A felvétel karácsony délelõttjén, a tisztelet után készült.

De egyet cselekszem … azoknak, amelyek elõttem
vannak nékik dõlvén célegyenest igyekszem
az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülrõl való
elhívásának jutalmára. (Fil 3:14)

2006. január 1.

ÓÉVI ÉS ÚJÉVI
ISTENTISZTELETEINK SORRENDJE
Szombat este 6:00 Óévi istentisztelet
óévi szolgálatok - énekkar, versek, bizonyságtételek
igehirdetés: Isten az Eszter könyvében - Eszter 6. rész

Emlékezzek vagy felejtsek?
Az üzenet nem az, hogy a múlton merengjünk, elmélkedjünk, sem
nem az, hogy elfeledjük azt -, hanem hogy a holnap felé jó
reménységgel nézzünk és minden igyekezetünkkel törekedjünk a cél
felé. Van amire emlékezni kell, van amit el kell felejteni - a célba
akarunk érni.

Extravagant Giving

Vasárnap délelõtt:
10:00 imaáhitat - id. Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Bencze Ákos
11:00 újévi, úrvacsorai istentisztelet
hegedûszóló / kórus

Igehirdetés: Te egyengeted az igaz ember útját
- Ézs 26:7 + Jn 18:37
Délután 5:00 újévi istentisztelet
újévi szolgálatok

Igehirdetés: Emlékezzek vagy felejtsek?
- 5Móz 8:2-7 + Fil 3:14
Újévi közös énekeink: 250. Vezess minket ó Jehova / 51. Ne rettegj,
bármi súlyt téged / 253. Hittel feltekintek / 39. Áldott legyen a frígy

Néhány gondolat az igehirdetésekbõl
Isten és Eszter könyve
1. Látod a cselekvõ Istent az események mögött? Ha nincs is
megnevezve. Látod a jelek mögött a lényeget?
2. Azon éjjel. Van, amit másnap már nem lehet megtenni.
3. Történetek emlékkönyve. Isten elõtt nyitott könyv az életünk. A
legfontosabb könyv pedig az Élet Könyve. Be van-e írva oda a neved?
Nem vagy benne biztos? Mikor akarod megtudni? Ne halaszd holnapra!
4. Nem marad jutalom nélkül a hûség - lehet, hogy várat magára. Lehet,
hogy meg se látjuk. Isten igazságosan ítél. Se a jutalmat se a büntetést nem
felejti el.
5. Nem birsz vele, elesel elõtte. A gonosz sejti, hogy napjai meg vannak
számlálva. De változtatni nem tud, s változást nem akar. Nem is lehet
egykönnyen megváltozni! Kizárólag a megtérés segítene.
6. Az események folytatódnak. Nem áll meg az idõ. Jönnek Hámnért.
Holnap újlv. A történelem halad, célja felé. Az ítélet és az üdvösség
egyre közelebb van. Mit lehet tenni? Megtérni és Istenre figyelve élni.

We delight in giving our loved ones extravagant gifts, don’t we? Especially at Christmas. Yes, we give gifts throughout the year- birthdays,
anniversaries, and other special occasions-but at Christmas time, we put
a little more effort into finding that extra special gift for that special person, or persons, in our lives.
An engagement ring. A family portrait. A special edition leather-bound
book. A set of golf clubs. Diamond earrings. A puppy. Whatever the gift
might be, we want it to be a bountiful _expression of our love.
Maybe it has something to do with the lavishness of the gift that first
Christmas morning, the extravagance of love that came in the form of a
tiny, helpless newborn. Consider the gift for a moment, what Jesus really did. He swapped a spotless castle for a grimy stable.
He exchanged the worship of angels for the company of killers. He
could hold the universe in his palm but gave it up to float in the womb
of a maiden.
He humbled himself. He went from commanding angels to sleeping in
the straw. From holding stars to clutching Mary’s finger. The palm that
held the universe took the nail of a soldier.
Why? Because that’s what love does. It puts the beloved before itself.
Your soul was more important than his blood. Your eternal life was
more important than his earthly life. Your place in heaven was more important to him than his place in heaven, so he gave up his so you could
have yours.
And that’s what extravagant giving is all about-love, God’s love, a love
that knows no limits, no end. The Christmas kind of love. The type of
love we are commanded to give to others: “So now I am giving you a
new commandment: Love each other. Just as I have loved you, you
should love each other” (John 13:34 NLT).
Max Lucado (Crosswalk.com)

