
Amerikai  Magyar
Baptista  Gyülekezet

Alhambra

2007.  március  25

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

• Dicsõítõ éneklés
Találkozni jöttem Veled (EHH_694)

• Köszöntések, hirdetések

• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_7)

Uram, oly szép a templomod
• “Chicagoban jártunk...” (beszámoló)

Balla Zsigmond

• Kórus - Szeret az Úr
• Imaközösség

Imádkozzunk a világ más tájain élõ, hitük

miatt üldözött testvéreinkért!

•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_515)
Ó, mily jó Barátunk Jézus

• Szavalat - Héthalmi Terike
• Kórus - Száz ékes hangú kismadár
• Igeolvasás - Róma 6,19-23
•  Klarinétszóló - Szin Jónathán
• Igehirdetés

A SZÉGYEN HASZNA

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_220)
Hinni taníts, Uram

• Áldás 

Szeretetvendégség

Énekóra (13:30)

Nõi - / Férfi kör (14:30)

2212-118  S.  Fremont  Ave.
Alhambra,  CA  91803

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://www.zsoltaros.com
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•  A Kádár család (Szolnokról) szeretettel köszön-
ti a testvériséget. Jól vannak. Megkapták, és
köszönik a levelet, amit a gyerekek küldtek nekik.
Zolika rendszeresen olvassa a Bibliát. Új email
címük: szoldale@yahoo.com.

•  Balla Zsigmond pénztáros testvér elismervényt
ad a múlt évi adományokról azoknak, akik kérik.

•  A múlt hétvégét négyen Chicagoban töltöttük
(Balla Zsigmond, Novák István,
ifj. Szenohradszki János és Novák József).
Szövetségünk munkabizottságainak az évközi
gyûlését tartottuk pénteken és szombaton.
Szombat este és vasárnap délelõtt a gyülekezet
megalakulásának 20. évfordulóját ünnepeltük.
A vasárnap délután istentiszteleten diakónussá
avattuk Szabó István testvért. Áldásos alkalmakon
vehettünk részt; chicagói testvéreink nagy
szeretettel fogadtak bennünket.

•  A városban szolgáló protestáns gyülekezetek
Virágvasárnapi konferenciát rendeznek jövõ
vasárnap délután, Resedában. A konferencia után
orgonahangverseny lesz.

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)   

KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......
szerdán -  Törekvõk köre (18:00)

-  Bibliaóra (19:00)
szombaton -  Ifjúsági kör (19:00)
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- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet, úrvacsora (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)
- Virágvasárnapi konferencia (15:00)

A Chicago-i Magyar Baptista Gyülekezet
imaháza az évforduló mottójával



•    a  betegekért
Sherry Banas, a Baráth házaspár, Sipos József

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

Szûcs Ági 

IMÁDKOZZUNK...

“Ne feledkezzetek meg a
foglyokról, mintha fogolytár-

saik volnátok; a gyötrõdõkrõl,
mint akik magatok is testben

vagytok.’
(Zsid 13, 3)

Amikor az apostol ezeket a
sorokat írta, a hírek sokkal lass-
abban terjedtek, mint manap-
ság. Nem írtak még törvényt a keresztyének
védelmére, és nem volt ország, ahol alkotmányos
rend vigyázta volna az állampolgárok lelkiismereti
szabadságát. Nem sietett az üldözöttek védelmére
semmiféle szervezet; az ügyüket sem képviselte
más - csak õk. Ezért írta Pál, a szabadok is
fogolytársak, az egészségesek is gyötrõdnek - ezt
jelenti testvérnek lenni.

Mi tudjuk, hogy Pakisztánban, Indiában,
Szudánban, Indonéziában és Szomáliában (hogy
csak a lista-vezetõket említsük) üldözik a
testvéreinket. Még a szomszédos Mexikó déli tar-
tományaiban is bebörtönzik evangéliumi hitû
testvéreinket. Vannak védelmükben szorgoskodó
missziós szervezeteink, friss híreket olvashatunk
róluk az interneten, a vallásuk miatt üldözöttekrõl
külön hivatal készít naponta jelentést a Fehér
Házban, mégis, ma is az ige tanácsát követve
tehetjük a legtöbbet értük: amikor együttérzéssel
imádkozunk értük. A gyülekezet könyörgését nem
zavarja gazdasági, vagy geopolitikai érdek.
Testvéreinkrõl van szó, akárhol élnek is. 

Elõszöris, adjunk hálát a szabadságért itt!
Vigyázzunk rá; éljünk jól vele! Imádkozzunk a
világ más tájain élõ, hitük miatt üldözött
testvéreinkért!

PARITTYAKÖVEK

Néha olyan zûrzavaros minden:
két lélek néz bennem farkasszemet,

és a kettõ között béke nincsen
soha, csak gyõzõ és legyõzött,

- két lélek néz bennem farkasszemet.

Máskor meg homályba borul minden:
van szemem kettõ, és mégse látok,

amelyiket én Dávidnak hittem,
abban ismerem föl - Góliátot!

- Van szemem kettõ, és mégse látok!

De bármilyen érthetetlen minden,
életemhez tartozik a párbaj,
hosszútûréssel tûri az Isten,

hogy a kettõ meddig küzd egymásal,
- életemhez tartozik a párbaj.

amelynek az a külön szabálya,
hogy vesztesen is újrakezdhetem,

új követ ad parittyámba Isten,
és az új kõben van a kegyelem

- hogy vesztesen is újrakezdhetem!

Lukátsi  Vilma

TALÁLKOZNI JÖTTEM VELED, ISTENEM


