
VASÁRNAP
2007, november 18.

Hálaadónap
DÉLELŐTT 10:00
Közösének:
Imaáhítat: Jel. 5: 11, 12.
Áhítatvezetők:  Gerstner Kornél és Kulcsár Tihamér

       Dicsőítsük a mennyei sereggel együtt a 
megöletett Bárányt!

Közösének:
Ima – Köszöntések.  
Gyermekek szolgálata:
Igeolvasás: Zsoltár 107: 1-31.
Énekkar:
Igehirdetés: Adjanak hálát az Úrnak
Igehirdető: Lukács János
Záróének:
Áldás
.......................Közös ebéd.......................................

DÉLUTÁN 3:00

Közös éneklés
Programvezető: Gerstner Kornél
Igehirdetés: Lukács 17: 11-19.

Egy a tízhez
Igehirdető: Lukács János

Novemberi ünnepeltjeink
Zágoni Rezső 3, Kis Timi 11, Lukács Anita 13, 
Lukács Péter 15.

Imádkozzunk...
Betegeinkért... Jeff, Edina férje.
Gyülekezetünk ifjúságáért...  
Lelkipásztorokért... Dr.  Pintér  Zoltán,  Novák 
József, Kulcsár Sándor, Dr. Herjeczki Géza. 
A gyülekezetünk egységéért...
Az utazókért... 
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Az igehirdetésekről készített hangfelvételek 

megrendelhetők hangkazettán és meghallgathatók 
az interneten.

http://www.hungarianchicagobaptist.org

  

 

Lelkipásztor: Lukács János
Telefonszám: 773-750-7682 
Email cím: lucos5@sbcglobal.net 
Blogcím: www.evezzamelyre.blogspot.com 

5757 W. Windsor Ave. 
Chicago IL 60656
hungarianchicagobaptist.org  

http://www.hungarianchicagobaptist.org/
http://www.evezzamelyre.blogspot.com/
http://www.hungarianchicagobaptist.org/


Rendszeres alkalmaink

Szerda este 7 órakor – Bibliaóra
Szombat este 7 órakor – Ifjúsági közösség

             
***

Vasárnap
10 órakor – Imaáhítat

11 órakor – Istentisztelet
délután 5 órakor – Istentisztelet

Eseménynaptár
Nov. 18 Hálaadó nap a gyülekezetben. 

Vendégünk Korry és Réka.

Nov. 22 Thanksgiving

Dec. 9 Adventi Koncert. Vendégünk lesz Mike 

József lelkipásztor.

Híreink
Sok szeretettel köszöntjük, először úgy, mint 
házaspárt itt Chicagóban Gerstner Kornélt és 
feleségét Rékát. Házaséletükre kívánunk sok-sok 
boldogságot!

Cseh István testvér feleségével és sógornőjével 
egy hetes Karib tengeri hajókirándulásra indulnak 
jövő vasárnap. Kívánunk nekik jó pihenést, 
kellemes kikapcsolódást.

Szabó István testvér és családja rokonoknál töltik 
a Thanksgivinget Tennessee-ben. Jövő vasárnap 
este érkeznek haza.

November 25-én, a délutáni istentisztelet 
keretében gyermekbemutatást tartunk. Madar 
Matthew Cristopher – ért, Noémi és John harmadik 
gyermekéért fogunk imádkozni.

A hálából

A hálából élünk, ha élünk.
Hála nélkül mi más az élet:
Szakadéknyi mély hiányérzet,
Mibe az ember beleszédül.

Füle Lajos

Az elég titka
Az elég több a soknál
A szépségből,
A tehetségből,
A sikerből,
A szeretetből,
Az élet édes ízeiből.

Sokan szeretnék ezt a többet,
Mert a sok - nem elég,
Mert a sok – kevés,
Mert az elég mértéke más,
És más a lényege.

Neked sokad van már,
De nincs még eleged.
Én ismerem az elég titkát
És elmondom neked:

Mid van, amit nem kaptál volna?
Milyen végtelen sokat kaptál!
S mindaz meg is sokszorozódna,
Ha érte szívből hálát adnál.
Tedd meg, ha teheted!

Akkor... kinyílik fölötted az ég,
Fény hull szívednek minden zegzugába,
És ez – elég.

Füle Lajos

Hálaadás napja - A 
"legamerikaibb" családi ünnep 

Csütörtökön lesz a Hálaadás Napja, más 
szóval Thanksgiving. A hagyomány 1621-ig 
nyúlik vissza. Az Angliából érkezett félszáz 
puritán telepes abban az évben a mai 
Massachussetts területén a wampanoag 
indián törzset vendégül látva adott hálát 
azért, hogy túlélte az első év viszontagságait 
az újvilágban. 

Az amerikai polgárháború idején Abraham 
Lincoln jelölte ki november utolsó csütörtökét a 
hálaadás napjává, ezt követően pedig a 
kongresszus nyilvánította hivatalos ünneppé.

Ez a hét végzetes a pulykák számára az 
Egyesült Államokban, ahol a családok mintegy 
97 százalékának asztalára pulykahús kerül. Az 
amerikaiak lelkiismeret-furdalását talán enyhíti, 
hogy a puritánok leszármazottainak nevében, a 
hagyományok alapján, Bush elnök már kedden 
ünnepélyes keretek között kegyelemben szokta 
részesíteni az amerikaiak "nemzeti pulykáját".

Miután a hálaadás napja minden amerikai 
tradicionális ünnepe, a vegetáriánusoknak is 
találtak megoldást. Számukra pulyka formájú 
"tofurkeyt", szójapulykát hoztak forgalomba.

A hálaadás a "legamerikaibb" családi ünnep. Az 
idén több mint 21 millió ember száll repülőgépre, 
hogy családi körben ünnepelhessen. Az utakon 
teljes a zsúfoltság, az autósokat még az 
elrugaszkodott benzinárak sem tartják vissza a 
hosszú vezetéstől. 

Kívánunk mindenkinek áldott 
családi együttléteket a 
Thanksgiving asztal körül!

Jelige 2007 -  “Szentek  legyetek , mert
Én Szent vagyok.”

1Péter 1: 16.
       


	Vasárnap

