
Amerikai  Magyar
Baptista  Gyülekezet

Alhambra

2007.  április  29

•  Vasárnapi iskola (10:00)

•  Dicsõítõ éneklés (EHH_220)
“Fenn a mennyben...”

•  Köszöntések, hirdetések
"Szent az Isten, szent, szent"

•  Ima
•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_348)

“Megváltóm szól nekem"

•  Kórus - "Énekszóval áldom"
•  Imaközösség

Tegyük
mérlegre az imaéletünket!

•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_138)
“Oly szép az õ neve”

•  Szavalat - Héthalmi Terike
•  Kórus - "Kész szívvel követünk"
•  Igeolvasás - Fil  3,1-114
•  Énekszolgálat - Szerényi Márta
•  Igehirdetés

Amit  te  is  megtehetsz

•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_481)
“Ó, Sion ébredj”

•  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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•  Forrás Júlia nõtestvér új címe:
c/o Alhambra Convalescent Hospital
415 S Garfield Ave, Alhambra
(626)282-3151 

•  Ma délután a Nõi - és a Férfikör
gyûlést tart (14:30-tól).

•  Jövõ szombaton, május 5.-én
munkanapot tartunk. Reggel 9-kor
kezdünk; az ifjúsági találkozóra
készítjük elõ a termeket.

•  Anyáknapját május 2. vasárnapján
ünnepeljük. 

•  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.

Áprilisi ünnepeltek:
Õri I & I (2), Molnár Mária (3),

David Crockatt (4), Molnár Andor (5),
Gera Elisabeth (6), Mácsai Ica (10),

Balla Éva (15), Elõd László (16),
Kulcsár Õri Ibolya (17), Kolek Éva (20),
Jarmai Péter (23), Herjeczki Dávid (25),

Kövesdi I & P (30)   

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

- Bibliaóra (19:00)

szombaton -  Munkanap

v a s á r n a p   -   m á j u s   6
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet, úrvacsora (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)
- Elõljárósági megbeszélés (14:30)

“Kárnak ítélek mindent
Krisztus Jézus, az én

Uram ismeretének
páratlan nagyságáért”



•    a  betegekért
Sherry Banas, a Baráth házaspár, Paraszkay Suzie,
Túrmezei Éva

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

Szenohradszki János és Emese

IMÁDKOZZUNK...

Vannak, akik összeroskadva térdre esnek, és van-
nak, akik ‘térden állnak’. Dániel ezt az utóbbit tette,
és folytatta azután is, amikor eljutott hozzá a hír a
méd Dárius rendeletérõl.

A rendelet célja az lett volna, hogy elijessze
Istentõl a hívõket. A törvény fogalmazói maguk is
tudták, hogy hosszú kifutása nem lehet a ren-
delkezésüknek, ezért csak harminc napig tartó
imatilalmat rendeltek el. Vagy, tán arra neszeltek rá,
hogy ha sikerül az imaélet folyamatosságát
megtörni az Élõ Isten imádóinál, már azzal is célt
érnek?

Dánielre pályáztak. Megfigyelték, mert soha nem
titkolta, hogy az Úrral való kapcsolatában nyer erõt,
ott merítette mindazt, ami mássá tette. Biztosra vet-
ték, hogy imádkozni fog a rendelet ellenére is. Jól
tudták, hogy a ‘médák és perzsák megmásíthatatlan
törvényében’ elõírt szörnyû büntetés sem ijeszti
majd el Dánielt az Istenétõl.

Tulajdonképpen, az történt itt, hogy Dárius
gonosz tanácsadói, Dániel ádáz ellenségei,
szándékuk ellenére bizonyították: az imádkozó
ember és az imádott Isten megbonthatatlan szövet-
ségét nem töri meg külsõ erõ. Ameddig, és amikor
imádkozik az ember, akkor és addig él ebben a
kapcsolatban - és ez élteti.

Gondolkozzunk el ezen a képen! Csak a
térdünkön maradunk állva. Nem amikor rohanunk,
nem amikor harcolunk; akkor álltunk fel, amikor
letérdeltünk - amikor leborultunk az Úr elõtt.

A cselük sikerült. Az imádkozó hívõt nem nehéz
tetten érni. A tervük azonban kudarcba fulladt, mert
az imádott Isten az oroszlánveremben is uralkodik.
Ki ijesztett rád, hogy megrestültél az imádkozás-
ban? Más uralmát választottad tán? Elfelejtetted,
hogy harminc napig sem bírjuk ki nélküle?              

Tegyük  mérlegre  az  imaéletünket!

‘And in the morning, rising up a great while before day,
he went out, and departed into a solitary place, and there
prayed.’ - Mark 1,35

In His life of secret prayer, my Savior is also my
Example. He could not maintain the heavenly life in His
soul without continally separating Himself from man and
communing with His Father. The heavenly life in me has
the same need of entire separation from man - the need
not only of single moments, but also of time enough for
fellowship with the Fountain of Life, the Father in heav-
en....

Why did my Savior need those hours of
prayer? Did He not know the blessedness of silently lift-

ing up His soul to God in
the midst of the most
pressing business? Did
the Father not dwell in
Him? Did He not, in the
depths of His heart,
enjoy unbroken com-
munion with Him? Yes,
that hidden life was
indeed His portion. But
that life, as subject to
the law of humanity, had
need of continual
refreshing and renew-
ing from the Fountain. It

was a life of dependence...What a lesson for every
Christian! Much fellowship with man is dissipating and
dangerous to our spiritual lives. It brings us under the
influence of the visible and temporal. Nothing can atone
for the loss of secret and direct communion with God...
The law of the manna - that what is heavenly cannot
remain good for long upon the earth, but must daily be
renewed afresh from heaven - still holds true. Jesus
Christ teaches this truth to each of us:  I need every day
to have communion with my Father in secret. My life is like
Christ’s, a life hidden in heaven, in God. It needs time day
by day to be fed from heaven. It is from heaven alone that
the power to lead a heavenly life on earth can come.

Amikor Dániel megtudta, hogy alá van
írva ez az irat, hazament. Emeleti
szobájának ablakai nyitva voltak

Jeruzsálem felé, és õ napjában háromszor
térden állva imádkozott, és magasztalta

Istenét, ahogyan azelõtt is szokta
(Dániel 6,11)


