• 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)
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Dicsõítõ éneklés
Köszöntések, hirdetések
“ Szent az Isten, szent, szent...”
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_54)
“Fel, lelkem”
• A harmadik adventi gyertya
• Kórus: “Várjad Urad!” (EK_84)
• Imaközösség
Advent Prayer
“Légy csöndben” (BGyÉ_201)
• Beharka Pál testvér szolgálata
• Igeolvasás - Zsolt 95:1-8a
• Kórus: “Jézus csodás kegyelme” (F_31)
• Igehirdetés
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EGYÜTT - ISTEN ELÕTT

T

• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_60)
“Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel”
• Áldás
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Szeretet-vendégség (12:45)
Énekóra (13:30)
The Gathering (18:00)

ma...?

2005.12.11

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

Zsolt 95:1-8a

Együtt - Isten elõtt

“...hajoljunk meg, essünk térdre
alkotónk, az Úr elõtt!
Mert õ a mi Istenünk,
mi pedig legelõjének népe,
kezében levõ nyáj vagyunk.”
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
A ma elhangzott igehirdetés
letölthetõ az internetrõl
(http://www.zsoltaros.com).
Az istentisztelet teljes hanganyaga
CD-n
n megrendelhetõ Kádár Zoltán
testvérnél.

Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

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

2005. december 11
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...mit is hallottam

Következõ alkalmaink...
megbeszélés szerint - Kórus-próba
szombaton
-Orgonaavatás,ünnepi
istentisztelet (du. 4)
Jövõ vasárnap
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)
- Gyertyafényes, karácsonyi istentisztelet
a resedai ref. egyháznál (du. 4)
- The Gathering (18:00)

IMÁDKOZZUNK...

HÍREINK
• Szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket
Magyarországról: a Beharka házaspárt és Pap
Szabolcs testvért!
Dear Parents! I would like to ask you that the Sunday
School children stay an extra hour after church starting
this Sunday. Christmas is getting nearer and we need to
prepare for our Christmas Program. An additional
practice will be held after the organ recital on the 17th.
Please make an effort to be present at all rehersals.
Thank you, Eszti
• Dimény Eszter és Forrás Júlia testvérek új
címe:
6705 Ladenta Norte
Austin, TX 78731
• Ezen a héten is elmarad a szerdai Törekvõk
köre és a Bibliaóra. Az énekkar hétközi
gyakorlásra megbeszélés szerinti idõben lesz.

HA CSENDBEN LENNÉL
Ha csendben lennél...Lenne rá okod,
tán felfigyelnél, mint a pásztorok.
Õk hallottak és láttak, mert lehet
az éjszakában angyaléneket
hallani, csak a lélek csendje kell
hozzá, mikor nem ember énekel,
mikor felülrõl jön az üzenet,
mikor VALAKI nyitja füledet,
s az Ég, s Föld, a LÉLEK, az anyag
beszélni kezd mind, vagy visszhangot ad.
Ha csenben lennél, szinte hallanád
a molekulák termikus zaját,
sõt hallanál - a földi zaj helyett égi Igét és angyaléneket,
szívig elérõt és csodálatost,
s véget nem érõ ünnep jönne most!

(Füle Lajos)

• A közelgõ ünnepekre készülve új címlista 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

Decemberi
ünnepeltek:

“Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr
eljöveteléig. Íme, a földmûvelõ várja a föld drága
gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és
késõi esõt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és
erõsítsétek meg a szíveteket, mert az Úr
eljövetele közel van.”
(Jakab 5,7-8

A földmûvelõ türelmes, mert belátja, hogy
- miután elvégezte a szükséges munkát - hatáskörén kívül
esõ törvényszerûségek szerint alakul a vetemény jövõje.
Várja az esõt, már hogy ne várná, de nem topog a föld
szélén türelmetlenségében. Míg vár, más, abban az idõben
esedékes munkát végez. Imádkozik az esõért, mert az
idõjárás változásai mögött is a Gondviselõ Istent látja, sõt
még énekel is róla, mert a tapasztalatai is bizakodni tanították; minden tevékenysége a jövõképérõl árulkodik. Ha
idegesen kapkodni látnánk, joggal gondolnánk, hogy
mulasztásai, talán korábbi hanyagsága várható
következményeit igyekszik eltüntetni. Az érdektelenség is
beszédes jel; azt mutatja, hogy a gazda reménytvesztett,
már nem néz elõre. Lehet, hogy nem mer elõre nézni...
A hívõ Ura érkezését várja. Akár nehéz
helyzeteinkben, akár üdvösségünk megjelenítéséhez
“számítunk rá”, várakozásunkat a hatáskörünkbe tartozó
feladatok elvégzésével kell megélnünk. Legyen mai
“magvetésünk” az önvizsgálat, azután a hálás visszatekintés azokra a megtapasztalásainkra, melyekben Istenünk
gondoskodását és bölcs szeretetét élvezhettük. Ma ránk
váró feladatainkat se napoljuk holnapra, ha valóban várjuk az Urat! Ugye, emlékszünk, mit mondott? “Boldog az
a szolga, akit munkában talál az ura, amikor megérkezik”.
Adjunk hálát, hogy az Úr eljövetele közel
van, és imádkozzunk azért, hogy türelmesek legyünk a várásban!

... EGYMÁ
SÉ

RT!

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), Halász Dániel (20), Sallay K & J (20),
Baráth A & E (23), Dobos K & E (23), Varga Károly (23),
Deák Éva (30), ifj. Õri István (30)

• a betegekért
Joshua Balogh, Forrás Júlia, Sallay Lajos,
Sramkó Károly, özv. Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Cser Arnold, a Dobos házaspár, a Molnár házaspár,
a Szenohradszki házaspár

