
Amerikai  Magyar
Baptista  Gyülekezet

Alhambra

2007.  február  18

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

• Dicsõítõ éneklés
• Köszöntések, hirdetések

• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_54)

Fel, lelkem

• Imaközösség
Imádkozzunk, hogy helyes lelkülettel

adakozzunk!

• Gyülekezeti ének  (BGyÉ_154)
Szívbõl köszönöm, Uram

• Szavalat - Héthalmi Terike
• Kórus - Jézus csodás kegyelme
• Igeolvasás - Máté  7,12
• Kórus - Zengjünk lelkesen!
• Igehirdetés 

Életszabály

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_252)
Boldogok, kik újjá lettek

• Áldás 

Szeretetvendégség

Énekóra (13:30)

Ökumenikus istentisztelet Hollywoodban

(15:00)

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

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://www.zsoltaros.com
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Februári ünnepeltek:

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)  

•  Köszönjük a Férfikör szol-
gálatát a tegnap esti Valentine
napi vacsora elõkészítésében.

•  Ma délután (3 órától) öku-
menikus istentiszteletet tartunk
a hollywood-i Magyar
Református Egyháznál.

•  A múlt vasárnapi Testvéri
találkozón újbóli szavazatunkkal
megbíztuk gyülekezetünk
elõljáróságát a szolgálat foly-
tatásával. Pénztárosunk beszá-
molt a gyülekezet anyagi
helyzetérõl, és ismertettük az év
elsõ felére tervezett fontosabb
alkalmakat és tennivalókat. A
tanácskozás második felében
közösségünk gondjairól és
örömeirõl beszélgettünk 

•  Balla Zsigmond pénztáros
testvér elismervényt ad a múlt
évi adományokról azoknak, akik
kérik. 

HÍREINK



•    a  betegekért
Antonucci Family, 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

Herjeczki Ádám

IMÁDKOZZUNK...

‘Szükségesnek tartottam, hogy megkérjem a
testvéreket, menjenek elõre hozzátok, és készítsék

elõ a már megígért adományokat, hogy az úgy
legyen készen, mint hálaáldozat, nem pedig mint

kényszerû adomány.’
(2Kor 9,5)

A jeruzsálemi szegények megsegítésére gyûjtöttek
Korinthusban is, és ezért e levél jelentõs részében
az adakozás helyes módjáról tanította õket Pál
apostol. Az idézett mondat elsõ szava a téma
fontosságára utal. Nem mindegy az, hogy milyen
módon és milyen lelkülettel adakozunk. Mi is
történik, amikor adakozunk? Isten munkáját
értékeljük. Mennyit ért a korinthusiaknak a
Jeruzsálemben folyó misszió? Mire tartották az ott
élõ apostolok szolgálatát, mit számított nekik az,
hogy az anyagyülekezet testvérisége
elszegényedett, életkörülményeik rohamosan rom-
lottak? Minderrõl adományaikkal vallottak.

Isten munkáját értékeljük a hálaál-
dozatunkkal. Akik kényszerbõl teszik, azoknak ez
az istentisztelet legkellemetlenebb része. Akik
felkészülten, hittel adakoznak, azok örömmel
teszik, mert ezzel is kifejezhetik a hálájukat a
gondviselésért, és hasznos munkát végezhetnek az
áldozatvállalásukkal. A múlt vasárnapi Testvéri
találkozón ismertettük gyülekezetünk anyagi
helyzetét. Hálát mondunk az Úrnak, és köszönjük a
testvéreknek, hogy értékelik az Úr munkáját
közösségünkben is. Ezen a vasárnapon, az Ige vilá-
gosságánál újból ígéretet teszünk, hogy hálaál-
dozattal készülünk minden istentiszteleti alkalomra
- mert Isten munkájáról ez a véleményünk. 
Imádkozzunk, hogy helyes lelkülettel adakozzunk! 

ÉÉLLEETTSSZZAABBÁÁLLYY
Máté 7,12

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

szombaton -  Ifjúsági kör (19:00)
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-  Áhítat (9:30)
-  Vasárnapi iskola (10:00)
-  Istentisztelet (11:00)
-  Szeretetvendégség
-  Énekóra (13:30)
- Nõi - / Férfi kör (14:30)

KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......

Füle Lajos:

UTAK ÉS KAPUK
Máté 7,13-14

Van széles út, van keskeny út, s magában
dönti el az ember, hogy merre indul:
tágas kapun vagy szoros kapun által,
nem tudva még, mi várja álmain túl.

A tágas kapun akár kocsit hajtva
roboghat át sok diadalmi jellel,
a szoros kapun a fejét lehajtva,
alázatosan fér csak be az ember.

A széles úton sokan menetelnek,
a keskeny úton csak kevesen járnak,
a széles úton vetélytársak mennek,
a keskeny úton inkább szolgatársak.

Gondold meg, ember, a kétféle véget:
a széles út a kárhozatba ér el,
a keskeny útnak vége örök élet,
mit az ÚR JÉZUS szerzett drága vérrel.


