Következõ alkalmaink...
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• Vasárnapi iskola (10:00-11 0:45)
• Köszöntés, hirdetések (11:15)
• Dicsõítõ énekek, buzdítás
- Áldjad, lelkem, áldjad, életem (EHH_92)
A szenthely gyertyája - Zsid 9,1-9
Az elsõ adventi gyertya - Veszpeller László
- Tüzed, Uram, Jézus (EHH_723)
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- Szent az Isten, szent, szent
Ima
Gyülekezeti ének
- Nyisd ki, ó, bûnös ember (BGyÉ_55)
Imaközösség
Vizsgáljuk meg életünket,
hogy meghátrálás nélküli hitben
várjuk-e Urunkat!

Kórus: Várjad Urad!
Igeolvasás - Jeremiás 23,5-88
Kórus: Ó, jöjj le, Messiásunk
Igehirdetés
JÖN A SZABADÍTÓ,
BÖLCS KIRÁLY
Gyülekezeti ének, adakozás
- Ó, Sion ébredj (BGyÉ_481:1-3,5)
• ÚRVACSORA
Gyüelekezeti ének
- Áldott legyen a frigy (BGyÉ_437)
Áldás

Szeretet-vendégség
Énekóra

szerda - Törekvõk köre (18:00)
Bibliaóra (19:00)
szombat - Karácsonyi koncert (16:00)
3 0 0 Va l l e j o D r
Glendale, CA 91206

Advent 2.vasárnapja (dec. 9)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

Köszönjük Szenohradszki Emese és Szerényi
Márta nõtestvéreknek az adventi diszítést.
A múlt vasárnapi, hálaadás napi gyûjtésünk
célja egy Sierra Leone-i imaház építése, Makeni
városban. Füredi Kamilla nõtestvér, szövetségünk
missziónáriusa tag ebben a baptista gyülekezetben. Kamilla beszámolója a szolgálatáról és a
gyülekezet építkezési tervérõl az Evangéliumi
Hírnök legújabb, decemberi számában olvasható.
$1,000 gyûlt össze. Köszönjük a gyülekezet
készségét afrikai testvéreink támoagtására.
A bejáratnál levõ asztalon található a meghívó
és a jelentkezési ív a szombati Karácsonyi
Koncertre a Vallejo Drive Hetednapos Adventista
Gyülekezetben (Glendale), majd este 7-re, vacsorára Molnár testvérék otthonában.
December 15-én (délután 5-re) ünnepi vacsorára hívja a testvériséget a Nõi Kör. Akik vendéget is szeretnének hozni, kérjük hogy iratkozzanak fel a faliújságnál elhelyezett jelentkezési
íven.
Halász Mihály testvér szeretettel köszönti a
testvériséget. Jól van, szépen erõsödik. A címe:
17836 Woodruff Ave
Bellflower, CA 90706

”Az Ige volt az igazi világosság,
amely megvilágosít minden embert:
õ jött el a világba.”
(Ján 1,9)

2007. december 2
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803

Decemberi ünnepeltek
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),
Szárnyasi Eszter (19), Halász Dániel (20),
Sallay K & J (20), Dobos K & E (23), Baráth A & E (23),
Varga Ilona (23), Deák Éva (30), Õri István, jr. (30)

Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

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

ÁLDJAD, LELKEM, ÁLDJAD, ÉLETEM

Milyen
hosszú vajon
az ”igen-igen
kevés idõ”?
Hét évszázad,
mint az Ézsaiás próféciája és
az Úr Jézus Krisztus elsõ
eljövetele között eltelt idõ?
Pál apostol arra emlékezteti
(Zsid 10,37)
olvasóit a Zsidókhoz írt levélben, hogy bizony, az is
kevésnek bizonyult, mert az ószövetségi választott nép
nem lett kész a Messiás fogadására. Urunk második
eljövetelére már közel két évezrede várunk, és még
mindig milyen sokan nem készek a fogadására!
Habakuk prófétától vett idézettel folytatja az apostol
a tanítást Krisztus helyes várásáról, mert a hozzánk
készülõ Krisztus megérkezése akár most azonnal is
bekövetkezhet. Igen, az Úr Jézus fogadása nem idõ
kérdése, hanem hit-kérdés: ”Az én igaz emberem pedig
hitbõl fog élni, és ha meghátrál nem gyönyörködik
benne a lelkem”.
Az ”eljövendõ” készsége a ”megérkezésre”, a megmentésünkre nem az idõ korlátaiba, vagy bármi más
nehézségbe ütközik, hanem mindig az ember hitetlenségébe. A szívünk ajtajáig jött már, szeretetével,
ígéreteivel mindig életközelben van - hiszen Jézus
Krisztus készsége az ”eljövendõé”.
Álltunk már mindnyájan az ajtónk mögött azon
habozva, hogy kinyissuk, vagy ne a zörgetõnek. Azt a
hitetlen reakciót, amivel, sajnos, sok ember válaszol
Jézus kopogtatására ”meghátrálásnak” nevezi a Biblia.
Aki megnyitja az életét Krisztus elõtt üdvösséget,
örökéletet nyer. Aki elutasítja, mert a segítséget hozó
Megváltóra nem tart igényt, vagy nem mer hinni Isten
Jézus Krisztusban érkezõ szeretetében, az az ember
elkárhozik. ”Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk,
hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk”
(Zsid 10,9).
Az Advent-ünneplés lényege nem a világvége
eseményeinek fontolgatása. Mire hasznos a próféciák
boncolgatása is, ha nincs bennünk készség ”ajtónyitásra” Krisztus elõtt? Akkor ünneplünk és élünk helyesen,
amikor hitbõl cselekszünk és befogadjuk az
”eljövendõt”.

”Még egy
igen-igen kevés
idõ, és aki
eljövendõ, eljön,
és nem késik.”

Vizsgáljuk meg életünket,
hogy meghátrálás nélküli hitben várjuk-ee Krisztust?

IMÁDKOZZUNK...
testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Halász Mihály
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Balla Zsigmond, a Bákai házaspár, Dobos Sándor,
a Kövesdi házaspár, Lungui Sándor, Mike József,
ifj. Szenohraszki János, Szûcs Ági
•

