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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)
• Énektanulás (BGyÉ_230)
A szívemet átadom
• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_35)
Dicsérd, én lelkem, az Atyát
• Imaközösség
Vizsgáljuk meg a beszédünket,
mennyire megbízható, egyértelmû és tiszta!

• Gyülekezeti ének (BGyÉ_230)
A szívemet átadom
• Szavalat - Novák Ilona
• Kórus - Nézz az Úrra!
• Igeolvasás - 2Kor 1:21-22
• Kórus - Jézus hív téged
• Igehirdetés
A KRISZTUSBAN ÉLÕ KÖZÖSSÉG
• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_264)
Az örök sziklán áll hitem
• Áldás

Szeretetvendégség
Énekóra (13:30)

HÍREINK

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

• Tegnap délután a Szárnyasi házaspár
vendégei voltunk többen is, mint a “koedukált babyshower” résztvevõi.
Imádkozunk, hogy az Úr oltalma vegye
körül Emit és Istvánt, és a hamarosan
érkezõ gyermeket.
• Tegnap este orgona-koncerttel egybekötött emlékmûsorra gyülekeztünk
imaházunkba, ami a városunkban rendezett 56-os ünnepségek egyik
kiemelkedõ alkalma volt. Virág András
Gábor, magyarországi orgonista mellett a
pasadenai operaház egyik tagja is fellépett. A verseket Szörényi Éva
mûvésznõ és a 14 éves Antony Zorbas
tolmácsolásában hallottuk. Virág András
pályázatot nyert mûvét jött bemutatni a
budapesti Amerikai Nagykövetség támogatásával.
• Jövõ vasárnap délután a MacArtur
Parkba megyünk a Szabadságharcos
emlékmû megkoszorúzására.

Októberi ünnepeltek:
Szerényi Márta (2), Varga K & I (4),
Molnár A & E (6), Szenohradszki János (6),
Veszpeller László (7), Lungui S & G (8),
Szárnyasi L & E (8), Dimény Eszter (11),
Dobos Erzsébet (12), Balla Zsigmond jr. (18),
Sallay Júlia (18), Forrás Júlia (21),
Dr Oláh S & I (23), Kerekes Lajos (25),
Novák Benjámin (26), Szûcs Ágnes (26),
Dr. Oláh Sándor (27), Veszpeller Ilona (27)

2006. október 15
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

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

A KRISZTUSBAN ÉLÕ
KÖZÖSSÉG
(2Kor 1,21-22)

Amikor egymással veszõdünk

Következõ alkalmaink...
szerda - Törekvõk köre (18:00)
Bibliaóra (19:00)
jövõ vasárnap - október 22
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség (12:30)
- Énekóra (1:30)
- Emlékünnepség a MacArtur Parkban
Bemerítési istentisztelet - október 29-én

JEAN DE LA CEPPÉDE:

Amikor Krisztusra nézünk

Mi ind t rÆ, Uram
Mi indít rá, Uram, hogy most elhagyd lakásod?
átkelj e patakon? megmászd ezt a hegyet?
e kertbe menj, hová áruló tanítványod
vesztedet forraló ezer gyilkost vezet?

AMIKOR KRISZTUSBAN VAGYUNK

megerõsödünk

ELfutottál minap azelõl, hogy fejed
királyi korona övezze, s most az álnok
nép életedre tör, s te még sietteted
gyalázattal koholt igaztalan halálod.
Milyen erõs vagy, ó, sürgetõ szeretet!
Se kín iszonyata, se halál-rettenet
nem fékezheti meg ezt a bátor szerelmet.

kenetet kapunk

Isten tulajdonaként élünk

bizonyosságot nyerünk

Uram, mert holtodat énértem szenveded,
ó, tedd, hogy legalább bátorítson kegyelmed
s adjon erõt nekem követni léptedet.
(Rónay György fordítása)

IMÁDKOZZUNK...
• a betegekért
Deák Éva, Baráth Antal, Nemeshegyiné
Jakus Zsuzsa, özv. Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Banás Lajos, a Banás házaspár,
Lungui Gizike, a Sipos házaspár

"A nyelvet senki sem tudja megszelidíteni,
fékezhetetlenül gonosz az,
telve halálos méreggel.
Ezzel áldjuk az Urat és Atyát,
és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára
teremtett embereket:
ugyanabból a szájból jön ki
az áldás és az átok."
(Jak 3,8-10)

Feltételezem, mindnyájan egyetértünk az
apostollal: rengeteg kárt okoz a gonoszsággal mérgezett beszéd ebben a világban.
Az otthonok békessége felbomlik, és a
népek ölni indulnak egymást - akárcsak egy
szóra is. Pedig tudjuk, hogy a
"fékezhetetlenül gonosz" nyelv áldozatai
vagyunk már megint, mégis, olyan nehéz
lehiggadtan mérlegelni és azután cselekedni, lépni. Mintha a kimondott szónak önálló
élete lenne, szinte a pokolig rántja az
áldozatait.
A hívõk élete sem mentes ettõl a
problémától. Sõt, közöttünk még feltûnõbb a
baj, hiszen ugyanabból a szájból kap jó és
rossz hangot - áldás egyszer, átok máskor.
Az lenne a megoldás, hogy megtanulunk
együtt élni ezzel a kettõséggel, hiszen az
apostol véleménye szerint sem tudunk változtatni rajta? Bizonyos értelemben, igen de csak ebben az értelemben: amikor
másokról van szó.
Jó lenne megtanulnunk többet
követelni önmagunktól, másokhoz viszont
engedékenyebbnek lenni. Még a sorrend is
így értelemszerû: aki már felvette a harcot
saját hibáival, védettebb lesz mások
támadásaitól. Vannak emberek, akik azért
sem tudnak megszabadulni ártó nyelvüktõl,
mert mindig célt érnek vele: a környezetük
visszahõköl, õk nyernek mindig. Milyen bölcs
is az apostol! Hallgassunk rá, és ne adjunk
teret rossz nyelvek gonoszkodásainak
magunkban, hogy ne árthassanak,
magunkénak, hogy ne ártsunk!
Vizsgáljuk meg a beszédünket, mennyire megbízható, egyértelmû és tiszta!

