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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
• Az elsõ adventi gyertya
•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_12)

“Nagy Istenem”
•  Szavalat: Mike Ilona
•  Kórus (MAU_161)

“Jer, dicsérjük Õt!”
•  Imaközösség
•  “Jézus, hû Megváltó”
•  Szavalat - Szin Anna
• Igeolvasás - Jónás 2,10
• Kórus (F_25)

“Fogadd el hálaénekem”
• Igehirdetés

MI  VAN A HÁLA  MÖGÖTT?

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_32)
“Köszönjük az Úrnak”

• 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......??

Jónás 2:10

A  ma  elhangzott  igehirdetés
letölthetõ  az  internetrõl

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

CD-nn  megrendelhetõ  Kádár  Zoltán
testvérnél.

2005.11.27

MMIIMMII VVAANNVVAANN AAAA HHÁÁLLAAHHÁÁLLAA
MMÖÖGGÖÖTTTT??MMÖÖGGÖÖTTTT??
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“Lett-e parancsodra reggel,
mióta élsz?” - Jób 38,12



KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......

szerdán - Törekvõk köre (18:00)
- Biblia óra (19:00)

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

• Szeretettel köszöntjük Herjeczki Dávid
testvért, a detroiti gyülekezet tagját, aki a
héten Kaliforniába költözött!

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

• A múlt hétvégén történt tragédiáról
mindnyájan értesültünk a napilapokból,
vagy a tévén. Kevesebben tudják viszont,
hogy Püsök Ferenc testvér munkatársának
a fiáról volt szó, akire edzés közben esett
rá a súlyzó. A héten eltemették.
Imádkozzunk a Brown családért, és a
nekik szolgálókért!  

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

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

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

San Fernando Völgyi Ref. Egyház

Novemberi 
ünnepeltek:

“Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyája-
tokért,... szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és

Atyánk színe elõtt hitbõl eredõ munkátokat,
szeretetbõl jövõ fáradozásotokat, és a mi Urunk
Jézus Krisztus felõl táplált reménységetek áll-

hatatosságát”. (1Thessz 1,2-3)

Szinte minden levelét így kezdte az apostol. Hálát adott
Istennek a lelki testvéreiért, de ezt nem titkolta elõttük
sem. Az imádságaiban folytonosan “emlegetett”
munkákat ugyanis munkások végezték, akiknek
hiterõre volt szükségük. A munka haladt, mert imádság-
gal is támogatták. Milyen örömmel olvashatták Pál
sorait is, aki hálát mondott Istennek értük, a szeretetbõl
fáradozókért!

Lehetséges másképpen viszonyulni azokhoz,
akik önzetlenül fáradoznak a mi közösségünkben?
Imádkozol értük? Hálás vagy értük? Vajon lehetséges
az, hogy valaki szeresse, sõt támogassa a gyülekezet
munkáját, de másként érezzen a munkások iránt?

Van kikért hálát adnunk nekünk is. Sokféle
munka folyik a közösségünkben; és vannak  munká-
saink, akik hétközben és vasárnap a javunkon fáradoz-
nak. Most értünk imádkozzunk és adjunk hálát az
Úrnak!

Azokhoz is van szava Pál apostolnak, akik a
munkában - akármilyen oknál fogva elfáradtak -, tán
letették azt. Csalódások, félreértések, még rosszakarat is
lehet oka egy ilyen megtorpanásnak, de fõleg az,
amikor a “Jézus Krisztus felõl táplált reménységünk”
meginog. Ez is elõfordulhat ám bárkivel, még az
“erõsekkel is”. Komolyan kell vennünk ezt a veszélyt,
mert a reménytelenség keserû ízével megterhelt “szol-
gálatnál” visszataszítóbb dolog aligha történhet hívõk
között. Segítsünk hát egymásnak - imádságos, jó szó-
val: köszönettel! Ezt “jól veszi” Isten, és jól esik nekünk
is. 

Adjunk  hálát  Istennek  egymásért!

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

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

Bajusz Imre, a Dobos család, 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)

Túrmezei Erzsébet:

MÉG A SZÍV IS KEVÉS

Ha  megszóla lok,   ha   beszé lek ,
sohase   hangozzanak
métseértõ,   mitse je lentõ,
mitsesegí tõ,   üres   szavak!
Legyen  ot t   a   sz ívem  a   szóban!
Egész   sz ívem!

De  még  a   sz ív   i s   kevés .
Krisztusom,  tégy  csodát   ve lem!
Szívemben  i s ,
szavamban  i s
Te  légy  je len!

S  akármit   teszek,   a   parányi   te t tek ,
mozdulatok  i s   á ldássá   lehetnek,
csak  semmit   ne   végezzek  sohasem
gépiesen!
Legyen  ot t   minden  te t tben  a   sz ívem!
Egész   sz ívem!

De  még  a   sz ív   i s   kevés .
Krisztusom,  tégy  csodát   ve lem!
Szívemben  i s ,
szavamban  i s
Te  légy  je len!


