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•

Vasárnapi iskola (10:00)

•

Dicsõítõ éneklés (EHH_498)
“Mily boldog nap...”

•

Köszöntések, hirdetések
"Szent az Isten, szent, szent"
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_444)
“Szent forrás"

•
•

E
•

Imaközösség

•

Gyülekezeti ének (BGyÉ_312)
“Mily szent öröm”
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Kórus - "Uram, alázat hadd lakjon bennem"
14
• Igeolvasás - Róma 13,11-1
• Kórus - "Mily boldogság, hogy szívemben"
• Igehirdetés
•

Idõszerû kérdések és
lépések

Z
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Imádkozzunk
a baptista fiatalokért és az ifjúsági
munkáért, konferenciákért!

•

Gyülekezeti ének (BGyÉ_550)
“Légy kész, megváltott nép”

• ÚRVACSORA
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_437)
“Áldott legyen a frigy”
• Áldás

Szeretetvendégség
Elõljárósági gyûlés
Énekóra (13:30)

Következõ alkalmaink...
szerdán - Törekvõk köre (18:00)
- Bibliaóra (19:00)
szombaton - Ifjúsági óra (19:00)
vasárnap - május 13
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Anyáknapi istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

• Tegnap munkanapot tartottunk. A tervezett munkákat - Isten segítségével elvégeztük. Köszönjük a testvérek
részvételét (Bajusz Imre; Balla Éva,
Zsigmond, Dávid és Zsigmond; Novák Emi
és István; Novák Györgyi és Eszter; Sallay
Károly; Sipos Irénke, József és Roland; Dr.
Szenohradszki János; Szerényi Márta; Szin
Anna, Dávid, Jonathán és Joshua).
• Ma délután, közvetlenül az ebéd után,
rövid elõljárósági megbeszélést tartunk az
irodában.
• Anyáknapját jövõ vasárnap, május 13-án
ünnepeljük. A férfiak ebéddel szolgálnak a
testvériségnek.
• Május 25-tõl 27-ig ifjúsági találkozót rendezünk, melyre szövetségünk gyülekezeteibõl
érkeznek szép számban fiatalok. Kérjük
mindazok jelentkezését, akik ezen a
hétvégén szívesen fogadnak majd
vendégeket.

Májusi ünnepeltek:

“Öltsük fel a világosság
fegyvereit; mint nappal illik,
tisztességben járjunk!”

( Róma 13,12 )

2007. május 6
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Varga Károly (1), Kolek P &É (2), Szin Joshua (2),
Hoble Lidia (6), Szin Jonathán (8), Kylie McLean (10),
Dr. Szenohradszki J & E (12), Sándor Eugene (14),
Novák Emy (16), Horváth Béla (20),
Balla Zsigmond (21), Timea McLean (21),
Szin Dávid (21), Õri Márta (25), Barth McLean (28)

Novák József
Telefonszám:

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

MILY BOLDOG NAP KÖSZÖNTÖTT RÁM...

Senki meg ne
vessen ifjú korod
miatt, hanem légy
példa a hívõknek
beszédben, magaviseletben,
szeretetben, hitben, tisztaságban.

Szabadon bün és erény közt
Választhatni, mily nagy eszme,
S tudni mégis, hogy felettünk
Pajzsúl áll Isten kegyelme.
Tégy bátran hát, és ne bánd, ha
A tömeg hálátlan is lesz,
Mert ne azt tekintse célúl,
Önbecsét csak, ki nagyot tesz,
Szégyenelve tenni másképp;
És e szégyen öntudatja
A hitványat földre szegzi,
A dicsõet felragadja. Ámde útad felségében
Ne vakítson el a képzet,
Hogy, amit téssz, azt az Isten
Dicsõségére te végzed,
És õ éppen rád szorúlna
Mint végzése eszközére:
Sõt, te nyertél tõle díszt, ha
Engedi, hogy tégy helyette. -

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA

(Tizenötödik szín, Angyalok kara)

Madách Imre:

(1Tim 4,12)

Ifjúsági találkozó - 2007. május 25-27

Ma gyermekeinkért és fiataljainkért imádkozunk. Az
idézett igevers jelentõségét akkor értjük igazán, ha beleképzeltük magunkat Timóteus helyzetébe. A Macedóniába távozó Pál apostol egy 30 éves ‘ifjúra’ bízta az
efézusi gyülekezet pásztorolását; így, Timóteus lett a
környék gyülekezeteinek is a felelõs felvigyázója. Ravasz László írja: ‘Nehéz lehetett Timótheusnak a fegyelmezés, rendelkezés a kis-ázsiai gyülekezetek elõljárói felett egy olyan korban, amikor a vének voltak a
tulajdonképpeni kormányzók. Ezt csak az tehette elfogadhatóvá, ha rendkívüli szellemi és erkölcsi tulajdonságokkal rendelkezett’.
Óriásit fordult azóta a világ. A háttérben két pozitív
tény áll: sokkal tovább élünk, és szédítõ gyorsasággal
változik körülöttünk minden. A fiatalabbakat úgy érinti
ez, hogy ismeretanyaguk és felelõs élethelyzeteik korábban kényszerítik õket a felnõttek világába. A felnõtt életkor tartama is megnyúlt. Sokkal hosszabban lesz gondunk lépést tartani a változásokkal, csodálni és irigyelni
a fiatalok alkalmazkodási képességét. Remélhetjük, még
arra is lesz idõnk, hogy tanuljunk tõlük. Addig is, megpróbáljuk eltüntetni az õsz hajszálakat, a ráncokat (és a
pocakot), mert most a fiatalokon a figyelem. (A héten
írta egy férfi Magyarországról, hogy 40 fölött szinte
lehetetlen már munkát találni.)
Vagyis, Pál apostol és a keresztyénség elõfutárai lettek ennek a mi modern korunknak. A jó karakter, a hit
és a példás életvitel már a fiatal hívõ jellemzõje lehet.
Aki az Úr Jézussal való kapcsolatában felnõtté nõtt, az
szolgáljon felelõsséggel, és azt fogadja készséggel a
gyülekezet - üzeni nekünk is Pál apostol.
Május végén konferenciát rendezünk, hogy fiataljaink
találkozhassanak egymással, a szolgálóktól tanuljanak,
mindenekelõtt, hogy segítséget nyerjenek a modern kor
kihívásai között Krisztus követõiként élni. Imádkozzunk
a baptista fiatalokért és az ifjúsági munkáért, konferenciákért!

IMÁDKOZZUNK...
• a betegekért
Sherry Banas, a Baráth házaspár,
özv.Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Balla Zsigmond; Novák István, Emi és Sámuel;
Dr. Szenohradszki János, Emese és János

