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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola
felnõttek - az ebédlõben (10:00-10:45)
fiatalok - az imaházban (10:30)
gyermekek - a Kornya épületben (11:15)
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Köszöntések, hirdetések
“ Szent az Isten, szent, szent...”
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_5)
“Az Úr légyen áldott”
• Imaközösség
• Gyülekezeti ének
“Ó, mily szép az Úrnak hajléka!”
• “Women of Faith” Konferencia
• Kórus (BGyÉ_373)
“Békét, édes békét”
• Igeolvasás - 1Timóteus 2,1-77
• Kórus (F_57)
“Mégegyszer hív az Úr”
• Igehirdetés
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ÉS TE, MIT AKARSZ?
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• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_360)
“Megtaláltam Jézus útját”
• Áldás
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Szeretet-vendégség (12:45)
Énekóra (13:30)
Nõi - / Férfi kör (2:30)
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The Gathering (18:00)

...mit is hallottam

ma...?

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

2005.09.25

1Timóteus 2,1-7

És te, mit akarsz?

TAR TSA T OK
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2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
A ma elhangzott igehirdetés
letölthetõ az internetrõl
(http://www.zsoltaros.com).
Az istentisztelet teljes hanganyaga
CD-n
n megrendelhetõ Kádár Zoltán
testvérnél.

Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

(626) 289-77746
http://zsoltaros.com

...

Következõ alkalmaink...
szerda

IMÁDKOZZUNK

HÍREINK

- Törekvõk köre (18:00)
- Bibliaóra (19:00)

Jövõ vasárnap
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet, úrvacsora (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)
- Elõljárósági megbeszélés (2:30)
- The Gathering (18:00)

- Ef 2.8

• Ma délután (14:30) a Nõegylet és a Férfi kör
gyûlést tart.
• Jövõ vasárnap (14:30), elõljárósági
megbeszélés lesz a Kornya-teremben.
• A MABAVIT 3. nagygyûlését Debrecenben
készülünk megtartani (2006. augusztus 4-6).
Akik szeretnének elmenni a világtalálkozóra,
jelentkezzenek Novák testvérnél!
• Gyermekeink a vasárnapi iskolai osztályban
végzett munkáikból bemutatót készítettek, ami
a folyosón megtekinthetõ.

Füle Lajos:

ALMAFA
Egy lába, négy mankója van,
mi fénylik rajta, mind arany,
áll a berekbe’.
Vidám, nem verseng senkivel,
és nem hasonlít semmiben
az emberekre.
Hatalmas áldás-súly alatt
áll itt, almától roskatag,
napfény szakad rá.
Lombját szelíd szél lengeti,
s friss harmatcseppet gyújt neki
a kis pataknál.
Árnyában hûsöl nyúl, bogár,
ágára harkály, cinke száll,
kérgét kikezdik.
Mit bánja, áll csak egy helyen,
egy vágya: áldás hadd legyen,
e z z e l dicsekszik.

“Kegyelembõl van üdvösségetek a hit által, és
ez nem tõletek van: Isten ajándéka ez.”

• Többen is elmentünk múlt vasárnap délután
a resedai magyar református gyülekezet
ünnepi istentiszteletére, lelkipásztoruk,
Nt. Jakabffy Zsolt beiktatási szertartására.
A harangszentelés után, finom vacsorán látták
vendégül a megjelenteket.
• New Yorkban lesz a következõ ifjúsági
találkozó (okt. 8-9). Az utazási költség felét
megtérítjük azoknak a fiataljainknak, akik
szeretnének elmenni.
• New Orleansban szolgálatot teljesítõ, hívõ
rendõrök kérése, hogy imádkozzunk városuk
fizikai és szellemi helyreállításáért. Szeretnék,
ha nem erkölcstelenségérõl, hanem istenfélelmérõl lenne ismert New Orleans a
jövõben.

Szeptemberi
ünnepeltek:
Kádár Z & K (3), Bánk Rozália (5), Halász L & J (5),
Kürti Suzanne (9), Halász Mihály (18), Mátyás Lidia (20),
Bánk Nándor (22), Dr. Szenohradszki János (23),
Szin György (25), Lunguy Brandon (27),
Mácsai S & I (27), Jánvári G & M (29)

Isten ajándéka az üdvösség. Önként, szeretetbõl
adja, és mindig olyanoknak, akik érdemtelenek
(kegyelmesen kínálja). Hit által fogadjuk el - magától
Istentõl; nem az egyháztól, és nem emberektõl. Ezért
tökételes ajándék az üdvösség.
Isten a szerzõje. Õ tervezte meg a mi
megváltásunkat. Bûneink miatt sem ember bûnhõdött,
hanem az Egyszülött Fiú, Jézus Krisztus. Az üdvözítés
munkáját Igéje és Szentlelke által viszi végbe Isten a
megváltottak életén. És megígérte, hogy megtart minket az üdvösségben.
Jakab apostol így írt errõl: “minden jó
adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülrõl, a
világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás,
sem fénynek és árnyéknak váltakozása”.
Velünk megtörténhet, hogy legjobb
akaratunk ellenére is selejtes ajándékot adunk egymásnak. Isten nem hibázik soha. A világmindenséget
alkotó Bölcsesség, az élet Teremtõjének minden tettében szentsége és tökéletessége tükrözõdik. Alkotásait
csodálva ismerünk rá, mert senki más nem képes
tökéleteset alkotni.
Jézus istenségét is tökéletesen elvégzett
munkája bizonyítja. A kereszten elhangzott
“Elvégeztetett!” a megváltás teljességét, Atyánk
üdvözítõ tervének a beteljesülését hirdeti. Ha Jézus
Krisztust, mint Megváltódat ismered, neki hiszel és õt
szolgálod, akkor már rajtad is tükrözõdik a kegyelembõl üdvösséget ajándékozó Isten tökéletessége.
Selejtességérõl hírhedt életünk újjáformálása az
egyedül üdvözítõ Krisztus mûve.
Adjunk hálát azért, mert Krisztus mindent
elvégzett, ami szükséges az üdvösségre!
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... EGYMÁSÉRT
• a betegekért
Banás Lajos, ifj. Baráth Antal, a Cser házaspár,
Forrás Júlia, özv. Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
Bánk György, Jason Mátyás
• az utazókért
Balla Zsigmond

