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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)
• Ének-tanulás (BGyÉ_393)
Jöjj, áldott Jézusunk
• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_368)
Szeretlek, Jézusom
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• Imaközösség
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• Gyülekezeti ének (BGyÉ_154)
Szívbõl köszönöm, Uram
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Magasztaljuk Istent
ránk áradó kegyelméért!

• Szavalat - Szin Anna
• Kórus - Az év elmúlt
• Igeolvasás - Ján 1,43-55 1
• Kórus - Nézz az Úrra!
• Igehirdetés
KI LÁTHAT NAGYOBB
DOLGOKAT?
• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_486)
Minden szív, minden nép
• Áldás
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szerdán

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

Jövõ vasárnap
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)
27-éé n, szombaton - Ifjúsági kör (19:00)

Szeretetvendégség
Énekóra (13:30)
Elõljárósági megbeszélés (14:30)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

• Ma délután fél háromtól elõljárósági
gyûlést tartunk az irodában.
• Hamarosan megérkezik Magyarországról a
2007. évi Áhítat. 20 példányt rendeltünk, és
elõreláthatólag $10 körül lesz az ára (a postai
költség ismeretében pontosítjuk). Akik
szeretnének vásárolni, kérjük, beszéljenek
Jánvári Gábor testvérrel, és iratkozzanak fel a
bejárati asztalon található rendelõ lapon.
Akiknek internet hozzéférhetõségük
van, a Magyarországi Baptista Egyház honlapján olvashatják a napi igékhez írt buzdítást
- ezen a héten Fazekas György lp. tollából. A
weblap címe: www.baptist.hu (a jobb oldalon
levõ menübõl a “napi áhítat” rovatot kell
kinyitni). Az elolvasásra kijelölt igeszakaszok
és a buzdítások címe programfüzetünkben is
megtalálható.
• Múlt vasárnap délután az Arany János
Irodalmi Kör, a Corvina Kultúr Kör, a
Cserkész Barátok Köre és a Szabadságharcos
Szövetség vezetésével, kulturális
munkásságát méltatva emlékezett meg
Czövek István mûvészi tevékenységérõl a Los
Angeles-i magyarság. Özvegye, Erzsike néni
ezúton is köszöni gyülekezetünk
figyelmességét és a nõtestvérek szolgálatát a
december 31.-i emlék-istentisztelet
elõkészítésében, majd a szeretetvendégség
lebonyolításában.
• A 2007. évi Ökumenikus Imahét programját
elõljáróságunk január 14.-i gyûlése után
ismertetjük a testvériséggel.

Januári ünnepeltek:
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Következõ alkalmaink...

ifj. Szin György (3), Balla Dávid (4),
Pap Ilona (12), Kolek Péter (13)
Kádár Péter (15), Tagai Erika (18),
ifj. Kádár Zoltán (19),
Szin Rebeka (27), Kerekes L & T (28),
Novák Ilona (28), Oláh Ilona (31)

“Amikor Jézus látta, hogy
Nátánáel közeledik felé, azt
mondta róla: Íme, egy igazi
izráelita, akiben nincsen
álnokság.”
- Ján 1,47 -

2007. január 14
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

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

KI L Á T H A T N A G Y O B B
DOLGOKAT?
(Ján 1,43-51)

Herjeczki Géza:

SZAVAD BENNEM AZ ÉLET

“Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak,
aki megerõsített engem...”
(1Tim 1,12)

de hát kicsoda vagyok én
ó végtelen nagy Isten
hogy kezedbe veszel
hogy szólsz velem
kicsoda vagyok én
hogy rám bízod szavad
s számba adod Igéd
érdemem figyelmedre
semmi sincsen
de nézd
én nyitott kezû
hatalmas szeretetû Uram:
mostmár Igédbõl élek én
ha élek:
szavad bennem az élet
s szavad
jaj
tõlem el ne vedd
hagyd még
hogy éljek
(1972)

NAPI ÁHÍTAT
Reggeli igék
H - A gyülekezet elõtt álló feladatok - Kol 1,9-14
K - Krisztus mindenek felett - Kol 1,15-23
Sz - Krisztusért szenvedni - Kol 1,24-29
Cs - Egészséges védekezõrendszer - Kol 2,1-7
P - Krisztusban van a teljesség - Kol 2,8-11
Sz - A kegyes élet zsákutcái - Kol 2,16-23
Esti igék
H - Az efézusiak az elsõ lángolás idején - ApCsel 19,1-12
K - Az efézusi gyülekezet megszilárdulása - ApCsel 19,13-20
Sz - Kívülrõl jött és belülrõl támadt tévtanítók - ApCsel 20,25-32
Cs - Elhagyott szeretet, elvesztett boldogság - Gal 4,8-20
P - Az élet vize és fája - Jel 22,1-5
Sz - Nyitott fül és nyitott szem - Ézs 42,17-25

A császári udvar nem sietett Pál apostol
fellebbezési ügyének az intézésében. Az alsófokú
bíróság ítélete még mindig hatályban volt; így,
háziõrizet alatt, még mindig elítéltként várt az
újabb kihallgatásra.
A folyton utazó, mindig aktív apostol
életében ezek rendkívül próbás napok lehettek.
Éppen ezért, Rómából írt két levele (1Tim és
Titusz) Pál lelkiségébe nyitott ablakok, melyeken
át az Úr Jézussal való kapcsolata tárul elénk. Olyan
kifejezéseket használ ezekben a levelekben, amilyenekkel másutt nem találkozunk az írásaiban. Mit
is mond itt az Úr Jézusról?
“Hálás vagyok a megerõsítõ Krisztus
Jézusnak...”. Nem egy konkrét esetre hivatkozik,
hanem az egész életútra a megtérésétõl máig,
melyen Krisztust megerõsítõjének ismerte meg.
Ura, aki megbízta a szolgálattal, soha nem hagyta
magára, hanem mindig támogatta, erõsítgette.
Jézus, aki megerõsít - õ a mi Urunk; ilyen a mi
Urunk. Nem csupán Pálé, de olvasóié is. Jézus
Krisztus támogató, erõt adó jelenlétérõl nekünk is
vannak megtapasztalásaink. Aki engedelmesen
szolgálja õt, az számíthat erre, hiszen megbízásunk
jó ellátásához elengedhetetlenül szükségünk is van
Krisztus Jézus helyreállító és megerõsítõ jelenlétére. Ugye, ezért te is hálás vagy neki?

Magasztaljuk Istent ránk áradó kegyelméért!

IMÁDKOZZUNK...
• a betegekért
Baráth Erzsébet és Antal, Cser Mária,
özv. Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Kulcsár Jánosné

