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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola

- az ebédlõben (10:00-10:45)

• Gyülekezeti ének (BGyÉ_70)
“Buzgó szívvel”

• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent...”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_78)

“Ó, jöjjetek hívek”
• Szavalat - Héthalmi Terike
• Kórus: “Lejött a Messiás”
• Igeolvasás - Lk 2:1-20
• Kórus: “Díszkoronádat”
• Igehirdetés 

FEAR  NOT!
ISTEN  AJÁNDÉKA

• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_72)
“Hadd zengjen énekszó”

• Karácsonyi köszöntõ - Jánvári Gábor
• Zongoraszóló - Balla Dávid
• Karácsonyi színdarab
• Ajándékozás
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_71) 

“Ó, te üdvadó”
• Áldás 

- There will be no Gathering tonight -

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

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://zsoltaros.com

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

Lk 2:1-20

A  ma  elhangzott  igehirdetés
letölthetõ  az  internetrõl

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

CD-nn  megrendelhetõ  Kádár  Zoltán
testvérnél.

2005.12.18

FFeeaarr  nnoott!!  //  IIsstteenn  aajjáánnddéékkaaFFeeaarr  nnoott!!  //  IIsstteenn  aajjáánnddéékkaa
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Zsoltaros
Note
A Közösségi teremben lesz az áhítat, mert Eszti a gyerekekkel próbál az imaházban 9:30-tól

Zsoltaros
Note
Az énekkar felvonul

Zsoltaros
Note
Az énekkar levonul

Zsoltaros
Note
A fiatalok segítenek Esztinek a díszletet beállítani

Zsoltaros
Note
A keyboardon játszik. Be lesz állítva zongora hangra

Zsoltaros
Note
A vasárnapi iskola nevében, Szenohradszki testvér osztja ki az ajándékokat, először a gyülekezetnek, majd a színdarabban szereplő gyerekeknek (vásárlási utalványt kapnak a ToysRUs-ba). Az ajándékozás alatt Kádár testvér a szentegyházi gyerekek CD-jéről, a második énektől játszik. Amikor a mikrofonhoz megyek, akkor állítja le a zenét.



KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......

J ö v õ   v a s á r n a p   
- Istentisztelet, úrvacsora (11:00)

Testvéri  találkozó: (2006. jan. 29-én, du. 2:30)

• Dr. Beharka Pál testvér pénteken telefonált.
Tájékoztatott a repülõútról, hazaérkezésükrõl, és újra
köszönte a testvériség szeretetét, amivel
gyülekezetünk fogadta és közöttünk végzett szol-
gálatában is támogatta. 

• Távolból érkezett ünnepi köszöntések:
a melbourni gyülekezettõl (Ausztrália),
Járvás, Kövesdi, Máthé és Straub házaspár,
Dr Szakács Imre, Gyõri Kornél és Cseri Kálmán lp.
(Magyarország), az Oláh házaspár (Texas), Kulcsár Sándor
lp. (New York), Szabó István tv. (Chicago).
Dr Bácsi Sándor testvér (énekszövegeibõl sokat
találunk énekeskönyvünkben) a köszöntés mellett
elküldte új verseskötetét is (“Add tovább!” - pdf for-
mátumban), megengedve a terjesztését és használatát
is. Akik szeretnék letölteni (az Adobe Acrobat
keresõprogramja különösen is hasznossá teszi az
e-könyvet), annak szívesen elküldjük emailen.

• Ezen a héten is elmarad a szerdai Törekvõk köre és
a Bibliaóra. Szombaton, óév estéjén, este 8-tól
gyülekezünk. A Nobel-díjas magyar író, Kertész
Imre regényébõl készült “Sorstalanság” címû filmet
vetítjük, majd vacsorázunk, és bibliai vetélkedõ lesz.
Éjfél elõtt istentiszteletet tartunk. Újév napján, vasár-
nap, 11 órakor lesz istentisztelet és úrvacsora. A
vasárnapi iskola és a szeretetvendégség elmarad.

• Köszönjük a nõtestvérek példás szolgálatát!
Gyönyörûen feldíszített imaházban és közösségi
teremben ünnepelünk idén is. Énekkarunk a resedai
református egyháznál szolgált múlt vasárnap.
Jakabffy Zsolt lelkipásztor és a presbitérium köszöni
énekeseink és Héthalmi Terike testvérnõ
közremûködését a gyertyafényes karácsonyi isten-
tiszteleten.

• A 2006. évi Ökumenikus imahét (jan 26-22)
záróistentiszteletét az Elsõ Magyar Református
Egyháznál (Hawthorne) tartjuk, január 22-én,
du. 2:30-kor. 

Decemberi 
ünnepeltek:

“Mert a bûn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi
ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban,

a mi Urunkban”.(Róma 6,23)

Ebben a kijelentõ mondatban két alanyt és hoz-
zájuk tartozó két állítmányt találunk. Az elsõ pár ez:
“A bûn zsoldot fizet és zsoldja a halál”. Minden
életellenes hatásnak végsõ oka “a bûn”. Tág
meghatározás ez; benne értendõ az elkövetett rossz,
a bûntett, de az embert arra öszönzõ erõ, a kísértés,
és így a Kísértõ is. A bûn örök halállal fizet.

A második pár: “Isten ajándékot ad, s
kegyelmi ajándéka az örökélet”. Minden életadó
hatásnak végsõ oka az éltetõ, életet ajándékozó
Isten. A szövegkörnyezetbõl kitûnik, hogy Pál
apostol az ajándékozás eseményét és a bûn szol-
gálatában sínylõdõ ember állapotát állítja szembe
egymással. Nem hagy kétséget afelõl, hogy amíg az
ajándékot nem fogadja el az ember, addig a bûn
szolgaságában él. Karácsony üzenetének ez a
lényege: Isten ajándékának az elfogadásával vetünk
véget rabságunknak. Hogyan történhet meg ez a
csoda?

A csoda egyik fele, az isteni rész, már
kétezer éve megtörtént. Krisztus Jézusban kínálja
Isten az örök élet ajándékát. Elküldte ebbe a
rabvilágba, ahol a halál uralkodott addig, hogy
“világosságot lássunk”, reményünk legyen.
Tanítása, életpéldája, és a küldetését megkoronázó
váltsághalál a Sátán uralmát megtörte. Az Úr Jézus
körül a Mennyek Országának örömeit kezdték kós-
tolgatni az emberek. A csoda másik része egyéni
döntésünk függvénye. Hiszünk-e Istennek? Bízunk-
e Jézus Krisztusban? Elfogadjuk-e az ajándékot?

Adjunk  hálát  Istennek  a  Krisztusban  megjelent
kegyelmi  ajándékért!

•    a  betegekért
•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

Bajusz Imre, Cser Arnold, Herjeczki Dávid

IMÁDKOZZUNK...

... EGYMÁSÉRT!

HÍREINK

AA  NNAAPPKKEELLEETTII BBÖÖLLCCSSEEKK

Ama csillag után.

A holdsugaras hideg éjszakán,
Mint egy fehérlõ, csendes álom.
Úgy vonult el a komoly karaván.
És elõl ment a három.

A sziklás föld mogorván és kopáron
Feküdt el lábaik alatt.
Méltóságos sora a száz tevének
A harmaton halkan haladt.
És mintha fehér árnyak lengenének,
Úgy vonult végig a fehér sereg
A völgyön, ahol nem nõttek virágok,
S a városon, ahol az emberek
Nem virrasztottak és nem énekeltek.
S ahol nem látta õket senkisem.

És így suhant el csendesen
Életre éledt vágya Napkeletnek
Az ezredéves éjszakán.

Ama csillag után.

(Sík Sándor)

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 Ilona (23),

Deák Éva (30), ifj. Õri István (30) 


