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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)
• Dicsõítõ éneklés
Felséges vagy, Uram (EHH_215)
• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_18)
Dicsérd az Urat, én lelkem
• Szavalat - Szin Anna
• Kórus - Oly csodás az nekem
• Igeolvasás - János 2,13-25
• Kórus - Oly csüggedõ a lélek...
• Igehirdetés
SZERETET,
ISMERET,
MEGÉRTÉS
• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_342)
A tied vagyok
• ÚRVACSORA
• Imaközösség
Adjunk hálát az úrvacsoráért,
a benne nyerhetõ áldásokért!

• Gyülekezeti ének (BGyÉ_437)
Áldott legyen a frigy
• Áldás

Szeretetvendégség
Énekóra (13:30)
Elõljárósági megbeszélés (14:30)

Következõ alkalmaink...
szerdán - Törekvõk köre (18:00)
- Bibliaóra (19:00)
pénteken - Hector Olivera orgonahangverseny (19:00)
szombaton - Ifjúsági kör (19:00)
Jövõ vasárnap - márc 11
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet, úrvacsora (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

márc. 15-11 8 - Szövetségünk évközi gyûlése, a
Chicagoi Magyar Baptista Gyülekezet megalakulásának 20. évfordulója

• Az énekóra után elõljárósági gyûlést tartunk az irodában.
• Tegnap este megnéztük a fiatalokkal az
“Amazing Grace” címû filmet, ami William
Wilberforce parlamenti képviselõrõl, az 1807ben elhunyt John Newton (énekszerzõrõl) és
munkatársaikról szól.
• Balla Zsigmond pénztáros testvér elismervényt ad a múlt évi adományokról azoknak, akik kérik.
• Szövetségünk évközi gyûlésén (Chicago,
március 16-17) Balla Zsigmond és Novák
István testvérek képviselik gyülekezetünket.
18-án, vasárnap a Chicagói Gyülekezet megalakulásának 20. évfordulóját ünnepeljük.

Márciusi ünnepeltek:
Debbie Crockatt (4), Szin Gy & R (6),
Baráth Antal (7), Sándor Zsuzsa (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)

Deák Zsuzsa pasztellje: “Ég és föld között”

2007. március 4
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

(626) 289-77746
http://www.zsoltaros.com
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JÉZUS
vágyódása
szeretete
a szeretetet gazdagító
ismeret
a szeretetet gazdagító
igazi megértés

There are two extreme views in our culture today regarding anger and how to deal with
it: 1) all anger should be repressed; and 2) all
anger should be expressed. I submit, however,
that there is a third option, an option for responding to anger that is not only thoroughly biblical,
but more practical and more healthy then either
repression or unrestrained expression. I believe
that the Word of God affirms this healthy, humble,
loving, gentle, righteous, forgiving way of dealing
with anger: Our anger should be confessed.
Sometimes confession of anger should
occur between you and the
person you are struggling
with. At other times you
may only be able to confess your anger to God and
talk it through with Him. I’m
suggesting something that
I’ve found to be rarely mentioned in all the discussions
and books I’ve heard or
seen on anger: the central
role of prayer, of a sharing,
open relationship with
Christ.
Through prayer we
have complete access to God. We can go to Him,
acknowledging our true feelings. Then, when it’s
appropriate, we can go to that brother or sister
who has provoked us and we can lovingly, gently,
humbly confess and discuss our feelings so we
can find reconciliation.
The spirit in which we confess our anger
is so important, and that spirit of gentleness and
unconditional love doesn’t arise naturally in our
sinful nature. It comes to us supernaturally, as we
go to God in prayer and as we continue, moment
by moment, to rely on God, silently asking Him to
live out His love and gentleness in us, even while
we are going through the hard process of talking
to the one who has provoked our anger...
...There is so much that God wants to
teach us- things He can only teach us through a
process of struggle, differing opinions, and conflict. How open are you to God, and to what He is
trying to teach you through your own feelings of
anger, and through the anger and opposition of
other people?
(p. 150ff)

“Hálát adva megtörte,
és ezt mondotta:
Vegyétek, egyétek,
ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.’
(1Kor 11,24)

Megváltónk parancsa, az apostolok tanítása és az
õskeresztyén gyülekezet gyakorlata szerint fogalmazza meg hitvallását a baptista gyülekezet az
úrvacsora tekintetében. A megváltottak közössége
Jézus Krisztus halálára EMLÉKEZIK az
úrvacsorában.
Emlékezünk az elõzményeire. Arra, hogy
a bûn rontását semmi más áldozat nem teszi jóvá
Isten elõtt, az ember lelkében és a világban, egyedül
Jézusé.
Emlékezünk a szereztetésre. Arra, hogy
Krisztus Jézus szolgálatának a legfontosabb része a
váltsághalál volt, amit az Atyának
engedelmeskedve, önként szeretetbõl vállalt. Errõl
biztosította az “utolsó vacsorán” tanítványait is.
Jézus halála valójában Isten mûve volt.
Emlékezünk a történetre. Urunk vallatására, az igazságtalan vádakra és ítéletre,
megkínoztatására, halálára, temetésére és a
Föltámadásra.
Emlékezünk a parancsára, hogy halálát
hirdetve várjunk visszajövetelére.
Emlékezünk bûneinkre; és a bocsánatnyerés egyetlen módjára - Jézus Krisztus érdeméért.
Adjunk hálát az úrvacsoráért, a benne
nyerhetõ áldásokért!

IMÁDKOZZUNK...
• a betegekért
Sherry Banas, a Baráth házaspár,
Dan László lp., Fer Richárd,
Kürti Suzanne, Dr. Pintér Zoltán lp.,
özv. Szenohradszki Jánosné, Dr. Viczián János lp.
• országunk vezetõiért és katonáinkért

