (szombat) este 6-kor házaskör

Most kaptam ezt az elmélkedést. Szépnek tûnik, de tanítása nem biztos, hogy
megegyezik az Ige tanításával! Beszélgessünk róla, vajon mi a baj vele?

A SZERETET TELEPÍTÉSE
Terméktámogatás: Igen, miben segíthetek?
Vásárló: Hát, hosszas megfontolás után úgy döntöttem, installálni fogom a Szeretetet.
Végigvezetne kérem a folyamaton?
Terméktámogatás: Rendben, szívesen segítek. Készen áll az indulásra?
Vásárló: Hát, nem vagyok egy mûszaki zseni, de azt hiszem készen állok. Mit kell
elõször tennem?
Terméktámogatás: Elsõ lépésként nyissa meg a Szívét. Megtalálta a Szívét?
Vásárló: Igen, de egy csomó más program is fut jelenleg. Lehet telepíteni a Szeretetet,
miközben ezek futnak?
Terméktámogatás: Milyen más programok futnak?
Vásárló: Lássuk csak, van Múltbéli Megbántódás, Alacsony Önértékelés, Harag és
Neheztelés. Ezek futnak éppen.
Terméktámogatás: Nem gond, a Szeretet fokozatosan törölni fogja a Múltbéli
Megbántódást a jelenleg mûködõ rendszerébõl. A hosszú távú memóriában esetleg
megmaradhat, de már nem fog megzavarni más programokat. Végül a Szeretet felül fogja
írni az Alacsony Önértékelést a saját moduljával, amit Egészséges Önértékelésnek hívnak.
Viszont a Haragot és a Neheztelés-t teljesen ki kell kapcsolnia. Ezek a programok
megakadályozzák a Szeretet megfelelõ installálását. Ki tudja kapcsolni ezeket?
Vásárló: Nem tudom, hogyan kell kikapcsolni õket. Meg tudja mondani?
Terméktámogatás: Örömmel. Menjen a startmenübe és indítsa el a Megbocsátást. Ezt
addig kell ismételnie, amíg a Harag és a Neheztelés teljesen ki nem törlõdnek.
Vásárló: Rendben, kész! A Szeretet automatikusan elkezdte telepíteni magát. Ez
normális?
Terméktámogatás: Igen, de ne feledje önnek csak az alapprogram van meg. El kell
kezdenie kapcsolódni más Szívekhez, hogy hozzáférjen a frissítésekhez.
Vásárló: Hoppá! Máris kaptam egy hibaüzenetet. Azt mondja: “Hiba - A program nem
fut külsõ egységeken.” Most mit tegyek?
Terméktámogatás: Ne aggódjon. Ez azt jelenti, hogy a Szeretetprogram Belsõ Szíveken
való futásra lett tervezve, de az ön Szívén még nem futott.Kevésbé technikai nyelven ez csak
annyit jelent, hogy önnek elõször saját magát kell Szeretnie, mielõtt másokat Szerethetne.
Vásárló: Tehát most mit tegyek?
Terméktámogatás: Gördítse le az Önelfogadás menüt; majd kattintson az alábbi
fájlokra: Megbocsátok Magamnak 2.0, Felfedezem az Értékeimet 1.5, Tudomásul Veszem a
Korlátaimat 3.0.
Vásárló: Rendben, kész.
Terméktámogatás: Most másolja õket az “Én Szívem” könyvtárba. A rendszer felül fog
írni minden zavaró programot és kijavítja a hibás programozást. Ezen kívül törölnie kell a
Terjengõs Önkritikát az összes könyvtárból és kiürítenie a Kukát, hogy biztosan eltávolítsa
teljesen és soha ne jöhessen újra elõ.
Vásárló: Megcsináltam. Hé! A Szívem új fájlokkal telik meg. Mosoly jelent meg a
képernyõmön és a Béke meg az Elégedettség bemásolja magát mindenfelé a Szívembe.
Valamint az egész rendszerem melegedni kezdett. Ez normális?
Terméktámogatás: Sok esetben. Másoknak eltart egy ideig, de végülminden helyreáll a
megfelelõ idõben. A rendszer melegedése normális, és javítja a Szív mûködését, ne
aggódjon. Egyébként jó érzés nem?
Vásárló: De, csak szokatlan.
Terméktámogatás: Szóval, a Szeretet telepítve és rendesen fut. Még egy dolog mielõtt
letennénk. A Szeretet Ingyenes Program. Figyeljen rá, hogy továbbítsa azt és a különféle
változatait mindenkinek akivel kapcsolatba kerül. Õk is megosztják majd másokkal és
visszajuttatnak viszonzásul önhöz is új és izgalmas változatokat.
Vásárló: Köszönöm, Istenem.

