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Következõ alkalmaink...

csütör tökön - Karácsonyi  is tent isztele t  (11:00)
vasárnap -  Vasárnapi  iskola  (10:00)

-  Istentisztelet (11:00)
Szeretet-vendégség

dec. 31, szerda - Óév-esti program (9:00)
jan. 1, csütörtök - Újévi istentisztelet (2:00)

Köszönjük a nõtestvérek szolgálatát a múlt hétvégi
karácsonyi ünnepségek elõkészítésében és lebonyolítá-
sánál: Balla Éva, Dénes Zita, Novák Györgyi és
Eszter, Novák Emy, Pap Ica, Sipos Irénke,
Szenohradszki Emese, Szin Anna, Dr. Tamedly
Erzsébet. A díszítésben és a takarításnál férfiak is
serénykedtek: Bajusz Imre, Balla Zsigmond, Novák
István, Sipos József, ifj. Szenohradszki János. Szinte
minden nõtestvér készített és hozott süteményt. A
karácsonyfát idén a Szárnyasi család díszítette: Enikõ,
Laci, Jolánka néni, Zsuzsi és Cecilia. Nagyszerû
munkát végeztek! 

Kaphatók a Pesterzsébeti Baptista Gyülekezetben
rendezett Héthalmi emlékhangversenyrõl készített
CD-k és DVD-k. Az irányár: $20.

Az imaházunkat díszítõ szép virágokkal szeretteikre
emlékeznek: a Balogh házaspár, a Kenessey házaspár;
Mátyás Lidia, Ron és Helen.

Karácsony napján (dec. 25-én) de. 11 órakor
kezdõdik az ünnepi istentisztelet.

Az óévi programot este kilenckor kezdjük. Együtt
vacsorázunk, játszunk, megnézünk egy filmet, és
éjfélkor istentiszteletet tartunk.

Az újévi istentisztelet du. 2-kor kezdõdik.
Az Új év elsõ vasárnapján Dr. Vass Gergely, aradi

lelkipásztor lesz a vendégünk.
Karácsonyi üdvözletek érkeztek a gyülekezetnek

Magyarországról, Cseri Kálmán és Kálmán Szabolcs
református lelkipásztoroktól is.  

Decemberi  ünnepeltek

Kövesdi Piroska (1), Baráth Erzsébet (1), Pap Csaba (4),
Püsök Ferenc (5), Õri István (7), Dénes M & Z (8), Sipos

József (8), Tóth Gábor (8), Szenohradszki Emese (15),
Miszti Vivian (16), 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)    

• VVasárnapi iiskola ((10:00)

• DDicsõítõ éénekek ((11:10)
-   Mi várjuk az Úr Jézust (EHH_527)
-   Immánuel (EHH_301)

A negyedik adventi gyertya
Deák Éva és Sipos Irénke

-   Ó, Betlehem kis városa (EHH_580)
• KKöszöntés, hhirdetések

•  - Szent az Isten
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_55)
- Nyisd ki, ó, bûnös ember

Imaközösség
Magasztaljuk Istent

üdvtervéért és azért,
hogy megtartja ígéreteit!

Gyülekezeti ének (BGyÉ_130)
- Krisztus Úr, a nagy Király

Közös olvasmány - Ézsaiás 25 alapján
Kórus - Ó, jöjj  le, Messiásunk (Lisznyay Gábor / Páth Géza)

Igeolvasás - Lukács 119,11-228
Kórus - Jöjjön el országod (Lisznyay / Csopják Attila)

Igehirdetés
FELSZÁMOLÁS, BBESZÁMOLÁS,

ELSZÁMOLÁS, LLESZÁMOLÁS

Gyülekezeti ének, adakozás
- Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel (BGyÉ_60,1-3)

Áldás

Szeretet-vendégség
Konyha-felelõs: Sipos Irénke
Kóruspróba (1:45)
Gyertyafényes karácsonyi istentisztelet (4:00)

a San Fernando Völgyi Református   
Egyháznál      
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KINYÚJTOTTA SZENT KARJÁT AZ ÚR

MINDEN NÉP SZEME LÁTTÁRA.
MEGLÁTJÁK MAJD AZ EGÉSZ FÖLD

HATÁRÁN ISTENÜNK SZABADÍTÁSÁT”
(ÉZS 52,10)



IMÁDKOZZUNK...

A régmúltban, egy rendkívül sötét korszak
reménytelenségén vágott léket ez a prófé-
cia. Izráel történelmében is voltak mély-
pontok, amikor a bûn már különösen is
érzékelhetõ, fájdalmas teherként
nehezedett a lelkekre. Ézsaiás prédiká-
cióiból kiolvashatók a ma sem ismeretlen
jelenségek, mint az erkölcstelenség, a lát-
szat vallásosság, a törvény kijátszása, és
ezek következményei. A jogfosztottak fájó
nyögésével a jogbitorlók hangoskodó
intézkedései vetekedtek, akik hol maga-
sabb adóval (“jogtalan rendeleteket hoz-
nak, és irataik csak terheket rónak ki...” -
olvassuk a következõ fejezetben), hol meg
ravasz vallásos formákkal (58. r.) keres-
ték további érvényesülésüket a tömegek
fölött, és Isten elõtt.

A népét féltõn szeretõ Isten egy gyer-
mekben küldött orvoslást kétezer éve a
zsidóságnak, és ugyanabban a
Személyben, de már nem mint gyermek-
ben kínál jó megoldást a bajunkra nekünk
- itt Amerikában, magyar földön, és min-
denütt.

Jézus Krisztus törvénnyel és igazsággal szilárdítja
meg az uralmát - mert ezek hiányában, Dávid trónja
körül, Washintonban, vagy Budapesten, a legjobb
gondolatból is félresikerült tett lesz. A legigazabb
vallás is repedt fazék hangját kelti (1Kor 13), üre-
sen kong, ha hiányzik belõle a szeretet. A szívekben
élõ Szeretet Törvénye, és a lelkeket igazsággal
éltetõ evangélium emberrõl, világról, múltról és
jövõrõl a Béke Fejedelmének az uralmát erõsíti, aki
Csodálatos Tanácsos is. Hogyan érthetnénk meg a
tanácsát, ha az uralmát elutasítjuk? Milyen jövõben
reménykedünk, ha éppen az Örökkévaló Atyának
nem jut hely közöttünk?

Isten üdvözítõ terve él, most éppen nekünk kínál-
ja. Rajtunk áll, hogy Jézus Krisztus uralmát elfo-
gadjuk, Törvénye szerint élünk, és azt tanítjuk,
vagy inkább rábízzuk magunkat és az embervilágot
kedvenceinkre, nagyokat ígérõ halandókra? Életünk
“szavazásával” növekszik Krisztus uralma a világ-
ban, a városunkban, és az asztalunknál.   

Magasztaljuk Istent üdvtervéért és azért,
hogy megtartja ígéreteit!

“Mert egy gyermek
születik nekünk, fiú
adatik nekünk. Az

uralom az õ vállán lesz,
és így fogják nevezni:
Csodálatos Tanácsos,

Erõs Isten, Örökkévaló
Atya, Békesség

Fejedelme!
Uralma növekedésének
és a békének nem lesz

vége a Dávid trónján és
országában, mert

megerõsíti és
megszilárdítja törvénnyel
és igazsággal mostantól

fogva mindörökké.
A Seregek Urának féltõ
szeretete viszi véghez

ezt!”

(Ézs 9,5-6)

•  testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
a Baráth házaspár, Bencsó Ilona (Ózd), Elõd Judit, 
Éltetõ Áron, Kenessey Katalin, Alec Ostendorf

•  országunk vezetõiért és katonáinkért
•  az utazókért

a Dénes házaspár, Dobos Sándor, Novák Györgyi, 
Eszter és Benjámin, Szin Jonathán, Szûcs Ágnes

KÖZÖS OLVASMÁNY
- Ézsaiás 25 alapján -

Uram, te vagy Istenem!

Magasztallak, dicsérem neved,

mert csodákat vittél véghez,

õsrégi terveket, való igazságot.

MAGASZTALUNK,
DICSÉRJÜK NEVED, MERT

CSODÁKAT VITTÉL

VÉGHEZ.

Erõssége vagy a nincstelennek,

erõssége a szegénynek a

nyomorúságban, oltalom a

zivatarban, árnyék a hõségben.

MAGASZTALUNK,
DICSÉRJÜK NEVED, MERT

CSODÁKAT VISZEL

VÉGHEZ.

Leveszi a leplet, amely ráborult

minden népre, és a takarót, a-

mely betakart minden nemzetet.

LEVESZI A NÉPRÕL A
GYALÁZATOT. EZT
ÍGÉRTE AZ ÚR!

Magasztallak, dicsérem neved,

mert csodákat viszel véghez.

VÉGET VET A HALÁL-
NAK ÖRÖKRE! LETÖRLI
A KÖNNYET MINDEN
ARCRÓL. ITT VAN A MI
ISTENÜNK, BENNE RE-
MÉNYKEDÜNK, HOGY
MEGSZABADÍT MINKET.

Vigadjunk és örüljünk

szabadításának!

BENNE REMÉNYKE-
DÜNK ÉS VIGADUNK.
AZ ÚR SZABADÍTÁSÁ-
NAK ÖRÜLÜNK.


