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2008. ddecember 77

Következõ alkalmaink...
• Vasárnapi iskola (10:00)
• Songs of Worship (11:10)
-   Bind us Together

A második adventi gyertya
Lungui Gizike, Mácsai Ica

-    Emmanuel (EHH_301)
-    An Advent Prayer

Balla Dávid
Szin Dávid
Szin Joshua

-   Majesty (BGyÉ_126)

• Köszöntés, hirdetések
Mahr Mónika (Nagyvárad)
- A House of Grace Alapítvány munkája

•  - Holy, Holy, Holy

Invocation / Ima
Congregational Hymn (EHH_31)
- O Come, O Come, Emmanuel

Hungarian Mission Team
from Biola University

Catherine, James, Malerie, Tyler and Elyse

Kórus - Áldd meg népedet! (Klaus Heizmann)

Scripture Reading - Psalm 32:1-2
Kórus - Jézus eljön (Esterházy Pál /1635-1713)

Message - Tom Drion

HAPPY BANKING
WITH GOD (2)

Congregational Hymn, adakozás
- Jesus Saves!
Úrvacsora
Gyülekezeti ének (BGyÉ_437)
- Áldott legyen a frigy
Áldás

Szeretet-vendégség
Konyha-felelõs: Szenohradszki Emese
Kóruspróba (2:00)
Elõljárósági megbeszélés (3:00)   

szerda -   a  Bibl iaóra  e lmarad
szombat  -  Karácsonyi  Program (19:00)
jövõ vasárnap (dec.  14)

Istentisztelet (du. 5)
Christmas Musical - A Santa Clarita

Baptist Church kórusa           

Jövõ vasárnap az istentisztelet délután 5-kor kezdõdik. A
vendég-szolgálók du. 3 körül érkeznek gyakorolni. A koncert
után szeretetvendégség lesz a közösségi teremben.

Imádkozzunk Elõd Juditért és Alec Ostendorfért.
Mindkettõjüket 11-én, csütörtökön mûtik. Alec a Banás há-zaspár
kisunokája; a szívét mûtik a kisfiúnak a UCLA-n.

Kérjük a nõtestvéreket, hogy szombatra és vasárnapra EXTRA
SOK, FINOMABBNÁL FINOMABB süteményt hozzanak.

Dr. Beharka Pál testvér tudatja Budapestrõl, hogy a Kossuth
rádió mai vallásos adását a Wesselényi utcai Baptista
Gyülekezetbõl közvetítették, melynek keretében Balogh Endre
cselló -,  és Lukács Géza orgona-mûvészeink Héthalmi Károly:
“A Világ üdvözítõje” címû mûvét szólaltatták meg.

Kaphatók a Pesterzsébeti Baptista Gyülekezetben rendezett
Héthalmi emlékhangversenyrõl készített CD-k és DVD-k. Az
irányár: $20.

Az imaházunkat díszítõ szép virágokkal szeretteikre
emlékeznek: a Balogh házaspár, a Kenessey házaspár;
Mátyás Lidia, Ron és Helen. Köszönjük. 

Decemberi  ünnepeltek

Kövesdi Piroska (1), Baráth Erzsébet (1), Pap Csaba (4),
Püsök Ferenc (5), Õri István (7), Dénes M & Z (8), Sipos

József (8), Tóth Gábor (8), Szenohradszki Emese (15),
Miszti Vivian (16), Szárnyasi Eszter (19), Halász Dániel (20),
Sallay K & J (20), Baráth A & E (23), Dobos K & E (23),

Varga Ilona (23), Deák Éva (30), ifj. Õri István (30)    

Elkészült a
Szövetségünk cen-

tenáriumi ünnepségét
bemutató DVD-sorozat

(8 disc).
Megrendelhetõ a

chicagói gyülekezet
web-oldalán.

Ára:
$30.00  + postaköltség

USÁ-ba: $2.87
Kanadába: $3.81

Európába és
Ausztráliába: $8.65)

www.hungarianchicagobaptist.org



IMÁDKOZZUNK...

A világvége eseményeinek félelmetes
személyiségét Antikrisztusnak nevezi a
Biblia. Az apostolok írtak az antikrisztusi
szellemiségrõl is, ami már az õsegyház
életét megzavarta. Akár személyes
jövõjére, akár az emberiség elõtt álló
eseményekre gondol a hívõ, a bibliai
szerzõk képeibõl vesz anyagot hozzá. Ez
egy érdekfeszítõ, de veszélyes foglalatos-
ság, fõleg, ha vakbuzgósággal fog hozzá
az ember. Az ószövetségi kor “látói”, a
próféták, és az üldözötteket Krisztus-váró
reménységre nevelõ apostolok dicsõsége-
sen szép és pokolian ijesztõ színekkel
szólították meg koruk gyülekezetét, hogy
felocsúdjon a letargiából, vagy éppen a
félelembõl, és józan hittel szolgálva
induljon a jövõ felé. Sajátos irodalma lett
ennek; egy idegen szó, az apokaliptikus
jelzõ illeti meg az evangélium közlésének
ezt a módját, mert elsõ sajátossága, hogy

az üldözött közösség elõtt tár fel igazságokat,
melyeket más nem érthet meg, vagy könnyen fél-
reért.

Új egyházak, szekták jöttek létre, szinte
kizárólag olyan okokból, hogy a jövõt firtatva más
és más következtetésekre jutottak a Biblia néhány
részének tanulmányozása során (Dániel könyve,
Jelenések).

Pál apostol szavaiból kiérzõdik, hogy mennyire
félti a gyülekezet egységét. Józanságra inti a
thesszalonikai hívõket is, nehogy valami újféle
tanítás megzavarja a jövõképüket. Bugyuta talál-
gatások helyett (hogy vajon ki lesz az antikrisztus,
meg milyen jelet erõltet majd a követõire, hogy hol
lesz a “parázna Babilon”, és melyik tíz országból
áll fel a végidõk fenevada?), inkább ügyeljünk,
hogy el ne szakadjunk a hittõl. Ez nem azt jelenti,
hogy ragaszkodjunk még jobban a vallásunk dog-
máihoz, hanem azt, hogy bízzunk még inkább Jézus
Krisztusban. A riasztó jövõn a Történelem Urával
való élõ kapcsolatban megyünk át, mint az õ haza-
felé tartó népe. A hangját ismerve, a példáját
követve, védelmében és a vezetése alatt éljük át és
“érünk át” mindent, aminek a megtörténéséhez idõt
ad ennek a világnak és nekünk.
Imádkozzunk, hogy bölcseknek bizonyuljunk az Úr

napja eljövetelének dolgaiban!

“(N)e veszít-
sétek el egy-

hamar józansá-
gotokat, és ne
rémítsen meg

benneteket
valamely lélek-

tõl származó
kijelentés...mint
ha az Úr napja

már itt
volna...Mert az

Úr napját
megelõzi a hit-
tõl való elsza-

kadás...”

(2Thessz 2:1-3a)

•  testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
a Baráth házaspár, Elõd Judit, Éltetõ Áron,
Alec Ostendorf

•  országunk vezetõiért és katonáinkért
•  az utazókért

Dénes Zita, a Szin család

BIND US TOGETHER
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