Összejöveteleink és gyülekezeti programjaink
Minden
Minden Vasárnap
Vasárnap délelőtt
délelőtt 9,45
9,45 órakor
órakor Istentisztelet.
Istentisztelet.
Minden
Csütörtökön
este
17,30
órakor
Bibliaóra.
Minden Csütörtökön este 17,30 órakor Bibliaóra.
Az
Istentisztelet
ideje
alatt
külön
foglalkozás
Az Istentisztelet ideje alatt külön foglalkozás aa
gyermekekkel!
gyermekekkel! Vendég-gyermekeket
is várunk!

Áldott és meghitt
Karácsonyi Ünnepeket kívánunk
Mindenkinek, a Világosság Ura, Jézus Krisztus
nevében!
Testvéreink, akikért buzgó
szívvel imádkozunk:
Makovei Jánosné, Flórika testvérnőnkért, aki december 4-én
tölti be 90. életévét.
Weisz Lászlóné, Marika
Tripon Mihályné, Marika
Pap Jánosné, Mancika (Sarkad)
Nyári István és kedves felesége
Ilonka (Kiszombor)

Összejöveteleink rendje az év végén és a jövő év elején:
1. December 24-én, Csütörtökön a
Bibliaóra elmarad.
2. December 25-én Karácsony napján délelőtt és 27-én vasárnap délelőtt Istentiszteletet tartunk a szokásos időpontban.
4. 2010. január 1-jén Újév napján és
3-án vasárnap délelőtt Istentiszteletet tartunk ugyancsak a szokásos
időpontban.
Az Úrvacsorai alkalomra 3-án, az
első vasárnap délelőttjén kerül sor.

Kilenc dolog, amiért teljes odaadással rendszeresen imádkozzunk:
1. A Közösség felső vezetőiért, és az Országos Presbitérium minden tagjáért.
2. A Gyülekezetünk lelkipásztoráért, Fábián Tamás testvérért és családjáért.
3. A gyülekezetünk vezetőségéért és szolgálattevőiért .
4. A gyülekezetünkhöz tartozó családokért., fiataljainkért és gyermekeinkért.
5. A Torontói (Kanada) „Első Szeretet” Magyar Pünkösdi Gyülekezet
lelkipásztoráért, Németi Zsoltért és kedves feleségéért Izabellért, aki babát vár.
6. A Soltvadkerti Pünkösdi gyülekezetért, hogy a kialakult új helyzetben, Pazdernyik
Pál ügyvivő lelkipásztor testvérünk szolgálatával megerősödjön.
7. A börtönmisszióért, Hajnal László testvérért és minden segítőjéért.
8. Gyülekezetünk dicsőítő szolgálatának várva-várt mielőbbi helyreállásáért.
9. Gulyás István testvérünkért aki most van felépülőben autóbalesete után.

„Öáltala… és… Öbenne…”
„Minden Őáltala lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Őbenne vala az
élet, és az élet vala az emberek világossága; És a világosság a sötétségben
fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.”
(János 1, 3-5.)

Ezen a világon talán semmi nem okozott még annyi fejtörést az
embernek, mint az a kérdés, hogy ezt a létező, látható és a látóhatárunkon túl terjedő világot ki hozta létre? A bűnei következménye
elől menekülő ember nagyon hamar és szívesen kiegyezik azzal a
válasszal, hogy: „csak úgy magától lett!” A legképtelenebb és
egyenesen hajmeresztőnek mondható elméletek is helyet kapnak
az emberiség tudományos palettáján, mert ha el lehet hitetni ezt a
gondolatot, akkor az „oly hatalmassá lett” embernek soha nem kell
szembetalálkoznia egy nálánál hatalmasabb Valakivel, aki előtt
számot kell adnia az életéről! Az ettől való félelem mozgatja világunkban az evolúció (a véletlenszerű kialakulásból kiinduló fejlődés) elméletétnek sikerét, és az ezzel járó szellemi sötétség forrása is ez.
Amikor Karácsony ünnepén az Úr Jézus Krisztusra emlékezünk,
tudnunk kell, hogy „Minden Őáltala lett és nála nélkül semmi sem
lett, ami lett.” Ennél nagyobb örömet el sem képzelhet az, aki elfogadta Őt személyes Megváltójának, aki bűneit igazán megbánva
behívta Őt a szívébe, és ebben meg is maradt. Ennek a döntésnek nagy horderejű következménye van: „Mert Őbenne vala az
élet, és az élet vala az emberek világossága”, és aki ezt a lépést
megteszi, helyreállítja a bűnbeesés előtti állapotot. Tehát ez az
élet jelenti a világosságot, amelynek fénylenie kell a sötétségben.
Úgy gondolom így már sokkal jobban érthető az, amit az Úr Jézus
mond az övéiről: „Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik
el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a
véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak. Úgy fényljék a ti világosságtok az
emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék
a ti mennyei Atyátokat.” (Máté 5, 14-16.) Ne felejtsük el, mindez csak
„Őbenne… és… Őáltala” lehetséges. Az ünnep okán tartsunk
nagyon komoly önvizsgálatot, vajon betöltjük e ezt a feladatunkat?
— Mj —

