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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)
• Ének-tanulás (buletin)
Hálát adva áldja Istent
• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_32)
Köszönjük az Úrnak
• Kórus - Fel, hálaének zengjen
• Imaközösség
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• Kórus - Hála
• Szavalat - Héthalmi Terike
• Kórus - Fogadd el hálaénekem
• Igeolvasás - Zsolt 76
• Igehirdetés

• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_257)
Hûséged végtelen
• Dobos Béla tv. beszámolója az Élet Szava
misszió magyarországi munkájáról
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_265)
Hálával áldozom
• Áldás
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Alhambra

Mondjunk hálát a gondviselésért!

HARCIAS HÁLASZÓ

Z

• Sándor Zsuzsi, Szenohradszki János, Szin Dávid és
Novák Benjámin ifjúsági konferencián vettek részt a múlt
hétvégén, New Yorkban. A helyi gyülekezet megalakulásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepélyen
gyülekezetünket képviselték Novák József és Balla
Zsigmond testvérekkel. Megnézték a város
nevezetességeit, énekeket tanultak, és az istentiszteleti
alkalmakon az ifjúsági kórusban énekeltek. A vasárnap
délelõtti istentiszteleten Zsuzsi a jelenlévõ fiatalok
nevében szólt a gyülekezethez.
Az énekszolgálatokat Király Tibor, erdélyi
lelkipásztor vezette. Átadtuk neki gyülekezetünk
ajándékát, amivel a szilágyballai imaház építését támogatjuk.
A jelenlévõ lelkipásztorok ezután csendesnapokat tartottak Pennsylvaniaban.

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

Szeretetvendégség
Énekóra (13:30)

Füle Lajos:
• Az Elsõ
Magyar
Református
Egyház megalakulása 80.
Köszönöm, köszönöm,
évfordulóját
JÉZUSOM, hogy jöttél énértem,
ünnepli a ma
s megkerestél áldott Igéddel,
délután 2:30kor kezdõdõ
köszönöm.
hálaadó istentiszteleten
Köszönöm, köszönöm,
(12717 York
hogy szívemben háladal ébred,
Ave,
s már az életem is zeng Néked,
Hawthorne).
köszönöm.
Nt. Kacsó
István lp. és az
Köszönöm, köszönöm:
egyház presSátán hogyha támad, jössz máris,
bitériuma
minden szenvedésem Hozzád visz,
szeretettel
hívja a
köszönöm.
testvériséget az
ünnepi istenKöszönöm, köszönöm,
tiszteletre.

KÖSZÖNÖM

• Köszönjük
Veszpeller

hogy ha szívem itt majd elfárad,
készen vár a hajlék ott Nálad,
köszönöm.

Ilona nõtestvérnek a szépen díszített hálaoltárt.

2006. november 26
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

(626) 289-77746
http://www.zsoltaros.com
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(Zsolt 76)
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A zsoltár története

Következõ alkalmaink...
s z e r d á n - Törekvõk köre (18:00)
- Bibliaóra (19:00)
Jövõ vasárnap
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet, úrvacsora (11:00)
- Szeretetvendégség (12:30)
- Énekóra (13:30)
- Elõljárósági megbeszélés (14:40)

HÁLÁT ADVA ÁLDJA ISTENT...

Hol ismerik
Istent?

A GYÕZTESEK ÜZENETE
1. Egyedül Istent féljed!

2. Ítéleteire várj csendben!

3. Az alázatosak megszabadulnak az ítélettõl

“Emlékezem az Úr tetteire,
visszagondolok hajdani csodáira.
Végiggondolom minden tettedet,
elmélkedem dolgaidon.
Szent a te utad, Istenem!”
(Zsolt 77,12-14)

Már a zsoltár feliratában - “A csüggedéstõl
a hálaadásig”- önmagunkra ismerünk. Amíg
az erejébõl telt, az Istenhez kiáltozott. Most,
ég felé nyújtott karjával némán kapaszkodna
felfelé. Éjszakákon át tartó fájó sóhajtozások,
pihenést riasztó hánykolódások vannak
mögötte. A végsõkig kimerülten kérdezi:
“Vajon végleg eltaszít az Úr, és nem tart
tovább jóakarata?” Megtörténhet bármelyikünkkel, hogy így érezzen.
Aztán valami különös történik vele.
Emlékezni kezd. A fájdalmas jelenbõl nem
elõre lép még, hanem elõbb befelé, az átélt
csodák világába, amiket ezek a mostani,
súlyos próbák sem tudtak kiégetni belõle.
A megtapasztalások nem a múltéi. Akkor vettük át õket, de velünk vannak, elkísértek a
mába is, hogy emlékezve és elmélkedve
vigasztalást, hitet és erõt merítsünk belõlük.
Minden öröm, minden eddig megnyert áldás
mára szól. Az emlékezés képességével azért
áldott meg Isten, hogy mára lássunk példát a
gondviselésrõl, a kegyelemrõl és az Õ
szeretetérõl. A mi röpke életutunkon így lesz
hitvalló felfedezéssé az “én Istenem szent útja”
is. Ezt látva emelkedünk ki a csüggedésbõl.
Így születik a hála.

Mondjunk hálát a gondviselésért!
4. Az utolsó szó a magasztalásé lesz

IMÁDKOZZUNK...

Novemberi ünnepeltek:
A GYÕZTESEK FELADATA

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, Túrmezei Éva
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Bajusz Imre, Balla Zsigmond, a Jánvári házaspár,
Novák Györgyi, Sramkó Károly, Szerényi Márta

