
2008. január 6.

100. Zsoltár

Hálaadó zsoltár.
Vígan énekelj az Úrnak te egész föld!

2 Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel;
menjetek eléje vígassággal.

3 Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; õ alkotott minket
és nem magunk; az õ népe és az

õ legelõinek juhai vagyunk.
4 Menjetek be az õ kapuin hálaadással,

tornácaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki,
áldjátok az õ nevét!

5 Mert jó az Úr, örökkévaló az õ kegyelme, és
nemzedékrõl nemzedékre való az õ hûsége!

2007. december 31.
Néhány a legutóbbi

(tavalyi) képeink közül.

Air-hockey - a lányok kedvence

A himnuszok közül az amerikait
õk 3-an vezették

Díjkiosztás:
Golf:
1. Enikõ
2. Balázs

Ping-pong:
1. Gyuszika
2. Barna

Gyülekezetünk is és az Észak-Amerikai
Magyar Baptista Szövetség is 100 éves

(szövetségi logó részlet - Herjeczki Dávid terve)

2008 - gyülekezetünk centenáriumi éve



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Bencze Ákos
10:30 vasárnapi iskola - Pap Lajos
11:00 úrvacsorai istentisztelet

Kórus
Igehirdetés: Istennek ama báránya - Jn 1:28-34

DU: 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Teveled is veled leszek! - Józsué 1:1-9

Közös énekeink: 7. A szeretet hatalmát áldom / 261. Még
többet Jézusról! / 73. Jézus keresztjénél nékem jó ! 39. Áldott
legyen a frígy!

Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK

Szeretettel köszöntöm a gyülekezet testvériségét és vendégeinket a
jubileumi év elsõ vasárnapján. Ha az Úr megengedi, még másik 51 ilyen
napot kapunk ebben az évben.

Hogy telnek majd ezek a napok? Kérjük, s várjuk, hogy az Õ
áldásával!

Az év elsõ istentiszteletén, kedden az Áldásod gazgad folyóit... kez-
detû énekkel kezdtünk és a 100. Zsotárral. A szolgálatok utáni alkalmi
igehirdetés (Újévi kívánság – 1 Kir 8:57-61) választ kért tõlünk, s
ígéretet is tartalmazott. A következõ reflekció az akkor elhangzottakra
emlékeztet bennünket.

Az újévi igehirdetésre válaszul mi is elmondtuk Salamonnal
együtt: Az Úr, a mi Istenünk, legyen velünk, amiképen volt a mi
atyáinkkal, ne hagyjon el minket, el se távozzék tõlünk! (1 Kir 8:57)

Ha imádságodban te is elmondtad ezt az Úr elõtt, és talán
testvéreid elõtt is, neked is szól akkor, amit elõször az Úr
Józsuénak így üzent: … amiképen Mózessel vele voltam, teveled is
veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tõled.
(Józsué 1:5)

Ha így van, akkor még ezt az igét is sajátodként modhatod az
újév elején: …mert Õ mondotta: Nem hagylak el, sem el nem
távozom tõled; Úgy hogy (így hát) bízvást mondjuk: Az Úr az én
segítségem, nem félek; ember mit árthat én nékem? (Zsid 13:5)

A 100 éves jubileumi évnek gyülekezetileg is, egyénileg is
Õvele indulunk!

Hogyan töltöttük az óév utolsó estéjét?
Az esti tiszteleten verseket és néhány bizonyságtételt hallgattunk meg,

közben az énekkar szolgált és a zenekar is eljátszott négy darabot. Azután
egy aránylag hosszú igehirdetés következett, emlékezetes napok címmel.
Ha valaki elaludt volna rajta, jó hírt mondok annak: az új évben valahogy
megpróbáljuk a felvett igehirdetéseket szalagra, vagy CD-re tenni, így ez
az igehirdetés is újra hallgatható lesz – hamarosan (mihelyt valaki kérni
fogja).

Az istentiszteletet követõ szeretetvendégségre nem kellett sokáig
bíztatni a testvéreket. Azután pedig megindítottuk a csoportos játékokat:
ping-pong, air-hockey (a lányok ezt szerették a legjobban) és mini golf.
Ennek volt a legnagyobb sikere – talán az újsága miatt. Az elõzõt Béláék,
az utóbbit Lajosék hozták erre az estére.

Közben megtartottuk a hagyományos tombolát és egy rövid bibliai
vetélkedõre is sor került. A hátsó oldalon a két verseny gyõzteseit is
láthatjuk.

A 2008 as év legszebb alkalmai közül néhány

Imahét – január 20 – 27. közös alkalom a református
templomban, 27-én délután.

Sítábor és jéghorgászat – Rámában – február 1-3

Szövetségi évközi gyûlés, egyúttal az elsõ 100 éves a
detroiti gyülekezet ünnepély – március 7-9.

Virágvasárnap – nagypéntek – húsvét – március 16-23

Nõi csendesnapok – a clevelandi testvérek rendezésében
– április 11-13

Pünkösd és anyák napja – május 11

Ifjúsági találkozó Clevelandban – május 24-25

Tábori konferencia – július 4-6

Nemzetközi magyar ifjúsági táborozás Rámában
– július 7-17

Jubileumi Közgyûlés Wheaton, IL-ban (Chicagó) –
július 18-20


