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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola
felnõttek - az ebédlõben (10:00-10:45)
fiatalok - az imaházban (10:30)
gyermekek - a Kornya épületben (11:15)
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Köszöntések, hirdetések
“ Szent az Isten, szent, szent...”
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_135)
“Ó, mily kedves név ez: Jézus”
• Köszöntjük a nagyszülõket!
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_502)
“Mint áradó, zúgó folyó”
• Szavalat: Novák Ilona
• Imaközösség
• Kórus (ÉAÚ_156)
“Krisztusról zeng dalunk”

Z

• Igeolvasás - 1Krónikák 21,1-11 3
• Kórus (VK_13)
“Zengjétek Jézus nagy voltát!”
• Igehirdetés

T

AMIKOR A ROSSZBÓL KELL
VÁLASZTANI

E

• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_137)
“Ó, szeretet, Te égi fény”
• Áldás
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Szeretet-vendégség (12:45)

...mit is hallottam

ma...?

2005.09.11

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

1Krónikák 21,1-13

Amikor a rosszból kell
választani
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2005. sz
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
A ma elhangzott igehirdetés
letölthetõ az internetrõl
(http://www.zsoltaros.com).
Az istentisztelet teljes hanganyaga
CD-n
n megrendelhetõ Kádár Zoltán
testvérnél.

Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

(626) 289-77746

Énekóra (13:30)
Testvéri találkozó (14:30)
The Gathering (18:00)

http://zsoltaros.com

...

Következõ alkalmaink...
szerda

IMÁDKOZZUNK

HÍREINK

- Törekvõk köre (18:00)
- Bibliaóra (19:00)

szombat - Születésnapi ünnepség (15:00-20:00)
Jövõ vasárnap
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)
- Ünnepi istentisztelet Reseda-ban (16:00)
- The Gathering (18:00)

- Máté 16,24

• Az énekóra után, 14:30-tól Testvéri
találkozó tartunk. Gyülekezetünk tagjainak a
részvételét kérjük.
• You are cordially invited to celebrate Lydia
Matyas’ 90th birthday on Sept. 17, 2005
(Saturday) from 3:00 p.m. to 8:00 p.m. at the
home of
Ron and Helen Matyas
11809 Peach Tree Circle
Yucaipa, CA 92399).
Kindly reply by phone (909)797-9771 or via
email ron.matyas@verizon.net. Akik még
A bejárati ajtónál fel lehet venni az útleírást
az imaháztól a Mátyás házaspár otthonáig.

Füle Lajos:

BÕSÉG
Látom: tele otthonotoknak
minden zuga értékkel. Márkás
képek között emelkedetten
szól s koronát ölt az önérzet.
Magnetofon, videó õrzi
múltatokat, TV idézi
otthonotokba a világot.
Hûtõszekrény és ventillátor
tessékeli vissza a nyár hõ
hullámait, csempézve állig
beépített konyha nevet rám,
új kocsi áll lenn a garázsban.
Akárhova nézek, a bõség
telt mosolya játszik a tárgyak
arculatán, s a teli asztal
szinte a mód szép kacagása.

• Jövõ vasárnap délután 4 órától hármas
ünnepségre hívja gyülekezetünk testvériségét
is a San Fernando Völgyi Magyar Református
Egyház (18858 Erwin St, Tarzana 818.344.1885). Megválasztott lelkipásztorukat, Nt. Jakabffy Zsolt Attilát hivatalosan
is szolgálatba iktatják, harangot szentelnek és
megemlékeznek új templomuk használatba
vételének a 10. évfordulójáról.
• New Yorkban lesz a következõ ifjúsági
találkozó (okt. 8-9). Az utazási költség felét
megtérítjük azoknak a fiataljainknak, akik
szeretnének elmenni.
• Múlt vasárnap $2,006 gyûlt össze, amit az
orkán sújtotta területen szolgáló
gyülekezetekhez juttatunk az ABC/USA
segélyszervezetével. Köszönjük az adakozók
áldozatvállalását!

Szeptemberi
ünnepeltek:
Kádár Z & K (3), Bánk Rozália (5), Halász L & J (5),
Kürti Suzanne (9), Halász Mihály (18), Mátyás Lidia (20),

Hát l e l k e t e k ? Jó dolga van-e?
Mi tölti be? Áldás vagy átok?
Látom: p o r o s a B i b l i á t o k !

“Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg
magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem.”

Bánk Nándor (22), Dr. Szenohradszki János (23),
Szin György (25), Lunguy Brandon (27),
Mácsai S & I (27), Jánvári G & M (29)

Ha az Úr Jézus követõjének tartom magam, nem
tagadhatom meg Tõle a jogot, hogy feltételhez szabja a kapcsolatunkat. Önmegtagadást követel tõlem. Különös
feltétel ez. Mi más marad nekem, ha még magamról is le
kell mondanom?! Mi másért éljünk, ha ezt a legerõsebb
ösztönzõt, az önérdeket is feladjuk?
Pillanatnyi vágyaimnál és magamnak álmodott
céljaimnál értékesebbnek ígéri az utat isteni társaságában.
Az Út és az Úr elõbbre való önmagunknál, ha Jézus
Krisztus követésére indulunk. Tulajdonképpen, így történik
meg a csoda, hogy bár gyarló emberek, de mégis "isteni
élet részesei" vagyunk. Eggyé válunk vele, mert Jézussal
tartva, beavattatunk a munkába, amit ma is végez.
Megtanulunk tõle másként nézni, gondolkozni és élni, míg
egyszer csak azt mûveli velünk a kegyelem, hogy az ember
üdvösségén munkálkodó Megváltó keze és lábaként szolgálva, egyébként szûk látókörünket messze felülmúló célok
felé közeledünk.
Lépésrõl-lépésre, keresztet viselve haladunk.
Szárnyalni szeretnék Jézus társaságában, de Õ nem engedi.
Ahogyan õ is vonszolta a keresztet, õ is végigszenvedte a
Kálvária minden milliméterét, az én vállamba is beleváj a
keresztem súlya. Nyomdokában lépdelve viszont a segítség
is mindig közel van. Amíg Õt követem, addig Jézus a
Segítõm. Vagyis, ami kezdetben olyan természetellenesnek
tûnt, tulajdonképpen az érdekem lett. Az önféltés követeléseit feladva, Jézus Krisztussal az Élet Útján járhatok, aki
ígérete szerint, elvezet a célig. Az önmegtagadás Jézus társaságáért nem áldozat, hanem a halandó ember legmagasztosabb érdeke.
Imádkozzunk önmegtagadásra is kész lelkületért!

!
... EGYMÁSÉRT
• a betegekért
Banás Lajos, Bánkúti Eszter, a Cser házaspár,
Forrás Júlia, özv. Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
Bánk György, Jason Mátyás
• az utazókért
Balla Zsigmond, a Bánk házaspár,
Vadász János lp.

