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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)
• Ének-tanulás (BGyÉ_408)
Nagy hálát mondunk
• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_269)
Isten Fia a földre jött
• Imaközösség
Vizsgáljuk meg,
nem engedjük-e el olykor
magunk mellett Isten tanítását!

• Bizonyságtétel - Mácsai Sándor
• Kórus - Jer, dicsérjük Õt!
• Igeolvasás - Jakab 3,1-13
• Kórus - Szeret az Úr
• Igehirdetés
BIBLIAI NYELVTAN
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• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_265)
Hálával áldozom

HÍREINK
• Ezúton is megköszönjük mindazok
szorgalmas és körültekintõ munkáját, akik
Klári nénink elköltözése után ingóságait
rendezték (Mátyás Lidia és Gregory, Dr.
Tamedly Erzsébet, Paraszkay Gábor és
Irén, Dolák Pál és Katalin, Balogh Mária
és Jerry, Nancy és Kay Tehrani). Lidia
nõtestvérünk korát meghazudtoló energiával dolgozott azon, hogy barátnõje és
lelki testvére írásban hátrahagyott rendelkezéseit végrehajtsa.
A tegnap délutáni emlék-istentisztelet és
szeretetvendégség elõkészítését - Szerényi
Márta nõtestvér vezetésével -Nõi körünk
tagjai végezték.
Klári nénit augusztus 6-án, vasárnap
szállították a Pomona Valley Kórházba. A
szükséges intézkedésekhez Mátyás
testvérnõ segítségére volt Dr. Szenohradszki
János testvér; és többen a gyülekezetbõl
rendszeresen látogatták betegünket.
Köszönjük a testvériség szolgálatát!
• Ma délután, az énekóra után rövid
megbeszélést tart az elõljáróság az
imaházban.
• Az õszi Testvéri találkozót e hónap
utolsó vasárnapján, szeptember 24-én,
délutánra tervezzük.

Szeptemberi ünnepeltek:

• Áldás

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

2006. szeptember 10
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Szeretetvendégség
Énekóra (13:30)
The Gathering (18:00)

Kádár Z & K (3), Bánk Rozália (5),
Halász L & J (5), Kürti Suzanne (9),
Halász Mihály (18), Mátyás Lidia (20),
Bánk Nándor (22), Dr. Szenohradszki János (23),
Szin György (25), Mácsai S & I (27),
Jánvári G & M (29)

Telefonszám:

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

Következõ alkalmaink...

IMÁDKOZZUNK...
ma...?

...mit is hallottam

szerda - Törekvõk köre (18:00)
Bibliaóra (19:00)
jövõ vasárnap - szept.17
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség (12:30)
- Énekóra (13:30)
- The Gathering (18:00)

2006.09.10

Jakab 3,1-12
BIBLIAI NYELVTAN

Kik az igazán boldogok?
Boldogok,akik megbecsülik a mosolyt
és elfelejtik a fintort,
mert útjuk napfényes lesz!
Boldogok, akik jó indulattal
értelmezik mások botlásait akkor is,
ha naivnak tartják õket, mert ez a szeretet ára!
Boldogok,akik gondolkodnak, mielõtt
cselekednének és imádkoznak,
mielõtt gondolkodnának, mert
kevesebb csalódás éri õket!
Boldogok, akik el tudnak hallgatni,
ha szavukba vágnak, ha megbántják
õket, és szeliden szólnak, mert
Jézus nyomában járnak.
Boldogok,akik mindebbõl meg is
tudnak valósítani valamit,
mert emberibb lesz az életük!
Gyökössy Endre

“Van-e olyan vak, mint az én szolgám,
és olyan süket, mint követem, akit elküldök?
Van-e olyan vak, mint az én megbízottam?...
Igazsága érdekében akart az Úr nagy és felséges tanítást adni.”
(Ézs 42:19,21)

Kényelmetlenül igaz dolgokat mond itt
rólam, rólunk az ige. Azoknak az értetlenségét és
passzivitását ítéli meg, akiket szolgálatba állított,
mint személyes megbízottjait, hogy parancsát
követve az Õ igazságát meghirdessék.
“Igazsága érdekében’ küld minket oda,
ahol annak híján élnek. Mivel Õt képviseljük, és
mivel erre magunktól képtelenek vagyunk,
tehetetlenségünkön erõt vesz, hogy az ‘Úr nagy és
felséges tanítása’
hangozzék föl általunk. A küldetés fontossága és az
ellátásához felkínált segítség ellenére történik valami
rossz - amire az idézett kérdések is utalnak.
Miért kell az Úrnak ‘vakságomat’ és
‘süketségemet’ panaszolnia? Tényleg azok vagyunk,
vagy csak úgy teszünk, mintha azok volnánk? A 23.
versben találom erre a kérdésre Isten válaszát. ‘Ki
ügyel erre közületek, ki hallgat figyelmesen a jövõ
érdekében?’ A figyelmetlenség tesz vakká és süketté
bennünket. A figyelmetlenül végzett szolgálat olyan,
mintha a legnagyobb precizitást igénylõ mûveletet
vakon látnánk el. A jövõn odafigyeléssel, az Úr
Jézusra való hallgatással, neki engedelmeskedve
lehet csak munkálkodni.
Az országunk ellen intézett terrortámadás
5. évfordulóján imádkozzunk azért is, hogy ne
vakok módján nézzünk körül és elõre, mint nemzet!
Legyünk hálásak Istennek, hogy ‘igazsága
érdekében’ megõrzött mindeddig bennünket;
könyörögjünk a nemzet engedelmességéért, és
munkálkodjunk azon!

Vizsgáljuk meg, nem engedjük-ee el olykor
magunk mellett Isten tanítását!
A ma elhangzott igehirdetés
letölthetõ az internetrõl
(http://www.zsoltaros.com).
Az istentisztelet teljes hanganyaga
CD-n
n megrendelhetõ.

... EGYMÁSÉRT!
• a betegekért
Baráth Antal, Moraszk MaryAnn,
özv. Szenohradszki Jánosné, Andy Tóth
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
a Banás házaspár, Lungui Sándor,
Õri Ibolya, Mácsai Ica

