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• Áhítat (9:30)

• 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)

• Dicsõítõ énekek
• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent...”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_446)

“Áldásod gazdag folyóit”
• Imaközösség
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_475)

“Feléd, kegyelmes Istenem”
• Kórus: “ Indulj el a szõlõbe...”
• Szavalat - Szin Anna
• Zongoraszóló - Herjeczki Ádám
• Igeolvasás - 2Mózes 6,1-13
• Kórus: “Szent érzelem”
• Igehirdetés 

AHOGYAN  MEGMONDTA
AZ ÚR

• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_462)
“Ó, maradj kegyelmeddel”

• Áldás 

Szeretetvendégség (12:30)

Énekóra (13:30)

Elõljárósági megbeszélés (14:30)

Gathering (18:00)

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

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://zsoltaros.com

A  ma  elhangzott  igehirdetés
letölthetõ  az  internetrõl

(http://www.zsoltaros.com).
Az  istentisztelet  teljes  hanganyaga

CD-nn  megrendelhetõ  Kádár  Zoltán
testvérnél.

15.V 2Móz  7,1-113
A vezetõk engedelmessége

16.H 2Móz  10,21-229
Nem látsz engem többé

17.K 2Móz  11,1-110
Különbséget tesz az Úr

18.Sz 2Móz  12,1-220
Az a vér jel lesz

19.Cs 2Móz  12,21-442
Ez az éjszaka az Úré volt

20.P 2Móz  12,43-113,16
Megemlékezzél errõl a napról

21.Sz 2Móz  13,17-114,14
Az Úr elõttük ment

22.V 2Móz  12,21-333
A nép engedelmessége

15.V Mt  9,27-338
Jézus Krisztus gyógyító munkája

16.H Lk  2,41-552
Az én Atyám házában kell lennem

17.K Mt  20,20-228
Az Emberfia azért jött, hogy szolgáljon

18.Sz Mk  8,31-333
Az Emberfiának sokat kell szenvednie

19.Cs Lk  4,40-444
A többi városban is hirdetnem kell

20.P Jn  9,1-77
Amíg nappal van

21.Sz Zsolt  37,5
Bízzál benne, mert õ munkálkodik
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Reggeli igék:

Esti igék:
“Fáraó,  kemény  a  szíved...
Ez  egy  alattomos  betegség;

mire  neked  is  fájna,  alattvalóid  mil-
lióinak  kell  szenvedniük  miatta...”



KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......
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- Áhítat  (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség (12:30)
- Énekóra (13:30)
- Ökumenikus istentisztelet (14:30)
- Gathering (18:00)

Testvéri  találkozó: (2006. jan. 29-én, du. 2:30)

• Megjelent az Áhítat (Bibliaolvasó
vezérfonalunk). Hamarosan megérkezik; addig
a programfüzetbe tesszük az igehelyeket és az
elmélkedések címét.

• Akik a Magyar Baptisták 3.
Világtalálkozójára szeretnének
Magyarországra utazni (Debrecen, 2006.
augusztis 4-6), igyekezzenek idejében
megvásárolni a repülõjegyet, mert a nyári árak
jóval drágábbak lesznek (most még lehet $900
alatt találni)! Helyi utazási irodák telefonszá-
mai, ahol magyarul is lehet intézkedni:
www.BudapestTravel.us: 800-928-3273
Duna Travel (Zsuzsa): 888-532-0168
European Travel Services (Éva): 800-675-0559
Travel King (Éva): 323-464-7347
Skynet Travel: 310-300-4000
Royal Coach (Emõke): 877-207-0052

• A 2006. évi Ökumenikus imahét (jan. 16-22)
alkalmait hétfõtõl péntekig - este 7 órai kezdettel -
az imaházban tartjuk. A záróistentiszteletet az Elsõ
Magyar Református Egyháznál (Hawthorne) tartjuk
jövõ vasárnap, január 22-én, du. 2:30-kor.
Az imahét teljes programja a bejárati asztalon talál-
ható. 

• Ma délután (2:30-tól) elõljárósági gyûlés lesz.
Kérjük, hogy akinek javaslata van a közelgõ
elõljárósági választással kapcsolatban, az elõljárók
bármelyikével ossza meg.

•  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
képviseli.

Januári 
ünnepeltek:

“Bízzatok vezetõitekben, és hallgassatok
rájuk, mert õk vigyáznak lelketekre úgy, mint
akik errõl számot is adnak. Hadd tegyék  ezt
örömmel és ne sóhajtozva, mert ez nem vál-

nék javatokra.”
(Zsid 13,17)

Ugye, nem tenne egyikünk sem olyant, amirõl
eleve tudjuk, hogy nem célravezetõ? Sajnos, elõ-
fordul olykor, hogy nem helyesek a céljaink, de
még a rossz célok felé sem közeledik céltalanul
senki. Az idézett igeszakasz utolsó mondatrészét
egy szóval fejezte ki Pál apostol, ami így is
fordítható: “nem célravezetõ”. Azért választanám
inkább ezt, mert a vezetõ feladatát, a lelki vezetõ
felelõsségét jobban érzékelteti. A gyülekezet
vezetõinek az a feladatuk, hogy jól, jó célt mutas-
sanak a testvériségnek.

Nyílvánvaló, hogy folytonosan duzzog-
va, elégedetlenkedve és örömtelenül ezt nem
tehetik. Elõfordul persze, hogy így éreznek; - nem
másról mondom, magamról - én például nagyon
neki tudok keseredni... Ilyenkor biztosan nem
vagyok a testvérek a javára. Aligha írna errõl az
apostol, ha õt is meg nem környékezte volna
olykor-olykor a keserûség. Akár a lelkipásztorról,
akár  a gyülekezet más vezetõirõl legyen szó, leg-
elõször azok érzékelik, hogy valami nincs rend-
ben, akik vezetésre várnak. Mit tegyünk ilyenkor? 

Bár az lenne a természetes reakcióm,
hogy megvonom tõle a bizalmamat, Isten igéje
éppen az ellenkezõjét tanácsolja ennek. Bízzatok
bennük, és hallgassatok rájuk! Megintcsak magam
tapasztalatából merítve mondom, hogy semmi sem
lendít akkorát az emberen, mint a megelõlegezett
bizalom; a felelõsség súlya, hogy a testvérek töb-
bet várnak és többre érdemesek. 

Imádkozzunk  közösségünk  és
gyülekezeteink  vezetõiért!  Miután imádkoztunk
értük, ügyeljünk arra is, hogy szolgálatukat végezve
meg ne keseredjenek! Lám, õk is szolgálatra szorul-
nak! A figyelmes szeretetnek ez a gyönyörû kör-
forgása a lelkek egészségét tükrözi, és így: közös

célunk.

•    a  betegekért
a Baráth házaspár, Fejes Mária 
(Paradise, Tóth testvérék szomszédja), 
Veszpeller Márta

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

Herjeczki Ádám

IMÁDKOZZUNK...

... EGYMÁSÉRT!

HÍREINK

MOSOLYGÓ  GYERMEK

A nyári busz fullasztó melegében,
Kék-bóbitás sapkája keretében,
Anyja mellére békén odabújva,
Szemben velem egy esztendõs fiúcska.

Szeme azúrját kerekíti tágra,
Úgy néz a furcsa idegen világra,
Ami én vagyok, aki mostan boldog
Gyönyönyûséggel arcába mosolygok.

Csak néz rám, néz rám, komolyan, sokáig,
Míg szirom arca gömbölyûre válik,
Ahogy a bimbó feslik szét a bokrán,
És édesdeden visszamosolyog rám.

Egy új emberke, ki nem is beszél még,
Hogyan érti meg mosolyom beszédét?
Hogy érzi meg, - hisz csak egy éve ember! -
Hogy a szeretet szólítja szememben!

Ó milyen titok, milyen csodaszép ez!
Egy csöpp agy, mely még gondolni se képes,
A szeretetet már fel tudja fogni
S a mosolyra vissza tud mosolyogni!

Ó, ha lehetne, hogy az, aki Atyja
Minden mosolynak, nekem is megadja,
Olyannak lennem, mint ez a csöpp gyermek:
Friss antennája minden szeretetnek.

(Sík Sándor)

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) 


