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• Vasárnapi iskola (10:00)
• Dicsõítõ énekek (11:10)
- Hálát adva áldja Istent (BGyÉ_51)
- Hálaadással lépem át az Úr kapuját
Az elsõ adventi gyertya
Veszpeller Ilona
- Rejts most el
- He Is Exalted

• Köszöntés, hirdetések
• - Szent az Isten
Ima
Gyülekezeti ének (EHH_31)
- Ama szép hon felé

HÁLA-CSOKOR
ifj. Balla Zsigmond
ifj. Szenohradszki János
Szin Jonathán (klarinétszóló)
Dénes Mátyás
Deák Éva
Szívbõl köszönöm, Uram (BGyÉ_154)
Bánk Nándor
Dr. Tamedly Erzsébet
Balla Dávid
Kórus: Fogadd el hálaénekem
Héthalmi Terike (szavalat)

Kórus - Ím, hálaoltár lángja gyúl (M. Praetorius)
Igeolvasás - ApCsel 27:32-36
Igehirdetés

A HÁLAADÁS, MINT
ÉTVÁGYGERJESZTÕ
Gyülekezeti ének, adakozás
- Nagy Istenem (BGyÉ_12)
Áldás
Szeretet-vendégség
Konyha-felelõs: Szenohradszki Emese
Kóruspróba (2:00)
Nõi - / Férfi kör (3:00)

Következõ alkalmaink...
szerda - Bibliaóra (19:00)
szombat - Youth Meeting (19:00)
jövõ vasárnap (dec. 7)
Vasárnapi iskola (10:00)
Worship Service, Úrvacsora (11:00)
Szeretet-vendégség
Konyha-felelõs: Novák Eszter
Kóruspróba (14:00)
Elõljárósági megbeszélés (15:00)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

Banás Mónika (Lajos és Ágnes leánya) és
Christopher Colonnier múlt szombaton kötött házasságot a Placentia Presbyterian Church-ben.
A hálaadásnapi oltár Veszpeller Ilona, az adventi
díszítés Szenohradszki Emese munkája. Köszönjük a
szolgálatukat.
Bíró Janka nõtestvér a floridai Palm Bay-bõl köszönti a testvériséget.
Imádkozzunk Deák Éváért; kedden mûtik.
Karácsonyi ünnepi vacsora - dec. 13
Christmas Musical - a Santa Clarita-i Baptista Gyülekezet
kórusa szolgál a gyülekezetünkben (du. 5)

Ára:
$30.00 + postaköltség
USÁ-ba: $2.87
Kanadába: $3.81
Európába és
Ausztráliába: $8.65)

Elkészült a
Szövetségünk centenáriumi ünnepségét
bemutató DVD-sorozat
(8 disc).
Megrendelhetõ a
chicagói gyülekezet
web-oldalán.

www.hungarianchicagobaptist.org
Novemberi ünnepeltek
Veszpeller László & Ilona (8), Kövesdi Imre (10),
Kerékgyártó Zoltán (13), Tagai István (17),
Sipos József & Irénke (18), Sipos Roland (22),
Halász Emilia (23), Halász Lilian (27)

2008. november 30
2212-11 8 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

(626) 289-77 746
http://www.zsoltaros.com

A karácsonyi vacsorát december 13-án, szombaton este rendezzük (5 óra).
Kérjük a testvéreket, hogy a bejáratnál elhelyezett jelentkezési íven
iratkozzanak fel, azt is jelezve, hogy hány vendéget hoznak.
Köszönjük. A Nõi Kör

REJTS MOST EL

A négy adventi vasárnap igei üzenete
Krisztus eljövetelére irányítja a figyelmünket. Messiásról szóló ótestamentumi
próféciák szolgálnak kiindulópontul, mert
az ószövetségi választott nép “adventi
készületlensége”, a betlehemi csoda és az
Úr földi szolgálata az “övéi között, akik
nem fogadták be,” az ígéretnek és a beteljesülésnek olyan viszonyát tárják elénk,
ami sokkal vigyázatosabb várakozásra
(Jel 22,12)
nevel minket.
Nagyon egyszerûen, azt tanulhatjuk Urunk
elsõ eljövetelén és az õt ért “fogadtatáson” okulva,
hogy Isten az igéretét akkor is valóra váltja, ha
annak nem várt következményei lesznek azok
között, akiket a kegyelmével készült meglátogatni.
Másszóval, a várakozásunkkal fogadjuk, vagy
éppen utasítjuk el a Krisztusban kínált jót. A jövõnk
most dõl el; következetesen azt tanítja a Biblia,
hogy az érkezõ Krisztus “kezében,” azaz
hatalmában VAN a jutalmazás, “...és megfizetek
mindenkinek a cselekedete szerint.”
E nagy esemény közeliségét mi sem illusztrálja
inkább, mint az idézett igeversben az emberi cselekedetek és az azokért járó “fizetség” közti szoros
kapcsolat.
Az Úr közel;
- szemmel tart téged is
- látja a cselekedeteidet
- õ jutalmazni készül
- mindenkinek találkozása lesz vele
- semmi nem tartja vissza, csak az, hogy
“hosszan tûr érettünk, mert nem akarja, hogy
egy is elvesszen”

“Íme, eljövök
hamar,
velem van az én
jutalmam,
és megfizetek
mindenkinek a
cselekedete
szerint”

Az “íme”, ez az evangéliumokban gyakori
mutatószó a hamarosan érkezõ Krisztusra irányítja
a figyelmünket: “Rá figyelj!”, “Várod, hogy
jöjjön?”
Az emberiség történetének a kezdetén, a bûneset
után, õsszüleink megpróbáltak elrejtõzni az érkezõ
Úr elõl. Hasonló, szégyen-tüntetõ próbálkozásokban ma sincs hiány. Némelyek inkább azt hiszik,
hogy nincs is Isten, csak hogy szégyenkezni ne
kelljen elõtte. Adventben a közeledõ Krisztus elé
indulunk; bûnbánatban, de reménykedve, mert elsõ
eljövetelében megismertük a szándékát és a
hatalmát. Megváltónk, Istenünk Õ.
Adjunk hálát
Krisztus eljövetelelének közelségéért!

IMÁDKOZZUNK...
testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
a Baráth házaspár, Deák Éva, Éltetõ Áron
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
•

Dénes Zita, Novák István és Erzsébet, Szin Jonathán

