
ADVENT ‘67

vásári csörtetés:
reklámok villogása:
díszeibe fulladó kirakat-karácsonyfák:
az otthon zajos fényesedése:
minden sarkot átnyaló négyszobás-sürgés:
rádiók fület-mindenhol-megtaláló zendülése:
a figyelmeskedés ezer-felé ugrása:
egy-egy vágás
felület növelõ hasítás
advent-esti énembe

nincsen olyan sejtem
amelyre ne dobbanna közvetlen a külsõ
amelyre árnyékát egy másik sejt vetné

a gondolat-fûzérbõl lemorzsolok
egy-egy
bölcs elmélkedést adventemrõl:
nyilván bensõm legmélyébõl-fakadó
alapos és szent várakozás

Herjeczki Géza (1967)

(Kínjában, egy 40 évvel
ezelõtti adventi reggelen így
nevetett magán (magunkon) egy
18 éves hívõ kamasz.)

2007. december 2.

“Az áldozatkészség hiánya a hitbeli megszegényedés vészjele.”
(Jubileumi Kommentár)
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És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem
aki útálatosságot és hazugságot cselekszik,

hanem csak akik beírattak az élet könyvébe,
amely a Bárányé. (Jel 21:27)



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Pap Enikõ
11:00 úrvacsorai istentisztelet

Kórus
Igehirdetés: Jön a szabadító, bölcs király - Jer 23:5-8

A délelõtti tisztelet után elöljáróságit és nõi kört tartunk

DU: 6:00 ISTENTISZTELET
Igehirdetés: Adventi vigasztalás - Malakiás 3:13 - 4:6

Közös énekeink: 26. Istenünk jelen van / 293. Jézus az én
Megváltóm / 253. Hittel feltekintek reád a keresztre / 39. Áldott
legyen a frigy

Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK

Szép hálaadónapot kaptunk az Úrtól a múlt vasárnap. Vendégeink
is voltak. Finom volt a közös hálaadónapi ebéd, köszönet a közremû-
ködõknek. A hálaadó oltáron kívül imádságaink és szolgálataink –
énekek, hosszabb és néhány mondatos bizonyságtételeink arról
tanúskodtak, hogy észrevettük, hogy milyen jó volt hozzánk az Úr az
elmúlt esztendõben is.

Én az igehirdetéseknek is örültem – délelõtt kicsit sajnáltam, hogy
a lelkipásztor hang-felvevõje felmondta a szolgálatot. Pedig a 100
éves jubileumára készülõ gyülekezetünk imaházáról, s a benne élõ
néprõl is hallottam hálaadásra való okot. Például azt, hogy örül az
igehirdetõnk, hogy ma nem kell azt hirdetnie, amit Jeremiásra bízott
annak idején az Úr (Jer 7:1-11 volt az alapige).

A délutáni igérõl talán valaki más mondhatná el, hogy megértette,
hogy bizony lehet tiszta szívbõl, nagy jókedvvel adakozni. (1Krónika
29:1-20)

Hálát adok testvéreimmel együtt az Úrnak azért is, mert a
hálaadónapi célgyûjtésünk elérte a kitûzött célt, vagyis éppen ki
tudtuk fizetni vele a december 1-tõl aktuális éves, 2545 dolláros
épületbiztosításunkat. Köszönöm a testvéreknek, hogy megtették ezt
az extra lépést, s talán többen is tiszta szívbõl és nagy jókedvvel
adakoztak, bizonyítva ezzel is, hogy nem csak Dávid idejében lehetett
így hálát adni, hanem ma is.

Antal Ferenc:

ÉGÕ SZÖVÉTNEK

Uram, szövétnek akarok lenni,
Világítni, mint gyertyafény
Azoknak, kiknek szívében
Még él egy szikra remény.

Uram, szövétnek akarok lenni,
Melyet nem rejt véka alá senki,
Melynek fényében az emberek
Megtanulják egymást szeretni.

Égõ szövétnek akarok lenni,
Melegítni egy életen át,
Hogy a megdermedt szívek
Megtalálják végre a Golgotát..

Szeretettel köszöntik a gyülekezetet a floridai testvéreink, Jakabék és
Stejankó Márta és Feri. Zeke Jolán testvérnõ is köszönti a gyülekezetet,
ismerõsöket – most kórházból; nehéz napok után, kicsit jobban van.
Korpás testvérnõ is gyengélkedett az elmúlt hetekben.

Mikó Mónika második hetét kezdi a távol-keleti misszióban,
imádkozzunk érte is.

Samaritánus programunkról se feledkezünk meg. Hamarosan
elküldjük a segítséget a jugoszláviai mozgássérült gyerekeknek, a
beregszászi (Kárpátalja) imaházra, sõt Füredi Kamilla afrikai
gyülekezetének épülõ imaházára is. Aki támogatni szeretné ezeket a
külmissziós programokat, a borítékra írja rá adakozása célját.

Imádkozunk a torontói gyülekezetért, hogy rendeljen nekik pásztort az
Úr. Ma Dr. Pintér Zoltán testvér szolgál Torontóban. Clevelanban az
Erdélybõl itt járó Mike Sámuel lelkipásztor tv. szolgál ma és a hét elején,
a hét második felében és vasárnap pedig Chicagóba megy a testvér.

ADVENT – (meg)érkezik, (meg)jön
Várjuk:

a karácsonyt,
hogy visszajöjjön az Úr Jézus,

az új évet, a 100 éves jubileumi évet.

Uram, ha éltem mécsese kialszik,
Pályafutásom véget ér,
Legyek én is oly szövetnek,
Mely elégett másokért.

Megjelent Antal Ferenc testvér
újabb verseskötete Nagyváradon,
Vallomás a kereszt tövében címmel.
Aki meg szeretné rendelni, írja föl a
nevét a faliújságon lévõ megrendelõ
lapa, vagy szóljon a lelkipásztornak.
Egy példányt kaptam Antal testvértõl,
bele lehet lapozni.


