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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)
• Dicsõítõ éneklés
• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_348)
Megváltóm szól nekem
• Kórus - Már keresztem vállra vettem
• Imaközösség
Imádkozzunk a magyarnyelvû
baptista misszióért!

N • Gyülekezeti ének
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Felséges vagy, Uram
• Szavalat - Kulcsár Õri Ibolya
• Duett - Püsök Ágnes és Novák Györgyi
• Igeolvasás - Zsid 8,1
• Kórus - Koronázzuk Jézust!
• Igehirdetés
Ami a legfontosabb

Z • Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_349)
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Oly drága kincsem
• ÚRVACSORA
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_437)
Áldott legyen a frigy
• Áldás

Következõ alkalmaink...
szerdán - Törekvõk köre (18:00)
- Bibliaóra (19:00)
szombaton - Ifjúsági kör (19:00)
Jövõ vasárnap - febr. 11
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)
- Testvéri találkozó (14:30)
febr. 17 - Valentine-napi ünnepi vacsora (du.5)
febr. 18 - Ökumenikus istentisztelet a
Hollywood-i Ref. Egyháznál (3:00)
• Az Oláh házaspár (Texasból) szeretettel
köszönti a testvériséget. Jól vannak. Sok
örömük van gyermekeikben, unokáikban.
Vasárnap reggel mindig elolvassák a bulletinunkat, és imádkoznak értünk.
Sacramentóból, a Miszti házaspár küldött
köszöntést a héten.
A faliújságra kitûztük a fényképeket az Avery
házaspár elsõ gyermekérõl, Eloise-ról. Troy és
Hajnal Stocktonban élnek. Rev. Avery a
Stockton Chinese Baptist Church lelkipásztora.
Hajni menedzser a Kaiser Permanente Central
Valley részlegénél.

Alhambra

MAGYAR BAPTISTA
VILÁGSZÖVETSÉG
VASÁRNAPJA - FEBRUÁR 4.

• Pénteken iktatták hivatalba a Los Angeles
County Board of Realtors (az USA legnagyobb
ingatlan közvetítõkbõl álló érdekképviseleti
szervezete) új vezetõségét, köztük Molnár
Andor testvért is. Gratulálunk Andornak az új
megbízáshoz.
• Balla Zsigmond pénztáros testvér elismervényt ad a múlt évi adományokról azoknak,
akik kérik.

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

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

Kürti András (2), Tóth Margareth (11),
Szin Rebeka (12), Mike Ilona (13),
ifj. Bánk Nándor (19), Lungui Gizike (22),
Bánk N & R (23), Sipos Irénke (23),
Szárnyasi Zsuzsi (23), Balla Zs & É (25)

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

Novák József
Telefonszám:

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

AMI A LEGFONTOSABB

‘“Erõsödjetek meg az Úrban
és az õ hatalmas erejében’

(Zsid 8,1)

(Ef 6,10)

Mivel a Baptista Világszövetség Napját késõbbre
(idén, május 7-re) tûzte ki a világszervezet, mi,
magyar baptisták, saját szövetségünk létéért
adunk hálát ezen a vasárnapon. Vezetõink
munkájára és közösségünk jövõjére Isten áldását
kérjük.

HISSZÜK ÉS VALLJUK!
(Százéves az Ócsai Hitvallás)

Száz éve már, hogy egybegyûltek Ócsán
Atyáink, kik elõdeink a hitben,
És megformálták hitük vallomását.
Így indította szívüket az Isten.
“Hisszük és valljuk!” - Mondták egyszerûen,
De egyre lelkesebben, hangosabban.
Szavuk visszhangzott egész magyar honban.
A Lélek ereje lüktetett abban.
Hittek, és megvallották bátor szívvel,
S terjedt a jó hír Kárát medencében.
Emlékük bátorítja a hívõket,
Hogy Jézusról szólni senki se féljen!
Hisszük és valljuk! És megcselekesszük.
Megváltónk szerint élünk és szolgálunk.
Õróla szól a hitvalló közösség:
Egyetlen Urunk, egyetlen Királyunk!

Gerzsenyi Sándor

Az Efezusiakhoz írt levelet Pál apostol nem egy
személynek, hanem a gyülekezetnek, pontosabban
gyülekezetek közösségének írta. Az utolsó
fejezetbõl ideézett felszólítás is a hívõ közösségnek
szól.
Erõsödjetek meg az Úrban! A közösségi
élet örömei és értékei sokrétûek. Az összetartozás
érzése, közös élmények és együtt vállalt célok, az
emberi kapcsolatok kiépülése a súrlódások és az
egymásra találások mentén, mindez rendkívüli
érték, melyek híján mindnyájan szegényebbek
lennénk. A hívõ közösség, a gyülekezet elõtt azonban egy mindezeknél fontosabb cél áll. Az apostol
ezt így fogalmazta meg: Erõsödjetek meg az
Úrban! Jézus Krisztus jelenléte és uralma a
gyülekezet életén - ez a legnagyobb érték. A többit
sok más helyen is meg lehet találni; ezt csak itt. A
megerõsödés folyamata nem történik egyik percrõl
a másikra, márcsak azért sem, mert emberek
közösségérõl van szó. Ne ítélkezzünk hát a
gyülekezet felett; csakis minket, embereket érhet a
vád, ha az Úr Jézus jelenléte nem nyilvánvaló
közöttünk. Okkal hagyta levele végére Pál apostol
e felhívást; minden más feladatnál, minden más
tennivalónál fontosabb ez a megerõsödés.
Erõsödjetek meg az õ hatalmas erejében!
Az erõs Krisztus ereje teszi erõssé a gyülekezetet a
szolgálat jó ellátására mindig.
Imádkozzunk a magyarnyelvû baptista misszióért!

IMÁDKOZZUNK...
• a betegekért
Sherry Banas, a Baráth házaspár,
Dan László lp., Fer Richárd,
Kürti Suzanne, Dr. Pintér Zoltán lp.,
özv. Szenohradszki Jánosné, Dr. Viczián János lp.
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Erdõ Zoltánné, a Straub házaspár

