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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
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_542)

“Eljõ az Úr, halleluja”
•  A Dobos házaspár beszámolója 
• “Szent az Isten, szent, szent...”
• Ima
• A második adventi gyertya
•  Cser Arnold
•  Kórus: “Ó, jöjj le, Messiásunk!”
•  Szavalat: Mácsai Ica
•  Szólóének: Kerekes Lajos
• Igeolvasás - Kol 3,12-17
• Kórus: “Jézus eljön”
• Igehirdetés

A  KRISZTUSBAN
ELREJTETT  ÉLET

ÖLTÖZETE

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_395)
“Örök Isten”

• ÚRVACSORA
• Áldás 

Szeretet-vendégség (12:45)

Énekóra (13:30)
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......??

Kol 3:12-17

A  ma  elhangzott  igehirdetés
letölthetõ  az  internetrõl

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

CD-nn  megrendelhetõ  Kádár  Zoltán
testvérnél.

2005.12.04
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Advent Prayer of
Henri J. M. Nouwen

Lord Jesus,
Master of both the light and darkness,
send your Holy Spirit upon our prepara-
tions for Christmas,
We who have so much to do seek quiet
spaces to hear your voice each day.
We who are anxious over many things 
look forward to your coming among us.
We who are blessed in so many ways
long for the complete joy of your kingdom.
We whose hearts are heavy seek the joy
of your presence.
We are your people, walking in darkness,
yet seeking the light.
To you we say, "Come Lord Jesus!"
Amen



KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......

szerdán - Lelkésztalálkozó (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)

• Gratulálunk a Káló házaspárnak! Múlt vasár-
nap délután megszületett 2. leányuk, Jennifer
Ashley. Az anyuka és a kisbaba jól vannak.

Dear  Parents! I would like to ask you that the Sunday
School children stay an extra hour after church starting
this Sunday. Christmas is getting nearer and we need to
prepare for our Christmas Program. Today we will dis-
cuss next Saturday’s rehersal. An additional practice
will be held after the organ recital on the 17th. Please
make an effort to be present at all rehersals. Thank

you, Eszti

• A Hálaadás napi asztalt Veszpeller Ilona
terítette meg múlt vasárnapra. Imaházunk
adventi díszítése Szenohradszki Emese és
Szerényi Márta munkája. Kádár Zoltán a
fûtõrendszert indította be péntek délután.
Köszönjük örömmel végzett szolgálatukat!

• Levél érkezett Bíró Janka testvérnõtõl,
Floridából. Köszöni a CD-ket és szeretettel
köszönti a testvériséget.  

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

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

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

San Fernando Völgyi Ref. Egyház

Decemberi 
ünnepeltek:

“Állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten
akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok

az ígéret. Mert még ‘egy igen-igen kevés idõ, és
aki eljövendõ, eljön, és nem késik. Az én igaz

emberem pedig hitbõl fog élni, és ha meghátrál,
nem gyönyörködik benne a lelkem.’ De mi nem a

meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem
a hitéi, hogy életet nyerjünk. (Zsid 10,36-39)

Adventi csendességünknek akkor van értelme,
ha hittel teljes várakozásra nevel minket. Csalóka szó ez a
“várakozás”. Semmiféleképpen nem jelent tétlenséget,
hanem, amint errõl az Úr Jézus gyakran tanított, munkás,
Isten szolgálatában megélt örömteli készülõdést - ahogyan
menyegzõre készül egy család, vagy mikor régen látott
szeretteinkkel készülünk találkozni.

Az Úr Jézusra jól várni csak az tud, aki szereti
õt. Ismeri a tervét, gyakran eszébe jutnak az ígéretei, és
hiszi, hogy a Megváltóval való találkozáskor minden
eddiginél nagyobb örömben lesz része. Hiszi azt is, hogy
az Úr nem késik; oka van annak, hogy még nem jött
vissza. Ezt a várakozási idõt a “kegyelem korszakának” is
nevezzük, mert még van alkalom a megtérésre, és arra is
van lehetõség, hogy Isten emberszeretetérõl tanúskodjunk
a világban.

A héten egy asszony fényképet hozott, és lelke-
sen kommentálta: “Látja, ott a felhõn Jézus alakja látható!”
Kérdeztem tõle, mi jelentõséget lát ebben? “Azt, hogy
Jézus jön, felém!” - válaszolta. Óvatosan, próbáltam az Ige
felé terelgetni, hogy ezt nem kell látnunk, ezt lehet hinni is
- minden csodás jelenség nélkül is, csak a Szavára figyelve.
Újból láttam, az is kegyelem, ha jól várunk az Úrra.

Imádkozzunk,  hogy  zúgolódás  és
meghátrálás  nélkül  várjuk  Urunk  vissza-

térését!

•    a  betegekért
Joshua Balogh, Forrás Júlia, Sallay Lajos, 
Sramkó Károly, özv. Szenohradszki Jánosné

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

a Beharka házaspár, Cser Arnold, Forrás Júlia,
Pap Szabolcs

IMÁDKOZZUNK...

... EGYMÁSÉRT!

HÍREINK

KKÖÖNNYYÖÖRRGGÉÉSS

Eljöttél a halandóság álruhájában, és nem ismertünk fel téged,
bizony mint tolvaj és rabló jöttél el a legsötétebb éjszakában, 
és erõnek erejével a gyöngeséget hoztad magaddal:

Én vagyok az Úr a te Istened, aki kihoztalak a szolgaság házából -
mondtad ismét, de mi azonnal Egyiptomba számûztünk téged;

Ne legyenek neked idegen isteneid én elõttem - jelentetted ki újra, de
mi egyetlen igaz istenként már csak önmagunkat ismertük el;

Ne gondolj gonoszt a másik felõl, ne ölj, ne ölj, ne ölj - parancsoltad, de
mi elvesztésed tervével már régen készen álltunk.

Ha visszatérsz közénk, Égi Bárány,  hogy a halált a tûz tavába vessed;
Ha visszatérsz közénk, Mennyei Bíró, hogy megnyisd elõttünk a betett könyvet; 
Ha visszatérsz közénk, Egyetlen Võlegény, 
hogy elfogyaszd végsõ találkozásunk vacsoráját:

Engedd, hogy felismerjünk téged, Szabadító, 
és ne számûzzünk magunk mellõl, 
önmagunkat a tûz tavába vetve;

Engedd, hogy felismerjünk téged, Uraknak Ura, 
hogy az igazságot egyedül benned, a megnyitott 
könyvben pedig nevünket a Névbe rejtve megtaláljuk;

Engedd, hogy felismerjünk téged, Legközelebbi Rokon,
leginkább másikunk, tõlünk különbözõ és velünk azonos,

hogy asztalodhoz üljünk.

Térj vissza, Legközelebbi Rokon.
Jöjj vissza, Uraknak Ura.
Hamar szállj alá, Szabadító.

(Visky  András)

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),  Halász Dániel (20), Sallay K & J (20),

Baráth A & E (23), Dobos K & E (23), Varga Károly (23),

Deák Éva (30), ifj. Õri István (30) 


