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

• Ének-tanulás (BGyÉ_549)
Az idõnk oly kevés

• Köszöntések, hirdetések

• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_558)

Úton vagyok, én testvérim

• Imaközösség
Adjunk hálát

Istennek az elmúlt évben átélt segítségért,
oltalomért!

• Gyülekezeti ének (BGyÉ_257)
Hûséged végtelen

• Kórus - Én lelkem, zengj szép zsoltárt!
• Igeolvasás - Ézs  38,15-117
• Kórus - Mindenható
• Igehirdetés 

AZ  ‘EZZEK  UTÁN’’
ÉLTETÕ  ISTEN

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_400)
Csak Krisztus, senki más

• Áldás 

Ebéd

Ének-óra (13:15)

Emlék-istentisztelet (14:00)

Szeretetvendégség

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

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://www.zsoltaros.com
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•  Ma délután 2 órától emlék-istentiszteleten búcsúzunk
Czövek István testvértõl, melyen a magyar testvéregyházak
lelkipásztorai szolgálnak. 

Az istentisztelet után szeretetvendégségre várjuk a
gyülekezetet.

•  Gyülekezetünk ajándékát moldvai csángómagyar
gyerekek megsegítésére továbbította a Csillagösvény
Alapítvány. A pénztárosunknak küldött levélben Csaba
testvér és a munkatársa - Solomon Mária - megköszönik a
segítséget, és tájékoztatnak arról is, hogy
karácsonyi ajándékot vásároltak árva vagy félárva
gyerekeknek, és egészségügyi csomagot a mozgássérül-
teknek.

•  Hamarosan megérkezik Magyarországról a 2007. évi
Áhítat. 20 példányt rendeltünk, és elõreláthatólag $10
körül lesz az ára (a postai költség ismeretében pon-
tosítjuk). Akik szeretnének vásárolni, kérjük, iratkozzanak
fel a bejárati asztalon található rendelõ lapon.

•  Jövõ vasárnap délután (január 7-én,14:30-tól) az Arany
János Irodalmi Kör, a Corvina Kultúr Kör, a Cserkész
Barátok Köre és a Szabadságharcos Szövetség vezetésével,
kulturális munkásságát méltatva búcsúzik a Los Angeles-i
magyarság Czövek Istvántól, a szeretett és nagyrabecsült
mûvésztõl. Az énekóra elmarad, hogy közülünk is minél
többen elmehessenek a San Fernando Völgyi Református
Egyházhoz.

•  A 2007. évi Ökumenikus Imahét programját elõljárósá-
gunk január 14.-i gyûlése után ismertetjük a testvériséggel. 

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) 

““AA  bbööllccsseessssééggnneekk
kkeezzddeettee  aazz  ÚÚrrnnaakk

fféélleellmmee,,  ééss  aa
SSzzeennttnneekk  aa

mmeeggiissmmeerrééss  aadd
éérrtteellmmeett..

MMeerrtt  áállttaallaamm
ssookkaassooddnnaakk  mmeegg  nnaappjjaaiidd,,  ééss  ggyyaarraappooddnnaakk

éélleetteedd  éévveeii..
(Péld 9,10-11)

KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......
s z e r d á n -   Törekvõk köre (18:00)

-  Bibliaóra (19:00)
szombaton -  Ifjúsági kör (19:00)
J ö v õ   v a s á r n a p

- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet, úrvacsora (11:00)
- Megemlékezés a San Fernando Völgyi

Református Egyháznál (14:30)
jan.  14-één - Elõljárósági megbeszélés (15:30)



AAzzAAzz
‘‘EEZZEEKK  UUTTÁÁNN’’‘‘EEZZEEKK  UUTTÁÁNN’’

ÉÉLLTTEETTÕÕÉÉLLTTEETTÕÕ IISSTTEENNIISSTTEENN
(Ézs 38,15-17)

•    a  betegekért
Baráth Antal, özv. Szenohradszki Jánosné

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

Csótya Alex, Pap Ica 

IMÁDKOZZUNK...

“Ha az Úr nem segített volna rajtam, én már a
csend honában laknám. Mikor azt gondoltam,

hogy roskad a lábam, szereteted, Uram,
támogatott engem. Ha megtelik szívem

aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.”
(Zsolt 95,17-19)

A zsoltáros vallomása késztessen most
önvizsgálatra minket is! Te hol lennél Isten segít-
sége nélkül? Ki támogatott figyelmes gondoskodás-
sal, amikor úgy érezted, hogy nem bírod már
tovább? Az aggodalmaskodás kátyúiból nem Õ
emelt ki bátorító vigasztalással minket is?

Sokunk életében nehéz évnek bizonyult ez
a 2006-os esztendõ. Betegségek, gyász, lelki próbák,
anyagi gondok, félresikerült próbálkozások, fél-
reértett szándékok, békétlenség közelben és távol-
ban, aztán fáradtság, idegtépõ nyugtalankodás,
félelmek és kilátástalanság szorítását éreztük
magunkon. Mégis, valaki vigyázott ránk, mert nem
roppantunk össze. Élünk, itt vagyunk, hogy hálát
mondjunk a Segítõnek.

Az Úr Jézus, akinek a földrejövetelét
ünnepeljük ezekben a napokban, nem a Biblia
történeteiben él. Jelenlétének a valósága minden
benne hívõnek a megtapasztalása ma is. A csodái
sem hitet fakasztó régi trükkök, hanem életünket
támogató jelek Isten közelségérõl, határtalan
szeretetérõl és hûségérõl. Mert csoda, hogy nem az
történt velünk, amit megérdemelnénk, amitõl joggal
féltünk, vagy amit a körülmények diktáltak. Nem a
félelmeink igazolódtak, hanem Urunk szeretetének
az ereje lett világossá  - elõttünk is.

Adjunk hálát Istennek az elmúlt évben
átélt segítségért, oltalomért!

...(T)he Comprehensive Textbook of
Psychiatry, says, ...‘Religion provides
mechanisms both for intensifying guilt and
alleviating it.’ Im my opinion that statement
is right on target.

Paul Tournier, a Christian psychia-
trist, says in
his book Guilt
and Grace, ‘ I
cannot study
this very seri-
ous problem
of guilt with
you without
raising the
very obvious
and tragic fact
that religion -
my own as
well as that of
all believers -
can crush
instead of lib-
erate’.

Guilt is often
something
inflicted on us

by other people, as in the case of guilt
trips or Satan’s accusations. But more
often than not we are the ones who ulti-
mately inflict the most guilt on ourselves.
Then, in order to alleviate this guilt, we
drive ourselves even harder, until the situ-
ation becomes virtually masochistic...
...Even if you are a paragon of dedication,
sincerity, spirituality, perfection, and effi-
ciency, you can always do more.
Consequently this philosophy leads you to
view your accomplishments as being of lit-
tle or no value. This is precisely where
Satan would have us be. If he can’t tempt
us with overt sinful pleasures, he’ll side-
track us with more subtle means. We can
eventually fall by sheer exhaustion, then
break under the load. It may take longer
with this method, but the results are
equally satisfying to the enemy.

Thus, more is not better! We
should strive to be sensitive to God’s
wishes, while being careful of these pit-
falls.

(Selection from pages 66-71)


