
Amerikai  Magyar
Baptista  Gyülekezet

Alhambra

2006.  december  10

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

• Ének-tanulás (buletin)
Jézus zörget a szíveden

• Köszöntések, hirdetések

• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_49)

Mennyben lakó én Istenem
• A második adventi gyertya
• Szavalat- Héthalmi Terike
• Kórus - Ó, jöjj le, Messiásunk!
• Imaközösség

Imádkozzunk azért,
hogy Krisztus-várásunkat
tiszta szívvel éljük meg!

• Gyülekezeti ének (BGyÉ_230)
A szívemet átadom

• Igeolvasás - Ti tusz   2 ,11-115Titusz   2 ,11-115
• Kórus - Jöjjön el országod
• Igehirdetés 

AAzz  UUrraatt  vváárróókk  éélleettvviitteelleeAAzz  UUrraatt  vváárróókk  éélleettvviitteellee

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_542)
Eljõ az Úr, halleluja

• 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 jövõ szombaton
este, 6 órától díszítjük.
A gyerekek és a fiatalok mellett szívesen
vesszük a felnõttek segítségét is. 
•  A chicagói gyülekezet vezetõsége kéri,
hogy imádkozzunk a ma délutáni evangélizá-
ciós alkalomért. Testvéreink idén is Advent /
karácsonyi koncerten látják vendégül a város
magyarságát.

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

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)

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) 

Kedden délelõtt, 83 éves korában
meghalt

CZÖVEK ISTVÁN testvér.
Emlékistentiszteleten búcsúzunk

majd tõle, december 31-én.
Imádkozzunk a gyászoló családért!
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(Titusz 2,11-15)
s z e r d á n   -   Törekvõk köre (18:00)

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

- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet, gyermek-bemutatás (11:00)
- Szeretetvendégség (12:30)
- Énekóra (13:30)

KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......

•    a  betegekért  és  a  gyászolókért
Baráth Antal, Novák István,
özv. Szenohradszki Jánosné, Túrmezei Éva

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

Novák Györgyi, Sramkó Károly

IMÁDKOZZUNK...

Boldogok a tiszta szívûek,
mert õk meglátják az Istent.

(Máté 5,8)

A szív és a szem, belsõ világunk és a
külsõ szoros kapcsolatban állnak egymással.
Igaz lenne ez, hogy a szívünk szennyei miatt
képtelenek vagyunk jól tájékozódni? Ennyire
ártalmas a bûn? Az Úr Jézusnak ez a monda-
ta egy olyan igazságra világít rá, amin áll vagy
bukik az ember élete. Azt még csak elfogad-
juk, hogy az elintézetlen bûn a pokolba juttatja
majd az embert, de hogy még most sem
engedi élni?! Igen, így van, mert a legnagyobb
valóságot, Istent nem látjuk, amíg tisztátalan a
szívünk. Micsoda botrány?! A világában élünk,
azért vagyunk, mert Õ teremtett életre ben-
nünket, mégis, Isten meglátásának akadálya
lehet valami a szívünkben.

Pedig nem kellene sokáig vizsgálódni
ahhoz, nagyon messzire, vagy mélyre látnunk,
hogy elõtte találjuk magunkat. Isten annyira
szeretné, ha látnánk õt, hogy közénk lépett az
Úr Jézus Krisztusban. A bûn életrontó
hatásáról sem elvont, nehezen érthetõ tanokat
hallatott velünk, hanem a golgotai áldozatban
tárta azt elénk.  És valóban, mégis, még ott is,
milyen kevesen láttak?!

Boldogtalan élete van annak, aki
Istent nem látva néz szembe az élettel. Amíg
nem látjuk õt, addig semminek sem tudjuk a
valós értékét. Butaságokban gyönyörködünk,
hamis értékek szolgálatába görnyedünk, és
folyton menekülünk. Addig az ünnepléseink
veszteségesek és célt tévesztett áldozataink a
legfõbb jó, amivel dicsekedhetünk. Dicsekszik
is sok ember, vakon, mert nem látja az Istent.
A dicsõítõk látnak. És megtisztított szívük
dobogása egy új élet csendes belsõ
ujjongása. Imádkozzunk azért, hogy Krisztus-
várásunkat tiszta szívvel éljük meg!


