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MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Mikó Tibor
10:30 vasárnapi iskola - Kovács József
11:00 istentisztelet

Kórus
Igehirdetés: Jézus újra visszajön - Máté 24:1-13, 21-27

DU: 6:00 ADVENTI ZENEI ÜNNEPÉLY
Igehirdetés: Az evangélium hirdettetik világszerte - Mt 24:14

Közös énekeink: 22. Föl testvérem, harcra készen / 25. Hová

mentek vándor társak oly sietve? / 27. Istennek népe készen légy!

Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK
Amikor e sorokat írom - szombat éjszaka - rossz híreket hallok a

holnapi idõjárásra vonatkozólag. Egyenlõre még nem nagy a hó, de elég
sok várható.

Szeretettel köszöntöm azokat, akik eljöttek ma délelõtt az imaházba és
szeretettel köszöntöm a délutáni zenei ünnepélyünkre érkezett
testvéreket, vendégeket. Örülünk, hogy velünk töltik ezt az adventi,
zenés, énekes estét. Az Úr megáldja rá figyelõ gyermekeit.

A héten tanúi voltunk annak, hogy az Úr valami különös módon
összehangolta 3 repülõ érkezését. Nem is tudom, hogy miért. 3
különbözõ napról tudtam korábban, aztán kettõrõl, végül kiderült, hogy
csütörtökön érkezik, mégpedig fél 2-kor Anikó édesanyja, Szávó Berta
tv-nõ Erdélybõl, Bancsov Barna felesége, Ildikó Magyarországról és
Mikó Mónika a távolkeletrõl. A három gép majdnem egyszerre szállt le
Detroitba, s örömmel fogadhattuk õket.

Szeretettel köszöntjük Bencze Ákost abból az alkalomból, hogy a
héten megkapta diplomáját - Bachelor of Science - a Wayne State Uni-
versity-tõl. Gratulálunk és az Úr áldását és segítségét kérjük élete
következõ szakaszára.

December 23-án Délelõtt Advent 4, délután Karácsony.
Karácsony napján délelõtt 11-kor és délután 6-kor Karácsonyi

ünnepély.
Karácsony másnapján, szerda este 7-kor karácsonyi istentisztelet
Óév estéjén (hétfõn) 5-kor kezdünk – tisztelet, szeretetven-

dégség, játék.
Újév napján pedig délután 6-kor tartjuk az újévi istentiszteletet.

ADVENTI ZENEI ÖNNEPLY
SORRENDJE

Közö éneklés, vetített énekek
Kezdõ imádság / köszöntés
Zenekar:
5. Nagy Istenem
236. Jesus is calling
adventi versek – Sinn Judit és Kovács Irén
kórus:
84. Várjad ó én lelkem
vers – Für Anikó
166. Térj be hozzám Uram!
Mikó Mónika missziós beszámolója
Zenekar
228. Softly and tenderly
287. I surrender all
Mikó Mónika beszámolója ázsiai ótjáról (2)
Kórus:
Ó, te üdv adó
Mary has a baby boy
Perselyezõ ének
Igehirdetés
Zenekar
163. Angels from the realm of high
172. Örvendj világ
Záró imádság


