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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_319)

“Lelkem kíván téged”
•  Bizonyságtétel: Mális Klári
•  Kórus (F_22)

“Jézus, Uram, ki úgy szeret”
•  Imaközösség
•  “Egy az óhajom”
•  Duett - Ági és Györgyi
• Igeolvasás - János 16:24-33
• Kórus (F_20)

“Testvérek, menjünk bátran”
• Igehirdetés

BÍZZATOK!

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_373)
“Békét, édes békét”

• Áldás 

Szeretet-vendégség (12:45)

Énekóra (13:30)
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......??

Ján 16:24-33

A  ma  elhangzott  igehirdetés
letölthetõ  az  internetrõl

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

CD-nn  megrendelhetõ  Kádár  Zoltán
testvérnél.

2005.11.20

BBÍÍZZZZAATTOOKK!!BBÍÍZZZZAATTOOKK!!
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KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......

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

• A csütörtöki ünnepre való tekintettel szerdán
este a Bibliaóra és a Törekvõk köre elmarad.
Áldott ünneplést kívánunk!

• A Szerbiai Magyar Baptista Szövetség
imaházat készül vásárolni Kossuthfalván.
Akik erre a célra szeretnének adakozni, a
csekkre, vagy a borítékra írják rá:
“Kossuthfalva”!

• Hétfõn, 35 éves korában elhunyt John
Farkas, kedves barátunk (a néhai Marsall
Juliska néni unokája). Elõbb Gray Davis kor-
mányzó úr sakramentoi irodájában, majd az
alkormányzó los angelesi titkáraként dolgo-
zott. Több hivatalos ügy elintézésében is
készséggel segített gyülekezetünk tagjainak.
Legutóbb Lidia testvérnõ születésnapi ünnep-
ségén találkoztunk. Imádkozzunk gyászoló
özvegyéért, Abbyért, édesapjáért Danért, és a
kiterjedt családért!  

• A közelgõ ünnepekre készülve új címlista áll
a testvériség rendelkezésére; nyomtatva (a
bejárati asztalnál), és .xml formátumban (akik
emailen kérik).

Hálaadás napi istentiszteletet
nov. 27

Orgona-avatás
dec. 17, szombat (16:00)

Gyertyafényes karácsonyi istentisztelet
dec. 18, vasárnap (16:00)

San Fernando Völgyi Ref. Egyház

Novemberi 
ünnepeltek:

“Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy
többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek

hiábavaló gondolkodásuk szerint.” (Ef 4,17)

Pál apostol tanúja lett az evangélium gyõzelmének
olyanok életében, akiket addig gátlástalan nyereségvágy,
eltompult erkölcsi érzék, az isteni élettõl való elidegenedés és
elsötétedett gondolkodás jellemzett (18-19 vv.).
A “pogányok apostola” nem szeretetlenségbõl, vagy lenézõ-
leg vélekedett így embertársairól. Segítségükre sietõ tárgyi-
lagossággal írt róluk. Ismerte õket, hiszen közéjük vitte a
Megváltó Úr Jézusról szóló evangéliumot. 

Amit õ “hiábavaló gondolkodásnak” tartott már 2000
éve, azt az emberek milliói máig is ünneplik. Életre
termettnek tartják a nyerészkedõt, és szabadnak az
erkölcstelent.

Hallják-e tõlünk is, hogy ez nem lehet a cél?
Tanúskodunk-e arról, hogy az ilyen életbõl meg lehet
szabadulni? Megtörtént-e bennünk ez a nagy változás?

“Jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt”, és “újjá
kell születnetek” - mondta az Úr. Õ éppen azért lett emberré
és végezte el a megváltás munkáját, hogy megtörténhessen
bármelyikünkben is ez az óriási változás. Az újjászületés
csodája “megvalósul Jézusban” - folytatta Pál (21.v.).

A megtérést nem szabad csupán “vallásos
élménynek” tartani. A hívõ embert mássá teszi Krisztus, és
ezért másként él; nem úgy, mint a pogány. “Bizony, elég volt
abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint
kicsapongásokban, kívánságokban, részegségekben, dorbé-
zolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálvány-
imádásokban éltetek. Azért haragusznak rátok, sõt káro-
molják Istent, mert mert nem rohantok velük együtt a
kicsapongásnak ugyanabba a posványába” (1Péter 4,3-4).

Imádkozzunk  azért,  hogy  hétköznap-
jainkban  soha  ne  veszítsük  szem  elõl  az

igei  mércét!

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

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

Bajusz Imre, Balla Zsigmond, a Dobos család,
Herjeczki Dávid, Szerényi Márta

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)

Szent-Gály Kata:

A  kegyelem  pillanata

Isten  á tmegy  a   v i lágon
akkor  is,  ha  nincs  Karácsony.

Néha  megáll  -  csend  a  csendben  -
hogy  sorsára  fölszenteljen

szántóföldet :   l egyen  bátrabb,
mikor   a   nagy  ekék  járnak,

tengervizet:  hamar  forrjon
benne  össze  a  hajónyom,

kismadarat,  hogy  a  szárnya
készüljön  a  magasságra,

hogy  a  kõ,  mit  összezúztak,
útja  legyen  taposóknak,  -

csendesülj  le,  hogy  megértsed,
mire  szentelt  az  Úr  téged.


