
Amerikai  Magyar
Baptista  Gyülekezet

Alhambra

2006.  december  3

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

• Ének-tanulás (BGyÉ_55)
Nyisd ki, ó, bûnös ember

• Köszöntések, hirdetések

• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_60)

Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel
• Az elsõ adventi gyertya
• Szavalat- Szin Anna
• Kórus - Áldjuk a mennyei Atyát!
• Imaközösség

Vizsgáljuk meg,
hogy mennyire határozza meg életünket

az Úrra való várakozás!

• Gyülekezeti ének
Õ az Úr

• Igeolvasás - Zof  3,9-220
• Kórus - Mégegyszer hív az Úr
• Igehirdetés 

Az  Urat  várók  reménysége

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_338)
Jöjj, koronázzuk õt

•  ÚRVACSORA
•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_437)

Áldott legyen a frigy
• Áldás 

Szeretetvendégség
Énekóra (13:30)

Elõljárósági megbeszélés
(Kornya terem, 14:30)

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

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://www.zsoltaros.com
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HÍREINK
•  Köszönjük Szenohradszky Emesének és
Szerényi Mártának a szép díszítést! Órákat
dolgoztak a hétvégén azért, hogy az ünep
hangulatát tükrözõ látvány fogadja az isten-
tiszteletre érkezõ testvériséget. Az Úr segít-
sen bennünket abban, hogy az Õ szavára
figyelõ csendben megértsük ígéreteit és öröm-
mel várjunk azok megvalósulására!

•  104 éves korában meghalt Werle néni, a
torontói gyülekezet tagja. Éveken át a Nõi
Szövetség elnöke volt. Amig csak tehette,
kijárt a Ráma Táborba - nem pihenni, de
mindig dol-
gozni. Még
közel száz
évesen is a
konyhában
serénykedett.
Szövetségünk
történelmének
eddig legkri-
tikusabb
éveiben alel-
nökként szol-
gált.
A temetésén
Dr. Herjeczki
Géza, detroiti
lelkipásztor
képviselte a
“nagy csalá-
dot”,
gyülekezetein-
ket.

•  Az
elõljáróság decemberi találkozóját ma
délután, az énekóra után tartjuk meg, a
Kornya teremben.

•  Péntek óta vetítik a filmszínházakban a
“The Nativity Story” címû filmet. Érdemes
megnézni!

Rónay György:

ADVENT ELSÕ  VASÁRNAPJA

Amikor a fák gyümölcsöt teremnek,
tudhatjátok, hogy közel van a nyár.
Tûzre dobhatsz, Kertész, mert nem terem meg
korcs ágaimon más, mint a halál?
Amikor jelek lepik el a mennyet,
álmunkból kelni itt az óra már.
De ha hozzám jössz, pedig megüzented,
angyalod mégis álomban talál.
Meg akartál rajtam teremni, rossz fán;
Nem voltál rest naponta jönni hozzám.
Ajtóm bezártam. Ágam levetett.
Éjszakámból feléd fordítom orcám:
boríts be, Bõség! Irgalom, hajolj rám!
Szüless meg a szívemben, Szeretet! 

“El jövök  hamar ...”
(Jel 3,11)



AAZZ  UURRAATTAAZZ  UURRAATT VVÁÁRRÓÓKKVVÁÁRRÓÓKK
RREEMMÉÉNNYYSSÉÉGGEERREEMMÉÉNNYYSSÉÉGGEE

(Zof 3,9-20)

Reménykedéseinkrõl

Mi  a  reménységed  alapja?

MIT ÍGÉRT  NÉPÉNEK,

ÉS...

...MIT JELENT EZ

MA,  NEKÜNK?

1.  Elbánok  majd  elnyomóiddal

2.  A  sántákat  megsegítem

3.  A szétszóródattakat  összegyûjtöm

4.  Haza  hozlak  benneteket

5.  Jóra  fordítom  sorsotokat

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) 

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 (11:00)
- Szeretetvendégség (12:30)
- Énekóra (13:30)

dec.  17,  vasárnap - Gyermek-bemutatás

KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......

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

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

Novák Györgyi, Sramkó Károly

IMÁDKOZZUNK...

Mi Jézus Krisztus ígéreteinek a megvaló-

sulásában reménykedünk. Reménykedésünk azon

alapszik,  hogy a korábbi ígéreteit is valóra vál-

totta. Ezek közül a legszemélyesebbek:

- a bûnbocsánat,

- naponként nyújtott segítsége és

- megváltott életünk örömei.


