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• Gyülekezeti ének (BGyÉ_535)
“”Áldjuk Istent az új évért”

• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent...”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_534)

“Jelszavunk: Immánuel”
• Imaközösség
• Kórus: “Mindeddig segített nékünk az Úr”
• Igeolvasás - Jelenések 22:20-21
• Kórus: “Mégegyszer hív az Úr”
• Igehirdetés 

AZ  UTOLSÓ  SZÓ

• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_257)
“Hûséged végtelen”

• ÚRVACSORA
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_437) 

“Áldott legyen a frigy”
• 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

A  ma  elhangzott  igehirdetés
letölthetõ  az  internetrõl

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

CD-nn  megrendelhetõ  Kádár  Zoltán
testvérnél.

1.V  Ézs  26,1-113
Az igaz ember útja

2.H  2Móz  1,1-222
Félni kezdtek Izrael fiaitól

3.K  2Móz  2,1-225
Ki tett téged elöljáróvá közöttünk?

4.Sz 2Móz  3,1-222
Most azért menj!

5.Cs 2Móz  4,1-331
Én leszek a te száddal

6.P   2Móz  5,1-223
Uram, miért engeded?

7.Sz  2Móz  6,1-330
Hogyan hallgatna rám?

8.V    2Móz  5,22-223;  6,1-113
A Szabadító Isten

1.V  Fil  3,12-114
Teljes igyekezettel az életpályán

2.H  Ézs  40,29-331
Futnak, és nem lankadnak meg

3.K  Zsid  3,1-66
Figyeljetek hitvallásunk apostolára és fõpapjára

4.Sz 2Pét  1,3-111
Minden igyekezetetekkel törekedjetek

5.Cs Róm  8,28-330
Minden javukra szolgál

6.P   1Kor  9,24-227
Úgy futok, mint aki elõtt nem bizonytalan a cél

7.Sz Jel  3,21
Velem együtt ül az én trónusomon
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Reggeli igék:

Esti igék:

(Simon András grafika és vers)

2006
Áldott Új Esztendõt kívánunk!



KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......

s z e r d á n   e s t e -  T ö r e k v õ k  k ö r e  ( 6 : 0 0 )
-   B i b l i a ó r a  ( 7 : 0 0 )

J ö v õ   v a s á r n a p   
- Áhítat  (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
-  Istentisztelet (11:00)
-  Szeretetvendégség (12:30)
-  Énekóra (1:30)

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

• Dr. Haraszti Leland testvér (Jonesboro, Georgia-
ból), az ünnepeket Chicagoban töltõ Bíró Janka
testvérnõ, és Révész Erzsike (Vermontból) szeretet-
tel köszöntik a gyülekezetet. 

• Dr Bácsi Sándor testvér (énekszövegeibõl sokat
találunk énekeskönyvünkben) elküldte új
verseskötetét (“Add tovább!” - pdf formátumban),
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,
vasárnap, 11 órakor lesz istentisztelet és úrvacsora.
A vasárnapi iskola és a szeretetvendégség elmarad.

• Megjelent az Áhítat (Bibliaolvasó vezérfonal).
Körülbelül két hét múlva érkezik meg; addig a
programfüzetbe tesszük az igehelyeket és az
elmélkedések címét.

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

• Elõljárósági gyûlés lesz január 15-én, du. 2:30-tól.
Az év elsõ testvéri találkozóját január utolsó vasár-
napján, 29-én, délután 2:30-kor tartjuk.

• Szövetségünk bizottságainak évközi gyûlését Palm
Bay, Floridában tartjuk (2006. febr. 23-25). 

Decemberi 
ünnepeltek:

“Mert csak én tudom, mi a tervem veletek
- így szól az Úr -: békességet és nem romlást
tervezek, és reményteljes jövõt adok nektek”.

(Jeremiás 29,11)
Mielõtt irigyelnénk Jeremiás prófétát,

mert ilyen ígéretes prédikációt mondhatott, vagy a
hallgatóit, hogy ilyen üzenetet hallhattak Istentõl,
érdemes elolvasni a 29. fejezetet bevezetõ sorait is:
“Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta
Jeruzsálembõl küldött a foglyok közt megmaradt
véneknek..., akiket fogságba vitt Nabekadneccar
Jeruzsálembõl Babilóniába.”
Bizony, vannak olyan élethelyzetek, amelyekrõl
nehéz elképzelni, hogy Isten tervébe illenének.
Ezért írja nyomatékkal a szentíró: “ez szószerrinnt  az
a levél...”. Isten Szava, abban az ígéretek, az Õ
szándékát és terveit tükrözik. Élethelyzeteinkrõl ez
csak annyiban mondható el, ha Urunk akaratának
engedelmeskedve kerültünk azokba. Vagyis, az
Ószövetség lapjaiból is az evangélium nagy igazsá-
gai emelkednek elénk: szeretõ Istenünk megváltá-
sunkra indul, a javunkat tervezi, mert mi, bizony,
rászorulunk a segítségére. 70 évvel késõbb, egy
pogány király lett az “eszköze”, aki hazaengedte a
foglyokat a babiloni fogságból.

Feszültségekkel teljes helyzetek, prob-
lémáink, netán a betegség, a megélhetési gondok
átléptek velünk az új esztendõbe is. Hasznos lenne
az okokat tisztán látunk, de az biztosan a javunkra
lesz, ha Isten ígéretét meghalljuk mi is, aztán ahhoz
igazodunk. Õ reményteljes jövõt kínál - az én
felelõsségem ezt megragadni. Kész vagyok az
engedelmességre? Jézus Krisztus pásztorságát
választom, vagy a magam ura leszek? 

Imádkozzunk,
hogy  felimerjük  Isten  terveit  ez  esztendõben!

•    a  betegekért
Deák Éva

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért

IMÁDKOZZUNK...

... EGYMÁSÉRT!

HÍREINK

ÚÚjjaatt  vváárruunnkk

Dûljön össze minden, ami régi,
Omoljon szét, ami romlás, átok,
Múlt bûnébõl nem kell többé semmi,
Új életet, új világot várunk!

Dûljön össze minden, ami régi,
Dûljön össze önzésük fénytornya,
- Gyûlölködés, harag, öntetszelgés -
Ne legyen több bús, kesergõ, árva!
Mindaz, amit magunk építettünk,
Amit az emberek szépnek láttak,
Minden önzõ, képmutató tettünk
Hadd vettessék alá kemény bárdnak!

Dûljön össze minden hamis jótett,
"Énünk" csúcsára vezetõ lépcsõk,
Öntetszelgés, hiú önszeretet,
Legyenek ma életünkben végsõk!
Szálljon messze, örökre szálljon el
A kérkedés minden hamis árnya,
Hogy felépülhessen ezek helyett
Keblünkben az Istennek országa!

(Dénes  Ferenc)

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) 


