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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)
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_484)
Adj új erõt, Urunk
• Imaközösség
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_306)
Az Úr az én pásztorom
• Kórus: Ha körülvesz csönd és magány
• Igeolvasás - Zsid 5,11-14
• Kórus: Nézz az Úrra!
• Igehirdetés

• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_374)
Ó, bár megtarthatnám
• Áldás

Szeretet-vendégség

T

2006.04.30

Énekóra (13:30)
Nõi - / Férfi kör (14:30)
Elõljárósági megbeszélés (15:00)
The Gathering (18:00)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

Zsid 5,11-14
Jobbat hallunk, vagy nagyot?

JOBBAT HALLUNK,,
VAGY
NAGYOT?
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...mit is hallottam

2006. április 30
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)
péntek - Kompjúter szakkör (18:00)
Cserkészbarátok köre (20:00)
Jövõ vasárnap
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet, úrvacsora (11:00)
- Énekóra (13:30)
- The Gathering (18:00)

Herjeczki Géza:

SZAVAD BENNEM AZ ÉLET
de hát kicsoda vagyok én
ó végtelen nagy Isten
hogy kezedbe veszel
hogy szólsz velem
kicsoda vagyok én
hogy rám bízod szavad
s számba adod Igéd
érdemem figyelmedre
semmi sincsen
de nézd
én nyitott kezû
hatalmas szeretetû Uram:
mostmár Igédbõl élek én
ha élek:
szavad bennem az élet
s szavad
jaj
tõlem el ne vedd
hagyd még
hogy éljek

HÍREINK

• Ma délután a Nõi kör (az ebédlõben) és a Férfi kör
(az imaházban) összejövetelei után, az elõljóság is
megbeszélést tart (a Kornya teremben).
• Levél érkezett Németországból, Edelmann (Erdélyi)
Sebestyén testvértõl, aki a Child Evangelism
Fellowship munkatársa. Köszöni a gyülekezet
adományát, amit a Kárpátalján folyó munka támogatására küldtünk múlt vasárnap, és amit Szántó Ottó
testvér már el is juttatott hozzá.
• Személyes véleményem a holnapra behirdetett
munka-megvonásról, bojkottról és tüntetésekrõl:
Sajnálatos, hogy választott vezetõink, mint
Kalifornia állam szenátusa is, testületileg támogatnak
egy olyan - az ország törvényeinek megváltoztatását
célzó - demonstrációt, ami az általuk képviselt
szavazópolgárok közé éket ver, sõt azok testi és anyagi biztonságát veszélyezteti.
Imádkozzunk egymásért, hogy tudásunk legjavát nyújtva, Isten segítségével és az Õ oltalmában,
elláthassuk a holnap is ránk váró feladatokat - munkahelyen és otthon, egyaránt. A Bibliából én azt tanultam, hogy a munkavégzés nem a társadalmi jogok,
hanem az egyéni kötelességek kategóriájába tartozik.
‘Aki tudna jót cselekedni és nem teszi, bûne az
annak’ - politikus, vagy a boldogulását illegalitásban
itt keresõ embertársunk legyen bár.” (Novák József lp.)
• A májusi tervekbõl...
5-én, péntek (18:00)
(20:00)
7-én, vasárnap (11:00) 14-én, vasárnap
25-én, csütörtök (19:00) -

Kompjúter szakkör
Cserkészbarátok köre
Úrvacsora
ANYÁKNAPJA
Istentisztelet
(Mennybemenetel napja)

Áprilisi
ünnepeltek:
Õri I & I (2), Molnár Mária (3),
Molnár Andor (5), Gera Erzsébet (6),
Mácsai Ica (10), Balla Éva (15), Elõd László (16),
Õri Ibolya (17), Kolek Éva (20),
Herjeczki Dávid (25), Kövesdi I & P (30)

IMÁDKOZZUNK...
“...Õáltala növekszik az Isten szerinti
növekedéssel.”
(Kol 2,19)
A Kolosséban lévõ õskeresztyén gyülekezet
életét megzavarták a tévtanítók, akik különös
élményeikre hivatkozva próbáltak tekintélyt követelni
maguknak. Mivel õk maguk nem “ragaszkodtak a
Fõhöz, pedig õ tartja össze az egész testet”, és Õáltala
növekszik az, félõ volt, hogy a gyülekezet egységét
megbontják, és a hamisságuk hatásába kerülõ testvérek
megtorpannak a lelki növekedésükben is.
Pál apostol határozottan kijelenti, hogy a
gyülekezet vagy az egyén lelki fejlõdése az Úr Jézus
munkájának a gyümölcse. Természetesen, embereszközöket is használ a javunkra, de az Ige-táplálék és
a Szentlélek általi kapcsolat a Megváltóval a biztosítéka lelki egészségünknek. Gyülekezeti közösségünkben
ezért minden tevékenységünknek az a mércéje, akár
vasárnap, akár hétköznap tesszük azt, hogy mennyiben
segít bennünket igeközelbe, azaz Jézus Krisztus uralma alá? A dicsõítéssel Rá mutatunk, hogy a kétségeskedõk reménykedjenek. A szolgálatokkal példát
adunk, hogy örömünket látva, a lankadtak és a lusták
is munkába álljanak. Az igét hirdetve elméleteinket és
okoskodásainkat a háttérbe parancsoljuk, mert az Élõ
Ige vezeti az embert egyedül a Krisztushoz, aki a
bûnöst megválthatja, az elesettet felemeli, gyógyít,
erõsít: növekedést ad. Ha...
Mindezért - mindnyájunknak - tenni is kell
valamit. A növekedést, akár az egyénrõl, akár a
gyülekezetrõl legyen szó, akarni is kell. Akarásunk
megnyilvánulása a hitünk, amivel a Fõhöz, Jézus
Krisztushoz SZEMÉLYESEN ragaszkodunk.

Vizsgáljuk meg, hogy növekedünk-e lelkileg?

... EGYMÁSÉRT!

• a betegekért
özv. Szenohradszki Jánosné,
Szörényi Éva, Walcz Béla
• országunk vezetõiért és katonáinkért
Aubrie Christianson (Kuba),
Jessica Nicole Corbit - Irak
• az utazókért
a Banás házaspár,
Novák István és Erzsébet, Révész Zoltán,
Dr. Szenohradszki János

