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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)

•
•
•
•
•

Dicsõítõ éneklés
Köszöntések, hirdetések
“ Szent az Isten, szent, szent...”
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_267)
“Zengjen hálaének”
• Imaközösség
• “Ha Isten békéje”
• Zsoltáros hitvallás
“Szeretlek, Uram!”
• Kórus (ÉAÚ_155)
“Igéje szól”
• Igeolvasás - 2 Timóteus 3:10-11 7
• Kórus (ÉAÚ_94)
“Szent Ige, zendülj!”

E

• Gyülekezeti ének, adakozás (HY_184:1,4-5)
“Adjátok a szent Bibliát kezembe”
• Áldás
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“ìmé az én szolgám, a kit gyámolítok,
az én választottam...”
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Szeretet-vendégség (12:45)

T

Alhambra
2Tim 3:10-17

• Igehirdetés
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• Kóruspróba (10:50)
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...mit is hallottam

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

Megemlékezés az 1956-os Szabadságharcról (2:30)
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)
csütörtök - Istentisztelet Resedában (19:30)
igét hirdet: Böjte Csaba OFM
Jövõ vasárnap
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)
- Ökumenikus istentisztelet /Ontario (15:00)
- The Gathering (18:00)

Gyombolai Márton:

Újra küldesz
Új útra küldesz, Uram, engem,
Testvér szavaktól gazdagabban,
Testvér szívektõl melegebben.
Uram, szolgád most csak azt kéri,
Hogy az maradjon benne régi,
Ami Tõled van, ami égi!
Viharban, csöndben, napsugárban,
A madártrillák himnuszában,
Csikorgó, ordas, rideg télben,
Minden kinyújtott emberkézben:
Add, hogy mindig a kezed lássam!
Segíts hát menni, szólni, tenni,
Roskadva nálad megpihenni.
Te légy indító, friss reményem,
Szeresd velem kicsi népem,
S kikért naponta neved áldom,
Hû társul úgy add drága párom,
Hogy az maradjon bennünk régi,
Ami Tõled van: ami égi!

HÍREINK
• Ma délután 2:30-kor az 1956-os
Szabadságharcra emlékezünk a Cardinal
Mindszenty téren lévõ emlékmûnél. Ünnepi
szónok: Dr. Vizi E. Szilveszter, a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke.
• Böjte Csaba testvér, a dévai gyerekek között
szolgáló ferences rendi szerzetes a városunkba
is ellátogat ezen a héten (okt. 27-28). A San
Fernando Völgyi Református Egyházban istentisztelet lesz csütörtökön, (27-én, este 7:30kor), amelyen õ hirdeti majd az igét.
• Csütörtök délután, a Covina Hills-e Forest
Lawn temetõben búcsúztunk el Dr. Morask
Jakab testvértõl, gyülekezetünk egykori
lelkipásztorától. Clevelandban és Los
Angelesben szolgált angol nyelvû és magyar
gyülekezetekben. Egy ideig az Assembly of
God (pünkösdista felekezet) utazó
evangélistája volt Ohio államban.
• Lelkipásztor beiktatási ünnepély volt ma a
Melbourne-i (Ausztrália) Magyar Baptista
Gyülekezetben. Szlovák Tibor lelkipásztor
kezdte meg szolgálatát szövetségünk
legtávolabbi gyülekezetében (16 órával járnak
elõttünk!).
• Tóth Erzsike nõtestvér új címe és telefonszáma:
1250 Ocean Parkway Apt. E3
Brooklyn, NY 11230
(718)954-2418

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...
“(Jussunk el) mindnyájan a hitnek és az Isten Fia
megismerésének egységére, a felnõttkorra, a
Krisztus teljességét elérõ nagykorúságra,
hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle
tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az
emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; hanem
az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben
mindenestõl õhozzá, aki a fej, a Krisztus.”
- Efézus 4,13-15

A Biblia tanítása szerint, ki kell nõnünk a kiskorúság állapotából,
és csak az igazság eledelével táplálkozó hívõ növekszik.
Átmeneti ideig mindegyikünk rászorulhat a másik ember segítségére; hasznos lehet ellesni a jó példát egy idõsebb hívõtõl, vagy
kikérni a tanácsát a tapasztaltabb és az igében jártasabb testvérnek.
Aki viszont sohasem tanul meg a lélek kenyerével táplálkozni,
komoly veszélyeknek teszi ki magát. Rossz szándékú, csaló,
“tévútra csábító” emberek áldozata lehet az ilyen keresztyén.
Megfigyeltem, hogy a kiszolgáltatottságukat hogyan
publikálják. Egy feloldatlan trauma, egy megoldatlan probléma,
akár egy õszinte vágy, amit nem az Ige tanácsát követve hordoznak az a “csali”, amit nem szándékosan, de mégis eléggé
feltûnõen magukon hordanak, és amivel magukra hívják a figyelmet. A csalás áldozata csalódik. A tévútra csábított igyekszik
helyreállni, de ha megint csak nem az Ige igazságát keresi, akkor
ide-oda hányódik.
Mit tegyünk hát? Bárki, bármit is tanácsoljon, akármilyen megnyerõ legyen a beszéde, vagy a személyisége, ha nem az
Úr Jézussal való kapcsolatomat erõsíti a tanácsa, tanítása, vagy a
példája, ezt tekintsem nagyon komoly figyelmeztetésnek arról,
hogy egy halandónak több helyet adtam a szívemben, mint a
Megváltó Jézus Krisztusnak. A korrekció is Jézus-irányú legyen!
A “szeretetben mindenestõl õhozzá növekedés” nem követeli
senkitõl, hogy összevesszen másokkal. Igén nevelt döntéseink és
igyekezetünk határozottsága és egyértelmûsége még azokon is
segíthet, akik nekünk ártani akartak.

Imádkozzunk azért, hogy a felénk érkezõ sokféle
tanítás ne tudja elsodorni életünket Krisztustól!
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• a betegekért
Forrás Júlia, Révész Erzsébet,
özv. Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Bánk Nándor, Cser Andor, a Járvás házaspár,
Szenohradszki János

