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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola
felnõttek - az ebédlõben (10:00-10:45)
fiatalok - az imaházban (10:30-11:00)
gyermekek - a Kornya épületben (11:15)

...mit is hallottam

ma...?

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

2005.10.16

• Kóruspróba (10:50)
2Tim 1:1-7

•
•
•
•
•

Dicsõítõ éneklés
Köszöntések, hirdetések
“ Szent az Isten, szent, szent...”
Ima
Gyülekezeti ének (HY_254)
“Menny felé menni törekszem”
• Imaközösség
• Szavalat - Mike Ilona
• Kórus (KÉ_79)
“Jöjjetek, vígan zengjük el”
• Beszámoló a new yorki találkozóról

VIGYÁZZ A TÛZRE!

“gerjeszd fel az Isten
• Igeolvasás - 2 Timóteus 1:1-77
• Kórus (KÉ_247)
“Jézus, vezess engemet!”
• Igehirdetés

kegyelmi ajándékát.”
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VIGYÁZZ A TÛZRE!
• Gyülekezeti ének, adakozás (HY_189)
“Ó, mily kedves név ez, Jézus”
• Áldás
Szeretet-vendégség (12:45)
Énekóra (13:30)
The Gathering (18:00)

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
http://zsoltaros.com

Következõ alkalmaink...
szerda

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

Jövõ vasárnap
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)
- The Gathering (18:00)

Dsida Jenõ:

GYÖNGÉK IMÁJA
Jó Uram, aki egyként letekintesz
bogárra, hegyre, völgyre,
virágra, fûre, szétmálló göröngyre, Te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz
csak nagyon-nagyon gyönge.
Mert pókháló és köd a szív,
selyemszõttes az álom,
pehelykönnyû és szinte-szinte semmi
s én erõtlen kezem
még azt sem tudja Hozzádig emelni.
De azért vágyaim ne dobáld a sárba,
ami az Óceánnak
legdrágább, legkönnyesebb gyöngye!
Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz,
csak gyönge, nagyon gyönge.

HÍREINK
• Tegnap munkanapot tartottunk. Köszönjük
testvéreink áldozatvállalását, akik a pihenõnapjukon is készek voltak értünk fáradozni:
Bajusz Imre, Balla Zsigmond és Éva, Jánvári
Gábor, Kádár Zoltán és Katalin, Káló Tibor,
Novák István és Emi, Sebestyén és Benjámin,
Sallay Károly, Varga Károly,Veszpeller
László.
Csütörtökön reggel, 80 éves korában elhunyt
Dr. Morask Jakab testvér, gyülekezetünk
egykori lelkipásztora. Türelemmel viselte a
betegségét (15 évig élt a szomszédos
Lutheran Homesban); érdekelte a gyülekezet
élete, szívesen fogadta a látogatókat. A long
beachi VA kórházban töltötte az utolsó három
hónapot. Privát temetésérõl és a VA
Hospitalban tervezett emlékistentiszteletrõl
késõbb intézkedik az özvegye.
• Böjte Csaba testvér, a dévai gyerekek között
szolgáló ferences rendi szerzetes a városunkba
is ellátogat október végén (27-28). A San
Fernando Völgyi Református Egyházban istentisztelet lesz csütörtökön, (27-én, este 7:30kor), amelyen õ hirdeti majd az igét.
• Gyülekezetünk vendége lesz december 5-tõl
22-ig Beharka Pál orgonamûvész testvér, a
budapesti Baptista Teológiai Akadémia himnológia professzora. December 17-én, szombaton délután 4-kor tartjuk az orgona avatási
ünnepélyt.

Októberi
ünnepeltek:
Szerényi M (2), Varga K & I (4), Molnár A & E (6),
Révész E (6), Szenohradszki J (6), Veszpeller L (7),
Lungui S & G (8), Szárnyasi L & E (8),
Dimény E (11), Dobos E (12), Miszti J & Gy (16),
Balla Zs (18), Sallay J (18), Forrás J (21),
Dr. Oláh S & I (23), Tóth E (23), Kerekes L (25),
Novák B (26), Dr. Oláh S (27), Veszpeller I (27)

...

IMÁDKOZZUNK

“Úgy tekintsen minket minden ember, mint
Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait.
Márpedig a sáfároktól elsõsorban azt követelik,
hogy mindegyikük hûségesnek bizonyuljon. ”
- 1Korinthus 4,1-2

Gondolkozzunk el ez igaszakasz három utolsó szaván!
Isten szolgáinak közös ügyérõl van szó. És mindegyikünkrõl. Közös érdekünk, hogy mindnyájan hûségesek
legyünk. Ha csak egyikünk is félreáll az Úr szolgálatától,
vagy nem teljes szívvel végzi azt, a döntése hatással lesz
valamennyiünkre. Akik rossz véleménnyel vannak a
keresztyénekrõl, azok valaki másnak a hûtlensége miatt
gondolkoznak így rólunk is. Mi az elõítéletekkel szemben
is legyünk állhatatosak, de figyeljünk egymásra, és imádkozzunk egymásért - mert közös ügyünkrõl van szó.
A hûség értékét, életépítõ hatását akkor látjuk
leginkább, amikor hiányzik. A házastárs, aki “félre jár”,
minden egyes lépésével értékekre tapos. A szolgálatában
hûtlen hívõ árt az Úr ügyének, rombol és kárt okoz.
Mennyei Atyánk hûsége nélkül teljesen magára hagyatva
sodródna mindegyikünk a vesztébe. Legyünk hûségesek!
Az Úr Jézust követve ez lehetséges.
A kihívások, próbák, ellentmondások, vagy
támadások, amiket mi legszívesebben kikerülnénk, mind
olyan élethelyzetek, amelyek hûségünk bizonyítására szolgálnak. Megmérettetünk ezekben. Jakab apostol is
tanácsolja: “teljes örömnek tartsátok, amikor különféle
kísértések közé estek”. Ne aggódjunk, aki minket vizsgál,
nem árt nekünk. Szeretõ Atyánk kegyelmének a jeleit
keresi rajtunk, és megerõsít abban minket.

Imádkozzunk azért, hogy a szolgálatot végzõk
munkájukban mindig hû sáfároknak bizonyulbizonyuljanak!

!
... EGYMÁSÉRT
• a betegekért
Forrás Júlia, Révész Erzsébet,
özv. Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Dr. Szenohradszki János,
Novák Györgyi és Eszter

