
Amerikai  Magyar
Baptista  Gyülekezet

Alhambra

2007.  január  28

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

• Ének-tanulás (BGyÉ_387)
Add, hogy hozzád hasonlítsak

• Köszöntések, hirdetések

• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_144)

Gyõzedelmes Krisztusunk

• Közös olvasmány (a 107. zsoltár alapján)

• Kórus - Krisztusról zeng dalunk
• Imaközösség

Imádkozzunk gyülekezetünk vezetõiért!

• Gyülekezeti ének (BGyÉ_370:1,3,6)
Légy mindhalálig hû

• Igeolvasás - 1Pét  1,3-112
• Kórus - Szent az Úr
• Igehirdetés 

A  MÁR ELÉRT CÉL  ELÕTT
ÖRVENDEZÕK

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_560)
A mennybe’ fenn

• 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 2007. évi imahetet a múlt héten tartottuk
meg (keddtõl péntekig, este 7-tõl). Öku-
menikus istentiszteletet február harmadik
vasárnapján, a Hollywoodi Magyar
Református Egyháznál tartunk, du. 3 órai
kezdettel.

•  Tegnap megérkezett az Áhítat. Köszönjük
Dr. Herjeczki Géza lp. testvérnek, hogy a
tévesen címére postázott rendelést gyorsan
továbbította. A szállítási költséget is beszá-
molva, 10 dollár a könyv ára. Jánvári Gábor
testvérnél kapható. 

•  Balla Zsigmond pénztáros testvér elis-
mervényt ad a múlt évi adományokról azok-
nak, akik kérik.

•  Lelkipásztoraink közül hárman is betegek.
Imádkozzunk Dr. Viczián János (Kelowna,
Kanada - pénteken operálják),  Dan László
(Toronto) és Dr. Pintér Zoltán (Cleveland)
testvérek gyógyulásáért!

Januári ünnepeltek:
ifj. Szin György (3), Balla Dávid (4),

Pap Ilona (12), Kolek Péter (13)
Kádár Péter (15), Tagai Erika (18),

ifj. Kádár Zoltán (19),
Szin Rebeka (27), Kerekes L & T (28),

Novák Ilona (28), Oláh Ilona (31)  

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)
- Elõljárósági megbeszélés (14:30)

febr. 11    - Testvéri találkozó (14:30)
febr. 17    - Valentine-napi ünnepi vacsora
febr. 18    - Ökumenikus istentisztelet a   

Hollywood-i Ref. Egyháznál (3:00)

Áldott a mi Urunk, aki
újjá szült minket élõ

reménységre



AA  MMÁÁRRAA  MMÁÁRR EELLÉÉRRTTEELLÉÉRRTT CCÉÉLLCCÉÉLL
EELLÕÕTTTT  ÖÖRRVVEENNDDEEZZÕÕKKEELLÕÕTTTT  ÖÖRRVVEENNDDEEZZÕÕKK

(1Pét 1,3-12)

•    a  betegekért
Sherry Banas, Baráth Erzsébet és Antal,
Beharka Mónika, Cser Mária, Dan László lp.,
Fer Richárd, Kürti Suzanne, Novák Ilona,
Dr. Pintér Zoltán lp., özv. Szenohradszki Jánosné,
Dr. Viczián János lp.

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért

IMÁDKOZZUNK...

‘A közöttetek levõ presbitereket kérem én,
a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja,

valamint eljövendõ dicsõségének is részese:
legeltessétek az Isten közöttetek levõ nyáját...

mint példaképei a nyájnak.’
(1Pét 5,1-3)

Egy ének jut eszembe Péter apostol sorai
kapcsán: “Lelkem mindjárt alél, / Nem tölti tûz, se
hit, / Míg benne égi tûz nem kél, / S szolgálni nem
tanít. / Vezetni úgy tudok, / Ha Szentlelked vezet, /
Zászlóm fennen csak úgy lobog, / Ha fúj lehele-
ted.”

A helyi gyülekezet szolgái nem
angyalok. Ez a lelkipásztor nem az, és a szolgatár-
sai sem azok. Péter apostol is olyan vezetõk társá-
nak tartotta magát, akik - csak úgy egyszerûen - az
Isten nyájához tartoztak. A hasonlattal élve,
maguk is juhok - de “példaképei a nyájnak”.

Nagy veszélyek leselkednek rájuk - még
azokon túl is, amelyeknek az egész nyáj ki van
téve. Folytonos harcok és szüntelenül nagy
kegyelem gyümölcse az, amikor “önként” és
“készségesen” végzik a szolgálatot. 

Tulajdonképpen, ezek a megharcolt
kísértések, Krisztus bennünk elért gyõzelmei
tesznek hasznosakká minket. Fontos az is , amit
teszünk, de mégis, a legfontosabb az, akik
vagyunk: példaképek.

Igen, így igaz: magunktól mi nem tudunk
szolgálni - a Szentlélek vezetésének kell
engedelmeskedünk. Vezetni sem tudunk másokat,
csak úgy, ha mi magunk is engedelmeskedünk a
Szentléleknek.

Imádkozzunk  gyülekezetünk vezetõiért!

Füle Lajos:

AAKKII KKRRIISSZZTTUUSSBBAANN SSZZEERREETT

A szeretet... az erõfeszítés is,

hisz néha sziklát emel, ki szeret:

viselni társat, testvért, gyereket

emberfeletti vállalkozás... Mégis,

ki KRISZTUSÉ és KRISZTUSBAN szeret,

erõs: kimozdít sziklát, - hegyeket!

Így szóljanak az Úr megváltottjai:

Hálát  adunk  az  Úrnak,  mert  jó:
örökké  tart  a  szeretete.

Igen, mi hálát adunk az Úr szeretetéért,

mert  a  helyes  útra  vezetett  minket;

amikor szomjaztunk megitatott, amikor éheztünk
jól tartott bennünket.

Az  Úrhoz  kiáltottunk  nyomorúsá-
gunkban,  és  õ  megszabadított  minket.

Õt magasztaljuk a gyülekezetben,

amikor  hálaáldozatot  mutatunk  be
neki,  és  ujjongva  beszélünk  a  tet-

teirõl.

Jó az Úr!

Örökké  tart  a  szeretete!

KÖZÖS OLVASMÁNY
a 107. zsoltár alapján


