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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola

felnõttek - az ebédlõben (10:00-10:45)
fiatalok - az imaházban (10:30-11:00)
gyermekek - a Kornya épületben (11:15)

•  Kóruspróba (10:50)

• Dicsõítõ éneklés
• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent...”
• Ima 
•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_469)

“Nagy Fõpapunk”
• Imaközösség
•  “Vágyom melletted élni, Jézus”
• Szavalat - Héthalmi Terike
•  Kórus (F_24)

“Fel, hálaének zengjen!”
• Igeolvasás - 1Péter  2:1-110
• Kórus (F_66)

“Szentlélek, jöjj!”

• Igehirdetés
ÉPÜLJETEK FEL
LELKI HÁZZÁ!

• Gyülekezeti ének, adakozás (HY_401)
“Erõs vár a mi Istenünk”

• Áldás 

Szeretet-vendégség (12:45)

Énekóra (13:00)
Reformáció napi ökumenikus istentisztelet az

ontáriói Református Egyháznál (14:30)
The Gathering (18:00)

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

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://zsoltaros.com

......mmiitt  iiss  hhaalllloottttaamm mmaa......??

1Pét 2:1-10

A  ma  elhangzott  igehirdetés
letölthetõ  az  internetrõl

(http://www.zsoltaros.com).
Az  istentisztelet  teljes  hanganyaga

CD-nn  megrendelhetõ  Kádár  Zoltán
testvérnél.

2005.10.30
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HHÁÁZZZZÁÁ!!HHÁÁZZZZÁÁ!!
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“ÉPÜLJETEK FEL
LELKI  HÁZZÁ!”



KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......

szerda -    Törekvõk köre (18:00)
-  Bibliaóra (19:00)

szombat -  Munkanap (8:00)

J ö v õ   v a s á r n a p   
- Vasárnapi iskola (10:00) 
- Istentisztelet, úrvacsora (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)
- Nõegylet / Férfikör (14:30)
- The Gathering (18:00)

• Ma délután 2:30-tól az ontáriói Független
Magyar Református Egyháznál Reformáció
napi ökumenikus istentiszteletet tartunk. Igét
hirdet: Hunter Vadász János lp.

• Az 1956-os Szabadságharcra emlékeztünk
múlt vasárnap a Cardinal Mindszenty téren
lévõ emlékmûnél. Gyülekezetünk képvise-
letében Veszpeller László és Baráth Antal
testvérek helyeztek el koszorút a szobornál.

• Böjte Csaba testvér, a dévai gyerekek között
szolgáló ferences rendi szerzetes két napot
töltött a városunkban. A San Fernando Völgyi
Református Egyház lelkipásztora, Jakabffy
Zsolt értesítése szerint közel 11 ezer dollár
támogatás gyûlt össze csütörtökön és pén-
teken. Köszönjük az adakozók példás
áldozatvállalását!

• A ma délutánról elnapolt nõegyleti és fér-
fiköri gyûlést jövõ vasárnap (nov. 6-án), az
elõljáróság találkozóját két hét múlva
(nov. 13-án) tartjuk meg.

• Jövõ szombaton (nov. 5-én) munkanapot tar-
tunk. A Bethánia szoba fölötti tetõrészt
javítjuk ki. Akik szeretnének segíteni ebben a
munkában, Balla Zsigmond vagy Kádár Zoltán
testvérekkel beszéljenek!  

• Graulálunk, Lidia! Megszületett az 5.
dédunoka: Villa Gray Supple. Az Úr oltalma
vegye körül egész életében!

Októberi 
ünnepeltek:

“Elszárad a fû, elhervad a virág, de Istenünk igéje
örökre megmarad.”

“Aki az Istentõl van, hallja az Isten beszédeit...”
- Ézs 40,8; Ján 8,47

Még Kaliforniában is elõkerül a máshol inkább csak õsszel
esedékes munka hasznos eszköze, a gereblye. Akár
fûnyírás után, akár lombját hullató fánk alól, igyekszünk
gyorsan eltakarítani az elmúlás nyomait. Ha levirágzott a
kert dísze, gyökerestõl a kukába kerül. Tisztességgel, de
még a halott embert is “betakarjuk” ugyanazzal a földdel,
ami minden élettelen dolgot egyszer magába fogad.

Nem evilági érték az Isten igéje. A mennybõl
szállt alá - a megváltás üzenetében és a Megváltó
Személyében kerülhetünk kapcsolatba vele. Az idõ múlásá-
val sem kerül hatályon kívül, mert Örökkévaló. Minden
generáció újra és újra rájön, még ha balgán nem ismeri is el,
hogy létünk nagy kérdéseire itt van a válasz, és sehol
másutt. Más Megváltó sincs, csak Jézus Krisztus, az Úr.

Ám, nem elég csak igaznak tartani azt, amit
Isten kijelentett önmagáról, vagy éppen rólunk. Nagyon
fontos figyelnünk rá; hallani is az Isten beszédeit. “A hit
hallásból van” - írta Pál apostol, de nem az a hit, hogy
“elhiszem”, hanem abból lesz hit, ha “befogadom” az Úr
szavát, ha hallgatok rá. Élete lesz bennem is az igének, sõt,
az Isten szavának életadó ereje hat akkor rám. Az élõ ige
éltet. Mert Istentõl van, amivé tesz, az is isteni eredetû.

Fájdalma enyhítéséért, egészsége védelméért,
élni akarásból annyi mindent megtesz az ember. Örök
életéért miért is nem siet az Élet Urához? Sokféle botorkálá-
saink közepette miért is nem fordulunk a világosság irányá-
ba? Helyeseljük csak az igét, vagy helyet is adunk Isten
beszédének? Miért nem takarítjuk ki a halott dolgokat
magunkból? Valóban fontosabb a házunk tája, mint a
szívünk?

Vizsgáljuk  meg,  milyen  helye  van  életünkben
Isten  igéjének!!

•    a  betegekért
Joshua Balogh, Forrás Júlia, Révész Erzsébet,    
özv. Szenohradszki Jánosné

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

Cser Arnold, a Dobos család, a Járvás házaspár,    
Szenohradszki János  

IMÁDKOZZUNK...

... EGYMÁSÉRT!

HÍREINK

Füle Lajos:

BBÚÚCCSSÚÚZZNNAAKK  AA  VVIIRRÁÁGGOOKK

Nézem: búcsúznak a virágok...
Megrendítõ a hervadásuk.
Hogy hanyatlik porba a szépség,
válik halálra az egészség,
s mily megható a megadásuk!

Nézem arcom is a tükörben:
szaporodnak rajta a ráncok,
bélyegei az elmúlásnak,
hisz hervadok, mint a virágok,
csakhogy nekik nincs reménységük,
s nem tehetek semmit sem értük.
Értem pedig azt tette JÉZUS,
amit hiszek, noha nem értek:
hogy semmivé lehet a vétek,
s enyém lehet az örök élet! 

Szerényi M (2), Varga K & I (4), Molnár A & E (6),

Révész E (6), Szenohradszki J (6), Veszpeller L (7),

Lungui S & G (8), Szárnyasi L & E (8),

Dimény E (11), Dobos E (12), Miszti J & Gy (16),

Balla Zs (18), Sallay J (18), Forrás J (21),

Dr. Oláh S & I (23), Tóth E (23), Kerekes L (25),

Novák B (26), Dr. Oláh S (27), Veszpeller I (27)


