Következõ alkalmaink...
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• Vasárnapi iskola (10:00-11 0:45)
• Köszöntés, hirdetések (11:15)

szerda - Törekvõk köre (18:00)
Bibliaóra (19:00)
szombat - Karácsonyi vacsora (17:00)

• Dicsõítõ énekek, buzdítás

Advent3.vasárnapja (dec. 16)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
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- Eljön az Úr nagyon hamar (EHH_168)
A gyertyatartók - Jel 1,12-20
A második adventi gyertya - Novák Sebestyén
- Mi várjuk az Úr Jézust (EHH_527)

- Szent az Isten, szent, szent
Ima
Gyülekezeti ének
- Jézus, Te drága (BGyÉ_68)
Imaközösség
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Könyörögjünk bölcsességért, hogy
senki félre ne vezethessen az Úr napjával
kapcsolatban!
Énekszolgálat - Szerényi Márta
Szavalat - Szin Anna

Kórus: Jézus hív téged
Igeolvasás - Lukács 12,35-440
Kórus: Jézus eljön
Igehirdetés
KÉSZENLÉT
Gyülekezeti ének, adakozás
- Eljõ az Úr, halleluja (BGyÉ_542)
Áldás

Szeretet-vendégség
Énekóra

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

Köszönjük a Molnár házaspár meghívását
tegnap estére a karácsonyi koncertre, majd a
szép alhambrai otthonukban rendezett vacsorára. Úgy az imaháznál, mint a vacsoránál megismerkedtünk más magyarokkal is.
Gyülekezetünkbõl egy tizenegy fõs csoport
fogadta el Evangeline és Andor testvérek
meghívását.
Imádkozzunk a gyászoló Balla családért!
A múlt hétvégén még együtt lehetett
Zsigmond testvér súlyosan beteg nagyapjával, akit pénteken kora délután magához
emelt az Úr. Balla Zsigmond testvér (88) a
perecsenyi gyülekezet tagja volt; ma van a
temetése.
Szombaton délután 5 órára ünnepi vacsorára hívja a testvériséget a Nõi Kör. Akik
még nem jelezték Szerényi Márta
nõtestvérnél a részvételi szándékukat, és a
vendégek számát, akiket meghívtak, kérjük,
a mai nap során tegyék meg. A bejáratnál
levõ asztalnál is fel lehet iratkozni.
Szeretettel köszöntjük a Bákai házaspárt
Perecsenybõl, és a Kövesdi házaspárt
Budapestrõl. Örülünk, hogy velünk töltik az
ünnepeket és a következõ néhány hónapot.

A Budapest, Wesselényi utcai
baptista gyülekezet kápolnája
120 évvel ezelõtt lett rendeltetésének átadva.
Tegnap és ma ünnepi istentiszteleteken emlékeznek
meg az elsõ magyarországi baptista
gyülekezet történelmérõl.

.
Advent 2
ja
vasárnap

2007. december 9
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803

Decemberi ünnepeltek
Baráth Erzsébet (1), Kövesdi Piroska (1), Pap Csaba (4),
Püsök Ferenc (5), Õri István (6), Sipos József (8),
Tóth Gábor (8), Kádár Zoltán (15),
Szenohradszki Emese (15), Miszti Vivian (16),
Szárnyasi Eszter (19), Halász Dániel (20),
Sallay K & J (20), Dobos K & E (23), Baráth A & E (23),
Varga Ilona (23), Deák Éva (30), Õri István, jr. (30)

Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

(626) 289-77746
http://www.zsoltaros.com

ELJÖN AZ ÚR NAGYON HAMAR

Krisztus viszszajövetelének a várása,
az arra való
készülõdés
rendkívül
fontos része a
mi hitünknek. A várakozásban,
bárminémû legyen is az, megmérettetik az ember türelme és
józansága - ezért is nem
szeretünk várni. Bár nem
mindig ugyanolyan intenzitással, de a Gyülekezet kétezer
éves történelmében is folyamatosan jelen voltak a világvége
értelmezésével kapcsolatos
túlkapások, melyekre már az
(2Thessz 2,1-2)
apostoli levelekben is találunk
utalást.
Az idõ múlása azt hozta - figyelte meg Pál apostol - hogy a gyülekezet kezdeti józansága ebben a kérdésben megingott. A figyelmeztetése két
gondolat-pilléren áll, melyekrõl nekünk sem szabad
megfeledkeznünk, hiszen bennünket is megzavarnak azok a
hatások (a félelmeinkkel manipuláló tévtanítások), amelyek
hitelõdeink egészséges látását kikezdték.
A jövõ következõ nagy eseménye ”a mi Urunk Jézus
Krisztus eljövetele” lesz. Ez az elsõ ”pillér”. Csak az
várhatja készen õt, aki Urának és Megváltójának ismeri
Jézus Krisztust. Az Úr Jézussal való kapcsolatteremtés,
engedelmes követése és a krisztusi élet, ezek már a jelenben kínált lehetõségek. Hogyan várhat rá az, aki nem az
övé? Miért várná az, aki nem is ismeri?
Eljövetelére készülve, ”hozzá gyülekezünk” - folytatja az
apostol. Egyházszakadásokat, rengeteg békétlenséget okoztak már elméletek, melyek mentén a hívõk megítélték egymást, és még olyanra is volt példa, hogy egészen botrányos
módon elszigetelõdtek a világtól. A helyes várakozást megalapozó másik fontos igazság az, hogy Jézus Krisztus közeledtén megindul egy sajátos folyamat, a ”hozzá gyülekezés” folyamata. Mint ahogyan a mágnes a vasszemcséket
”megragadja”, Urunk vonzásában mi is kiragadtatunk egy
közegbõl, de ugyanakkor közelebb kerülünk egymáshoz, és
ami a lényeg, õhozzá. A hatáskörében megtapasztalható
erõk folyamatosan fokozódó intenzitása eredményezi majd
azt, hogy bár a hit és a szeretet megfogyatkozik, mégis
lesznek, akik krisztusi élettel várnak az Érkezõre.
Hogyan várjam Õt? Úgy, hogy megváltottjaként, mint
engedelmes tanítványa élek. Akarom és engedem, hogy
tartson a hozzá gyülekezõk között; Isten népe az új családom. A testvéri közösségben erõsödve és azt erõsítve
figyelek az örök jövõ kibontakozására Jézus Krisztus újra
eljövetelében.

”Ami pedig a mi
Urunk Jézus
Krisztus eljövetelét
és a hozzá való
gyülekezésünket
illeti, arra kérünk
titeket, testvéreim,
hogy ne veszítsétek
el egyhamar józanságotokat...”

Könyörögjünk bölcsességért, hogy senki félre ne
vezethessen az Úr napjával kapcsolatos kérdésekben!

IMÁDKOZZUNK...
testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Halász Mihály
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Dobos Sándor, Lungui Sándor, Mike József,
ifj. Szenohraszki János, Szûcs Ági
•

