Reggeli igék:

• Vasárnapi iskola (10:00)
felnõttek - az ebédlõben (10:00-10:45)
fiatalok - az imaházban (10:00-10:45)
gyermekek - a Kornya épületben (11:15-)
Kóruspróba - Kornya épület (10:50-11:00)
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Dicsõítõ énekek
Köszöntések, hirdetések
“ Szent az Isten, szent, szent...”
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_340)
“Jézus, Te égi, szép”
• Imaközösség
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_328)
“Téged kér szívünk”
• Kórus: “ Mint szarvas a hûs forrásra...”
• Igeolvasás - 2Mózes 6,1-13
• Kórus: “Nap és pajzs az Úr”
• Igehirdetés
MIÉRT VAGYOK
ENGEDETLEN?

9.H

2Móz 6,1-1
13
Kinyújtom kezemet Egyiptomra

10.K

• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_294)
“Míg Jézus él bennem”
• Áldás

Énekóra (13:30)
Gathering (18:00)

Alhambra

2Móz 7,14-225
A fáraó szíve kemény maradt

11.Sz

2Móz 7,26-88,11 (8,1-115)
Könyörögjetek az Úrhoz!

2Móz 8,12-228 (16-332)
Konok maradt a szíve

13.P

2Móz 9,1-335
Tudom, hogy még mindig nem féltek

14.Sz

2Móz 10,1-220
Meddig vonakodsz még megalázkodni?

15.V

2Móz 7,1-113
A vezetõk engedelmessége

Esti igék:
8.V

Mt 2,19-223
A szent család Isten vezetése alatt

9.H

Zsolt 5
Isteni védelem a gonoszok ellen

10.K

Náh 1,1-114
Isten védelme és haragja

11.Sz

Zsolt 84
Isteni védelem az õ házában

12.Cs

Zsolt 140
Isteni védelem a küzdelem napján

13.P
14.Sz

“...az ajtó elõtt állok,
és zörgetek...”

Péld 18,10

Isten neve erõs torony

2Sám 22,1-551
Az isteni védelem feletti öröm

Szeretetvendégség (12:30)

T

2Móz 5,22-223; 6,1-113
A szabadító Isten

12.Cs

L
E

8.V

A ma elhangzott igehirdetés
letölthetõ az internetrõl
(http://www.zsoltaros.com).
Az istentisztelet teljes hanganyaga
CD-n
n megrendelhetõ Kádár Zoltán
testvérnél.

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

Novák József
Telefonszám:

(626) 289-77746
http://zsoltaros.com
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• Áhítat (9:30)

2006. ja
nuár

I

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

Következõ alkalmaink...
szerdán este

- Törekvõk köre (6:00)
- Bibliaóra (7:00)
pénteken este - Öreg-cserkészek
találkozója (8:00)
Jövõ vasárnap
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség (12:30)
- Narnia (a gyerekeknek)
- Énekóra (13:30)
- Elõljárósági megbeszélés (14:30)
- Gathering (18:00)
Testvéri találkozó: (2006. jan. 29-én, du. 2:30)

egy idõs asszony imája (a Békehírnökbõl)

ISTENEM, SEGÍTS!
Te adj erõt, hogy bízni tudjak,
ha megbántanak, ne zokogjak.
Te add meg, hogy eltûrjenek,
hogy hibáimmal is szeressenek.
Te erõsítsd meg erõtlenségem,
hogy hõsként vigyem a keresztem.
Te légy árvaságom erõs támasza,
tudom, te vagy a gyengék gyámola.
Te õrízd meg a gyengülõ eszem,
hogy életem nagy teher ne legyen.
Ó, adj azoknak szeretetet,
akiknek én adtam az életet.
Legyen szívükben jóság, irgalom,
öregségemet értõ szánalom.
Áldd, õrízd õket, édes Jézusom.
hogy találkozzunk nálad egykoron.
Vezess, erõsíts, oltalmazz!
Végsõ órámon irgalmazz! Ámen.

(Suba Józsefné)

HÍREINK
• Megjelent az Áhítat (Bibliaolvasó vezérfonalunk).
Körülbelül két hét múlva érkezik meg; addig a programfüzetbe tesszük az igehelyeket és az elmélkedések címét.
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• A 2006. évi Ökumenikus imahét (jan. 16-22) záróistentiszteletét az Elsõ Magyar Református Egyháznál
(Hawthorne) tartjuk, január 22-én, du. 2:30-kor. Az
imahét programját a jövõ héten kiosztjuk.
• Jövõ vasárnap elõljárósági gyûlés lesz (jan.15-én, du.
2:30-tól). Kérjük, hogy akinek javaslata van a közelgõ
elõljárósági választással kapcsolatban, az elõljárók
bármelyikével ossza meg, vagy jelezze részvételi
szándékát Veszpeller László testvérnél.
• A 2006. év elsõ testvéri találkozóját január utolsó
vasárnapján, 29-én, délután 2:30-kor tartjuk.
• Szövetségünk bizottságainak évközi gyûlése Palm
Bay, Floridában lesz megtartva (2006. febr. 23-25).
Gyülekezetünket két küldött és a lelkipásztor képviselheti.
• Balla Sándor testvér Toronto környékére, sítúrára
hívja a fiatalokat (febr. 9-11). A hétvégén ifjúsági
találkozót is rendez a torontói gyülekezet. A túrával
járó kiadás (sífelvonó, pályahasználat, kölcsönzés,
szállás) $200 körül lesz. Részletesebb információért
Balla Zsigmond testvérhez lehet fordulni.

Januári
ünnepeltek:

IMÁDKOZZUNK...
“Mert Istenetek, az Úr, istenek Istene és
uraknak Ura. Õ a nagy, erõs és félelmetes
Isten, aki nem személyválogató, és akit nem
lehet megvesztegetni”.
(5Mózes 10,17)

A Biblia legizgalmasabb részei azok, ahol emberi
tulajdonságokkal ruházza fel Istent. Tulajdonképpen
minden, amit róla tudhatunk, nyelvünkre, tapasztalatvilágunkra, emberi szintre van lefokozva, és
amikor róla beszélünk, még a szuperlativuszaink is
csak gyarló próbálkozások. Éppen ezért,
képzeletvilágunk határait döngeti a kinyilatkoztatás;
így nevel józan emberségre és istenfélelemre minket. Most is, a lehetõ legnagyobb hatalmasságra
mutat, istenek Istenére, és uraknak Urára. De
mielõtt ebbe a szédítõ magasságba ragadná a hitünket és képzeletünket, szeretet-közelbe hív: “Õ a ti
Istenetek”. Egészen bizonyosak lehetünk afelõl,
hogy élõ hitre akar felrázni most is, mert hasonló a
folytatás: nagy, erõs és félelmetes Isten õ, de nem
személyválogató és nem lehet megvesztegetni.
Idõzzünk ennél az utolsó két kijelentésnél: nem személyválogató és nem lehet
megvesztegetni! Az elsõ szószerint azt jelenti, hogy
amilyennek lát engem, az õt nem befolyásolja a
velem kapcsolatos döntéseiben. Már eldöntötte,
hogy szeret és megment az életre. “Isten a szeretet”
- írta János apostol másfélezer évvel késõbb.
Ajándékaimmal sem befolyásolhatom a döntéseit.
Éppen a héten láttuk, hogy a “nagy embereket” is
meg lehet venni. Istent nem lehet megvesztegetni.
Õ adni akar mindig, mert õ a szeretet. Az van az
örömére, amikor a nekem tervezett jót elfogadom
tõle. Ahogy az Úr Jézus is mondta: ha mi, gyarló
szülõk, adakozó szeretettel vagyunk gyermekeink
felé, mennyivel inkább adja önmagát azoknak az
Isten, akik rá vágynak?!
Dicsérjük Istenünket, mert mindenek felett való Úr!

ifj. Szin György (3), Balla Dávid (4), Mezey Katalin (11),
Pap Ilona (12), Kolek Péter (13), Kádár Péter (15),
Szin Rebeka (27), Dobos Z & J (18), Misti János (18),
Miszti Sándor (18), Tagai Erika (18), ifj. Kádár Zoltán (19),
Kövesdi J & A (19), Kerekes L & T (28), Novák Ilona (28),
Oláh Ilona (31)

... EGYMÁ
SÉ

RT!

• a betegekért
a Baráth házaspár, Deák Éva, Fejes Mária
(Paradise, Tóth testvérék szomszédja)
• országunk vezetõiért és katonáinkért

