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

• Ezen a héten is elmarad a Törekvõk köre és
a Bibliaóra. A szerda esti alkalmakat november 29-én folytatjuk.

• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_241)
Szavadra, ó, Uram
• Kórus - Jézus, vezess engemet
• Imaközösség

• Fiataljaink egy csoportja és Novák testvér
New Yorkba utaztak. A New York-i Magyar
Baptista Gyülekezet megalakulásának 100.
évfordulója alkalmából rendezett ünnepi
istentiszteleteken vesznek részt. Az Ifjúsági
Szövetség találkozót is szervezett a fiataloknak erre a hétvégére. Imádkozzunk a helyi
gyülekezetért, az ünnepségre utazókért és az
összejövetelekért, hogy lelki áldásokkal
gazdagodjunk mindnyájan!

Imádkozzunk gyermekeinkért,
hogy hitben és bölcsességben
növekedhessenek!

• Énekszolgálat - Novák Györgyi & Eszter
• Igeolvasás - Péld 10,27
• Kórus - Szolgálj az Úrnak!
• Igehirdetés - Dr. Szenohradszki János
KÉTFÉLE ÉLETÚT
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• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_198)
Keskeny útra lépjen
• Áldás
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Szeretetvendégség
Énekóra (13:30)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

• Hálaadásnapi istentiszteletet jövõ vasárnap,
nov. 26-án, a nemzeti ünnep utáni vasárnap
tartunk. Vendégeink, Dobos Béla és Ildikó az
Élet Szava magyarországi missziójáról tartanak majd ismertetést.
Füle Lajos:

KÖNYÖRÜLJ KÖRNYEZETEMEN!
URAM, könyörülj környezetemen
azáltal, hogy rajtam könyörülsz!
Hogy az ördögtõl gonoszul gyötört,
kötözött lelkek szabaduljanak
bilincseikbõl, s oldjak magam is,
URAM, elõször rajtam könyörülj!
A nyelvemen, hogy mérge ne legyen,
a szememen, hogy tisztátalanul
senkit ne rontson, balgán ne kísértsen,
a szívemen, hogy szeretetlenül
veszni ne haggyon senkit soha vészben!
A kezemen, hogy adjon, lábamon,
hogy jóra vigyen napról-napra, míg
e földön szolgálatom letelik,
és hitemen, hogy legyen benne tûz!
URAM, könyörülj környezetemen
azáltal, hogy rajtam könyörülsz!

2006. november 19
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

(626) 289-77746
http://www.zsoltaros.com
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(Péld 10,27)

Következõ alkalmaink...
Jövõ vasárnap
- Hálaadás napi istentisztelet
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség (12:30)
- Énekóra (13:30)
“Small, seemingly innocent events
keep telling us how easily we
eternalize ourselves and our
world. It takes only a hostile word
to make us feel sad and lonely. It
takes only a rejecting gesture to
plunge us into self-complaint. It
takes only a substantial failure in
our work to lead us into a selfdestructive depression. Although
we have learned from our parents, teachers, friends and many
books, sacred as well as profane, that we are worth
more than what the world makes us, we keep giving
eternal value to the things we own, the people we
know, the plans we have, and the successes we “collect”. Indeed, it takes only a small disruption to lay our
illusion for immortality bare and to reveal how much we
have become victimized by our surrounding world suggesting to us that we are “in contol.” Aren’t the many
feelings of sadness, heaviness of heart and even dark
despair, often intimately connected with the exaggerated seriousness with which we have clothed the people
we know, the ideas to which we are exposed and the
events we are part of? This lack of distance, which
excludes the humor in life, can create a suffocating
depression which prevents us from lifting our heads
above the horizon of our own limited existence.” (from

“A gyermek pedig növekedett és erõsödött,
megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme
volt rajta.”
(Lukács 2,40)
Az Úr Jézus gyermekkoráról nagyon
kevés információnk van. Talán azért, mert már a kiskorú Isten-ember körül is - hitünk és
értelmünk határait döngetik a csodás tények.
Négy igét találunk a felolvasott
igeversben: “növekedett”, “erõsödött”,
“megtelt” és “volt”. Az elsõ aktív, a másik
három szenvedõ igealakú. Mit jelent ez?
Testi fejlõdésének voltak olyan
tényezõi, melyekben õ volt a cselekvõ alany.
Étkezett, tanult, engedelmeskedett, imádkozott, stb. A másik három ige azonban passzív
alakú, és a rajta elvégzett cselekvésrõl beszélnek. Valaki erõsítette, Valaki megtöltötte
bölcsességgel és Valakinek a kegyelme rajra
volt. Jézus gyermeksége tulajdonképpen
mintája minden gyermek kiszolgáltatottságának. A gyermek csak nagyon keveset képes
tenni a saját fejlõdéséért. Valakik hatnak rá a
környezetében. A szülõk, a család és a
gyülekezet, tanáraik és a barátok alakítják
õket. Amennyiben az Úr Jézusba vetett hit
átjárja ezt a “környezetet”, annyiban hat a
gyermekre is az Õ oltalmazó, lelki
növekedést adó ereje. Az Úr Jézus képes volt
kiszûrni környezete rossz hatásait még gyermeki kiszolgáltatottságában is. Mivel a mi
gyermekeink erre képtelenek, ez a mi feladatunk.
Imádkozzunk gyermekeinkért, hogy
hitben és bölcsességben növekedhessenek!

IMÁDKOZZUNK...

Novemberi ünnepeltek:
Dobos B & I (5), Veszpeller L & I (8),
Kövesdi Imre (10), Kerékgyártó Zoltán (13),
Szárnyasi L & E (15), Tagai István (17),
Sipos J & I (18), Sipos Roland (22),
Halász Emilia (23), Halász Lilian (27)

• a betegekért
Baráth Antal, Czövek István
özv. Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Balla Zsigmond, a Jánvári házaspár,
Novák Benjámin, Sándor Zsuzsi,
Szenohradszki János, Szin Dávid,
Novák József

