
2005. december 18.

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)

EGYÜTT A KERESZT ALATT
(Elõzmény - ál-megoldások)

- másképpen látom magamat
- másképpen látom a társamat

Eddig érzéseim ablakán, szemüvegén keresztül néztem õt. Ez a szemüveg
üveg idõvel változott (milyenre?).

A nézõpontváltás attitûd-váltást is hoz magával.
A tiszta látás titka: Isten szeretetén át nézem a társam, gyengeségeivel együtt.

Konfliktusaink ezután is lesznek, de nem teszik tönkre kapcsolatunkat, ha
elkötelezzük magunkat pl. erre a négy dologra:

1. Egymás meghallgatására, (ma errõl beszélgetünk)

(2. Hogy az “igazat” szeretetben mondjuk meg, 3. A megbocsátásra, 4. Arra,
hogy döntéseinket tettek kövessék.)

Párunk mondanivalója legyen mindig fontos a számunkra, csak azért,
mert õ mondja, akivel Isten színe elõtt kötött szövetség kapcsol össze.

Legyen minden ember gyors a hallásra , késedelmes a szólásra, késedelmes a
haragra. (Jak 1:19) A nap le ne menjen a haragotokon. (Ef 4:16)

Házaskör - szombat esti felvétel.



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE: 10:00 imaáhitat - Fûr Béla

10:30 vasárnapi iskola - Pap Enikõ
11:00 adventi istentisztelet

hegedûszóló / kórus
Igehirdetés: Az Urat várom - Mikeás 7:7-20

Délután 5:00 Istentisztelet
Igehirdetés: Mit kezdjek az egy tálentummal? Mt 25:14-30

Közös énekeink: 282. Örvendj világ, az Úr eljön / 257. Fenn
a csillagok felett / É42 Én várom Jézusom
Délután vetített énekeket énekelünk

Istentiszteleteink rendje az év
hátralévõ részében ez lesz:

(21-én, szerda este 7-kor bibliaóra
23-án este kántálás)

December 25-e, vasárnap, karácsony napja
délelõtt 10:00 imaóra / 10:30 vasárnapi iskola

11:00 karácsonyi istentisztelet

délután 5:00 karácsonyi istentisztelet

December 26-án, karácsony másnapján
délután 5:00 karácsonyi istentisztelet

December 31-én, szombaton este 6:00 - Óévi istentisztelet,
utána szeretetvendégség, tombola és játék - ping-pong

verseny, csoportos bibliaverseny.

2006. január 1-én, vasárnap - Újévi istentiszteletek -
vasárnapi rendtartás szerint: délelõtt 10-tõl és délután 5-kor.

GYüLEKEZETI HÍREK
A héten négy összejövetelünk is volt. Az elsõ kettõ szomorú alkalom volt,

amikor Csicsák Ferenc testvért temettük. 85 évet kapott az Úrtól. Köszönöm az
énekkar szolgálatát, a gyülekezet aktív részvételét. A virágmegváltást, Csicsák
testvér emlékére adott adományt a Lidia Gyermekotthonnak fogjuk elküldeni.

Szerdán a szokásos bibliaóra helyett áhítatot tartottunk, majd feldíszítettük a
karácsonyfát.

Szombaton este került sor a Házaskör alkalmára. Örültem, hogy szép
számmal voltunk. A hátsó oldalon egy kis ízelítõt láthatunk, olvashatunk az
együttlétrõl.

Az imaház 3 ablakát és a rentház 6 ablakát kicseréltettük a héten. Nézzétek
meg. Az ára 2400 dollár volt. Reméljük, hogy egy kicsit segít a fûtés számlán,
ami sajnos igen magas. Az idén majdnem a duplájára emelkednek az energia
árak, fõleg a fûtõolajé. Az otthonokban és az imaházakban éppen úgy.

Jugoszláviába elküldtük az újabb segítséget, 1300 dollárt. Ebbõl 850 dollár
a Kossuthfalvai imaház vételére ment. Egy kevés a missziómunkásoknak, Nyúl
Zoltán és Nagy Tibor testvéreknek is ment, hiszen pl. valaki a gyülekezetünk-
bõl úgy határozott, hogy karácsonyra nem kér ajándékot a családban, hanem az
ajándék összegét a délvidéki misszióba küldi. Követésre méltó példa!

Az aprópénzes perselyt megszámolta Szinn testvér, 85 dollárnyi jött össze a
sok pici pénzdarabból. Ezt kiegészítette Rudi, így száz dollár lett abból is a
Jugoszláviai gyerekek javára.

Kántálni megyünk 23-án, pénteken este. Bélánál, vagy a lelkipásztornál
lehet jelentkezni, ha valaki szeretné, hogy hozzájuk is elmenjünk néhány szép
karácsonyi éneket énekelni.

A parkoló havát tegnap a közeli Food Mart tulajdonosa túrta le, ingyen.
Majd elmondom a történetet.


