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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola

felnõttek - az ebédlõben (10:00-10:45)
fiatalok - az imaházban (10:30-11:00)
gyermekek - a Kornya épületben (11:15)

• Dicsõítõ éneklés
• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent...”
• Ima 
•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_558)

“Úton vagyok, én testvérim”
•  Kórus (MAU_149)

“Szolgálj az Úrnak!”
•  Imaközösség
•  Zsoltáros hitvallás
•  “Ó, mily hû Barátunk Jézus”
•  Énekszóló - Szin Anna 
• Igeolvasás - Jel 21:1-7
• Kórus (F_26)

“Halld meg, ha hív az Úr”

• Igehirdetés
ÖRÖKSÉGÜNK

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_432)
“Teérted véremet adtam”

•  ÚRVACSORA 
•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_437)

“Áldott legyen a frigy”
• Áldás 

Szeretet-vendégség (12:45)

Énekóra (13:30)
Nõegylet / Férfikör (14:30)
The Gathering (18:00)

2212-118  S.  Fremont  Ave.
Alhambra,  CA  91803

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://zsoltaros.com

......mmiitt  iiss  hhaalllloottttaamm mmaa......??

Jel 21:1-7

A  ma  elhangzott  igehirdetés
letölthetõ  az  internetrõl

(http://www.zsoltaros.com).
Az  istentisztelet  teljes  hanganyaga

CD-nn  megrendelhetõ  Kádár  Zoltán
testvérnél.

2005.11.06
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“AKI ELVESZTI AZ ÉLETÉT
ÉNÉRTEM,  MEGTALÁLJA”



KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......

szerda -    Törekvõk köre (18:00)
-  Bibliaóra (19:00)

J ö v õ   v a s á r n a p   
- Vasárnapi iskola (10:00) 
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)
- Elõljárósági megbeszélés (14:30)
- The Gathering (18:00)

• Tegnap, a munkanapon a Bethánia szoba
fölötti tetõrészt javítottuk ki, és más fontos
munkákat is elvégeztünk (Bajusz Imre, Balla
Zsigmond, Kádár Zoltán, Novák István, Sallay
Károly, Dr. Szenohradszki János). Kádár Kati
és Novák Györgyi finom ebédet készített a
munkásoknak. Köszönjük!

• Dr. Oláh Sándor és Ilona testvérek Texasból
küldik üdvözletüket.

• A Járvás házaspár hazaérkezett, és szeretet-
tel köszönti a testvériséget, Budapestrõl.

• Ma délután (14:30) megtartjuk a múlt vasár-
nap elhalasztott nõegyleti és férfiköri gyûlést.
Az elõljáróság jövõ vasárnap délután tart
megbeszélést.

• A “The Glory of Christmas” dec. 8-i
elõadására kedvezményes áron ($18) jegyeket
vásárolunk (csütörtök, este 8:30). Akik
szeretnének rész venni ezen a programon a
Kristály Katedrálisban, beszéljenek még ma
ifj. Banás Lajos testvérrel!

• Hálaadás napi istentiszteletet a nemzeti
ünnep utáni vasárnap, november 27-én tar-
tunk.

• Az Alex Theater-ben (216 N Brand Blvd,
Glendale - 818.243.2539) jövõ vasárnap este
fellépõ Csárdás együttes (Magyarország)
programjáról a faliújságon elhelyezett hirdetés
ad tájékoztatót.

Novemberi 
ünnepeltek:

“És ezt mondta nekem: Megtörtént! Én vagyok
az Alfa és az Omega...”

- Jel 21,6

Kié lesz a végsõ szó? A világ történelmének
alkonyán, fontos tudnunk, hogy az Élet foly-

tatódik. Nem az út végéhez érkezünk, csupán bot-
ladozásainknak vet véget a Történelem Ura. Jézus
Krisztus második eljövetelével lezárul egy korszak,
amit a Jó és a Gonosz világméretû harca jellemzett.
Megvalósul milliók vágya, akik Megváltójuknak
engedelmeskedve azért könyörögtek és úgy szol-
gáltak, hogy az Atya akarata valósággá legyen a
földön is.

Az idézett igeszakasz János mennyei
látomásából azt a jövõ-képet vetíti elénk, amikor
mindez bekövetkezik. Jézus Krisztus mondja majd:
“Megtörtént!” Az Örök Ige mindig abszolút
igaszságot mond. A keresztfán kikiáltott
“Elvégeztetett”-tel áldozata örökérvényûségét
hirdette meg. Most az Örök Terv megvalósulását,
valójában, az Élet kiteljesedését hirdeti ki azok
fölött, akik belé vetett hittel éltek, az emberi
történelem valamelyik pontján - az Alfa és az
Omega között - szövetségre léptek vele.

Amit megígért, mind teljesíti. Akiket
elhívott, mindet megdicsõíti. A bûn uralmából
szabadságra vágyódók, és ezért Jézus Krisztusban
bízók,  mind az Atyja szentséges színe elé jutnak.
Ez az Üdvösség. Ez megtörténik.

Mit vársz a jövõtõl? Milyen céljaid van-
nak? Gondold csak meg: milyen fontos arra készül-
ni, amirõl biztosan tudjuk, hogy meg fog történni!
Jövõképünket is az az Isten alakítja, Aki a jelenben
Urunk? 

MAGASZTALJUK ISTENT A
CSODÁLATOS JÖVÕÉRT,  MELYET

ELKÉSZÍTETT  SZÁMUNKRA!

•    a  betegekért
Forrás Júlia, Sallay Lajos,                                    
özv. Szenohradszki Jánosné

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

Cser Arnold, a Dobos család,        
Szenohradszki János  

IMÁDKOZZUNK...

... EGYMÁSÉRT!

HÍREINK

Veszpeller L & I (8), Kövesdi Imre (10),

Kerékgyártó Zoltán (13), Szárnyasi L & E (15),

Tagai István (17), Sipos J & I (18), Sipos Roland (22),

Halász Emilia (23), Mezey L & K (25),

Mális Klári (26), Halász Lilian (27)

Ha kísértés fenyeget,
csak Jézusra nézz!
Ha szomorú a szíved,
csak Jézusra nézz!

Ha vész, vihar szorongat,
csak Jézusra nézz!
Ha árván járod utad,
csak Jézusra nézz!

Világ virágai közt
csak Jézusra nézz!
Hol tõrt vetnek örömök,
csak Jézusra nézz!

Ha a küzdelem nehéz,
Csak Jézusra nézz!
Vár az örök égi rész,
csak Jézusra nézz!

Ha közel végsõ órád,
csak Jézusra nézz!
Halál sötét völgyén át
csak Jézusra nézz!

És ha már itt szüntelen
ránézett szemed,
túl a harcon, éjjelen
Õt szemlélheted
színrõl-színre, Õt, a szent,
tündöklõ Napot,
s örök égi örömben
Õt csodáhatod.

((ffoorrdd..  TTúúrrmmeezzeeii  EErrzzsséébbeett

CSAK JÉZUSRA NÉZZ!


