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Vasárnapi iskola (10:00-10:45)
Ének-tanulás (EHH_321)
Istenünk,
halld meg hõ imánk!
Köszöntések, hirdetések
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Gyülekezeti ének (BGyÉ_309)
Szent érzelem
Felolvasás - Szenohradszki Emese
Kórus: Örömmel énekelj!
Imaközösség
Adjunk
hálát Isten gondoskodásáért,
a mindennapi élelemért,
ruházatért!
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Gyülekezeti ének (BGyÉ_296)
Emlékezz vissza az útra
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Lectio - 1 Sámuel 16,1-13
Kórus: Jézus, ki úgy szeret engem...
Igehirdetés - Nt. Lizik Zoltán
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AZ ISTEN ÚR A
SZÍVEK FELETT
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(Péld 21,1-2)
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Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_230)
A szívemet átadom
ÚRVACSORA
Gyülekezeti ének (BGyÉ_437)
Áldott legyen a frigy
Áldás
Szeretet-vendégség
Énekóra (13:30)

Következõ alkalmaink...
szerdán - Bibliaóra (19:00)
vasárnap (okt. 14)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretet-vendégség
- Énekóra (13:30)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Nt. Lizik Zoltán
testvért, a Cegléd-Nagytemplom Református
Gyülekezet lelkipásztorát. Vendégünk szolgálatával
kezdjük, majd közös istentisztelettel és úrvacsorával
zárjuk (okt. 28-án, du. 3 / Hollywoodi Magyar
Református Egyház) a Protestáns Reformációval kapcsolatos, októberi alkalmakat. Okt. 24-én, a szerda esti
bibliaórán a Reformáció történetével foglalkozunk. A
habán mûvészetrõl és alkotóik világáról tartunk vetítéses bemutatót okt. 28-án, a vasárnapi iskolában).
Szövetségünk ifjúsága találkozót tart ezen a hétvégén
a Toronto melletti Ráma-táborban. Imádkozzunk a
megjelenõ fiatalokért és a szolgálatokért! Most köszöntik Gerstner Kornélt és Rékát, akik házasságkötésük óta
elõször találkoznak a fiatalokkal. Kornél a virginiai
Liberty University-n kapott tanári állást. A múlt heti
horgász-táborra ötvenen mentek el gyülekezeteinkbõl,
és a beszámolók szerint, valamibõl készítettek halászlét
is. Az Ige asztalánál Lukács János chicagói lelkipásztor
szolgált.
Halász Mihály testvért a bellfloweri Woodruff
Concalescent Centerben gondozzák (17836 Woddruff
Ave; 5A szoba). Jól van, és nagyon hálás azért, hogy a
héten a testvérek egy csoportja meglátogatta.

Októberi ünnepeltek
Szerényi Márta (2), Varga K & I (4), Molnár A & E (6),
Révész Erzsébet (6), Veszpeller László (7), Lungui S & G (8),
Szárnyasi L & E (8), ifj. Szenohradszki János (6),
Dimény Eszter (11), Dobos Erzsébet (12), Miszti J & Gy (16),
ifj. Balla Zsigmond (18), Sallay Júlia (18), Forrás Júlia (21),
Dr. Oláh S & I (23), Kerekes Lajos (25),
Novák Benjámin (26), Novák Sámuel (26), Szûcs Ágnes (26),
Dr. Oláh Sándor (27), Veszpeller Ilona (27)

2007. október 7
2212-18 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

(626) 289-7746
http://www.zsoltaros.com

Amikor imádkozni tanította
az Úr Jézus a
tanítványokat,
a kérések
között a
negyedik helyre tette a min(Zsolt 65,12)
dennapi kenyérért való
könyörgést. Nem ez az elsõ, és nem ez az utolsó. Isten
országlása és a bûnnel folyó örökös harc közé helyezte a
kenyér-kérdést, mert ebben érzékeljük leginkább e két
világ kapcsolatát. Mivel bõségben élünk, nekünk nem
nagy dolog az egy napra elégséges, falatnyi kenyér.
Isten gondoskodását is - éppen ezért - nehezebben
ismerjük fel a természetesnek vett áldásokban. Olyan jó
lenne, ha Urunk iránti bizalmunkat mélyítené a hálamondás, és a folyamatos ráhagyatkozás mindennapi szükségleteink vonatkozásában is!
Gyönyörû képet használ Dávid, amikor a
Gondviselésrõl énekel. Valószínû, hogy ezt a költeményét az engesztelés napján, az aratási ünnepek
kezdetén énekelték, hiszen egyike a három zsoltárnak,
melyekben elõfordul a bûn eltakarására vonatkozó sajátos kifejezés is. Milyen nagy kegyelem úgy lezárni egy
esztendõt, és elkezdeni az újat, hogy tudhatjuk, a
bûneink el vannak fedezve, és az év ékessége, ahogy
majd visszaemlékezünk rá, a koronaként ráhelyezett
isteni jók lesznek?! Magunk elé tudjuk képzelni az Isten
javaival így megkoronázott idõt? Elõször bocsánat,
aztán gondunkat viselõ szeretet...
Az Úr asztalánál is így és ezért ünneplünk.
Jézus Krisztusban megbocsáttattak a bûneink, hogy
most Isten asztalánál, áldásainak a bõségét élvezhessük.
Mindig a mi Mennyei Atyánk munkája a ”korona” az
idõn, amit megélhettünk kegyelmébõl. Az Õ gondoskodó szeretete tette a mi igyekezetünket eredményessé.
Õ pótolta a hiányosságainkat, és õ maga írta át a mi fájdalmas emlékeinket javunkat szolgáló, hiterõsítõ megtapasztalásokká.
A ruházat és a kenyér, amit nem
nélkülöztünk, emberszabású, könnyen elfelejtett, de igen
fontos jelei lettek az Õ szeretetének. Ezért sem maradhat
ki az imánkból a kenyér-kérdés. Az óhazában ezeken a
vasárnapokon hálaadó istentiszteleteken adnak hálát
testvéreink a termésért.
Adjunk mi is hálát Isten gondoskodásáért, a mindennapi élelemért, ruházatért!

Megkoronázod
az évet javaiddal,
és nyomaidon bõség
fakad.

IMÁDKOZZUNK...
testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Rachel Banás, Deák Éva, Tim Greer, Halász
Mihály, Héthalmi Terike, Kish Ernõ, Mátyás
Lidia, Sallay Júlia, Tóth Gábor, Túrmezei Éva
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Balla Zsigmond és Attila, Novák István, Emi és
Sámuel; Sallay Károly, Szárnyasi Cecilia
•

