
2009. november 29.

 Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező
virága! 7. Megszáradt a fű, elhullt a virág, ha az

Úrnak szele fuvallt reá; bizony fű a nép. 
8. Megszáradt a fű, elhullt a virág; 

de Istenünk beszéde mindörökre megmarad! 
Ézs 40,6-8

A hálaadónapi közös ebéd előtt, az imádság után. 

Ó, jöjj, ó, jöjj immánuel!

ADVENTI ZENEI ÜNNEPÉLY

2009. de cem ber 13. délután 5 órakor

A Mag yar Baptista Gyülekezet templomában
1362 Chan dler St. LIN COLN PARK, MI 48146

SZERETETTEL MEGHÍVJUK!

Szolgál a gyülekezet kórusa és zenekara
Valamint néhány vendég

Adventi-karácsonyi közös éneklés
versek

igei gondolatok – Herjeczki Géza lelkipásztor

Végül szeretetvendségség

Énértem, jó Megváltóm, elhagytad a mennyet,
Vállaltad a bűnöm átkát a fény hona helyett.
        Refrén:
        A vétkemért szenvedtél kínhalált,
        Ó, én Uram, szívem csak Téged áld!

2. Szent lényed megalázva e földre születtél,
Sok szenvedőt és bűnöst porból fölemeltél. Refr.

3. Tevéled, hű Megváltóm, boldog lett életem,
Ha Te vezérelsz engem, az üdvöt elnyerem. Refr.
                                AHH 197 (az egyik szép közös énekünk)



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE:    10:00 imaáhítat - Herjeczki Géza
          10:30 vasárnapi iskola - Mikó Tibor
          11:00  istentisztelet 
                    kórus

Igehirdetés: Készíts utat Istennek  - Ézs 40,1-8
  

 Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Az örök béke uralma - Mik 4,1-8

Közös énekeink:  53. Jöjj Megváltódhoz!  / 27. Istennek népe,
készen légy / 180. Nincs helyed Jézus számára?

   Délután vetített énekeket énekelünk.  

Szeretettel gondolunk idős testvéreinkre, a távolban
élőkre és a betegekre. Többen is betegeskedtek az utóbbi
hetekben, gyermekek és felnőttek is. Ma is vannak, akik
ezért nem tudnak velünk lenni. Béláék Paulanénit
látogatják North Michiganben, Balázsék pedig
Chicagóban töltik ezt a hétévégét, Torma testvéréknél és
a gyülekezetben.

Két új, távoli betegért is imádkozunk ma: Helgáért – egy
Németországban élő 32 éves testvérnőért és egy magyarországi
újszülöttért: Rékáért, aki születése után máris műtéten esett át. Mindkettőt
hívő család veszi körül, s hisszük, hogy az áldott Orvos.

Drescher Lajos testvérért mondott imádságainkat 
úgy hallgatta meg az Úr, hogy tegnap, szombaton
délután hazahívta. 88 hosszú, egészségben töltött
esztendő végén, néhány nagyon nehéz hónap után
ment el szerettei köréből. Szövetségünknek 30 éven 
keresztül volt a pénztárosa. Szeretettel gondolunk
rá, emlékét megőrizzük. Feleségét és gyermekeit az
Úr vigasztaló kegyelmébe ajánljuk. Temetéséről
még biztosat nem tudunk, várhatóan szombaton
kerül rá sor Clevelandban.

GYÜLEKEZETI HÍREK

Szeretettel köszöntöm Ad vent első vasárnapján a testvéreket és
látogatókat és azokat, akikhez eljut bulletinunk és azt el is olvassák. 

Ad vent a kezdet és egy kicsit a vég is. A Megváltó születésének
emléknapjára készülődünk, annak a Názáreti Jézusnak a születésnapjára,
akinek az élete eseményeit követjük majd egy újabb éven keresztül – a
többi keresztyén gyülekezethez hasonlóan. Adventben a karácsonyra
készülünk. 

De nem csak erre az ünnepre várunk, hanem az Úr Jézus megígért
visszajövetelére is. Az pedig ennek a világ-korszaknak a végét jelenti.
Lehet várni a végét is valaminek amit szerettünk, ami az életünk volt
ezidáig? Lehet, sőt nem is olyan nehéz, amennyiben tudjuk, hogy nem
csak végét hozza el az ennek az életünknek, hanem egyúttal kezdete lesz
az egy új korszaknak, egy olyannak, amit egyenlőre nem ismerünk. De
azt tudjuk róla pl., hogy ott azzal az Üdvözítővel leszünk örökre, akit
Isten kegyelméből megismertünk és igyekeztünk követni életünk utóbbi
szakaszában.   

Törekedjünk arra, hogy csendes, figyelmes, imádkozó, várakozó,
készülődő lelkülettel töltsük az adventi heteket! 

HÁLAADÓNAPUNK szépen telt: két áldásos istentisztelettel és a
közös ebéddel. Lelki üzenet is volt, testünk számára pedig eledel,
bőségesen. Annak is örülhetünk, hogy a gyakorlati hálaadásban is helyt
állt a testvériség: a perselybe tett hálaadónapi áldozatainkból ki tudtuk
fizetni a biztosítás összegét, sőt még másra is maradt belőle. Hála az
Úrnak és köszönet az Úrra figyelő testvéreknek!

KRISZTUSRA VÁRUNK   

Nem tudjuk, mi jön, titok a holnap.
Némák a titkok. Ne válaszolnak.
Rejtő ködükbe szemünk nem láthat...
de elültetjük kis almafánkat,
bízva, hogy kihajt,
gyümölcsöt terem.
Titok a jövő.
Sürget a jelen.

Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap.
Némák a titkok. Nem válaszolnak.
De a ma int, hogy híven szolgáljunk,
mert tudjuk, Ki jön:
Krisztusra várunk.

Ha hirtelen jön, ha észrevétlen,
munkába leljen, ne resten, tétlen!
Testvérek terhét vállalja vállunk!
Mert tudjuk, Ki jön:
Krisztusra várunk.                     Túrmezei Erzsébet verse


