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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_65)

“Ó, Sion, ím, jõ Királyod”
• A negyedik adventi gyertya
• Kórus: “A jászolnál”
• Imaközösség
“Ó, mily hû Barátunk Jézus” (BGyÉ_515)

•  Dr. Beharka Pál testvér szolgálata
• Igeolvasás - Máté 25:1-13
• Kórus: “Csillagfényes csöndes éjjel”
• Igehirdetés - Papp Szabolcs, diakónus

A  TÍZ  SZÛZ  

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

• Áldás 

Szeretet-vendégség (12:45)

Énekóra (13:30)

Gyertyafényes  karácsonyi  istentisztelet  (16:00)

San Fenando Völgyi Ref. Egyh.

18858 Erwin St, Tarzana

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......??

Máté 25:1-13

A  ma  elhangzott  igehirdetés
letölthetõ  az  internetrõl

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

CD-nn  megrendelhetõ  Kádár  Zoltán
testvérnél.

2005.12.18
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“Íme,  a  võlegény!
Jöjjetek  a  fogadására!”



KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......

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

• Beharka Pál testvért a Biola Egyetem évzáró
ünnepségén (december 17-én) doktorrá avatták.
A neves egyetem történelmében is egyedülálló
esemény volt ez, mint ahogy Dr. Clyde Cook elnök
úrtól hallottuk az avatási beszédben.Az Igazgató
Tanács rekord idõ alatt döntött a kandidátus
alkalmasságáról. Beharka testvér munkásságát az
amerikai egyházi zene két óriásához mérve, így
fogalmazott: “With due homage to the men I shall
mention, and in the hopes that such a comparison
can help to understand his role, I believe it fair to
say that (Beharka’s) influence upon Hungarian
Baptist music and life is even stronger than was
that of B.B. McKinney or Haldor Lillenas upon
their respective denominations when they were liv-
ing. Pál Beharka should be honored, although he
would never seek it, and his life’s work should be
known...”.

• Herjeczki Dávid új címe és telefonszáma:
425 Broadway #324
Santa Monica, CA 90401
(310)985-0315

• Ezen a héten is elmarad a szerdai Törekvõk köre
és a Bibliaóra. Vasárnap, Karácsony elsõ napján, 10
órakor kezdõdik a vasárnapi iskolai foglalkozás,
majd 11-kor az ünnepi istentisztelet. A gyerekek
színdarabot adnak elõ. Jövõ vasárnap a
szeretetvendégség és a délutáni énekóra elmarad.  

• Köszönjük a nõtestvérek példás szolgálatát!
Gyönyörûen feldíszített imaházban és közösségi
teremben ünnepeltünk tegnap este. A vendégsereg
gazdagon terített asztalok mellett beszélgethetett,
mert asszonyaink szorgalmas munkával mindent
elõkészítettek.

• Kedves barátunk, Tálas Ernõ operaénekes (a Svéd
Királyi Opera tagja) mély gyászában osztozunk.
Felesége, Paula, baleset következtében elhunyt. 

Decemberi 
ünnepeltek:

“Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét
és a hozzá való gyülekezésünket illeti, arra kérünk

titeket, testvéreim, hogy ne veszítsétek el egy-
hamar józanságotokat, és ne rémítsen meg ben-

neteket ...valamely lélektõl származó kijelentés...,
mintha az Úr napja már közvetlenül itt

volna...”.(2Thessz 2,1-2)

Sokféleképpen vélekedünk a "világvége" elõjeleirõl, történéseirõl,
sõt még annak a gyülekezet érintõ kérdéseirõl is. Az Úr Jézus
második eljövetele körüli viták egyházak szétszakadásához, és új
szekták születéséhez vezettek a keresztyénség történelmében. A
protestáns reformáció legígéretesebb ága, az anabaptisták népes
csoportja hitelt vesztett, mert bár sok más tekintetben a nagy refor-
mátoroknál is következetesebben követték a Szentírás tanítását, az
utolsó idõkkel kapcsolatban szélsõséges tanítás és gyakorlatok rab-
ságába estek. Pál apostol józanságra intõ soraiból ragadjunk most
ki két kifejezést!

Milyen érdekes?! Azt az idõszakot  "az Úr napjának"
nevezi, a megváltottakat érintõ eseményt pedig így irja le: "hozzá
való gyülekezésünk". Mintha csak a mai napról, a vasárnapról
lenne szó! A hetedik nap megszentelését elõíró parancsolat nem a
folytonos idõhiányban szenvedõ ember további megszorítását
célozta, hanem, hogy álljunk meg a nagy rohanásban és vegyük
észre, hogy a gondosan szeretõ Isten teremtményei vagyunk. Ne
istenítsük magunkat kutyanagy tenniakarásunkkal; tanuljunk meg
hálásan élni Isten világában! Õskeresztyén elõdeink a megváltás
mûvében, az újjászületés csodájában még a teremtésnél is nagy-
obb bizonyítékát ismerték fel e szeretetnek; így lett a szombatból
vasárnap. A jövõ történései a hívõ számára ünnepi események
lesznek tehát, melyeket a Mindenható Isten gondoskodása készít
elõ és irányít majd.

"Hozzá való gyülekezésünk"-rõl is vasárnapi áldások
képét festi elénk Pál. Úgy mint ma, de akkor majd igazán együtt
leszünk - az Úrral. Ha õszinte, szívbõl fakadó vággyal gondolsz és
készülsz a munkás hétköznapokban is a következõ vasárnapra,
hogy testvéreid körében ünnepeld Urad szeretetét, akkor nincs mit
félni az "Úr napjától". Az lesz az igazi istentisztelet, amikor mind
együtt leszünk végre a Bárány dicsõítésére! Imádkozzunk, hogy
az Úr eljövetelének dolgaiban mindig bölcsnek bizonyuljunk!

•    a  betegekért
•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

a Beharka házaspár, Herjeczki  Dávid,  Novák István,
Pap Szabolcs

IMÁDKOZZUNK...

... EGYMÁSÉRT!
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AAHHOOLL RRÁÁNNKK  JJÉÉZZUUSS VVÁÁRR

Valami mindig vár.
Hol munka, lárma, hajsza,
hol a mindennapok küzdelme, harca,
hol keservek és kísértések,
próbák, bukások, szenvedések,
hol csend, csend, csend...
Kívül?
Vagy bent?
Valami mindig vár.

S Valaki mindig vár.
Mert Jézus mindig, mindenütt ott van.
Ott a zajban, a mindennapokban,
küzdelmekben és feladatokban,
ott szenvedésben és kísértésben,
hogy felemeljen, õrízzen, védjen,
hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon,
átvigyen tûzön és akarályon,
új erõt adjon új kegyelemben.

Mindenütt mindig vár,
de százszorosan vár ránk -- a csendben!

(Túrmezei Erzsébet)

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 Ilona (23),

Deák Éva (30), ifj. Õri István (30) 


