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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)

2Mózes 17,1-7
Közöttünk van-e az ÚR?

•
•
•
•
•

Dicsõítõ énekek
Köszöntések, hirdetések
“ Szent az Isten, szent, szent...”
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_441)
“Itt van Isten köztünk”
• Szavalat: Szin Rebeka
• Kórus: “ Napfény ömölt szívembe”
• Imaközösség
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_515)
“Ó, mily hû barátunk Jézus”
• Szavalat: Héthalmi Terike
• Kórus: “Jól tudom, mily gyarló szó”
• Igeolvasás - 2Mózes 17,1-7
• Igehirdetés
Dr. Szenohradszki János testvér

“...aki abból a vízbõl iszik,
amelyet én adok neki, soha többé
meg nem szomjazik...”

KÖZÖTTÜNK VAN-E
E
AZ ÚR?
• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_195)
“A Szentlelket ne ûzzed el”
• Áldás
Szeretetvendégség (12:30)
Énekóra (13:30)
Testvéri találkozó (14:30)
Gathering (18:00)

Alhambra

2006.01.29

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

2006. január
29

• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
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...mit is hallottam

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)

Ha megkérdezik
Ha megkérdezik egyszer
- mert megkérdezik, hidd el! miért éltél e földön?
- és olyan hamar eljön
a számonkérés napja fejed a fénylõ Napba
emelve mit felelsz majd?
Vajon bús szégyened hajt
mentõ igét koholni,
hivatkozgatni holmi
vélt jóságra, erényre;
avagy szemébe nézve
a kérdezõ utókor
bíráinak, kik olykor
cinikusak; örömmel
mondhatod-é: Erõmmel
úgy sáfárkodtam, éltem,
hogy Isten mûhelyében
mint alkotó mozogtam,
terveztem, létrehoztam...
Vallom szilárdan állva,
én nem éltem hiába!
- Ha megkérdezik egyszer,
ki voltál? - mondhasd: ember.

HÍREINK
• A héten megérkezett Magyarországról az
Áhítat. Az ára: $12.00
• A 2006. év elsõ testvéri találkozóját jövõ vasárnap, délután 2:30-kor tartjuk.
• Gyülekezetünk pénztárosa, Balla Zsigmond
testvér elkészítette az elismervényeket a 2005. évi
személyes adományokról.
• Az újpesti gyülekezet testvérisége és
munkatársai találkozót rendeztek tegnap este,
hogy meghallgassák Dr. Beharka Pál testvér
élménybeszámolóját kaliforniai útjáról, az
orgonaavatásról és a doktor-avatásról.
• 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).
• 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:
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),

(Gerzsenyi Sándor)

Kövesdi J & A (19), Kerekes L & T (28), Novák Ilona (28),
Oláh Ilona (31)

IMÁDKOZZUNK...
“Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit
együnk? - vagy: mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok
kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja,
hogy szükségetek van minderre”.
(Máté 6,31-32)
Ezekben a hetekben Mózes második
könyvébõl olvasunk egyéni csendességünkben. A
héten is láttuk, hogy a zúgolódás milyen ragályos
betegség. Elkezdi az egyik, folytatja a másik, és
máris olyan hangokat hallat az Isten népe, mintha
Mózes, de még maga az Úr is az ellensége volna.
Az Úr Jézus tanításából most, elõször,
azt az igazságot ragadjuk meg, hogy amikor
szabadjára engedjük a félelmeinket, akkor semmiben sem különbözünk a pogányoktól. Persze,
hogy aggódunk; a hívõnek is vannak megélhetési
gondjai. Ha az Úr Jézusra figyelünk, megtanulhatjuk a titkát annak, hogyan lehet a kísértõ
hitetlenség, az Isten gondoskodását is kétlõ bizalmatlanság ellen védekezni. Jártál már nála ma a
“mindennapi kenyér” kérésével például? Talán
gyerekesnek, hozzánk méltatlannak tûnik az ilyen
bizalom? Pedig akkor csapnak át hangoskodó,
másoknak is ártó kétségeskedésekbe a félelmeink,
amikor apránként is nem osztunk meg mennyei
Atyánkkal minden szükséget.
Atyánk tudja, hogy milyen szükségeink
vannak. Azt is tudja, hogy egyéni, emberi
félelmeinkkel társat keresünk. Gyógyító
kapcsolatra hív hát magával, hogy õt Atyánknak
szólítva, a gyermek õszinteségével osszuk meg
vele a gondjainkat - mindet, mindig.
Vizsgáljuk meg életünket, hogy nem aggódunk-ee
olykor feleslegesen a megélhetésünkért!

... EGYMÁ
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• a betegekért
Elõd László, Püsök Ferenc,
Nancy (Mális) Tehrani,Veszpeller Márta
• országunk vezetõiért és katonáinkért
Jessica Nicole Corbit, Shawn Petersen
• az utazókért
Novák István és Emi

