
erõsség és mind a birodalom; a te kezedben van mindeneknek
felmagasztaltatása és megerõsíttetése. 13 Most azért, oh mi Istenünk,
vallást teszünk elõtted, és dícsérjük a te dicsõséges nevedet; 14 Mert
micsoda vagyok én, és micsoda az én népem, hogy erõnk lehetne a
szabad akarat szerint való ajándék adására, amint tettünk? Mert tõled
van minden, és amiket a te kezedbõl vettünk, azokat adtuk most
néked. 15 Mert mi csak jövevények vagyunk te elõtted és zsellérek, a
mint a mi atyáink is egyenként; a mi életünk napjai olyanok e földön,
mint az árnyék, melyben állandóság nincsen. 16 Oh mi Urunk
Istenünk! mind ez a gazdagság, a mit gyûjtöttünk, hogy néked és a
te szent nevednek házat építsünk, a te kezedbõl való és mindazok
tiéid! 17 Jól tudom, oh én Istenem, hogy te a szívet vizsgálod és az
igazságot szereted. Én mindezeket tiszta szívembõl, nagy
jó kedvvel adtam, s látom, hogy a te néped is, a mely
itt jelen van, nagy örömmel, szabad akaratja szerint
adta ezeket néked. 18 Oh Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és
Izráelnek, a mi atyáinknak Istene, tartsd meg mindörökké ezt az
érzést a te néped szívében, és irányítsd az õ szívöket te feléd! 19
Salamonnak pedig, az én fiamnak adj tökéletes szívet, hogy a te
parancsolatidat, bizonyságtételeidet és rendelésidet megõrizhesse, s
hogy mindazokat megcselekedhesse, s felépíthesse azt a házat, a melyet
én megindítottam. 20 És szóla Dávid az egész gyülekezethez: Kérlek,
áldjátok az Urat, a ti Isteneteket. Áldá azért az egész gyülekezet az
Urat, az õ atyáik Istenét; s leborulván, tisztelék az Urat és a királyt.
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HÁLAADÓNAP

A múlt vasárnapi irodalmi napunkhoz kapcsolódik ez a héten érkezett,
ismert rövid híradás a Bibliáról (és Voltaire, francia filozófusról).

The French author Voltaire was born on November 21, 1694. He was
celebrated for his wit, brilliancy and his hatred of Christianity. According
to Yale President Timothy Dwight, Voltaire had “formed a systematical
design to destroy Christianity and to introduce... a general diffusion of...
atheism.” Bruce Barton, an American advertising executive, wrote: “Vol-
taire spoke of the Bible as a short-lived book. He said that within a hun-
dred years it would pass from common use. Not many people read Vol-
taire today, but his house has been packed with Bibles as a depot of a Bi-
ble society.” (Crosswalk)

Az 1, 2, 3 dolláros dobozból vásárolt
könyvek árát a hálaadónapi gyüjtésünk-
hez csatoljuk. (Ilyen olcsón talán még
soha nem vásárolt könyvet!)

A mi utcán, ó, de szép... Nézzétek meg a nagy Festõ keze-
munkáját - színesben - az Interneten.

Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az
én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek
Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok

reátok áldást bõségesen. (Mal 3:10)



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

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

Kórus
Igehirdetés: Hálaadás a templomért - Jer 7:1-11

A délelõtti tisztelet után háaaónapi közös bédet tartunk

DU: ISTENTISZTELET
Igehirdetés: Hogyan lehet tiszta szívbõl, nagy jókedvvel

adakozni? - 1Krón 29:1-20

Közös énekeink: 187. Ó, volna bár ezernyi nyelvem / 43. Ó,
míly kedves, ó, míly szép / 98. Isten kegyében nem tudom

Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK

Szeretettel köszöntöm hálaadónapunkon gyülekezetünk minden egyes
tagját, rendszeres látogatóit és vendégeinket. Igaz, hogy nem szorítkozhat
a hívõ ember hálaadása egy napra, de ezen a napon mindenesetre azt
szeretném, ha reggeltõl estéig az lenne a téma – még a beszélgetésekben
is, hogy mi mindenért lehetünk hálásak – egyénileg is, gyülekezetileg is.

Bizonyára a nap során elhangzó igei szolgálatok során is megfogal-
mazódik jónéhány hála ok, de ne maradjon senki néma és hálátlan!
Imádságainkban és bizonyságtételeinkben, versekkel és énekekkel is
kifejezésre juttathatjuk, hogy hálásak vagyunk sokféle áldásáért.

Az asztalon lévõ hálaoltár (az idén Ákosék készítették) csak egy kis
mutató abból, milyen gazdagon megáldott bennünket az Úr az elmúlt
évben is.

Egy másik oltárt is készítünk ma: a körbehordott perselybe ma
különösen is azzal a tudattal tesszük pénzbeli áldozatunkat, hogy az a mi
hálaáldozatunk – amelyet abból adunk, amit Tõle kaptunk. A rendszeres
adakozásunkon felül, ráadásul, a szívünkbõl kicsorduló hála mértéke
szerint. Idei hálaadónapi adakozásunkkal a december 1-én esedékes
imaház és szolgálati lakás épület-biztosítás egy éves összegét (2545
dollár) szeretnénk fedezni. Vajon sikerülni fog? Örülök annak, hogy
némelyek már elõre elküldték, odaadták hálaadónapi adakozásukat.

“A jókedvû adakozót szereti az Isten” - írja Pál. Ugye, tapasztaltad
már te is testvérem? Vagy azt gondolod, hogy nem lehet jókedvvel
adakozni? Dehogynem. A délutáni igénkben többek között éppen errõl is
szó van.

TISZTA SZÍVBÕL, NAGY JÓKEDVVEL
1 Krón. 29,1 Azután monda Dávid király az egész gyülekezetnek: Ím

látjátok, hogy egyedül az én fiamat Salamont választotta Isten, aki még
gyermek és gyenge; a munka pedig nagy, mert nem emberé lészen az a
ház, hanem az Úr Istené. 2 Én pedig teljes tehetségem szerint az én
Istenem háza számára bõségesen szereztem aranyat az arany
szerszámokra, ezüstöt az ezüst szerszámokra, rezet a rézre, vasat a vasra,
fákat a fákra, ónyxköveket, foglalni való köveket, veres köveket,
különb-különbszínû köveket; mindenféle drágaköveket; márványköveket
is bõséggel. 3 Ezenfölül, mivel nagy kedvem van az én
Istenem házához, ami kincsem, aranyam és ezüstöm van, oda adom
az én Istenem házának szükségére, azok mellett, amelyeket szereztem a
szentház számára. … 5... És ha valaki még adni akar, szabad
akaratja szerint, töltse meg az õ kezét ma és adjon, amit
akar az Úrnak. 6 Azért szabad akaratjok szerint adának ajándékokat az
atyák fejedelmei, az Izráel nemzetségeinek fejedelmei, az ezredesek,
századosok és a király dolgainak fejedelmei. 7 És adának az Isten házának
szükségére ötezer tálentom aranyat és tízezer dárikot; tízezer tálentom
ezüstöt és tizennyolczezer tálentom rezet és százezer tálentom vasat. 8 És
valakinél drágakövek találtatának, adák az Úr házának kincséhez, a
Gersoniták közül való Jéhiel kezébe. 9 És örvendeze a sokaság,
hogy szabad akaratjokból adának; mert tiszta szívök-
bõl adakozának az Úrnak; Dávid király is nagy örömmel
örvendezett.

10 Hálákat ada azért Dávid az Úrnak az egész gyülekezet elõtt, és
monda Dávid: Áldott vagy te, Uram, Izráelnek, a mi atyánknak Istene,
öröktõl fogva mind örökké! 11 Oh Uram, tied a nagyság, hatalom,
dicsõség, örökkévalóság és méltóság, sõt minden, valami a mennyben és a
földön van, tied! Tied, oh Uram, az ország, te magasztalod fel magadat,
hogy légy minden fejedelmek felett! 12 A gazdagság és a dicsõség mind
te tõled vannak, és te uralkodol mindeneken; a te kezedben van mind az

Jakab testvérék Floridából küldik köszöntésüket, s megüzenték a
telefonszámukat: 1-561-880-7473.

Karner testvérnõ is köszönti a gyülekezetet, valamint Anna Koren,
akinek lapját a faliújságon elolvashatjuk. Mi is szeretettel gondolunk
távolban élõ testvéreinkre, kívánva reájuk Urunk gazdag áldását.

Gyurik Gyula és felesége, Olga (húgom) visszaértek Kínából, ahol
fiukat, Viktort látogatták. Köszöntik a gyülekezetet és azt üzenik, hogy
imádkozzunk az ottani hívõkért, akik örömmel, buzgón járnak az
imaházba és az általunk is ismert régi énekeket éneklik. Franklin Graham
4 nap mulva kezdõdõ evangélizációjára készülnek a gyülekezeti tagok, s
szeretnék, ha minél többen megtérnének ezen az alkalmon.


