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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola

...mit is hallottam

ma...?

felnõttek - az ebédlõben (10:00-10:45)
gyermekek - a Kornya épületben (11:15)

• Kóruspróba (10:50)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

2005.10.09

Ezékiel 37:1-14

• Tanuljunk új éneket! (BGyÉ_381)
“Fel, Krisztus Jézus oldalán

Amit csak az élõk
tudnak

•
•
•
•

Köszöntések, hirdetések
“ Szent az Isten, szent, szent...”
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_409)
“Ó, mily kedves, ó, mily szép”
• Imaközösség
• Kórus (ÉAÚ_151)
“Nézz az Úrra!”

“Én felnyitom sírjaitokat, és
kihozlak sírjaitokból, én
népem...akkor megtudjátok,

• Igeolvasás - Ezékiel 37:1-11 4
• Kórus (ÉAÚ_136)
“Megváltva”

hogy én vagyok az Úr.”
- Ezékiek 37,12
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• Igehirdetés

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

AMIT CSAK AZ ÉLÕK TUDNAK
• Gyülekezeti ének, adakozás
(BGyÉ_481:1-3,5)
“Ó, Sion, ébredj”
• Áldás
Szeretet-vendégség (12:45)

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

Énekóra (13:30)

T

The Gathering (18:00)

http://zsoltaros.com

...

Következõ alkalmaink...
szerda

HÍREINK

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

szombat - Munkanap (8-tól)
Jövõ vasárnap
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)
- The Gathering (18:00)

Veress Ernõ:

KÉSZEN VAGYOK
Akkor megszülettem, és vagyok.
Voltam anyámnak szép, apámnak okos,
Testvéreimnek jó, feleségemnek erõs, gyermekeimnek fontos.
Másoknak, mások az adatok.
Azután újjászülettem, és élek.
Voltam bûnös, lettem tiszta,
És küzdök, hogy bûneim ne jöjjenek vissza.
Mégis, nem egyszer elbuktam, sírtam.
De Õ könyörült rajtam!
Ilyenkor megújult bennem a Lélek.
Most készen vagyok, mert elkészített.
Úgy, mint Õ akarta.
Mindent Neki adtam, elfogadta.
Készen vagyok Hozzá menni,
Megharcoltam, itt már nem kell semmi.
Jöhetsz értem, Uram, készen vagyok.

• Jövõ szombaton, reggel 8-tól munkanapot
tartunk. Kérjük a férfi testvéreket, hogy aki
csak teheti, jöjjön el dolgozni. A lapos tetõk
beázásait kell kijavítanunk még az esõzések
elõtt.
• Fiataljaink közül hárman, Szenohradszki
János, Szin Dávid és Novák Benjámin,
csütörtökön utaztak el New Yorkba, az õszi
ifjúsági találkozóra (okt. 7-9). Esõs idõ fogadta õket, így a tervezett programon változtatva,
a koncertet az imaházban tartották meg.
Tegnap délután kirándulni voltak. Hétfõn este
repülnek haza. Imádkozzunk értük!
• Dr. Szenohradszki János testvér a héten
orvosi konferenciára utazik, Budapestre.
Novák Györgyi és Eszter pénteken utazott
Magyarországra. Kövesdi Tibor testvérék
negyedik gyermekük, egy kislány érkezését
várják (a három fiú után). Reméljük,
megérkezik, mielõtt a “fogadóbizottságnak”
haza kell majd indulnia.
• Böjte Csaba testvér, a dévai gyerekek között
szolgáló ferences rendi szerzetes városunkba
is ellátogat. Október végén (27-28),
Resedaban találkozik a környék magyarságával.

Októberi
ek:
ünnepelt
Szerényi M (2), Varga K & I (4), Molnár A & E (6),
Révész E (6), Szenohradszki J (6), Veszpeller L (7),
Lungui S & G (8), Szárnyasi L & E (8),
Dimény E (11), Dobos E (12), Miszti J & Gy (16),
Balla Zs (18), Sallay J (18), Forrás J (21),
Dr. Oláh S & I (23), Tóth E (23), Kerekes L (25),
Novák B (26), Dr. Oláh S (27), Veszpeller I (27)

IMÁDKOZZUNK

“Vigyázzatok: a kegyességeteket ne az emberek
elõtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert
így nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól.”
- Máté 6,1

“Vizsgáljuk meg, hogy milyen szempontok vezérlik
kegyességi életünket!” - ezzel a mondattal buzdít Isten
elõtti elcsendesedésre ma az “Áhítat”. Aligha lehet ennél
tekervényesebben körüljárni a nyilvánvaló igazságot.
Nézzük csak, mit mondott az Úr!
Megállj! Mikor láttál engem így szolgálni?
Hangoskodsz, mert magad sem hiszed, hogy értelme van
annak, amire készülsz. Megjátszod, hogy szolgálsz,
közben az emberek figyelmét szomjazod. Magad se
hiszed, hogy ekkora áldozatra kész vagy; micsoda képmutatás! És még azt várod, hogy én is méltányoljam ezt
a cirkuszt? Hol hallottál engem a szeretetemmel kérkedni? Nem a javadra gyakorlom a hatalmamat is? Nem
vetted még észre, hogy jókra és gonoszokra, egyformán
felhozom a napot, és ha eszedbe sem jutott, hogy hálás
légy érte, én gondoskodtam rólad? Nahát, egyezzünk
meg valamiben! Ha hozzám tartozol, kövesd a példámat!
És mi az a “kegyességi élet”? Ez lenne a
vasárnapi öltözeted? Hétközben, például a munkahelyen
milyen színben láttatod magad? A családod milyen
embernek ismer? Meddig vagy “ilyen” kegyes?
Istentisztelet alatt, de utána már nem? És kik azok a
szerencsések, akiket méltóztatsz kegyedbe
fogadni?...Mondom, ha hozzám tartozol, nem lehetsz
képmutató...
Kérjük az Urat, hogy bocsássa meg
kegyeskedéseinket, és adjon kegyelmet tiszta
szívvel szolgálni másokat - mint õ minket!

!
... EGYMÁSÉRT
• a betegekért
Forrás Júlia, Révész Erzsébet,
özv. Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• a gyászoló Sipos családért
• az utazókért
Dr. Szenohradszki János,
Novák Györgyi és Eszter, Szenohradszki János,
Szin Dávid, Novák Benjámin

