• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)
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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)
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Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

Márk 14,12-21
Az utolsó páska-vacsora

•
•
•
•
•

Dicsõítõ énekek
Köszöntések, hirdetések
“ Szent az Isten, szent, szent...”
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_233)
“Aki értem megnyíltál”
• Szavalat: Novák Ilona
• Kórus: “ Megváltva”
• Imaközösség
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_234)
“Amint vagyok, sok bûn alatt”
• Igeolvasás - Márk 14,12-21
• Kórus: Szólj hozzám, Jézus!”
• Igehirdetés

“...mindent úgy találtak, ahogyan
megmondta nekik, és elkészítették
a húsvéti vacsorát.”

AZ UTOLSÓ
PÁSKA-V
V ACSORA
• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_434)
“Bárányok vére folyt”
• ÚRVACSORA
• Áldás

Szeretetvendégség (12:30)
Énekóra (13:30)
The Gathering (18:00)

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

2006. februá
r5

I

ma...?

...mit is hallottam

Következõ alkalmaink...
szerdán este - Törekvõk köre (6:00)
Bibliaóra (7:00)
Jövõ vasárnap
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség (12:30)
- Énekóra (13:30)
- Nõi - / Férfi kör (14:30)
- Elõljárósági megbeszélés (15:30)
- The Gathering (18:00)

Párbeszéd
az út vége vége felé
“A VAGYOK küldött...” 2Móz 3,14
- Én vagyok
itt vagyok
kapudon kopogok
túl hosszú
volt az út
elfárad
aki fut
S nem tudom ki vagyok
máig sem én

HÍREINK
• Az Oláh házaspár sok szeretettel köszönti a
testvériséget Texasból. A nyár elején készülnek meglátogatni bennünket. Dimény és
Forrás testvérnõk 4 órányi távolságra vannak
tõlük. A jövõ hétvégét együtt töltik majd.
• A héten Dr. Beharka Pál testvér is telefonált;
sokat beszélgetnek Mónikával a kaliforniai
útról, köszönik a gyülekezet szeretetét, amivel
fogadtuk és itteni szolgálatukban is támogattuk õket.
• A múlt vasárnapi testvéri találkozón elõljáróságunk mandátumát egy évvel meghosszabbítottuk.
• Február 15-ig kéri a MABAVIT III. szervezõ
bizottsága a jelentkezések beküldését. A bejáratnál
elhelyezett jelentkezési ívet kitöltve adjuk a
lelkipásztornak, vagy küldjük el szövetségünk
fõtitkárának, Szabó István testvérnek (3827 N Oak
Park Ave., Chicago, IL 60634).
• Szövetségünk bizottságainak évközi gyûlése Palm
Bay, Floridában lesz megtartva (2006. febr. 23-25).
Gyülekezetünket két küldött és a lelkipásztor
képviseli.
• Kompjúter szakkört indítunk februárban - felnõtteknek. Akik szeretnének részt venni ezen, szóljanak a lelkipásztornak!

- Voltam magam alatt
néha magam felett
talált és feledett
kérdés és felelet
S nem tudom ki vagyok
máig sem én

• Ezúton is szeretném megköszönni testvéreim
figyelmességét, a lapokat, a telefonhívásokat és a
látogatásokat, melyekkel betegségemben szolgáltak
felém. Köszönöm Dr. Szenohradszki János
testvérnek is, hogy a múlt vasárnapi istentiszteleten
az igehirdetés szolgálatát is elvégezte. (NJ)

- Itt vagy és
itt vagyok
hívtál mert
hívtalak
vártál mert
vártalak
bebocsátottalak
a kapumon rég
Tudod te ki vagyok
s ennyi elég.

Februári
ünnepeltek:
Kürti András (2), Tóth Margaret (11), Szin
Rebeka (12), Mike Ilona (13), ifj. Bánk Nándor (19),
Kövesdi László (20), Lungui Gizike (22),

(Kovács Tibor)

Bánk N & R (23). Sipos Irénke (23),
Szárnyasi Zsuzsi (23), Balla Zs & É (25)

IMÁDKOZZUNK...
“Ó, mily szép és mily gyönyörûséges,
ha a testvérek egyetértésben élnek!
Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejrõl
lecsordul a szakállra, Áron szakállára,
amely leér köntöse gallérjára.
Olyan, mint a Hermón harmatja,
amely leszáll a Sion hegyére.
Csak oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor.
(Zsolt 133)
Milyen látványt nyújt a gyülekezet? Ez
attól függ, hogyan nézzük. A 133. zsoltár szerzõje
szeereeteetteel szemlélte az istentiszteletre sereglõ
hívõk csoportját. A testvériség életét gazdagító
áldások leírására bibliai és a természetbõl vett
képeket és hasonlatokat választott. Dávid jól
ismerte az igét, és csoodállattall adózoott az Úr
munkája elõtt.
Nem fellángoló érdeklõdéssel, hanem
kitartó hûséggel vizsgálódott. Lehetett a tapasztalatai között sok szívfájdító is, mert - mint mondja “csak” oda küld áldást az Úr, ahol egység van.
Milyen egységrõl van itt szó? Az istentisztelet helyén, a közös Isten-dicsõítés alkalmain
egység alatt az értendõ, hogy a gyülekezet legjobb
érdekét, azt, hogy Isten áldásait megnyerjük, minden egyéni érdek elé helyezzük: mindnyájan egyet
akarunk - áldást nyerni.
Ma, a Baptista Világszövetség vasárnapján, a baptista hívõk egységéért is imádkozunk.
Közösségünk jellemvonása a sokszínûség. A
színek gazdagsága és szokásaink sokfélesége, a
különbözõségeink még inkább szükségessé teszik,
hogy - elõdeink példáját követve - a Biblia tanítása
szerint munkáljuk az egységet és igyekezzünk
ellátni a nekünk rendelt szolgálatot. Akikben
szeretet van az Úr népe iránt, és az Õ munkájában
készek részt venni, azoknak a 133. zsoltár személyes élményükké válik.
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• a betegekért
Püsök Ferenc, Nancy (Mális)
Tehrani,Veszpeller Márta,
Dr. Viczián János lp.
• országunk vezetõiért és katonáinkért
Jessica Nicole Corbit, Shawn Petersen
• az utazókért
Bajusz Imre, Novák Bejámin,
ifj. Szenohradszki János

