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Következõ alkalmaink...
• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)

S • Dicsõítõ éneklés

Nagy Király (BGyÉ_126)

T • Köszöntések, hirdetések
E
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• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_244)
Vágyom melletted élni, Jézus
• Szavalat - Szenohradszki Emese

T • Kórus - Szent érzelem
I

• Imaközösség
Imádkozzunk a magyar országgyûlésért,
és a vezetõ politikusokért

• Kórus - Míg csak az Úr megtartja életem

S • Igeolvasás - Fil 1,12-18
• Szóló - Novák Györgyi

Z • Igehirdetés
T

HELYZETEINK
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• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_243)
Mily üdvös tudnom
• Áldás
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Szeretetvendégség
Énekóra (13:30)
Koszorúzás (15:00)

szombaton - Ifjúsági kör (19:00)
Jövõ vasárnap - márc 18
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

márc. 15-11 8 - Szövetségünk évközi gyûlése, a
Chicagoi Magyar Baptista Gyülekezet megalakulásának 20. évfordulója
• Imádkozzunk a gyászoló Lukács és Herjeczki
családért! Herjeczki Éva testvérnõ édesanyja,
Lukács Balázsné, Erzsébet néni, múlt vasárnap
elhunyt. Élete utolsó éveit a kiskõrösi
szeretetházban töltötte. Tegnap temették Téten.
• Banás testvértõl érkezett a hír, hogy a menye,
Sherry, jobban van. Továbbra is imádkozzunk a
gyógyulásáért!
• Ma délután 3 órakor koszorúzás lesz a Kossuth
szobornál (Exposition Park), majd ünnepség a
Magyar Házban - az 1848-as Szabadságharc
emlékére.
• Ezen a héten a szerda esti összejövetel elmarad.
• Balla Zsigmond pénztáros testvér elismervényt
ad a múlt évi adományokról azoknak, akik kérik.
• Szövetségünk évközi gyûlésén (Chicago, március 16-17) Balla Zsigmond és Novák István
testvérek képviselik gyülekezetünket. 18-án,
vasárnap a Chicagói Gyülekezet megalakulásának
20. évfordulóját ünnepeljük.

2007. március 11
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803

Márciusi ünnepeltek:
Debbie Crockatt (4), Szin Gy & R (6),
Baráth Antal (7), Sándor Zsuzsa (7),
Halász László (8), Novák István (8),
Szárnyasi László (9), Püsök Ágnes (11),
Bak Mária (16), Kádár Katalin (16),
Novák I & E (16), Bánk György (21),
Halász Jutka (26)

Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

(626) 289-77746
http://www.zsoltaros.com
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Hogyan gyõzõdhetek meg
arról, hogy
- Isten terve szerinti helyemen vagyok különbözõ
élethelyzetekben?
1. HOGYAN jutottam ide?
2. Milyen VÁLTOZÁSokat
észlelek magamon és a
közvetlen környezetemen?
3. Mi történik azokkal, akik
helyzetemrõl tudva a maguk
módján REAGÁLNAK arra?
4. Tudok-ee helyhagyó módon
is ÖRÜLNI?
5. Milyen MÉLY elhatározások
születnek bennem ezen a
helyen?

“Emerging logically from the fact that human leadership is a divine trust is the truth that God is sovereign over this world and all its governments. From
time to time as appropriate, we should respectfully
remind our government authorities that God ‘disciplines nations’ (Psalm 94:10), and that some day
‘He is coming to judge the earth. With righteousness
He shall judge the world, and the peoples with equity’ (Psalm 98.9). As God’s people, Christians should
‘declare His glory among the nations, His wonders
among the peoples. For the Lord is great and greatly to be praised; He is to be feared above all gods.
For all the gods of the peoples are idols, but the Lord
made the heavens’ (Psalm
96:3-5).
The founders and leaders
of any good government will
recognize the presence of
God in the process and will
not dare to exclude His principles from the conduct of
governing. Whenever leadership is detached from God
and is indifferent to or ignorant of His sovereignty, justice suffers and the overall
effectiveness and efficiency
of government is severely
diminished, often to the point of corruption.
Obviously, such a situation ought to be the last thing
we as believers want for our nation.
Another reminder that proves we are truly supportive of our leaders is the one that affirms we will
choose only those who are faithful to all their governing responsibilities. Once rulers know that they
serve only because a sovereing God has allowed
them to, they should understand that He is holding
them accountable to serve society responsibly and
properly (see Amos 2:4; Jonah 1:2). And that
accountability includes a number of areas for which
we can give our leaders four specific reminders.
1. God requires humility (Isaiah 13:11).
2. God demands justice, mercy, and compassion
(Isaiah 14:4-6,11).
3. God calls for enforcement of the law (Jer 34:12-22).
4. God opposes selfish oppression (Jer 22:13-17).
Although we as believers have a duty to submit to
civil authority, it is also biblical for us to remind leaders of their own duty to fulfill all their God-ordained
responsibilities and rule according to the broad plan
of His will.”
(pages 90-91)

“Arra kérlek mindenekelõtt, hogy
tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért,
hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben.’
(1Tim 2,1-2)

Minden istentiszteleten imádkozunk Bush elnök
úrért és a munkatársaiért. Ha Isten kedvez az
életünknek, ezt folytatjuk akkor is, ha más lesz az
elnök. A baptista hívõk pártállástól függetlenül teszik
ezt, a Szentírás tanításának engedelmeskedve.
Tesszük azért is, mert minden ember vágya a nyugodt, csendes élet, és a lelkiismereti szabadság. A
Biblia tanítása szerint, a hatalom gyakorlásának az
eszközeit azért adja Isten a vezetõk kezébe, hogy a
rájuk bízottak körében ilyen célok elérésén fáradozzanak, majd ezeket védjék.
Ma a magyarországi állami vezetõkért imádkozunk. Sajnos, a nemzeti egység, ami az 1848-as
Szabadságharc vezérelve is volt, nem jellemzõje a
mai magyar társadalomnak. Úgy látszik, hogy a
szabadság a külsõ elnyomás alól önmagában még
nem garantálja a jobb létet. Felelõs kormányzás,
összefogás, törvényes életrend ÉS hit is kell ahhoz,
hogy jobbra forduljon az ország sorsa.
Csakúgy mint tavaly õsszel, a naptár ünnepre
hívja a magyar népet, de az emberek - legalábbis,
ahogy errõl a sajtó tájékoztatást ad - nem ünnepies
érzülettel készülõdnek március 15-re. A keresztyének feladata, hogy a választott vezetõkért imádkozva, tisztességes élettel támogassák a közös
célokat.
Imádkozzunk a magyar országgyûlésért, és a vezetõ
politikusokért!

IMÁDKOZZUNK...
• a betegekért
Sherry Banas, a Baráth házaspár,
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Balla Zsigmond, Novák István és József,
ifj. Szenohradszki János, Szûcs Ági

