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_255)
“Ó, lenne bár ezernyi nyelvem”
• Szavalat: Héthalmi Terike
“Uram, ha majd eljön végórám...”
• Énekszóló: Szerényi Márta
• Imaközösség
• Kórus: “Jézus csodás kegyelme”
• Igeolvasás - Márk 14,22-22 6
• Kórus: “Oly csüggedõ a lélek”
• Igehirdetés

Márk 14,22-26
Az elsõ úrvacsora

AZ ELSÕ
ÚRVACSORA
• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_337)
“Jézusom el nem hagyom”
• Áldás

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

Szeretetvendégség (12:30)

T

Alhambra

“...kezébe vette a kenyeret, áldást
mondott, megtörte és adta nekik,
ezt mondván: Vegyétek, egyétek;
az én testem ez.”

L
E

2006.02.12

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

Énekóra (13:30)
Nõi - / Férfi kör (14:30)
Elõljárósági megbeszélés (15:00)
The 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.

Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

(626) 289-77746
http://zsoltaros.com

2006. február 12
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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)

ma...?

...mit is hallottam

Következõ alkalmaink...

HÍREINK

szerdán este - Törekvõk köre (6:00)
Bibliaóra (7:00)
szombat este - Ifjúsági (6:00)
Jövõ vasárnap
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség (12:30)
- Énekóra (13:30)
- The Gathering (18:00)

• Ma délután a Nõi-, és a Férfikör gyûlést
tart, majd elõljáróságunk a Kornya teremben találkozik.

...és egy gondolat:

• Dr. Viczián János lelkipásztor testvér és
a felesége, Irénke köszönik, hogy imádkoztunk a gyógyulásukért. Otthon vannak; jól vannak. “Az Úr meghall imát...” .

“Mi haszna van annak, ha van
szemünk, de a szívünk vak?”
Anthony de Mello

Jövök, Uram
Jövök, Uram - hoz a lábam
jön a szívem - jön utánam
eltévedtem - a világban
félelmemet - megtaláltam
nagyon sokat - sokat láttam
megszereztem - mire vágytam
mindenemet - megutáltam
Jövök, Uram - jövök, látod
hoztam üres - hátizsákot
nincstelenül - eléd állok
tüzes szívvel -sírdogálok:
mentsd meg, Uram - a világot
mentsd meg bennem - királyságod
bocsásd meg, hogy - így kell látnod

• Jövõ vasárnap a férfiak fõznek ebédet.
A keddi Valentine’s Day “utózöngéje”
lesz ez a figyelmesség szorgalmas
nõtestvéreink felé, akik vasárnapról
vasárnapra szépen terített, és finomságoktól roskadozó aszalhoz várják
gyülekezetet.

• Február 15-ig kéri a MABAVIT III.
szervezõ bizottsága a jelentkezések
beküldését. 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 az évközi
gyûlése Palm Bay, Floridában lesz megtartva
(2006. febr. 23-25). Gyülekezetünket két
küldött (Balla Zsigmond, Kádár Zoltán) és a
lelkipásztor képviseli.
• Kompjúter szakkört indítunk március elején
- felnõtteknek. Akik szeretnének részt venni
ezen, szóljanak a lelkipásztornak!

Februári
ünnepeltek:
Kürti András (2), Tóth Margaret (11), Szin
Rebeka (12), Mike Ilona (13), ifj. Bánk Nándor (19),
Kövesdi László (20), Lungui Gizike (22),

Bognár Barnabás

Bánk N & R (23). Sipos Irénke (23),
Szárnyasi Zsuzsi (23), Balla Zs & É (25)

IMÁDKOZZUNK...
“Hû az Isten, aki elhívott titeket az õ Fiával,
ami Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.”
(1Kor 1,9)
Ebben a kijelentõ mondatban Istenrõl és
magunkról olvasunk. Istenrõl azt, hogy nem vonja
vissza a döntéseit, mert Õ hûséges.
A következõ napokban - így, vagy úgy mi is megünnepeljük a szerelmesek napját, a
Valentine’s Day-t. A házasok felidézik majd az
emlékeiket arról, ahogyan megismerkedtek
egymással. Akik még nem találták meg az
“igazit”, azon gondolkoznak majd, hogy mit is
kellene tenniük, mi a módja a “rátalálásnak”.
Nem vétünk az ige szentsége ellen, ha az
Úr Jézussal való közösségünkrõl is
elgondolkozunk, hiszen a Biblia többször is a
házastársak kapcsolatához hasonlítja azt. Az Atya
akarja, hogy az Õ Fiával életközösségben legyünk.
Hányan mondják, hogy keresik Isten akaratát,
szeretnék tudni, hogy mit tervezett felõlük?! Õ azt
akarja, hogy az Úr Jézust szeressük, neki
higgyünk, és vele éljünk.
Rólunk azt jelenti ki az ige, hogy elhívás
szerint kerülünk az Úr Jézussal kapcsolatba. Nem
mi vagyunk a kezdeményezõk. A bûnös ember, ha
akarna sem “udvarolhat” a szent Istennek. Úgy az
akarás, mint a hitünk minden engedelmes döntése
Isten segítségébõl történik. Õ készít fel minket
arra, hogy Jézus után vágyakozzunk, ajándékait
elfogadjuk, és hozzá szegõdjünk örökre. Milyen
fontos errõl megemlékezni ma: az Atya hívására
lettem az Úr Jézusé!
ADJUNK HÁLÁT, HOGY
KRISZTUSSAL VALÓ KÖZÖSSÉGBEN
ÉLHETJÜK MINDENNAPJAINKAT!

... EGYMÁ
SÉRT

!

• a betegekért
Lungui Sándor, Püsök Ferenc,
Nancy (Mális) Tehrani,
özv. Szenohradszki Jánosné,
Veszpeller Márta
• országunk vezetõiért és katonáinkért
Jessica Nicole Corbit - Irak (Bánk Gyuri
menyasszonya),
Capt. Jason Matyas - Afganisztán (Lidia
unokája)
• az utazókért
Bak Mária, Novák Benjámin,
ifj. Szenohradszki János

