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2008.  november  16

Következõ alkalmaink...

• Vasárnapi iskola (10:00)

• Dicsõítõ énekek, áhítat (11:10)
-   Ó, mily szép az Úrnak hajléka (EHH_618)
-   Isten hív, te el ne küldd (EHH_307)
-   Ó, mily csodálatos (EHH_614)

• Köszöntés, hirdetések

•  - Szent az Isten

Ima

Gyülekezeti ének (BGyÉ_49)
- Mennyben lakó én Istenem

Imádkozzunk!
Imádkozzunk

a még meg nem tért

szeretteinkért, barátainkért!

Gyülekezeti ének (BGyÉ_190)
- Õ hív, jövel
Szavalat - Novák Ilona
Kórus - Mint szarvas a hûs forrásra

Igeolvasás - Jeremiás 36:20-32

Kórus - Világíts a sötétben

Igehirdetés

RECEPT

ÖNVESZTÉS ELLEN

Gyülekezeti ének, adakozás
- Mily üdvös tudnom (BGyÉ_243)

Áldás

Szeretet-vendégség
Konyha-felelõs: Balla Éva
Kóruspróba (2:00)

szerda -   Bibl iaóra  (19:00)
szombat -  Youth Meet ing (19:00)
jövõ vasárnap (nov.  23)

Vasárnapi iskola (10:00)
Istentisztelet (11:00)
Szeretet-vendégség
Konyha-felelõs: Szin Anna
Kóruspróba (14:00)  

A környéken pusztító tûzvihar gyülekezetünkbõl és

ismerõseink közül több családot is érint. Az éjszakát

kiköltözésre készülve töltötték; több városban

akadozik a telefon - és az áramszolgáltatás, és a vizet

is tûzelhárításra használják most a szolgáltatók.

Imádkozzunk az érintettekért, hûvösebb idõért, a

tûzoltókért, rendõrökért és egészségügyi dolgozókért!

A szerdai földrengés-próba után ez is egy figyelmezte-

tés, hogy ilyen eseményekre is fel kell készülnünk.

Mivel a levegõ most rendkívül szennyezett, igyekez-

zünk minél kevesebb idõt tölteni a szabadban!

Többen részt vettünk Süli István búcsúztatásán teg-

nap délután, aki október 9-én, magyarországi útja

során halt meg. Hûséges, szolgáló tagja volt a helyi

magyar közösségnek, a rezedai református egyháznak.

Hálaadásnapi istentisztelet - nov. 30

Karácsonyi ünnepi vacsora - dec. 13

Christmas Musical - a Santa Clarita-i Baptista  Gyülekezet  

kórusa szolgál a gyülekezetünkben (du. 5)

Novemberi  ünnepeltek

Veszpeller László & Ilona (8), Kövesdi Imre (10),

Kerékgyártó Zoltán (13), Tagai István (17),

Sipos József & Irénke (18), Sipos Roland (22),

Halász Emilia (23), Halász Lilian (27)  

Gratulálunk a Püsök házaspárnak!
Lányuknak, Katinak, csütörtökön (nov. 13-án)
megszületett a második gyermeke; Connor
után, egy kisleány! Olivia Noelle Johnson a
neve. A súlya 7 lb 10 oz, és 21” a hossza.  Az

anyuka és az újszülött jól vannak.



IMÁDKOZZUNK...

Nem lenne könnyebb Jézus felõl is jól dön-
teni, ha elõbb láthatná Isten országát min-
denki? Az evangélium történetei válaszol-
nak erre a kérdésre. Bár mi azt gondoljuk,
hogy a tények ismeretében az igazság
oldalára áll az ember, Urunk földönjárta-
kor, csodás személyét és isteni hatalmát
látva is tagadók maradtak sokan. Az üdvö-
zítés rendjében az újjászületés megelõzi a
lelki látást. Ezért kegyelembõl való az
üdvösség; a Szentlélek érintése nélkül
képtelenek vagyunk, de nem is mernénk

“látni”. A “felülrõl való születés” következménye, példá-
ul, hogy belátjuk bûneinket, megvalljuk Istennek, mert
megbántuk azokat. Jézusban bízva, õt “látva” merünk
csak szembenézni az igazsággal még magunkkal kapcso-
latosan is.

Isten országa az a világ, ahol akarata szerint és az Õ
hatalma által történik minden. Nem egy jövõbeli, földön-
túli állapot (mint sajnos, sokan gondolják), mert ha az
volna, akkor nem az újjászületés, hanem a halál, vagy a
feltámadás lenne a feltétele annak, hogy akár a hívõ is
megláthassa. Isten országa itt van, mert látható.

Az Úr Jézusban érkezett el az embervilágba, és a
Szentlélek vezetése szerint érintkezhetünk Isten országlá-
sának a valóságával mi is. Aki újjászületett az keresi és
megtalálja a Bibliában, a Gyülekezet történelmében, és
örömmel fedezi fel a jelenben. Isten országa azonban
többet kínál a csodáltatásnál. Jó látni, gyönyörködni ben-
ne, remélni a közelségét, hinni a végsõ gyõzelmében, de
- ahogy ezt Pál apostol írja: polgárjogunk van az Úr
Jézus által arra, hogy Isten országában éljünk.    

Megvallom, egyre nagyobb izgalommal, örömmel és
felelõsséggel keresem a módját annak, hogy tudjam:
Isten országában vagyok. Hol van itt Jézus? Mit tenne õ?
Hol a helyem, mi a feladatom? A testet öltött Isten hozta
világunkba országát, és ezért nem a “földi élet” elõl
menekülve keresünk egy másik valóságot, hanem öröm-
mel és hittel munkálkodunk azon, amiért imádkozni is
tanított minket az Úr: “Jöjjön el a te országod, legyen
meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.”

Amikor embertársainkra, szeretteinkre gondolunk,
akik nem látják még Isten országát, imádkozzunk értük,
hogy a Szentlélek újjáteremtõ munkáját ne utasítsák visz-
sza. Imádkozzunk magunkért is, hogy az evangélium
igazságát példánkkal és szavunkkal megismertessük
velük. 

Imádkozzunk a még meg nem tért
szeretteinkért, barátainkért!

Jézus
így válaszolt:

“Bizony, bizony,
mondom néked:
ha valaki nem

születik újonnan,
nem láthatja meg

az Isten
országát”
(Ján 3:3).

•  testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
a Baráth házaspár, Borzási Pál lp. (Erdély),

Novák Sebestyén, Vadász János lp.
•  országunk vezetõiért és katonáinkért
•  az utazókért

a Molnár házaspár

ISTEN HÍV, TE EL NE KÜLDD


