
Amerikai  Magyar
Baptista  Gyülekezet

Alhambra

2007.  november  11

•    Vasárnapi  iskola  (10:00-110:45)

• Dicsõítõ ének
Istenünk, halld meg

•  Köszöntések, hirdetések
Dr. Szenohradszki János

•  Szent az Isten, szent, szent
•  Ima
•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_319)

Lelkem kíván téged
•  Imaközösség

Imádkozzunk kimondott 
szavaink tisztaságáért!

•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_230)
A szívemet átadom

•  A Veszpeller házaspár köszöntése
•   Kórus: Nézz az Úrra!
•  Igeolvasás -  ApCsel  6,1-77
•   Kórus: Halld meg, ha hív az Úr
•  Igehirdetés - Mike József lp. (Brassó)

ISTVÁN,
A DIAKÓNUS

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_376)
Jézusom, éltedet értem adtad

•  Áldás

Szeretet-vendégség
Énekóra (13:30)

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

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://www.zsoltaros.com
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Szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben
Mike József lelkipásztor testvért, Brassóból.
Urunk áldása kísérje itt végzett szolgálatát
is! 

Novák testvér ma a debreceni Baptista
Gyülekezetben szolgál. Azért utazott
Magyarországra, hogy szövetségünket képviselje
az Áhítat szerkesztésével foglalkozó bizottságban.

Köszöntjük Veszpeller Ilona és László
testvéreket, akik házassági évfordulójukat ünnep-
lik ezen a hétvégén. Gyermekeik és unokáik
régen készülnek már erre a napra, hogy a testvéri
közösségben mondjanak hálát szüleik példás
életéért. Sok örömöt, testi és lelki jó egészséget
kívánunk mi is Laci bácsinak és Ilonka néninek!
“Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is
benned reménykedünk!” (Zsolt 33,22)

Jövõ vasárnap délelõtt Szin Dávid testvér - az
Úr Jézus példáját követve - vallást tesz az új
életrõl, melyet az újjászületésben nyert. A hitvalló
alámerítkezés a bizonyságtevés különösen fontos
módja. Imádkozzunk, hogy Dávid kitartó hittel
kövesse és szolgálja a Megváltót, és örömét látva
mások is erõsödjenek a hitben.

nov. 11 - Igét hirdet: Mike József lp. (Brassó)
nov. 18 - Bemerítési istentisztelet.

Igét hirdet: Mike Sámuel lp.  
(Kecskemét)

nov. 25 - Hálaadó istentisztelet

Novemberi ünnepeltek

Veszpeller László & Ilona (8), Kövesdi Imre (10),
Kerékgyártó Zoltán (13), Szárnyasi László & Eszter (15),

Tagai István (17), Sipos József & Irénke (18),
Sipos Roland (22), Halász Emilia (23), Halász Lilian (27) 

KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......
s z e r d a   e s t e   -   a   B i b l i a ó r a   e l m a r a d
v a s á r n a p   ( n o v .   1 8 )   

- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet, bemerítés (11:00)
- Szeretet-vendégség
-  Énekóra                      
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•    testvéreink  megerõsödéséért,  gyógyulásukért
Csótya Alex, Deák Éva, Dobos Erzsébet

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

Mike Sámuel, Novák József

IMÁDKOZZUNK...

A “de”
kötõszót
megelõzõ
mondat így
szól: “A jó ember a jó
kincsébõl hoz elõ jót, a
gonosz ember gonosz
kincsébõl hoz elõ
gonoszt”. Azt szoktuk
mondani, hogy könnyû

beszélni, de ha belegondolunk, minden
tevékenységünk közül éppen a beszéddel van a
legtöbb bajunk. Késõbb, azzal folytatta az Úr, hogy
“szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján
marasztalnak el”.

A föld mélyén rejlõ értékhez hasonlítható a “jó
beszéd”, amit kimondva “a felszínre hozunk”. Az
ártó beszéd mögött rossz indulatok, mély és komoly
bajok vannak. Városunk sok látnivalója között van
egy park, ahol a zöld pázsiton is óvatosan kell járni,
mert ki akarna belelépni a mélybõl feltörõ ragadós,
büdös, fekete szurok-tócsákba? A gonosz ember
beszédétõl is így tartózkodunk. De mit gondoljunk a
haszontalanról?

A haszontalan beszéd nem a másiknak árt, hanem
annak, aki mondja. Bár azt szokták mentségükre
mondani a folyton locsogók, vagy poénkedõk, hogy
nem ártanak õk azzal senkinek, a haszontalanságra
“használt” száj üresjárásait is számon kéri Isten.

A beszéd Isten elsõ és utolsó, az emberi értelem
által felfogható cselekedete. Õ teremtett, fenntart,
szeret és ítél a szavával. Ha ilyen erõ lehet a szóban,
a szószátyár bûnösen visszaél Isten-adta
képességeivel. Figyeljünk a költõkre és az írókra,
akik érzik és értik a szó súlyát! Láttunk már süket-
némát; hogy figyeli a szánkat, és mennyire szeretné
kifejezni beszédben is a gondolatait? 

Jakab apostol szerint az egész világot lángba borít-
ja a rossz nyelv, pedig áldani, segíteni, építeni, taní-
tani is tudnánk a szavainkkal. Vigyázzunk hát a
szánkra!   

Imádkozzunk  kimondott  szavaink  tisztaságáért!

De mondom nektek,
minden haszontalan

szóról, amelyet kimon-
danak az emberek, szá-

mot fognak adni az
ítélet napján.

(Máté 12,36) 


