
Amerikai  Magyar
Baptista  Gyülekezet

Alhambra

2005.  augusztus  28

• Áhítat (9:30)

• Vasárnapi iskola
felnõttek - az ebédlõben (10:00)

fiatalok - az imaházban (10:30)

gyermekek - a Kornya épületben (11:15)

• Dicsõítõ énekek
• Köszöntések, hirdetések

• “Szent az Isten, szent, szent...”
• Ima 
•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_12)

“Nagy Istenem”
• Szavalat - Héthalmi Terike
• Imaközösség
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_201)

“Légy csöndben”
• Igeolvasás - Róma  15,1-66

• Igehirdetés

TARTOZUNK

• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_486)
“Minden szív, minden nép”

• Áldás 

Elõljárósági megbeszélés (12:45)

The Gathering (18:00)

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

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://zsoltaros.com
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Róma 15,1-6

A  ma  elhangzott  igehirdetés
letölthetõ  az  internetrõl

(http://www.zsoltaros.com).
Az  istentisztelet  teljes  hanganyaga

CD-nn  megrendelhetõ  Kádár  Zoltán
testvérnél.

2005.08.28
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KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......

szerdán -  a Bibliaóra elmarad
j ö v õ   v a s á r n a p

- Vasárnapi iskola (10:00) 
- Istentisztelet, úrvacsora (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)
- The Gathering (18:00)

• Banás Lajos testvér súlyos mûtét után, a
coronai kórházban (800 N Main St) pihen.
János testvér édesanyját, özv. Szenohradszki
Jánosné testvérnõt a kiskunhalasi kórházban
ápolják. Imádkozzunk felépülésükért!

• Dr Oláh Sándor és Ilona testvérek szeretettel
köszöntik a gyülekezetet - Texasból. Jól van-
nak, sokat gondolnak ránk; imádkoznak
értünk.

• Kedden és szerdán, du. 3-tól este 10-ig az
áramszolgálatás szünetel. A szerdai bibliaóra
ezen a héten elmarad.

• Tóth Erzsébet testvérnõ új telefonszáma:
(718)853-0640

• Jövõ vasárnaptól ismét lesz délben
szeretetvendégség, majd 13:30-tól énekóra.

• Testvéri találkozó - szeptember 2. vasár-
napján (11-én, du. 2:30)

•  You are cordially invited to celebrate Lydia
Matyas’ 90th birthday on Sept. 17, 2005
(Saturday) from 3:00 p.m. to 8:00 p.m. at the
home of

Ron and Helen Matyas
11809 Peach Tree Circle

Yucaipa, CA 92399).

Kindly reply by phone (909)797-9771 or via
email ron.matyas@verizon.net. 

Augusztusi 
nnepeltek:

“Fogadd el az okos intést, az igazságot, a
törvényt és a becsületességet!”

- Példabeszédek 1:3

Gyorsan elrepült a nyár; tanévkezdésre
készülünk. Fiataljaink az idejük jelentõs részét

más környezetben, új barátok és tanulótársak között
töltik majd. Nevelõik, tanáraik elvárásainak kell
megfelelniük; elõrehaladásuk emberi feltétele szorgal-
mas munkájuk, sok-sok tanulás lesz.

Salamon király fiához intézett tanácsában
négy megközelítésben írja le azt az ismeretet, ami még
az “együgyûnek is okosságot ad” (4.v.). Imádkozzunk a
nevelõkért, hogy okosan intsék fiataljainkat! Elsõsorban
is nem a fegyelmezésükre, hanem a személyiségük for-
málására utal a bölcs király. Könyörögjünk azért is,
hogy “igazságot” tanuljanak, mert helyes erkölcsi
értékítéletre csak úgy lesznek képesek. A “törvény” alatt
Salamon Isten Szavát értette. Amit nem tesz, de nem is
tehet meg az iskola e tekintetben, azt a családban és a
gyülekezetben kell elvégeznünk. Ostobaság elvárni a
következõ generációtól, hogy keresztyénként éljenek és
hitünket tükrözõ társadalmat építsenek, hacsak egészen
közelrõl meg nem ismerkednek a Biblia tanításával, és
személyesen is nem találkoznak az Élõ Igével, Jézus
Krisztussal.  Végül, akár az iskolákban, akár a
gyülekezetben történõ nevelésre gondolunk, imádkoz-
zunk azért, hogy a becsületesség szép példáit meglássák
tanulmányaikban és nevelõikben.

Gyülekezetünkben nem csak tanulók vannak,
de nevelõk, tanárok is. Támogassuk õket kitartó imád-
sággal, hogy akár óvodások között forgolódva, akár
ismereteik bõségét katedráról kínálva végzik a tanítás
szolgálatát, gyümölcsözõ legyen a munkájuk! 

Imádkozzunk  tanévkezdés  elõtt  álló  fiatal-
jainkért,  és  tanár  testvéreinkért!

•    a  betegekért
Banás Lajos, Forrás Júlia, Veszpeller Márta, 
özv. Szenohradszki Jánosné (Kiskõrös)

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
Bánk György, Jason Mátyás

•    az  utazókért
ifj. Dobos Kálmán, Elõd László,
a Kerekes házaspár, Novák István és Emi,
Sramkó Károly, Vadász János lp.   

IMÁDKOZZUNK...

... EGYMÁSÉRT!

HÍREINK

Boros Gergely:

LLééggyy  hhûûssééggeess  mmuunnkkááss

Hogyha kaptál ajándékot
A kegyelem Istenétõl,
Legyél hálás nagyon érte,
Égj a munka szent hevétõl!

Azért kaptál annyi kincset,
Hogy találd meg azok helyét,
Várja szegény, várja bûnös
Isten csodás segedelmét.

Talán kenyér kell valahol,
Ige, boldog, tiszta otthon,
Örömhír az üdvösségrõl,
Sebzett szívre balzsam folyjon.

Te magad is azért lettél
Kegyelemhez jutott ember,
Hogy imádkozz s dolgozz bátran:
Sáfárkodj a kegyelemmel!

Lungui S (1), Novák S & I (2), Bajusz I (4),

Sallay K (7), Czövek I (8), Szin A (8), Mezey L (11),

Mercedes Jánvári (12),  Miszti S & R (13),

B McLean & Kõhegyi T (14), Miszti G (14), Banás L (18),

Czövek I & E (18), Dobos Z (19), Sándor J & K (19),

Szárnyasi E (19), Szárnyasi Lester (19), Csótya A (21),

Novák S (21), Veszpeller M (22), Lak Zs (23),

Sándor K (23),  Dobos K (24), Szin Gy & A (28),

Miszti R (30), Páth T (30)     


