Tudom, az Úrnak terve van velem,
Tudom, az Úrnak terve van velem!
Ezért hálás életem, Nevét áldom szüntelen.
Tudom, az Úrnak terve van velem.
2. Tudom, az Úr vezet az utamon,
Tudom, az Úr vezet az utamon!
Ezért hálás életem, Nevét áldom szüntelen.
Tudom, az Úr vezet az utamon.
3. Tudom, az Úr megőriz mindenkor,
Tudom, az Úr megőriz mindenkor!
Ezért hálás életem, Nevét áldom szüntelen.
Tudom, az Úr megőriz mindenkor.
4. Tudom, az Úr majd hazahív engem,
Tudom, az Úr majd hazahív engem!
Ezért hálás életem, Nevét áldom szüntelen.
Tudom, az Úr majd hazahív engem.
HH722
Ismered az imaházunkat?
5 kis részlet az imaházunkban készült fénykép felvételekből.
Felismered mit ábrázol és hol készült?

A hálaadónapi oltár a SZOKOLYAI imaházban, október 18-án.
A délutáni alkalmon mi is részt vettünk, feleségemmel együtt

NAPTÁR
December 13-án (nem 6-án!) 5 órakor zenei ünnepély!

Azt mondom pedig: Aki szűken vet, szűken is arat;
és aki bőven vet, bőven is arat.
Kiki a mint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy
kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.
Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden
kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek
lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek.
(2Kor 9,6-8)
2009. november 22.

HÁLAADÓNAP 2009.
DE:

10:00 imaáhítat - Pap Lajos
10:30 vasárnapi iskola - Fűr Béla
11:00 Hálaadónapi istentisztelet
kórus

Igehirdetés: Teljes öröm - 1János 1,1-4
A tisztelet után közös ebédet tartunk

Délután 3 körül istentisztelet
Igehirdetés: Szegénység vagy gazdagság - Péld 30,8
Közös énekeink: 3. Nagy Isten, mi dicsérünk / 62. Vedd számon
az áldást / 187. Ó, volna bár ezernyi nyelvem / 69. Évről évre
édesebb / 219. Áldásod gazdag folyóit / 272. Áldjad vígan az Urat
Délután vetített énekeket énekelünk.

Szeretettel köszöntöm a hálaadónapunkon a
gyülekezet minden egyes tagját, azok hozzátartozóit és kedves
vendégeinket. A nemzeti hálaadónapot megelőző vasárnapon
gyülekezetileg és egyénileg is megállunk az Úr előtt és oltárt
építünk: hálaoltárt. Szavainkkal, énekeinkkel, imádságainkkal,
cselekedeteinkkel (például a perselybe tett áldozatainkkal)
tiszteljük, dicsérjük, imádjuk a gondviselő Jóatyát és Jézus
Krisztust, aki az üdvösségünket megszerezte és a Szentlelket, aki
olyan alacsonyra hajolt, hogy szívünkben is ott lakik.
Délelőtt és délután is Isten igéje fog hangzani: hála ezért is Néki!
Énekelni, imádkozni és egyénileg bizonyságot tenni is Ő maga
segít nekünk. A tőle kapott javainkból visszaadni, az Ő oltárára
tenni vagy 10%-ot – erre is Ő tesz képessé bennünket. A magunk
erejéből ezt semmiképpen nem tudnánk megtenni. Az Úr
segítségével azonban rendszeresen is és a mai napon is hozunk
áldozatot. Ma azt is reméljük, hogy a közösen összegyűjtött pénz
értéke eléri majd a jövő évi imaház-biztosításunk összegét (2160
dollárt).
Hálát adunk az Úrnak azért is, mert imaházunkat is megőrizte
minden bajtól és kártól az elmúlt évben is. És otthonainkat is
megőrizte. Nem veszítette el közülünk senki a lakását – jóllehet a
környezetünkben olyan sokan úgy jártak. S ha több testvérünknek
nincs is munkája, reménységgel várjuk és hittel kérjük, hogy ezen a
téren is gondoskodjon felőlünk a mi Urunk.

Szeretettel gondolunk távol élő testvéreinkre is, s
örülünk annak, hogy ők is ezt teszik, imádságaikkal és
anyagilag is támogatnak bennünket (pl. Ákosék levelét a
hálaadónapi áldozattal éppen tegnap kaptuk meg).
Betegeinkért és idős testvéreinkért hálaadással
imádkozunk, s örömmel tapasztaljuk újra meg újra, hogy
„az Úr meghall imát”. Ma Drescher Lajos bácsit emelem ki a többiek
közül: hordozzuk őt imádságban egész héten át.
Gyermekeink is betegeskedtek az elmúlt hetekben, a flu-val. Remélem
felerősödtek és újra itt lehetnek velünk. Imádkozunk értük is.
Jakab testvérék megérkeztek Floridába és szeretettel köszöntik az egész
gyülekezetet.
Ma hálaadónapi közös ebédet tartunk, mindenkit szeretettel látunk a
lenti asztalok körül. A délutáni tiszteletet előrehozzuk 3 körülre.
The Bible tells us that we
should have the attitude of gratitude. In I Thessalonians 5:18 the
Bible says, “In everything give
thanks, for this is the will of God
in Christ Jesus concerning you.”
So, thanksgiving is to be not only
a day, but it is also to be an attitude of our hearts. One of the most
healthy, fulfilling things you can
ever do is to express your thanksgiving unto God. A thankful heart
is a happy heart. It is emotionally
and psycholog ically one of the
greatest things you can do to be a
thankful and a grateful person.

As we express our gratitude, we must never forget that the highest
appreciation is not to utter words, but to live by them.
John Fitzgerald Kennedy
Hálát adok Uram, az életért, Csak Rólad énekel hegy, völgy s a rét;
A napokat Te számolod, Uram, én mindenért hálát adok!
2. Hatalmad, Istenem, mindent fölér, Szavadra engednek tenger és szél,
Leborulnak a csillagok… Uram, én mindenért hálát adok!
3. Imádom, szent Atyám, dicső Neved! Te vagy a végtelen nagy szeretet,
Kegyelmed ma ingyen adod. Uram, én mindenért hálát adok!

