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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)
• Ének-tanulás (BGyÉ_73)
Betlehemi mezõk
• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_269)
Isten Fia a földre jött
• A negyedik adventi gyertya
• Szavalat- Erdõ Sárika
• Imaközösség
Adjunk hálát
az Úrra való várakozásunk
beteljesedésének bizonyosságáért!

• Gyülekezeti ének (BGyÉ_78:1)
Ó, jöjjetek, hívek
• Szavalat - Deák Éva
• Kórus - Örvendj világ!
• Igeolvasás - Ján 4,25-22 6
• Kórus - Díszkoronádat
• Igehirdetés
Tudom, hogy eljön a Messiás
• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_89)
Dicsõség mennyben
• Áldás

• Holnap délelõtt 11 órától karácsonyi istentiszteletet tartunk. Szeretet-vendégség nem
lesz.
A szerda esti Biblia -óra ezen a héten
elmarad.
Jövõ vasárnap (dec. 31-én) délután 2
órától emlék-istentiszteleten búcsúzunk
Czövek István testvértõl, melyen magyar
testvéregyházak lelkipásztorai is szolgálnak.

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

• Az ünnepi istentiszteletek idõpontjai:
dec. 24, Advent 4. vasárnapján
Vasárnapi iskola (10:00)
Istentisztelet (11:00)
A szeretetvendégség elmarad
dec. 25, hétfõ, Karácsony
Istentisztelet (11:00)
dec. 31, vasárnap
Vasárnapi iskola (10:00)
Istentisztelet (11:00)
jan. 1, hétfõ
Újévi istentisztelet (11:00)
• Telefonon, vagy email üzenettel kerestek
meg bennünket ezek a testvérek, hogy áldásokban gazdag ünneplést és Új Esztendõt
kívánjanak gyülekezetünk testvériségének:
Banás Lajos, Dr. Beharka Pál és Mónika,
Nt. Cseri Kálmán és Enikõ, Erdõ Zoltán,
Gyõri Kornél lp., Dr. Herjeczki Géza, Kádár
Zoltán és családja, a Kövesdi házaspár,
a melbourni gyülekezet, az Oláh házaspár,
Papp Szabolcs, Révész Erzsike, Révész
Zoltán és családja, a Straub és a Varga
házaspár

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)

“Agg Simeon”
Simon András
grafikája

2006. december 24
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

(626) 289-77746
http://www.zsoltaros.com

TUDOM,
HOGY E L J Ö N A
MESSIÁS

Babits Mihály:

CSILLAG UTÁN

(Ján 4,25-26)
Ülök életunt szobámban,
hideg teát kavarok...
Körülöttem fájás-félés
ködhálója kavarog.
Kikelek tikkadt helyembõl,
kinyitom az ablakot
s megpillantok odakint egy
igéretes csillagot.
Ó ha most mindent itthagynék,
mennék a csillag után,
mint rég a három királyok
betlehemi éjszakán!
Gépkocsin, vagy teveháton olyan mindegy, hogy hogyan!
Aranyat, tömjént és mirrhát
vinnék, vinnék boldogan.
Mennék száz országon át, míg
utamat szelné a vám.
,,Aranyad tilos kivinni!''
szólna ott a vámos rám.
,,Tömjéned meg, ami csak van,
az mind kell, az itteni
hazai hatalmak fényét
méltón dicsõíteni.''
Százszor megállítanának, örülnék, ha átcsuszom:
arany nélkül, tömjén nélkül
érnék hozzád, Jézusom!
Jaj és mire odaérnék,
hova a csillag vezet,
te már függnél a kereszten
és a lábad csupa seb,
s ahelyett hogy bölcsõd köré
szórjak tömjént, aranyat,
megmaradt szegény mirrhámmal
keserüszagu mirrhámmal
kenném véres lábadat.

“Íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek
Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember
volt, várta Izráel vigasztalását,
és a Szentlélek volt rajta.”
(Lukács 2,25)
Lukács evangélista tudósítása a “szemtanúk
és az ige szolgáinak” a beszámolóin alapszik.
A kétségtelen valóságról írt, aminek személyesen is utánajárt.
Amikor történetében az agg Simeonhoz ér,
õ maga is nagyot csodálkozik. Szinte felkiált
az elbeszélésben: “Íme”! Ne csodálkozzunk a
meglepõdésén! A megszállt fõvárosban egy
sokat látott emberre találni, aki tiszta élettel és
élõ hittel szolgálja Istenét, töretlen
reménységgel készül népe jobb jövõjét
meglátni, mert rendületlenül bízik Isten
igéretében - az ilyen ritkaság számba megy.
Késõbb kiderül, bizonyossága volt arról, “hogy
nem hal meg addig, amig meg nem látja az Úr
Krisztusát”. Végül, amikor a karjába vehette a
csecsemõt, hálaimájával már búcsúzik is:
“Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded
szerint békességgel...”.
A Simeon-történet “súgója” a Szentlélek volt,
aki életben tartotta a csalódások ellenére is
szolgája hitét a jövõ felõl, aztán ige-szóval
gyógyítgatta és éltette ezt az aggastyánt, hogy
keresse a szemével is a Messiást. Õ indította
el még erre az utolsó útjára is a templomba,
hogy remegõ karjaiba vehesse a Krisztust, a
várt Messiást, Aki mindent a karjában tart.
A Szentlélek élteti a mi reménységünket is
Jézus Krisztusban. Az Istenben reménykedõk
ma is igaz és kegyes emberek. Belsõ látásuk
van, így a romlás jelei ellenére is hittel szolgálnak. Adjunk hálát az Úrra való várakozásunk beteljesedésének bizonyosságáért!

IMÁDKOZZUNK...
• a betegekért
Baráth Antal, özv. Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Csótya Alex, Herjeczki Dávid, Pap Ica,
Szûcs Ági

