
Amerikai  Magyar
Baptista  Gyülekezet

Alhambra

2006.  november  12

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

• Köszöntések, hirdetések

• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_338)

Jöjj, koronázzuk õt
• Kórus - Szent Istenünk, légy áldott
•  Imaközösség

Adjunk hálát Isten igéjéért,

hogy naponta szól hozzánk

a Biblia lapjain keresztül!

• Kórus - Mint kõszál a tengerben
• Bizonyságtétel - a Dobos házaspár

• Gyülekezeti ének (BGyÉ_176:1,4)
Szent Igéd szerint vágyom élni

• Igeolvasás - 2Kor  12,1-110

• Igehirdetés 

MINDENRE ELÉGSÉGES
KEGYELEM

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_382)
Föl, testvérem

• Áldás 

Szeretetvendégség

Énekóra (13:30)

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

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://www.zsoltaros.com
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HÍREINK
•  A következõ két héten elmarad a Törekvõk
köre és a Bibliaóra. A szerda esti alkalmakat
november 29-én folytatjuk.

•  A héten New Yorkba utazik a fiatalok egy
csoportja és Novák testvér. A helyi magyar
baptista misszió 100. évfordulóját ünnepeljük,
és az Ifjúsági Szövetség találkozót rendez a
fiataloknak. Imádkozzunk az utazókért, a
vendégfogadó és ünneplõ gyülekezetért!

•  Hálaadásnapi istentiszteletet nov. 26-án, a
nemzeti ünnep utáni vasárnap tartunk.
Vendégeink, Dobos Béla és Ildikó az Élet
Szava magyarországi missziójáról tartanak
majd ismertetést.

•  Kárpátaljáról érkezett emailt továbbított
hozzánk is Dr. Herjeczki Géza testvér,
szövetségünk alelnöke, melyben a beregszászi
imaház megvételérõl kaptunk értesítést.
Szövetségünk $7,000-os segítséget küldött
erre a célra. 

Kedves Herjeczki terstvér és minden kedves
testvérünk az óceán túloldalán!

Örömmel értesítünk benneteket, hogy
Kárpátalján ismét piros betûs nap november

7-e. Immáron nem a kommunisták for-
radalmát, hanem egy kommunista pártszékház

magyar baptista imaházzá válását ünnepel-
hetjük.  Annyi ateista szónoklat után ezen a

különös helyen, - ha a felújításokkal
végzünk- Isten igéjét hírdethetjük  majd

MAGYARUL a volt Szovjetúnióban.
Köszönjük imádságaitokat és erõtökön felüli

anyagi áldozatvállalásotokat. Isten iránti
hálával gondolunk Rátok.

Szeretettel a kárpátaljai magyar baptisták
nevében:

Varga Attila
a Koinonia Alapítvány elnöke, és Cidor Lajos

a Koinonia Alapítvány Igazgatója

“Hallgass meg minket,
ha hozzád kiáltunk!”

(Zsolt 20,10)
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(2Kor 12,1-10)

RENDKÍVÜLI  LELKI ÉLMÉNYEK
PÁL  APOSTOL ÉLETÉBEN

A  MIÉNKBEN

KRISZTUS EREJE  AZ
ERÕTLENSÉGEINKBEN

AZ OK  ÉS A CÉL

ELÉG  MÁR  A  KEGYELEM?
Novemberi ünnepeltek:
Dobos B & I (5), Veszpeller L & I (8),

Kövesdi Imre (10), Kerékgyártó Zoltán (13),
Szárnyasi L & E (15), Tagai István (17),

Sipos J & I (18), Sipos Roland (22),
Halász Emilia (23), Halász Lilian (27)   

J ö v õ   v a s á r n a p   -   n o v e m b e r   1 9
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség (12:30)
- Énekóra (1:30)

Háladás  napi  istentisztelet  -  november  26

KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......

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

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

Balla Attila, Novák Benjámin, Sándor 
Zsuzsi, Szenohradszki János, Szin Dávid, 
Novák József

IMÁDKOZZUNK...

“During the terrible Boxer
Rebellion in China at the turn
of the last century (the lead-
ers were so nicknamed
because they practiced gym-
nastics and calisthenics), the
“boxers” captured a mission
station, then placed a cross
flat on the ground. They
gave instructions that those
who trampled the cross as
they came out of the building
would be set free; those who
walked around it would be
executed. The first seven
students trampled the cross
under their feet and were released. But the eight stu-
dent, a young girl, knelt beside the cross and prayed
for strength. Then she slowly walked around the
cross to face the firing squad. Strengthened by her
example, everyone of the more than ninety other stu-
dents flollowed her to death. Did they win?... Losers?
Yes, from the standpoint of this world... It is better to
fail at a cause that will ultimately succeed than to
succeed in a cause that will ultimately fail...It may
come down to a simple question: Are we willing to
pay the price?”

“Az  Úr  törvénye  tökéletes,
felüdíti  a  lelket.”

(Zsolt 19,8)

A 19. zsoltár tanítása szerint Isten
gondoskodott arról, hogy az emberben soha ne
legyen kétség az Õ jelenléte felõl. A teremtett
világ az Alkotó nagyságát hirdeti - nem szó-
val, sem beszéddel, hanem akaratának pontos
teljesítésével. Másik eszköze a kijelentésnek:
Isten Szava, a Biblia. Azért fontosabb ez a
Könyv minden másiknál, mert nem csak
Istenrõl szól, hanem maga Isten szólítja meg
vele az embert.

Amikor a Biblia üzenetére figyelünk,
akkor Istent hallgatjuk. Felüdíti a lelkedet a
szavával - tanítja a zsoltár, de még többet is
tesz ennél. A “felüdíti” szó azt is jelenti, hogy
“maga felé fordítja”. Rengeteg lelki probléma
vezethetõ vissza oda, hogy Isten helyreállító
hangjától elzárkóznak emberek. A Bibliát nem
helyettesíti semmi más. Isten döntött így; ezért
nem is remélhet senki lelki hasznot abból, ha a
Biblia tanítása helyett más forráshoz megy.

Tessék kipróbálni az Ige igazát! Lelki
egészségünkre lesz, ha minden reggel
keresünk egy csendes helyet, ahol megnyitjuk
a Bibliát. Olvassunk belõle egy rövid szakaszt,
és gondolkozzunk el rajta! Fogalmazzuk meg
a jelentõségét és raktározzuk (úgy ahogy az
nekünk a legmegfelelõbb - akár leírva, akár
memorizálva), majd imádkozzunk! Isten igéri,
a lelkünk ettõl felüdül, azonnal a hang felé
fordul - és megindulnak csodálatos folyama-
tok: a gyógyulásé, a szabadulásé, a lelki
növekedésé, a megszentelõdésé.

Adjunk hálát Isten igéjéért, hogy
naponta szól hozzánk a Biblia lapjain
keresztül.  


