3 születésnapost
köszöntöttünk múlt
vasárnap: Herjeczki Éva,
Szávó Berta és Pap Jolán
testvéreket.

Elõszõr találkoztunk
Bancsov Barna feleségével: Ildikóval és
Herjeczki Dávid feleségével:
Annával.
Karácsonykor
köszöntöttük õket.
A karácsony délelõtti istentisztelet után készült csoportkép.

Emlékezz vissza az útra, és Megtartódat áldd!
Bármilyen sok volt a próba, az mind javadra vált,
Kõszikla hûs vizet ontott, s a völgyben manna várt,
Bárhogy is tombolt az orkán, Õ hû karjába zárt.
Szóljon az ének az Útról, mert gazdag kézzel áld!
Zengjen a hangod a múltról, Õ mindig véled járt.
Bár vadul támad a Sátán, de rajtad már nem gyõz.
Támogat, õriz a Krisztus, a gyõztes égi Hõs.
Úgy szeret, úgy nevel téged, mint atya gyermekét.
Gondosan ápol és gyógyít, és szent kegyelme véd,
Hûséged jó kötelékét ne tépje semmi szét!
Szolgáld õt hûen a sírig, és áldjad nagy kegyét!
Gerzsenyi Sándor (A Hit Hangjai 171)

Ma, ha az Õ szavát halljátok,
meg ne keményítsétek a ti
szíveiteket... (Zsid 3:7-8)

2007. december 30 - január 1

ÉVVÉGI ÉS ÚJÉVI ISTENTISZTELETEINK
SORRENDJE
Vasárnap délelõtt: 10:00 imaáhítat - Kovács József
10:30 vasárnapi iskola - Fûr Béla
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Hogyan válaszolsz az Úrnak? 2móz 19:1-20+
20:18-20, Jn 1:9-14, Zsid 1:1-3+2:1-4, Rm 10:13-17
Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Neveden hívtalak! - Ézs 45:1-7
Közös énekeink: 26. Istenünk jelen van / 121. Hirdessétek
hangos szóval / 289. Fénykedjél ottan, ahol vagy
Délután vetített énekeket énekelünk

Hétfõ, óév napja, este 5:00
Óévi szolgálatok
Igehirdetés: Emlékezetes napok - 5 Móz 4:9-10
Szeretetvendégség, tombola
Közös játék - ping-pong, football, airhocky, bibliaverseny

Kedd, Újév napja, este 6:00
Újévi istentisztelet
Újévi szolgálatok, kórus, zenekar
Igehirdetés: Újévi kívánság - 1Kir 8:57-61
Közös énekeink: 41. Ó, míly hû barátunk Jézus / Emlékezz
vissza az útra! / 31. Ó, ne menj elõlem Jézus / Hûséged végtelen /
51. Ne rettegj, bármi súly téged, Isten gondol reád / 250. Vezess
minket / 20. Nagyon szeret engem Jézus

Áldott újesztendõt kíván a gyülekezet minden
tagjának és látogatóinknak a lelkipásztor,
Herjeczki Géza

GYÜLEKEZETI HÍREK
Szép karácsonyunk volt. Közösen (négy alkalommal lehettünk
együtt) és a családban is. Mi például annak is nagyon örültünk,
hogy gyermekeink eljöttek és együtt lehetett újra a család néhány
napig. Anna most járt elõször Detroitban és a gyülekezetünkben.
Jól érezte magát a testvérek között.
De nem csak szépen, áldásosan is telt. Hallottunk egy-egy igei
üzenetet, újat, elõször, vagy a régit újra, meg újra. Az Úr folyamatosan táplál bennünket lelkileg is.
A héten nem csak vissza utaztak a vendégek, hanem Mikó Tibor
és Ildikó elutazott, hogy Tibike házánál segítkezzenek Neshvilleben. Ott lesznek 2 hétig. Szeretettel várjuk vissza õket.
Szombaton megérkezett az ÁHÍTAT 2008. Köszönjük
testvéremnek, Ildikónak, hogy elküldte és idejében meg is érkezett,
lassú postával is. Aki szeretne venni belõle, a hátsó asztalnál
megtalálja. (Szilágyi Éva gyûjti az árát.) A Múlt Jelen Jövõ
naptárból is kaptam egyet. Megrendeléseket veszünk fel rá.
Szóljatok, vagy íratkozzatok fel. Ára – a postától függõen kb. 12
dollár lesz.)
Az új revideált Károli (újszövetség) is megjött (csak egy
példány). Akit érdekel, azt is megrendelhetjük. 2500 forint darabja
+ posta.
A Samaritánus programunkra összegyûlt pénzt holnap küldjük
rendeltetési helyére:
1. A jugoszláviai mozgássérült gyerekeknek,
2. A kárpátaljai Beregszászi imaház rendbehozására,
3. A Makeni (Sierrea Leone-i) imaház építésére.
Ma még elfogadunk rá adakozást.

DECEMBER

JANUÁR

Lassan vége az évnek,
Lassan te is megérted:
éveid egyszer véget
érnek. Hajtsd meg hát térded
az elõtt, ki e létnek
határt vetett, s megérzed:
csodálatos az élet!

Ím újat kezdhetünk megint!
Csodálatos az élet.
De szent Igéd szava szerint
Urunk a te beszéded
marad csak változatlanul.
Ég s föld elmúlik végleg.
S mi újat kezdhetünk megint.
Herjeczki Géza (1977)

