
Amerikai  Magyar
Baptista  Gyülekezet

Alhambra

2006.  december  17

• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)

• Köszöntések, hirdetések

• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima

• GYERMEK-BEMUTATÁS
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_513)

Ó, Uram, drága ajándékid
• Szavalat - Novák Ilona
• A harmadik adventi gyertya

• Gyülekezeti ének (BGyÉ_190)
Õ, hív, jövel

• Kórus - Lejött a Messiás
• Imaközösség

Magasztaljuk Istent azért,
mert Krisztus visszajövetelekor

magához vesz bennünket!

• Énekszolgálat - a Novák család
• Igeolvasás - 1Mózes   28,10-1171Mózes  28,10-117
• Kórus - Jézus eljön
• Igehirdetés 

AA  mmeennnnyy  kkaappuujjaaAA  mmeennnnyy  kkaappuujjaa

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_315:1,3,5)
Hadd menjek, Istenem

• Áldás 

Szeretetvendégség

Énekóra (13:30)

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

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://www.zsoltaros.com
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•  Imaházunk karácsonyfáját tegnap este
díszítettük. Köszönjük a fiatalok és a felnõt-
tek segítségét, szorgalmas munkáját!

•  Az ünnepi istentiszteletek idõpontjai:
dec. 24, Advent 4. vasárnapja

Vasárnapi iskola (10:00)
Istentisztelet (11:00)
A szeretetvendégség elmarad

dec. 25, hétfõ, Karácsony
Istentisztelet (11:00)

dec. 31, vasárnap
Vasárnapi iskola (10:00)
Istentisztelet (11:00)
Emlékistentisztelet, szeretetvendégség

jan. 1, hétfõ
Újévi istentisztelet (11:00)

•   Az év utolsó vasárnapján (dec. 31-én), du.
2-kor kezdõdõ emlék-istentiszteleten veszünk
búcsút a két héttel ezelõtt elhunyt Czövek
István testvértõl. A magyar tesvéregyházak
lelkipásztorai is eljönnek, hogy megem-
lékezzenek Czövek testvér gyülekezeteikben
végzett munkájáról. A délelõtti istentisztelet
után könnyû ebéddel szolgálunk a
testvériségnek. A délutáni istentiszteleten
résztvevõket az összejövetel végeztével
szeretetvendégségre várjuk. 

A mûvésztársak a resedai
Református Egyház kultúrtermében, 2007.
január 7-én, du. 2:30-kor kezdõdõ mûsorral
emlékeznek meg elköltözött kollégájuk pálya-
futásáról.  

Decemberi ünnepeltek:
Kövesdi Piroska (1), Baráth Erzsébet (1),

Pap Csaba (4), Püsök Ferenc (5),
Õri István (6), Sipos József (8),

Tóth Gábor (8), Kádár Zoltán (15),
Szenohradszky Emese (15), Szárnyasi Eszter (19),

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) 

“Várok Rád,
Uram”

Simon András
grafikája

“Ne nyugtalankodjék a ti
szívetek:

higgyetek Istenben,
és higgyetek énbennem.”

(Ján 14,1)



AA  MMEENNNNYY  KKAAPPUUJJAAAA  MMEENNNNYY  KKAAPPUUJJAA
(1Mózes 28,10-17)

s z e r d á n   -   Törekvõk köre (18:00)
-   Bibliaóra (19:00)

J ö v õ   v a s á r n a p
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
(a szeretetvendégség és az énekóra 
elmarad)

KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......

•    a  betegekért
Baráth Antal, Dr. Pintér Zoltán lp. (Cleveland), 
özv. Szenohradszki Jánosné

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

Sramkó Károly

IMÁDKOZZUNK...

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek:
higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.

Az én Atyám házában sok hajlék van;
ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek,

hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra?
És ha majd elmentem, és helyet készítettem nek-

tek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek
titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.

(Ján 14,1-3)
“Majd megszakad a szíve” - mondjuk,

amikor mély fájdalomban, nagy bánatában találunk
valakit. A szív “nyugtalansága”, ez a zavaros,
feldúlt lelki állapot belsõ harcokról beszél.
Megdöbbentette a tanítványokat, amit Jézustól hal-
lottak. Közelgõ szenvedéseirõl, a haláláról, feltá-
madásáról és mennybe távozásáról beszélgetett
velük. Ezek az elsõ hallásra jó és rossz hírek,
Mesterük iránt érzett szeretetük és emberi
félelmeik, érzelmek viharát támasztották bennük.
Az Úr Jézusnak sem volt ismeretlen ez az érzés.
A betániai kis család, Lázár hozzátartozóinak a fáj-
dalma és környezetük gyásza õt is hasonlóképpen
feldúlták (Jn 11,33). A nyugtalanság rossz érzése
tehát nem bûn.

Tanítványainak azt mondja az Úr, hogy
nem szükséges tovább nyugtalankodniuk; õ tudja a
megoldást. Halljuk-e, most nekünk mondja:
higgyetek bennem! Bizalmunk az Úr Jézusban
oszlatja a mi félelmeinket is.

Nekünk is készít helyet az Atya házában.
Legyen békességünkre az a jó hír is, hogy a menny
nincsen hely szûkében. Az ördög játszik kizárósdit
velünk, Jézus azt a sok helyet szeretné
benépesíteni. Akik benne bíznak, azoknak egészen
biztosan lesz, méghozzá nagyon jó helyük. Hogy is
mondta? “Maga mellé” vesz minket, hogy ott
legyünk, ahol õ van. Ne nyugtalankodjunk tehát, és
ha mégis megzavarná valami a szívünket, hát
figyeljünk oda jobban Jézusra! Arra amit mond, és
arra, amit tesz. Magasztaljuk Istent azért, mert
Krisztus visszajövetelekor magához vesz bennün-
ket!

(from page 17)

THE SHAPE OF EUROPEAN UNITY

As Europe rush-
es toward unification,
leaders are already look-
ing for a man who would
have the political stature
to solidify the gains of
unity. Historian Arnold
Toynbee claims that by
forcing on mankind more
lethal weapons and at
the same time making
the world more economi-
cally interdependent,
“technology has
brought mankind to
such a degree of dis-
tress that we are ripe
for the deifying of any new Caesar who
might succed in giving the world unity and
peace.”

Even without a charismatic leader,
Europe is marching toward unification. We can
expect the following aspects of unity to be
accelerated in the coming months and years.

Geographic unity
Political unity
Military unity
Economic unity
Religious unity

(This study was published in 1990!)


