I

• 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_241)
“Szavadra, ó, Uram”
• Imaközösség
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_312)
“Mily szent öröm”
• “Imádkozó és imátlan” - párbeszéd
- Elõd László, Jánvári Gábor
• Kórus (F_27)
“Mily boldogság, hogy szívemben”
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• Igeolvasás - Kol 3,5-1
• Kórus (F_2)
“Már keresztem vállra vettem”
• Igehirdetés

...mit is hallottam

ma...?

Alhambra
2005.10.02

Kolossé 3,5-17

A szeretett öltözete

“Mindenre van
erõm a
Krisztusban, aki
megerõsít engem.”
- Fil 4,13
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A SZERETETT ÖLTÖZETE
• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_376)
“Jézusom, éltedet értem adtad”
• ÚRVACSORA
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_437)
“Áldott legyen a frigy”
• Áldás
Szeretet-vendégség (12:45)
Énekóra (13:30)
Elõljárósági megbeszélés (2:30)
The Gathering (18:00)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

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

IMÁDKOZZUNK

HÍREINK

- Bibliaóra (19:00)

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

• Ma délután (14:30) elõljárósági megbeszélés
lesz a Kornya-teremben.
• Fiataljaink közül hárman, Szenohradszki
János, Szin Dávid és Novák Benjámin,
csütörtökön utaznak New Yorkba, az õszi
ifjúsági találkozóra (okt. 7-9). Imádkozzunk
értük és a találkozó részvevõiért, hogy lelki
javukra legyen ez a hétvége.
Gazdag programot készítettek a
szervezõk. A manhattani 80. utcát, ahol két
zenekar is nyilvános koncertet ad, szombaton,
a forgalom elõl lezárják. Utcai evangélizáció
és csoportos bibliai foglalkozások, sok-sok
játék, kirándulás, és finom étel várja a
fiatalokat.

Füle Lajos:

Ne nyugodj bele !
Ha azt látod, hogy lelki életed
örömhiányos, kiüresedett,
fogytán hited és hálád is vele,
ne nyugodj bele!
Ha azt látod, hogy gyülekezeted
tagjaiban is hûl a szeretet,
nagyrésze fásult, közönnyel tele,
ne nyugodj bele!
Ha azt látod, hogy egyházadban is
akad kór, s némely tanítás hamis,
hogy alig látszik KRISZTUS élete,
ne nyugodj bele!
Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld,
hogy magad sem vagy senkinél különb,
s nincs újulás itt, bárhogy kellene,
ne nyugodj bele!
Mert könyörögni, sírni lehet itt!
Maga a LÉLEK is esedezik,
s minden megbánt bûn semmivé lehet,
ha az ÚR veled.

id. Sipos József
(1920. márc. 21 - 2005. szept. 30)
Sipos bácsi temetése kedden lesz.
Imádkozzunk gyászoló családjáért!
• A vasárnapi iskolai osztályban végzett
munkáikból bemutatót készítettek gyermekeink, ami a folyosón megtekinthetõ.
• Füredi Kamilla misszionárius telefonszáma,
Afrikában: 232.7689.2078

Októberi
ek:
ünnepelt
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)

“Nincs olyan szent, mint az ÚR,
rajtad kívül senki sincsen,
nincs olyan kõszikla, mint a mi Istenünk.”
- 1Sámuel 2,2

Az ószövetségi Szentírás egyik legfontosabb része,
Sámuel könyve kezdõdik egy asszony történetével, aki
gyermeket szeretne. Keserûségét, szégyenét és vágyát
Isten elé viszi. Sámuel születése után ismét imádkozni
halljuk Annát; most örömével és hálájával kopogtat
Istennél. Ennyire személyes és intenzív megnyilvánulásait a hitnek ritkán látják és hallják mások. Most
is, csak azok vannak körülötte, akik könyörgéseinek is
tanúi voltak.
Isten magasztalása, a “dicsõítõ ima” a hívõ
ember megtapasztalásai között születik, de mindig
mások hitét építõ vallástétel is. Isten szentségét,
másságát már a próbák alatt is elismerte Anna, de
most, kisfiáért hálát mondva, másokat is meghív erre a
felismerésre. Látjátok? Ilyen a “mi Istenünk”!
Az idézett egy mondatban, legalább öt
nagyon fontos igazság hangzik el Istenrõl. Õ szent (1),
Õ az Úr (2), hozzá hasonló Isten nem létezik (3),
“kõszikla” a benne bízóknak (4), és azt akarja, hogy a
hozzá tartozásunkkal tiszteljük (5).
Jól tesszük, ha Anna örömében osztózva,
ezeken mi el elgondolkozunk. Azon is, hogy - miután
az én könyörgéseimre is válaszolt - Isten gondoskodó
szeretetének a megtapasztalása, vajon, mások hitét is
erõsítõ esemény lett-e? És ha nem, mi is történt
valójában? Nem vagyok-e hálátlan, figyelmetlen
“imádkozó”? Dicsõítés nélkül nincsen istentisztelet.
Magasztaljuk Istent szentségéért!

!
... EGYMÁSÉRT
• a betegekért
Forrás Júlia,
özv. Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• a gyászoló Sipos családért
• az utazókért
Novák Benjámin, Szenohradszki János,
Szin Dávid

