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Adjunk hálát az Úr által
megígért és elkészített
jövõért!
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Kórus: Indulj el a szõlõbe
Igeolvasás - Jak 4,13-116
Kórus: Mily boldogság
Igehirdetés

•

Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_434)
Bárányok vére folyt
ÚRVACSORA
Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_436)
Adj kezet, testvér
Áldás

Következõ alkalmaink...

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

szerda este - a Bibliaóra elmarad
vasárnap (nov. 11)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretet-vendégség
- Énekóra

Bajusz Imre testvér édesapja (Budapest) múlt hét
pénteken meghalt. Imádkozzunk gyászoló
testvérünkért!
Múlt vasárnap délután a hollywoodi Magyar Református
Gyülekezet vendégei voltunk. Reformáció napi ökumenikus
istentiszteletet tartottunk, melyen énekkarunk is szolgált.
Elõljárósági megbeszélés lesz az irodában, az énekóra
után.
A héten levél érkezett Kaposvárról, Révész Zoltán
testvértõl: “...Abból az alkalomból írok, hogy amiért együtt imádkoztunk, hogy a volt munkahelyem: a Nabi autóbuszgyár életre keljen, Isten segítségével megvalósulni látszik. Az elmúlt napokban
aláírták a szerzõdést a Nabi kaposvári gyára és Los Angeles
közlekedési vállalata között, a kompozit autóbuszok gyártására. A
napokban engem is megkeresett a gyár volt-új igazgatója és vár vissza
a gyárba dolgozni, melyre én örömmel igent mondtam - ha Isten is
megsegít, jövõ hónapban már ott dolgozom ismét.
Isten ígéretei igazak és ámenek! (annak idején ezeket az igéket kaptam, amelyeket, ha jól emlékszem, neked is elmondtam: "Nem halt
meg, csak alszik” - Mt 9:24, "Ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami
történt, ugyanaz fog történni” - Préd. 1:9. Örömmel és hálás szívvel
megyek vissza ide dolgozni, de felelõsséggel is, hogy Isten neve dicsõüljön meg! Hála a Megtartó Urunknak, jól vagyok családommal
együtt. Hálás szívvel és szeretettel gondolok vissza rátok, figyelemmel nézegetem a gyülekezet honlapját. Itt, Kaposváron, mi is
gyülekezet plántálásba keztünk már 1 éve nekünk is van honlapunk;
www.remenysegkapuja.baptist.hu. Végezetül, sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet is! Isten áldja életeteket, munkátokat!
nov. 11 - Igét hirdet: Mike József lp. (Brassó)
nov. 18 - Bemerítési istentisztelet.
Igét hirdet: Mike Sámuel lp. (Kecskemét)
nov. 25 - Hálaadó istentisztelet

Alhambra

Szûcs Ágnes: Crown of Rays

I

“Az egek hirdetik Isten dicsõségét,
kezének munkájáról beszél a
menny” (Zsolt 19,1)

2007. november 4
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Szeretet-vendégség
Énekóra (13:30)
Elõljárósági megbeszélés

Novemberi ünnepeltek
Veszpeller László & Ilona (8), Kövesdi Imre (10),
Kerékgyártó Zoltán (13), Szárnyasi László & Eszter (15),
Tagai István (17), Sipos József & Irénke (18),
Sipos Roland (22), Halász Emilia (23), Halász Lilian (27)

Novák József
Telefonszám:

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

November
elsõ vasárnapját az
“Örökkévalóság vasárnapjának”
nevezzük. Jelentõségteljes
ünnep ez a mai, hiszen
közös megtapasztalásunk az
emberi élet rövidsége.
Hányszor halljuk az
idõsektõl: “szinte egy pillanat volt az egész”? Mennyivel
több mindent megélhettek, mint a máris fáradt fiatalok, és
mégis, csak egy röpke pillanatnak tûnik az élet! Idõbe
telik, mire megtanulunk jól élni - és mire értenénk az
életet, el kell mennünk.
Az élet, konkrétan az emberélet értékére utal mai
igénkbõl az elsõ kép, a teremtményei között lakó Istenrõl.
Az Örökkévaló Isten velünk lakozása hozza emberközelbe az - áhított és igen, rettegett - örökkévalóságot. A
“népei lesznek, és maga az Isten lesz velük”, ember és
Isten különös kapcsolatára utal. A hit nyelvén ez “szövetségi viszony”, aminek a célját és a jellegét az üdvözítés
történetében mondja el a Szentírásban, de - Isten
kegyelmébõl - a mi rövid életünk is szólhat róla. Az Úr
Jézus is beszélgetett errõl a tanítványokkal, hiszen az õ
Személyében közöttük, sõt bennük élt már az Isten
Országa. Mint õ, uralma és és országlása is örökkévaló.
Az Úr Jézus Krisztustól nyert üdvösség, hasonlóképpen,
örökkön-örökké megáll.
Az örökkévalóságot, ami a Krisztussal élõk jussa, egy
szeretõ kézmozdulattal minõsíti a Megváltó. Minõsíteni
kell a végtelen idõt is, csakúgy mint minden percet, órát,
évet és életet. A Pokol csakúgy öröklét, mint a Menny.
Jézus Krisztus azt igéri, hogy letörli a szemünkrõl a
könnyet. Vagyis, Isten szeretetét élvezõ lét az üdvösség.
A kárhozat gyötrelmei is örökké tartanak - tanítja a Biblia
- de az az Isten szeretettel teljes uralkodását már itt
visszautasítók örökké ítéletes állapota.
Ezt a percedet is, tehát, a Megváltó Úr Jézussal való
kapcsolatod minõsíti. Most bízva benne örökké tartó
örömök felõl is döntesz. Ezért mondja a Biblia: “ma, ha a
szavát hallod, ne keményítsd meg a szívedet!”
...Az Isten sátora az
emberekkel van, és õ
velük fog lakni, õk
pedig népei lesznek, és
maga az Isten lesz
velük; és letöröl minden könnyet a
szemükrõl...
(Jel 21,3-4)

“Halleluj
a, a dicsõ
ség és a h
igazságos
atalom a
ak az õ ít
mi Istenü
életei...D
akik félit
nké, mert
icsérjétek
ek õt, kic
igazak és
I
s
tenünket,
sinyek és
ti szolgái
nagyok”
mindnyáj
(Jel 19:1,5
an,
)

Adjunk hálát az Úr által megígért és elkészített jövõért!

IMÁDKOZZUNK...
testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Csótya Alex, Deák Éva, Dobos Erzsébet
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Mike József, Novák József
•

