Reggeli igék:

S

• 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)
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Dicsõítõ énekek
Köszöntések, hirdetések
“ Szent az Isten, szent, szent...”
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_317)
“Jézusért élek egészen”
• Kórus: “ Az Úrra bízzad sorsod!”
• Imaközösség
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_342)
“A tied vagyok”
• Igeolvasás - 2Mózes 12,1-14
• Kórus: “Isten örök irgalma”
• Igehirdetés
AZ ELSÕ
PÁSKA-V
V ACSORA

23.H

2Móz 14,15-331

Alhambra

Szárazon mentek át

24.K

2Móz 15,1-221
Beviszed és elülteted õket

25.Sz

2Móz 15,22-227
Zúgolódni kezdett a nép

2Móz 16,1-115
Az Úr ellen zúgolódtak

27.P

2Móz 16,16-335
Mégis kimentek a hetedik napon

28.Sz

2Móz 17,1-99
Közöttünk van-e az Úr?

Esti igék:
22.V

Mt 10,1-116
A tanítványok kiküldése

23.H

Ez 2,1-110
Elküldelek téged Izráel fiaihoz

24.K

Ézs 6,1-113
Itt vagyok, engem küldj!

25.Sz

Mal 3,1-55
Elküldöm követemet

26.Cs

Jn 17,18-119
Ahogyan engem elküldtél, én is elküldtem õket

27.P
28.Sz

Jn 20,19-223

Én is elküldelek titeket

Filem 1,1-225
Visszaküldöm neked õt, az én szívemet

• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_277)
“A tenger árja”
• Áldás

Szeretetvendégség (12:30)

T

2Móz 12,21-333
A nép engedelmessége

26.Cs

L
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22.V

Énekóra (13:15)
Ökumenikus istentisztelet (14:30)
Gathering (18:00)

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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Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

Következõ alkalmaink...
szerdán este - Törekvõk köre (6:00)
Bibliaóra (7:00)
Jövõ vasárnap
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség (12:30)
- Énekóra (13:30)
- Testvéri találkozó (14:30)
- Gathering (18:00)

S.O.S
Órámra pillantok: sietni kell.
Vár a vonat, a busz, a munkahely,
várnak a feladatok, küldetések...
És Mesteremre gondolok.
Neki nem volt órája, mégse késett.
Soha egy percet se késett.
Mesteremre, aki gyalog járt.
Megállt a betegek és virágok mellett.
Mégis odaért vonat, autó, repülõ nélkül
mindenhova, amikor kellett.
Mesteremre, aki nem ismert
rohanást, hajszát, idõzavart.
Csak egy láthatatlan órát figyelt,
egy láthatatlan vezétlõ kezet...
s mindent elvégezett.

HÍREINK
• A múlt héten, hétfõtõl péntekig, minden este
imaheti áhítatot tartottunk az imaházban.
Énekeltünk, az igével foglalkoztunk és imádkoztunk. Szép számban jöttek a testvérek;
áldásos alkalmakon vettünk részt. Az imahét
záró-istentiszteletét ma délután, az Elsõ
Magyar Református Egyházban tartjuk (2:30kor kezdõdik). Kacsó István lelkipásztor
szeretettel várja a testvériséget. (12717 York
Ave, Hawthorne)
• 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! Helyi utazási irodák
telefonszámai, 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 bejáratnál elhelyezett jelentkezési ívet kitöltve
adjuk a lelkipásztornak, vagy küldjük el szövetségünk fõtitkárának, Szabó István testvérnek
(3827 N Oak Park Ave., Chicago, IL 60634).
• A 2006. év elsõ testvéri találkozóját jövõ vasárnap, 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.
• Kompjúter szakkört indítunk februárban - felnõtteknek. Akik szeretnének részt venni ezen, szóljanak a lelkipásztornak!

Januári
ünnepeltek:

*
Élõ Mesterem, irgalmazz! Segíts!
Szent titkodra taníts meg engem is!

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),

(Túrmezei Erzsébet)

Miszti Sándor (18), Tagai Erika (18), ifj. Kádár Zoltán (19),
Kövesdi J & A (19), Kerekes L & T (28), Novák Ilona (28),
Oláh Ilona (31)

IMÁDKOZZUNK...
“Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellene az ördögnek, és elfut tõletek.”
(Jak 4,7)
A jeruzsálemi õsgyülekezet elsõ
lelkipásztora, az Úr Jézus féltestvére, Jakab írt
errõl; hogyan lehet futásra bírni az ördögöt?
Gondoltál-e már ma arra, hogy van egy ádáz ellenséged, akitõl senki más nem tud megvédeni,
egyedül csak az Úr? Mint látjuk, a hívõket is
támadja - nem nyugszik; mindig, mindenhol és
mindenkinek ártani akar. Õ nem egy képzet, nem a
vallásosak hiedelmeiben élõ rémalak: Sátán
valóságával még Jézus Krisztus is találkozott, akit
kísértett, gyötört, de akin nem tudott erõt venni.
Jézus legyõzte a Sátánt. Egyedül tõle retteg "az õsi
kígyó" és szolgahada - tanítja a Szentírás. Hogyan
bírhatnánk akkor mi futásra?
Jakab apostolt, aki errõl tanít,
"tevetérdûnek" hívták a testvérek maguk között,
mert a sok imádkozásban úgy megnagyobbodott a
térde. Hiteles forrásból merítünk hát, amikor rá
figyelünk ebben a kérdésben. Azt tanácsolja Jakab,
hogy elõször is ne az ördögre koncentráljunk,
hanem az Úrral való kapcsolatunkra. Figyeljünk az
Úr Jézusra, engedelmeskedjünk az Õ Szavának!
Foglalja le a figyelmünket Isten akarata, tegyük
azt, amit Õ parancsol! A Megváltó példáján látjuk,
hogy az engedelmesség sem mentesít a támadásaitól, de aki rossz úton jár, aki Isten parancsára is
fittyet hány, azzal könnyû dolga lesz az ördögnek.
Az Úr Jézus példát adott arra nézve is,
hogyan kell az ördögnek ellenállni - mert ez az
apostol következõ tanácsa. Õ a kísértésekre igével
válaszolt. Az élõ ige nagyobb erõ bennünk is, mint
amivel az ellenség kívülrõl támadhatna. Ha Jézus
él bennünk, az Õ Szava futásra bírja ádáz ellenségünket.
Elképzelem, hogy amikor a címzettek
elõször olvasták ezt a levelet, ennél a pontnál
nagyot csodálkoztak. Futásra bírni az ördögöt? Ki
képes erre? Megteheti a hívõ, akinek Ura a
Krisztus. Nem játék ez; harc az életért.
Imádkozzunk azért, hogy soha ne tévesszük el,
kinek tartozunk engedelmességgel!

... EGYMÁ
SÉ
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• a betegekért
Elõd László, Veszpeller Márta
• országunk vezetõiért és katonáinkért
Bánk György menyasszonya: Jessica,
Shawn Petersen
• az utazókért
Novák István és Emi

