Az év során “talált” fényképek között az egyik legszebb az a közel egyméteres kép, melynek középsõ részét látjuk itt.
Az 1930-as közgyûlés során készült az imaházunk elõtt, Dulity Miklós lelkipásztorunkkal a középen.

100 éves a Detroiti Gyülekezet.

Az év során sok születésnapost köszöntöttünk, legutóbb Herjeczki testvérnõ
volt soron. Happy Birthday!

Föl munkára, Isten népe,
Hûséggel mûködjetek,
S mielõtt a nap lemenne,
sok lelket megmentsetek! (AHH 743)

2008. december 21. ADVENT IV.

VASÁRNAPI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Pap Enikõ
11:00 istentisztelet ADVENT IV.
kórus
Igehirdetés: Kincsgyûjtõ szolgák - Lk 19,11-28
Délután 6:00 istentisztelet - Karácsony 1
Igehirdetés: Fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak! - Lk 1,26-38
Közös énekeink: 32. Ma van a munka nap / 244. Uram, nem
kérek kincset / 146. Üres kézzel menjek-é el?
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Advent utolsó vasárnapjához érkeztünk. A hallott adventi igehirdetések
után készen vagyunk-e arra, hogy fogadjuk a visszatérõ Urat, Jézus
Krisztust? És készen vagyunk-e arra, hogy a Megváltó születését Hozzá
méltóan megünnepeljük? Ma este már karácsonyi alkalmat tartunk. S
azután szerda este 6-kor, csütörtökön pedig délelõtt 11-kor és este 6-kor
lesznek karácsonyi istentiszteleteink.
Most is átadok néhány levélben, e-mailen vagy telefonon érkezett,
gyülekezetünknek szóló köszöntést: Lovas András, a gyülekezet egyik
korábbi lelkipásztora, Waltz Béla testvérék, Koren Anna, Karner Mary,
Herjeczki Ildikó, Gyurik Gyuláék és Jakab Bálinték küldik szeretettel
karácsonyi jókívánságaikat a detroiti testvéreknek.
Örülünk annak, hogy az ünnepeket itthon töltik majd Bencze Ákosék,
Ádám és Tibike is. Szeretettel várjuk õket! Az Úr oltalmába ajánljuk az
utazókat, különösen is ezekben a viharos idõkben.
Megérkeztek a nyári Centenáriumi alkalmakról készült DVD-k.
Enikõtõl átvehetik azok, akik megrendelték Akik szeretnének még belõle,
a chicagóiak web oldalán rendelhetik meg a 8 DVD-bõl álló sorozatot, 30
dolláros áron + 2.87 postaköltség.
Az Áhítat 2009 és a Múlt, Jelen, Jövõ Baptista Naptár – nõvérem,
Ildikó segítségével máris postán van; talán még ebben az évben meg is fog
érkezni. Lovász Adina testvérnõ pedig a vasárnapi iskolai füzetek következõ fél éves anyagát tette postára az elmúlt héten.
Az Óév esti tombolához lehet kisorsolandó ajándékokat hozni. A biblia
verseny helyett, vagy mellett most a gyülekezetünk 100 éves történelmébõl is készítek kérdéseket.

JEREMIÁS KÖNYVE LEGSZEBB IGÉI KÖZÜL
Jer. 1,5 Mielõtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és
mielõtt az anyaméhbõl kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a
népek közé.
Jer. 7,4 Ne bízzatok hazug beszédekben, mondván: Az Úr temploma, az
Úr temploma, az Úr temploma ez! 5 Mert csak ha valóban megjobbítjátok
a ti útaitokat és cselekedeteiteket... 7 Akkor lakozom veletek ezen a
helyen...
Jer. 20,7 Rávettél Uram engem és rávétettem, megragadtál engem és
legyõztél! Nevetségessé lettem minden idõre, mindenki csúfol engemet; ...
9 Azért azt mondom: Nem emlékezem róla, sem az õ nevében többé nem
szólok; de mintha égõ tûz volna szívemben, az én csontjaimba
rekesztetve, és erõlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem.
Jer. 26,13 Most azért jobbítsátok meg a ti útaitokat és cselekedeteiteket,
és hallgassatok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára, és az Úr megbánja a
veszedelmet, a mellyel fenyegetett titeket.
Jer. 29,11 Mert én tudom az én gondolatimat, a melyeket én felõletek
gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak
gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek. 12 Akkor segítségre hívtok
engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. 13 És
kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekbõl kerestek engem.
Jer. 31,31 Ímé, eljõnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget
kötök az Izráel házával és a Júda házával. 33 Törvényemet az õ
belsejökbe helyezem, és az õ szívökbe írom be, és Istenökké leszek, õk
pedig népemmé lesznek.
Jer. 33,3 Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok
néked, és megfoghatatlanokat, a melyeket nem tudsz.
Jer. 36,25 ... kérék a királyt, hogy a könyvet ne égesse meg, de nem
hallgata rájok. 26 Hanem meghagyá a király ... hogy fogják el Bárukot, az
írástudót, és Jeremiás prófétát, de az Úr elrejté õket.
Jer. 45,5 És te kívánsz-é magadnak nagyokat? Ne kívánj... (de) a te
lelkedet zsákmányul adom néked minden helyen, ahová elmégy.
Az utóbbi két hónapban Jeremiás könyvét is tanulmányoztuk. Szerdán
megpróbáltuk összegyûjteni a könyv legszebb igeverseit. Számomra ezek
a legfontosabbak (ha csak 10-re van hely).

Karácsonyi alkalmaink:
december 21. délután, 24. este 6 óra, 25. délelõtt és délután.
Óév este 5-kor, újév napján este 6-kor tartjuk istentiszteleteinket.
Hívjunk vendégeket és várjuk Urunk áldását ezeken az alkalmakon.

