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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_338)
“Jöjj, koronázzuk õt”
• Szavalat: Sallay Károly
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_502)
“Mint áradó, zúgó folyó”
• Imaközösség
• Kórus (F_61)
“Uram, alázat hadd lakjon bennem!”
• “Women of Faith” Konferencia
• Igeolvasás - Róma 12:21
• Kórus (F_44)
“Reggeli fohász”
• Igehirdetés

• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_464)
“Eltávozunk szent házadból”
• Áldás

Szeretet-vendégség (12:45)

T

ma...?

2005.09.11

Énekóra (13:30)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

Róma 12,21

Te döntsd el,
hogy ki fog gyõzni!
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TE DÖNTSD EL, HOGY KI FOG
GYÕZNI!
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...mit is hallottam

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

The Gathering (18:00)

http://zsoltaros.com

...

Következõ alkalmaink...
szerda

IMÁDKOZZUNK

HÍREINK

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

Jövõ vasárnap
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)
- Nõi - / Férfi kör (2:30)
- The Gathering (18:00)

Füle Lajos:

KRISZTUSBAN
Ha egyszer b û n e i m
elvonulhatnának elõttem
vég nélküli, sötét sorokban,
s kikiabálnának komiszmód:
“Én is tehozzád tartozom!
Meg én is, én is, én is, én is!!”
Ó, hogy pirulnék a haragtól,
hogy nem tudom - beléjük fojtva
a szót - elhallgattatni õket,
s a szégyentõl tán - hogy igaz mind lángra lobbanna a ruhám is.
De b û n e i m
nem vonulhatnak el elõttem,
nem szólhatnak már, mert halottak,
s én - m e g v á l t o t t KRISZTUSBAN é l e k ...

• A MABAVIT 3. nagygyûlését Debrecenben
készülünk megtartani (2006. augusztus 4-6).
Akik szeretnének elmenni a világtalálkozóra,
jelentkezzenek Novák testvérnél!
• Gyermekeink a vasárnapi iskolai osztályban
végzett munkáikból bemutatót készítettek, ami
a folyosón megtekinthetõ.
• Ma 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.
• Jövõ vasárnap délután (14:30) a Nõegylet és
a Férfi kör gyûlést tart.
• New Yorkban lesz a következõ ifjúsági
találkozó (okt. 8-9). Az utazási költség felét
megtérítjük azoknak a fiataljainknak, akik
szeretnének elmenni.
• Bánkúti Eszter testvérnõt (Palm Bay, FL) 93
éves korában, csütörtök hajnalban magához
emelte az Úr. Míg tehette, folyamatosan hallgatta az istentiszteleteinkrõl készült
hangfelvételeket, és rendszeresen támogatta a
CD missziót. Szombaton volt a temetése.
Imádkozzunk a gyászolókért!

Szeptemberi
ünnepeltek:
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), Lunguy Brandon (27),
Mácsai S & I (27), Jánvári G & M (29)

“Legyetek erõsek és bátrak..., mert maga az Úr, a
te Istened megy veled, nem hagy el téged, és nem
marad el tõled.”
- 5Mózes 31,6

A 120 éves Mózes búcsúbeszédében többször is
elhangzó felhívást Jézus Krisztus szavai teszik ma is
idõszerûvé. A Jelenések könyvének 21. fejezetében
olvassuk, “a trónuson ülõ” mondja: “De a gyáváknak
és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és
paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és
minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tûzzel és
kénnel égõ tóban: ez a második halál”. A gyilkosok,
vagy paráznák fölött kimondott ítéletet mégcsak helyben hagynánk, de ki gondolta, hogy a gyávaság is
ilyen ítéletes bûn? Olyannyira az, hogy a bûnlajstrom
legelején áll!
Mi gyávának tartjuk a természeténél,
jelleménél fogva félõs embert. Nincs is mit vitatni
ezen, némelyikünk valóban félénkebb és hajlamosabb
az aggodalmaskodásra, mint a másik. Akikhez Mózes
szólt, és akiket Krisztus ítél, viszont nem a természetük
korlátaihoz érkeztek, hanem hitetlenségükben
vesztegelnek. A pusztai vándorlás során megtapasztalt
gondviselés ellenére, és a szomjazónak élet vízét
kínáló Megváltó jelenlétében helyben topogni,
félelmeinkre hivatkozva engedetlenkedni, ez már égbe
kiáltó bûn.
Isten megígérte, hogy velem jön az útra,
amit nekem szánt. Nem hagy el, és soha nem marad el
tõlem. Ha Õt szolgálom, az Õ akarata, Szentlelkével
hozzám küldött Szava erõt vesz félénk szívem súgásain is.
Vizsgáljuk meg életünket, mennyire vagyunk
bátrak a hívõ életben, az Isten szolgálatában!

!
... EGYMÁSÉRT
• a betegekért
Joshua Balogh jr., Banás Lajos,
ifj. Baráth Antal, a Cser házaspár,
Forrás Júlia, özv. Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
Bánk György, Jason Mátyás
• az utazókért
Balla Zsigmond,
Õri István és Ibolya

