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

felnõttek - az ebédlõben (10:00-10:45)
fiatalok - az imaházban (10:00-10:45)
gyermekek - a Kornya épületben (11:15-)
Kóruspróba - Kornya épület (10:50-11:00)

• Dicsõítõ énekek
• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent...”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_273)

“Dicsérjétek szentségében”
• A fiatalok szolgálatai
• Imaközösség
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_313)

“Itt az éltem, Jézusom”
• Bizonyságtétel: Révész Zoltán
• Kórus: “Mily boldogság...”
• Szavalat: Mácsai Ica
• Kórus: “Krisztusról zeng dalunk”
• Igehirdetés

A  NAGY  VACSORA
JEL  19:6-110

• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_555)
“Mennyben hangzik a dicsének”

• Áldás 

Szeretetvendégség (12:30)

Énekóra (13:30)

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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......mmiitt  iiss  hhaalllloottttaamm mmaa......??

A  ma  elhangzott  igehirdetés
letölthetõ  az  internetrõl

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

CD-nn  megrendelhetõ  Kádár  Zoltán
testvérnél.

2006.02.19

Jelenések 19:6-10

A  nagy  vacsora

“Halleluja, mert uralkodik az Úr,
a mi Istenünk, a Mindenható!

Örüljünk és ujjongjunk, és dicsõít-
sük õt, mert eljött a Bárány

menyegzõje”



KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......

J ö v õ   v a s á r n a p   
- Áhítat  (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség (12:30)
- Énekóra (13:30)
- The Gathering (18:00)

márc.  4,  szombat - Ifjúsági (19:00)
márc.  11,  szombat - Kompjúter szakkör (18:00)

• A mai ebédet a férfiak készítették. A múlt
keddi Valentine’s Day “folytatása” ez a
figyelmesség szorgalmas nõtestvéreink felé,
akik vasárnapról vasárnapra szépen terített, és
finomságoktól roskadozó aszalhoz várják a
gyülekezetet. Bajusz Imre, Balla Zsigmond,
Jánvári Gábor, Novák István és
Dr. Szenohradszki János testvérek voltak
Tagai István testvér segítõi. 

•  Ezen a héten elmaradnak a szerda esti
összejövetelek. 

•  Révész Erzsike testvérnõ Vermontból Las
Vegasba költözött. Jól van; szeretettel köszön-
ti a gyülekezetet.
A telefonszáma: (702)617-2212
A Járvás házaspár Magyarországról küldi
köszöntését. Kérik, hogy imádkozzunk Erzsike
súlyosan beteg, idõs édesanyjáért.

•  Szövetségünk bizottságainak az évközi gyûlése
ezen a hétvégén lesz megtartva a floridai Palm Bay-
ben. Gyülekezetünket két küldött (Balla Zsigmond,
Kádár Zoltán) és a lelkipásztor képviseli.

•  Az orgona-zene kedvelõit hangversenyre hívja
Dr. Robert Tall a San Gabriel-i “The Church of Our
Saviour” templomba, március 5-én, vasárnap
délután 4 órára. A környék egyik legjobb
hangszerét újították fel, és szólaltatja majd meg a
templom orgonistája, Gary Toops. A hangverseny
programja a faliújságon megtekinthetõ.

•  Kompjúter szakkört indítunk március 11-én,
szombaton, este 6 órakor - a felnõtteknek. Akik
szeretnének részt venni ezen, szóljanak a lelkipász-
tornak!

Februári 
ünnepeltek:

“Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad
kölcsön...”

(Péld 19,17)

A Magyar Baptista Szeretetszolgálat
munkájáról rendszeresen tájékoztat a magyar
és a külföldi sajtó. Ez az alapítványi szolgálat
a világ olyan részeire is eljuttatja a baptista
hívõk segítségét, ahol amerikai szervezetek
mûködését nem engedélyezik. Koszovóban,
Pakisztánban, Észak-Kóreában, Sri Lankán
(ahol magyar árvaház is mûködik) jártak a
szolgálat mentõcsoportjai az utóbbi években,
de a Katrina súlytotta New Orleansba is az
elsõk között érkeztek. (Weblapuk címe:
www.hbaid.org)

Budapest területén több szociális
munkás bevonásával drogmissziót folytatnak.
Az “Utcafront megkeresõ" program célja
drogfüggõk, hajléktalanok és AIDS-betegek
segítõ intézményekbe juttatása, gyógyításuk,
és a társadalomba való beilleszkedésük
megkönnyítése.

Szenczy Sándor lelkipásztor indítot-
ta el a Szeretetszolgálat munkáját. Bátor
helytállásáról, kalandos útjairól és
Krisztusnak elkötelezett szolgálatáról izgal-
mas könyvet írt Tihanyi Tamás újságíró
“Dögcédula és kereszt - Halálos küldetések
az életért”  címmel. 

IMÁDKOZZUNK A BAPTISTA
SZERETETSZOLGÁLAT MUNKÁJÁÉRT!

•    a  betegekért
Kádár Zoltán, Lungui Sándor,
Püsök Ferenc, Sándor Zsuzsi,           
Nancy (Mális) Tehrani,
özv. Szenohradszki Jánosné,
Veszpeller Márta 

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
Jessica Nicole Corbit - Irak (Bánk Gyuri 
menyasszonya),
Capt. Jason Matyas - Afganisztán (Lidia 
unokája)

•    az  utazókért
Bak Mária, Balla Zsigmond, 
Kádár Zoltán, Novák József                

IMÁDKOZZUNK...

... EGYMÁSÉRT!

HÍREINK

HHÍÍVVTTÁÁLL

Nézd itt vagyok Uram
indulás után
megérkezés elõtt
azon az úton
amelyre Te állítottál

mert hívtál:
elindultam
szememben megcsillant tündöklõ akaratod
s a szolgálat útját járják lábaim
csodálatos kezed vezet

ki állíthatna meg ezen az úton?
ki olthatná ki szemembõl ezt a fényt?
ember talán?

hívtál

örömmel tartom magasba
tündöklõ akaratod

(Herjeczki Géza)

Kürti András (2), Tóth Margaret (11), Szin

Rebeka (12), Mike Ilona (13), ifj. Bánk Nándor (19),

Kövesdi László (20), Lungui Gizike (22),

Bánk N & R (23). Sipos Irénke (23),

Szárnyasi Zsuzsi (23), Balla Zs & É (25)   

...és egy gondolat:

“Bolond, aki nem az örök“Bolond, aki nem az örök
életre rendezkedik be.”életre rendezkedik be.”

(Hamvas  Béla)


