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Vasárnapi iskola (10:00)
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- Tüzed, Uram, Jézus (EHH_723)
- Tégy, Uram, engem (EHH_715)
- Ne rettegj (EHH_556)

Hirdetések, köszöntések
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- Szent az Isten
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_457)
- Hajlékod, égi, nagy Felség
Imaközösség
Adjunk hálát Istennek
az elmúlt évért!
Gyülekezeti ének (BGyÉ_296)
- Emlékezz vissza az útra
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Igeolvasás - 1Móz 32,23-332
Gyülekezeti ének (BGyÉ_453)
- Mintha köztünk Jézus járna
Igehirdetés

Z

HAJNALHASADÁS

T

Gyülekezeti ének
- Hû Jézusom kezébe

(BGyÉ_336)

Áldás

E
Szeretetvendégség

T

dec. 29, hétfõ - Lelkész-találkozó (8:00)
dec. 31, szerda - Óév-esti program (9:00)
jan. 1, csütörtök - Újévi istentisztelet (2:00)
jan. 4, vasárnap - Vasárnapi iskola (10:00)
Istentisztelet, úrvacsora (11:00)
Igehirdetõ: Dr. Vass Gergely
aradi lelkipásztor
Szeretetvendégség
Egy tegnapi hír Magyarországról: “Szombat délben
bontották le az ország karácsonyfáját a Parlament
elõtt. A Fõvárosi Tûzoltóság munka-társai a bontást
követõen ledöntötték, majd feldarabolták a 18 méteres
fenyõt. Az így kapott 20 mázsa tûzifát a a Baptista
Szeretetszolgálat a Mi-niszterelnöki Hivatal jóvoltából
egy Budapest környéki kis településre szállítja, s egy
négy gyermekét egyedül nevelõ édesanyának
ajándékozza.”
Az Óév esti program 9 órakor kezdõdik. Együtt
vacsorázunk, majd vetítünk egy magyar filmet, és bibliai vetélkedõ is lesz. Az óévi istentisztelet éjjel 11:30kor kezdõdik. Az Új Év elsõ istentiszteletét csütörtökön, délután 2-kor tartjuk.
Kaphatók a Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet-ben
rendezett Héthalmi emlékhangversenyrõl készített CDk és DVD-k. Az irányár: $20.
Jövõ vasárnap Dr. Vass Gergely, aradi lelkipásztor
lesz a vendégünk.
Garai Ilonka néni tegnap játékokat hozott a gyerekeknek, és (az újévi palacsintához!) lekvárt a gyülekezetnek. Boldog Új Esztendõt kíván a testvériségnek.
Idõs nõtestvérünk ajándékát különösen is értékessé
teszi az, hogy busszal és gyalog jött át a városon.
Köszönjük.
Dr. Bártfai Ildikó nõtestvérünk (Magyarországról)
küldi köszöntését; örömmel tájékozódik rólunk a
Hirdetõt olvasva.

Decemberi ünnepeltek
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Következõ alkalmaink...

Nancy Tehrani (szül. Mális Nancy)
szombat este, 7:30-kor elhunyt.
Imádkozzunk a gyászoló férjért (Kay),
és a leányukért, Tináért!

Kövesdi Piroska (1), Baráth Erzsébet (1), Pap Csaba (4),
Püsök Ferenc (5), Õri István (7), Dénes M & Z (8), Sipos
József (8), Tóth Gábor (8), Szenohradszki Emese (15),
Miszti Vivian (16), Szárnyasi Eszter (19), Halász Dániel (20),
Sallay K & J (20), Baráth A & E (23), Dobos K & E (23),
Varga Ilona (23), Deák Éva (30), ifj. Õri István (30)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

“Jákób és az angyal tusakodása”
- Rembrandt

2008. d ecember 2 8
2212-11 8 S . F remont A ve.
Alhambra, C A 9 1803
Lelkipásztor:

Novák J ózsef
Telefonszám:

(626) 2 89-77 746
http://www.zsoltaros.com

C.S. Lewis megjegyzi a zsoltárokhoz írt magyarázatában, hogy a
zsoltárköltõk Isten-szeretete sokkal
kevesebb okra vezethetõ vissza, mint
a miénk.
Nem tudták, hogy örökké tartó
öröm vár rájuk, és honnan sejthették
volna, hogy a halálba megy majd
Isten az üdvözítésükért? Mégis,
olyan vágyódás volt bennük az Úr
jelenlétének megtapasztalásáért, amilyent a keresztyének között is ritkán
találunk.
A 63. zsoltár szerzõje egy a sivatagi körülmények közé üldözött király
és apa, aki a kisgyermek repdesõ
örömével mosolyog a föléje hajló
(Zsolt 63:7-9)
isteni jelenlétre, mert a menekülése a
veszélyek elõl a Mindenhetó Isten
oltalmába vezette. Kopár, élettelen sivatag veszi körül, de
a lelkülete nem sivatagi - írta Spurgeon. A kérdés nem az,
hogy bárhol valóságként megtapasztalható élmény az
Isten oltalmazó jelenléte, vagy pedig a hitünk ügyeskedése a reménykedésünk csupán? Magunktól mi nem tudunk így hinni, és így dicsõíteni. Ehhez ott kell lenni a
“szárny árnyékában.” Azt kérdezi tõlünk az ige, hogy mi
megnyugodtunk-e Istennél, ránézünk-e a bajainkból,
szeretnénk és készek vagyunk-e magasztalni Õt félelmek, panaszkodás és önsajnálat helyett? Halljuk
Dávidot, aki Istenre figyel, elmélkedik, ujjong, ragaszkodik; úgy énekel mintha csak a díszes templomi istentiszteleten lenne most is (pedig menekültként hagyta
maga mögött a fõvárost; és a fia üldözi)?
Mögöttünk van egy év, minden terhével és
minden örömével. Mi többet tudunk Isten szeretetérõl
Dávidnál is, és aligha jártunk olyan mélységeinél az életnek, mint õ. E zsoltárt olvasva, most válaszoljunk csendben, becsületesen három egyszerû, de nagyon fontos
kérdésre!
Szereted az Urat?
Mennyire?
Hogyan?

“Fekvõhelyemen is
rád gondolok,
minden õrváltáskor
rólad elmélkedem.
Mert te voltál a
segítségem,
szárnyad
árnyékában
ujjongok.
Ragaszkodik
hozzád lelkem,
jobboddal
támogatsz engem.”

IMÁDKOZZUNK...
•

testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
a Baráth házaspár, Bencsó Ilona (Ózd), Éltetõ Áron,
Forrás Júlia, Gyõri Kornélné (M.o.) Héthalmi Terike,
Kenessey Katalin

• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért

a Balla család, Dobos Sándor, a Herjeczki házaspár,
Novák Györgyi és Eszter, Szûcs Ágnes

