
Peres János és felesége, Rhizoni elköszön a gyülekezettõl.
Visszaköltöznek Braziliába. Hiányolni fogjuk õket.

Az Úr oltalmába ajánlottuk testvéreinket.

Házasok - együtt a kereszt alatt
Ha a CÉL: Jó (vagyis Isten terve szerinti) házasság, akkor az ÚT: 1. Az �szin-

teség, 2. Az Úr meger�sít� segítségének, helyreállító kegyelmének elfogadása.
A tisztán látás titka: Isten szeretetén át nézem a társamat.

Konfliktusaink ezután is lesznek, de nem teszik tönkre kapcsolatunkat, ha elkötelezzük
magunkat pl. erre a négy dologra: 1. Egymás meghallgatására, 2. Hogy az “igazat” szeretetben
mondjuk meg, 3. A megbocsátásra, 4. Arra, hogy döntéseinket tettek kövessék.

Hogyan közöljük házastársunkkal a számára
kellemetlen igazságot?

“Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16:14)
“Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében.” (Ef 5:21)

Mi a célunk? Legy�zni akarjuk a másikat, kimondani, hogy nekem volt és van
igazam? Vagy a megoldás irányába szeretnénk néhány lépést tenni?

1. A saját szívemet kell el�bb megvizsgálnom. Valóban szeretem a páromat?
Csak ha világos igennel tudok válaszolni e kérdésre, akkor érdemes nekifogni.

2. Milyen állapotban van a párom? Képes-e most arra, hogy megértse a
mondanivalómat?

3. Melyik “én” uralkodik most bennem? A gyermek, a szül�, vagy a feln�tt? Két
feln�tt beszélgetése vezet csak célhoz.

4. Gondoljunk a körülményekre. Beszélgetésünk Isten jelenlétében történjen, de
mások nélkül (gyerekek, szül�k, szomszédok).

5. Ne akarj minden problémát egyszerre megoldani.
6. Fejezd ki mindig egyértelm�en, hogy �t szereted és becsülöd, és nem a

személye, hanem a viselkedése ellen van kifogásod.
7. Kész vagy-e te is arra, hogy meghallgasd a párodat és elfogadd azt, ami �t

bántja a te magatartásodban?

2006. február 19.

“Ha a te orcád nem jár velünk, ne vígy ki
minket innen. Mert mirõl ismerhetjük meg,

hogy én és a te néped kedvet találtunk
elõtted? Nem arról-é, ha velünk jársz? Így

vagyunk megkülönböztetve én és a te néped
minden néptõl, amely a földnek színén van.”

2Móz 33:15-16

A tegnapi Házaskör alkalma után köszöntöttük a két Krisztinát (Bencze és Erdõközi),
születésnapjuk (február 17.) alkalmából.



DE: 10:00 imaáhitat - Pap Lajos
10:30 vasárnapi iskola - Mikó Tibor
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Kemény-nyakú nép - 2Mózes 32:1-14

A tisztelet után évzáró gyülekezeti órát tartunk

Délután 5:00 Istentisztelet
Igehirdetés: Ige és / vagy hagyomány - Mt 15:1-9 (-20)

Közös énekeink: 224. Süllyedeztem a bûnben / 27. Istentõl távol
jártam én / 182. Üvteli érzet, Jézus enyém...

Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK

Szombaton a Házakör alkalmán ismét 9 házaspár volt jelen, mint
legutóbb. Erdõközi Róberték elsõ alkalommal voltak ebben a körben.
Jó beszélgetés és áhítat után születésnapi megemlékezést is tartot-
tunk, hiszen két Krisztinának is éppen az elõzõ nap volt a születés-
napja. A nõtestvérek figyelmességébõl étel is került, jókedv és öröm
meg amúgy is volt. Olyan másfél hónap múlva tartjuk a legköze-
lebbit.

Imádkozzunk továbbra is Sáfrány Tibor magyarországi lelkipász-
torért. A héten elküldtünk 240 dollár segélyt (ebbõl a nõtestvérek
100), szeretetünk jeleként, melyre bizonyára szükség van ezekben a
nehéz idõkben a négy gyermekes családban.

A héten (csütörtökön) Palm Bay, Floridába utazik a lelkipásztor és
felesége, hogy részt vegyenek a szövetségünk Évközi Gyûlésén. De
nem csak oda jutnak el, hanem vasárnap reggel tovább utaznak Boca
Ratonba és meglátogatják Jakab Bálint testvéréket -akik tegnap is
ránkbízták, hogy adjuk át köszöntésüket- és velük együtt elmegyünk
az ottani, nem régen alakult Magyar Pünkösdi Gyülekezetbe is.
Hétfõn estére érkezünk vissza. Elvisszük a testvérek köszöntését is.

Jövõ heti alkalmaink a gyülekezetben:
szerdán 7-kor bibliaóra
vasárnap délelõtt imaóra: Bencze Ákos, vasárnapi iskola: Kovács

József, istentisztelet, igehirdetés: id. Fûr Béla.
Vasárnap délután 5-kor: istentisztelet: Fûr Béla

ÉVZÁRÓ GYÜLEKEZETI ÓRA - program tervezet
“Ha a te orcád nem jár velünk ...” 2Móz 33:15-16

Hálát adunk az Úrnak, hogy az elmúlt évben is velünk volt. Néha el�ttünk járt,
máskor fölöttünk tartotta kezét, vagy szárnyaival betakart - megõrizve bennünket a
gonosztól. Milyen áldásokra gondolhatunk? Csak egy néhányat említek meg itt.

Az elmúlt év során bemerítésünk is volt - hosszú évek után. Bencze Ákos és
Krisztina tettek vallást hitükr�l és az Úr Jézus utasításai iránti engedelmességükr�l.
Azért imádkozunk, hogy hamarosan újra sor kerülhessen ilyen személyes hitvallásra.

Egy fiatal család is érkezett közénk - Kovács Józsefék, Krasznáról - akik azóta is
h�séges szolgáló tagjai gyülekezetünknek.

Az Úr két id�s szolgát elvitt köz�lünk az � országába: Pacsai József testvért
váratlanul, Csicsák Ferenc testvért pedig hosszú -bár talán nem fájdalmas- betegeske-
dés után. Kegyelettel emlékezünk rájuk.

Herjeczki Dávid pedig Kaliforniába költözött az év végén. Itt hiányoljuk,
ugyanakkor örülünk annak, hogy ott is testvérekre, gyülekezetre talált.

Rendszeres gyülekezeti alkalmainkon kívül februárban nálunk rendezte az ifjúsági
szövetség a sítáborozást (el�tte �sszel pedig az ifjúsági találkozót).

Anyagi téren is megáldott az Úr bennünket és az idén is pozitív az éves mérlegünk,
melyr�l hamarosan beszámol új pénztárosunk: Bencze Ákos. Annak különösen is örü-
lök, hogy a kifelé irányuló missziónk a tavalyi rekordot is meghaladta. Bizonyára el is
várja t�lünk az Úr, hogy az összes bevételünk legalább 10 százalékát ilyen kifelé irá-
nyuló misszióra fordítsuk. Az idén ez az összeg több mint 10 ezer dollár volt (a 70000-
bõl). Köszönöm a testvérek rendszeres adakozását, s bízom benne, hogy mindenki sze-
mélyesen is megtapasztalta, hogy igaz most is a régi ige: “aki b�ven vet, b�ven is arat.”

Reménységgel tekintünk el�re erre az évre is - és kérjük Urunk b�séges áldását -
lelki téren el�ször, s azután minden más területen.

Rendszeresen imádkozunk egymásért, a családokért, ebben a nehéz gazdasági
helyzetben a testvérek munkájának megmaradásáért és a gyülekezetért.

* Jegyz�könyv felolvasása - F�r Béla
* Pénztári beszámoló - Bencze Ákos (ellen�rök: Szinn Rudolf és Szilágyi Gyula)

* A n�i és a Rádió-tape misszió pénztári beszámolója - Mikó Ildikó

* Pénzügyi gazdálkodásunk alapelvei nem változnak az idén sem. Az elöljáróság a
gyülekezet alkalmazottjainak a fizetését a living cost-al megemelte (ez az idén

4.1%). A gyülekezet jóváhagyja igen / nem (* Takarító változás)
* A szolgálati megbízások területén változás: Bencze Ákost vasárnapi iskola

vezetéssel is megbíztuk, Kovács Józsefet pedig imaóra vezetéssel. Igen / nem
* Minden gyülekezeti tisztség és megbízás továbbra is érvényben marad. igen/nem

* Az Évközi Gy�lésre az idén nem tudnak jönni azok, akiket ezzel meg akartunk
bízni. A lelkipásztor és felesége részt vesz a gy�lésen, amennyiben hivatalosan
megbízást kapunk, a gyülekezetet is képviselni fogjuk. Megbízás: igen / nem
* Az évközi gy�lésre az elöljáróság nevében az imaház és a szolgálati lakásra

vonatkozó szükségessé vált javításokkal kapcsolatos segítségkér� levelet is viszünk.

* A Samaritánus programunkat továbbra is fenn tartjuk.
* A programban folytatjuk a Jugoszláviai mozgássérült és árva gyerekek támogatá-

sát igen/nem * Kolozsvári gyülekezet kérése (úrvacsorakészlet) igen/nem
Egyéb kérdések, javaslatok pl. MABAVIT 3 (17-en)


