AZ IGAZ PEDIG AZ Õ HITE
ÁLTAL ÉL. (Hab 2:4)

But the righteous will live by his
faith. (Hab 2:4)

Zsid 4:12 Mert az Istennek
beszéde élõ és ható, és élesebb
minden kétélû fegyvernél, és
elhat a szívnek és léleknek, az
ízeknek és a velõknek
megoszlásáig, és megítéli a
gondolatokat és a szívnek
indulatait. ... 15 Mert nem oly
fõpapunk van, a ki nem tudna
megindulni gyarlóságainkon,
hanem a ki megkísértetett
mindenekben, hozzánk
hasonlóan, kivéve a bûnt. 16
Járuljunk azért bizodalommal a
kegyelem királyi székéhez,
hogy irgalmasságot nyerjünk és
kegyelmet találjunk, alkalmas
idõben való segítségül.

Hebrews 4:12 For the word
of God is living and active.
Sharper than any double-edged
sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and
marrow; it judges the thoughts
and attitudes of the heart.... 15
For we do not have a high priest
who is unable to sympathize
with our weaknesses, but we
have one who has been tempted
in every way, just as we are yet was without sin. 16 Let us
then approach the throne of
grace with confidence, so that
we may receive mercy and find
grace to help us in our time of
need.

1Pt 1:18-19 Tudván, hogy
nem veszendõ holmin, ezüstön
vagy aranyon váltattatok meg a
ti atyáitoktól örökölt hiábavaló
életetekbõl; Hanem drága
véren, mint hibátlan és
szeplõtlen bárányén, a
Krisztusén.

1Peter 1:18 For you know
that it was not with perishable
things such as silver or gold
that you were redeemed from
the empty way of life handed
down to you from your forefathers, 19 but with the precious
blood of Christ, a lamb without
blemish or defect

Ef 2:8-9 Mert kegyelembõl
tartattatok meg, hit által; és
ez nem tõletek van: Isten
ajándéka ez; Nem
cselekedetekbõl, hogy senki
ne kérkedjék.

Ephesians 2:8 For it is by
grace you have been saved,
through faith —and this not
from yourselves, it is the gift of
God — 9 not by works, so that
no one can boast.

A Luther Márton DVD-rõl való beszélgetéshez.

Mert egy gyermek születik nékünk,
fiú adatik nékünk,
és az uralom az Õ vállán lészen,
és hívják nevét:
csodálatosnak,
tanácsosnak,
erõs Istennek,
örökkévalóság atyjának,
békesség fejedelmének!
Uralma növekedésének
és békéjének
nem lesz vége.
(Ézs 9:6-7)
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MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhitat - Herjeczki Géza
10:30 vasárnapi iskola - id. Fûr Béla
11:00 adventi istentisztelet
kórus

Igehirdetés: Még egy kevés idõ - Zak 2:6-9
A tisztelet után kóruspróba
Délután 5:00 Istentisztelet
Igehirdetés: Legyetek készen ti is - 2Thess 2:1-12, Mt 24:44-46
Közös énekeink: 24. Ó, míly szép Istennek hajléka / Hangzik majd
a hívás (a hét éneke) / 155. Elõttem tárva egy kapu
Délután vetített énekeket énekelünk
A kép Galileában készült a Csicsák házaspárról és a lelkipásztorról. Többször is
beszélgettem Csicsák testvérrel a mennyei Jeruzsálemrõl -, azóta már õ azt is ismeri.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Louisvillebõl Kulcsár Attila testvér jó híreket írt, a múlt vasárnapi
alkalom jól sikerült. Jó reménység van a januári bibliaóra megindulására is.
Imádkozunk értük.
Péntek este többen is részt vettünk a Cornerstone Baptist Church
karácsonyi koncertjén, melyre Barna hívott meg minket. Modern
feldolgozású énekekbõl, zenedarabokból állt a program. Elénekeltünk
azonban együtt két hagyományos karácsonyi éneket is. Hatalmas, szinházra
emlékeztetõ templomot épített a gyülekezet a régi istentiszteleti helye elé.
Tegnap az ifjúságin megnéztünk egy kiváló DVD filmet, Luther Márton
életérõl. A film jól bemutatja a fiatal szerzetes lelki harcát, melynek
eredménye a kegyelmes Isten megtalálása volt Jézus Krisztusban, és azután
mégtöbb harc az pápai egyházzal. Hiányoltunk némelyeket.
Füredi Kamillával telefonon beszéltem a héten. Egy maláriás betegség
nehezítette meg a múlt heti szolgálatát. Már jobban van. A detroiti
nõtestvérek és gyülekezet karácsonyi ajándékán, (200 dollár) 6 vagy 7 zsák
rizsát fog vásárolni és eljuttatni karácsonykor a környék szegényeinek.
Ma megszámoljuk az aprópénzes missziós perselyt, s a benne összegyûlt
pénzt is a Jugoszláviai gyerekek számára fogjuk elküldeni.
Jakab testvérék, Karner és Korpás testvérnõ is üdvözli a testvériséget.
Mi is szeretettel gondolunk rájuk.
Jövõ szombaton (dec. 17) este 6-kor Házaskört tartunk az imaháznál.
A karácsonyi és az évvégi-éveleji istentiszteleteinkre hívjuk el, akit csak
tudunk. Az asztalról vigyünk az erre a célra készült meghívóból és küldjük
el ismerõseinknek.

Tegnap (szombat) délután az Úr magához hívta Csicsák Ferenc testvért.
Feleségével együtt ott voltunk mellette. Csendesen - ahogyan élt is egyszer csak átment a halálból az életre.
Temetése a Molnár Funeral Homeból lesz.
Hétfõn (dec. 12) délután 4-tõl Visitation, este 7-kor emlékistentisztelet
Kedden reggel 10-kor temetés a Molnár FH-ból. Onnan a Woodmare
temetõbe kísérjük.

HANGZIK MAJD A HÍVÁS AKKOR OTT LESZEK
Ha az Úrnak trombitája megharsan ítéletre
S feltûnik az örök élet reggele,
Ha a szentek összegyûlnek a Megváltó elébe,
Hangzik majd a hívás akkor ott leszek.
KAR. Hangzik majd a hívás akkor, 3x
Hangzik majd a hívás akkor ott leszek.
Kik az Úrban elszunnyadtak, ama napon felkelnek,
Jézus dicsõ trónusánál örvendnek,
Ha a szentek ott a mennyben dícséretet zengenek,
Hangzik majd a hívás akkor ott leszek. KAR
Most hát Urunkért mûködjünk serényen reggel s este,
Nagy szerelmét irányunkban hírdetve,
Így ha üt majd éltünk vége s földi munkánk véget ér,
Hangzik majd a hívás akkor ott leszek. KAR.

