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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)

• Dicsõítõ éneklés
• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent...”
• Ima 
•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_132)

“Hol Jézus Úr””
•  Kórus (F_1)

“Öröm van nálad”
•  Imaközösség
•  “Jézus, nyájas és szelíd”
• Kórus (F_19)

“A legszebb hajnal”
• Igeolvasás - 1Pét 3:8-12
•  Énekszóló - Kulcsár Mária

• Igehirdetés

ÖRÜLJ AZ ÉLETNEK!

•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_547)
“Istennek népe, készen légy”

• Áldás 

Szeretet-vendégség (12:45)

Énekóra (13:30)
Elõljárósági megbeszélés (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 3:8-12

A  ma  elhangzott  igehirdetés
letölthetõ  az  internetrõl

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

CD-nn  megrendelhetõ  Kádár  Zoltán
testvérnél.

2005.11.13
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KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......

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

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

• Elõljárósági megbeszélést tartunk ma
délután (14:30-kor) a Kornya teremben.

• Szövetségünk gyülekezeteibõl Chicagoban
töltik ezt a hétvégét - többnyire a fiatalok -
bemerítési istentiszteleten. Imádkozzunk hit-
valló testvéreinkért!

• Az Alex Theater-ben (216 N Brand Blvd,
Glendale - 818.243.2539) ma este fellépõ
Csárdás együttes (Magyarország) programjáról
a faliújságon elhelyezett hirdetés ad tájékoz-
tatót.

• A közelgõ ünnepekre készülve új címlista áll
a testvériség rendelkezésére; nyomtatva (a
bejárati asztalnál), és .xml formátumban (akik
emailen kérik).

• A “The Glory of Christmas” dec. 8-i
elõadására kedvezményes áron ($18) jegyeket
vásárolunk (csütörtök, este 8:30). Akik
szeretnének rész venni ezen a programon a
Kristály Katedrálisban, beszéljenek ifj. Banás
Lajos testvérrel (714.996.3134)!

Hálaadás napi istentiszteletet
nov. 27

Orgona-avatás
dec. 17, szombat (16:00)

Gyertyafényes karácsonyi istentisztelet
dec. 18, vasárnap (16:00)

San Fernando Völgyi Ref. Egyház

Novemberi 
ünnepeltek:

“Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus
Jézusban is megvolt.”  (Fil 2,5)

“Legyetek a követõim, mint én is követõje vagyok
a Krisztusnak.” (1Kor 11,1)

Lehetséges az, hogy Krisztus példáját kövesse egy
ember? Wass Albert az én nevemben is megfogalmazta a
választ: “Uram: én mindig rosszat tettem, valahányszor
csak jót akartam”. Elég csupán néhány percig idõzni
Hollywood utcáin, hogy tucatnyi embert lássunk, akik
nekibátorkodtak ugyan egy eszményt megvalósítani,
mindennel felszámoltak, hogy imádott sztárjuk sikereit
leutánozzák, de most kiégve tengõdnek. Félõ, hogy a val-
lásos emberek között is vannak hasonlóan csalódottak,
csakhogy mi másutt csoportosulunk és jobban öltözünk.

Jézus példája nem utánozható. Õ viszont követhetõ.
Akik elindultak utána, majd csatlakoztak hozzá, akik a
hatása alá kerültek, azokat megváltoztatta. Meglátszott
rajtuk, hogy vele voltak. Jézus soha nem mondta, hogy
utánozzuk, de azt igen, hogy kövessük. Ne csak addig,
amig csodákat tesz, ünnepelt és ünnepel, hanem akkor is,
amikor szolgál, megalázzák és meghal. Jézussal élni
lehetséges, Jézusként élni lehetetlen.

A német ágostonrendi pap, Kempis Tamás
könyvet írt errõl. A Biblia után a “Krisztus követése” a
világ legelterjedtebb könyve. Kempis imájából idézem:
“Egyedül Te légy ezentúl az én gyönyörûségem; mert
egyedül Te vagy az én ételem és italom, szeretetem és
örömöm, édességem és minden javam. Ó, vajha jelen-
léteddel egészen lángra gyullasztanál, elégetnél,
és magadba átváltoztatnál, hogy Veled egy szívvé, egy
lélekké váljak...”. Aki keresi az Úr jelenlétét és meg-
marad mellette akár égetõ közelségben is, az lesz hason-
lóvá hozzá. Az evangéliumokban elénk tárt példák
segítenek ezt a döntést meghozni.  

Adjunk  hálát  Krisztus  elénk  adott
példájáért,  és  újból  szánjuk  oda  magunkat

a  követésére!

•    a  betegekért
Forrás Júlia, Sallay Lajos,                                    
özv. Szenohradszki Jánosné

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

Cser Arnold, a Dobos család, Herjeczki Dávid,
a Kerekes házaspár, a Püsök házaspár  

IMÁDKOZZUNK...

... EGYMÁSÉRT!

HÍREINK

Veszpeller L & I (8), Kövesdi Imre (10),

Kerékgyártó Zoltán (13), Szárnyasi L & E (15),

Tagai István (17), Sipos J & I (18), Sipos Roland (22),

Halász Emilia (23), Mezey L & K (25),

Mális Klári (26), Halász Lilian (27)

KERESZT ALATT

Uram, én jó akartam lenni,
de imádkozva rosszat tettem.
Uram, a szemem jobbra nézett,
de akaratlan balra mentem.

Sírást indultam vigasztalni,
de jaj, a szám szitokra állott,
a karom ölelésre lendült,
de csattanva az arcba vágott.

Uram: én mindig rosszat tettem,
valahányszor csak jót akartam!
Uram: ha én gyémánt vagyok,
csiszolatlan miért maradtam?

(Wass Albert)


