felnõttek - az ebédlõben (10:00-10:45)
fiatalok - az imaházban (10:30-11:00)
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_271)
“Ó, lenne bár oltár szívem”
• Imaközösség
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_385)
“Ó, szívem, jól vigyázz”
• Szavalat: Szin Anna
• Kórus: “Ez az a nap”
• Igeolvasás: Máté 18:15-20
• Kórus: “Csak egy szót”
• Igehirdetés

Z

HOL VAN JÉZUS?

T

• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_481)
“Ó, Sion, ébredj”
• Áldás

E
L

Szeretetvendégség (12:30)
Énekóra (13:30)

E
T

Elõljárósági megbeszélés (14:30)
The Gathering (18:00)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

2006.03.12

Máté 18:15-20
Hol van Jézus?

“Ha kö
zülete

k kette
n

egyetér

tenek..

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. március 12

I

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

ma...?

...mit is hallottam

Következõ alkalmaink...

HÍREINK
• Ma délután, 14:30-tól elõljárósági
megbeszélés lesz a Kornya-teremben.

szerda

- Törekvõk köre (18:00)
Bibliaóra (19:00)
szombat - Ifjúsági, zeneóra (19:00)
Jövõ vasárnap
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség (12:30)
- Énekóra (13:30)
- The Gathering (18:00)

• Akik Veszpeller Márta testvérnõ
emlékére még szeretnének adakozni, a
csekken, vagy a borítékon jelezzék ezt, és
adományaikat az egerszóláti baptista
imaház építésére elküldjük.
• Márciusi események:

...és egy gondolat:

"Ha az ember szemét kimossák a
könnyek, utána tisztábban lát."
(ismeretlen)

Ha te nem lennél
Ha Te nem lennél, két riadt kezembõl
kihullatnám az életem,
mint céljavesztett, hitvány semmiséget.
Ha Te nem lennél, meghalna az élet,
meghalnának a színek énnekem.
Déli verõn is dideregve fáznék,
hiszen Te vagy tündöklõ napvilágom.
S bár tündérkertek ösvényein járnék,

12-én, vasárnap - Elõljárósági találkozó (14:30)
24-én, pénteken - Házasok köre (19:00)
25-én, szombaton - Kompjúter szakkör (18:00)
26-án, vasárnap - Nõi - / Férfikör (14:30)
• Vadász János lelkipásztor testvért a Santa
Monica Health Care rehabilitációs központban
kezelik (1320 Arizona Ave). Jól van; üdvözli a
testvéreket.
Telefonszáma: 310. 829. 4301 Ext. 9B
• Pénteken este Dr. Viczián János lelkipásztor
testvér telefonált a kanadai Kelowna-ból.
Elmondta, hogy mindketten felépültek a
betegségbõl és már “teljes gõzzel” végzik
szolgálatukat a környéken élõ magyarok
között.
• Ha tudunk olyan magyar asszonyról, aki
egészségügyi-gondozói munkát keres, hozzuk
kapcsolatba Kõhegyi Margit testvérnõvel
(626. 943-0437)!

elepednék, mint kopár pusztaságon.
Rettentõ rommá összeomlana
énbennem minden, ami szent és drága:
lelkem elrejtett végtelen világa.
Szertehullana a harmónia,
sóhajokká lennének a dalok
és sikoltássá minden énekem:
hisz mindenem vagy, Uram énnekem.
(Túrmezei Erzsébet)

Márciusi
ünnepeltek:
Szin Gy & R (6), Baráth Antal (7), Sándor Zsuzsi (7),
Halász László (8), Novák István (8), Szárnyasi László (9),
Püsök Ágnes (11), Bak Mária (16), Kádár Katalin (16),
Novák I & E (16), Bánk György (21), Halász Jutka (26),
Dobos Júlia (31)

IMÁDKOZZUNK...
“Én vagyok az Úr, ez a nevem,
nem adom dicsõségemet másnak,
sem dicséretemet a bálványoknak.”
(Ézs 42,8)
Ézsaiás próféciája az Úr Jézusról, Isten
szelíd és szabadító szolgájáról szól. Nem akárkit
választott az Atya a messiási munka végrehajtására.
A mindenben engedelmes Fiút küldte el a földre,
hogy Megváltónk legyen - életében és halálában
bemutassa Isten szeretetét a világnak.
Fõpapi imádságában (Ján 17) így imádkozott az Úr: “Én megdicsõítettelek téged a földön
azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám
bíztál”, majd, “kijelentettem a te nevedet az
embereknek”. Megalkuvást nem ismerve, tökéletes
következetességgel járta végig a kirendelt útat, a
dicsõségbõl a megalázottságba, Betlehemtõl a
Golgotáig, lelkek börtönétõl az Atya trónjáig. A
Zsidókhoz írt levélben olvassuk a buzdítást: Mi is
fussuk meg az elõttünk levõ pályát hasonló állhatatossággal, “nézzünk fel Jézusra, a hit szerzõjére
és beteljesítõjére, aki az elõtte levõ öröm helyett - a
gyalázattal nem törõdve - vállalta a keresztet, és az
Isten trónjának a jobbjára ült”.
A könnyebben elérhetõ örömök kísértése
mindannyiunk harca. Vágyaink és fáradtságunk is
azt súgják, hogy éljünk a pillanat kínálta
lehetõségekkel. A megalkuvás egyedüli ellenszere
az engedelmesség. Ebben a próféciában olvassuk
azt is, hogy elhívott szolgáit támogatja az Úr.
Készségünket megkoronázza az Õ erejével, hogy a
mi parányi életünk Isten dicsõségét szolgálhassa.
Ezt nekünk is akarnunk kell!

Vizsgáljuk meg, hogy nem jellemzik-e olykor
megalkuvások hitéletünket!

... EGYMÁ
SÉ

RT!

• a betegekért
Banás Lajos, Lencsés Dénes, Lovász Árpád,
Lungui Sándor, Püsök Ferenc, Szárnyasi
László unokahúga, Dóra (5 éves),
özv. Szenohradszki Jánosné,
Vadász János lp.
• országunk vezetõiért és katonáinkért
Aubrie Christianson (Kuba),
Jessica Nicole Corbit - Irak
Capt. Jason Matyas - Afganisztán
• az utazókért
a Banás házaspár, Mikó Tibor, Szûcs Ági

