
Amerikai  Magyar
Baptista  Gyülekezet

Alhambra

2007.  július  22

•    Vasárnapi  iskola  (10:00-110:45)

• Ének-tanulás (EHH_321)
Istenünk, halld meg hõ imánk!

•  Köszöntések, hirdetések
•  Hírek a missziómezõrõl

- Dr. Herjeczki Géza

•  Szent az Isten, szent, szent

•  Ima
•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_133)

Ó, Jézus, Te csodálatos
•  Szavalat - Herjeczki Éva
•  Zongoraszóló - Herjeczki Ádám

•  Imaközösség

Imádkozzunk megtérés elõtt álló
szeretteinkért, barátainkért!

•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_154)
Szívbõl köszönöm, Uram

•  Igeolvasás - 5Mózes  32:44-447;  Ef  1:5
•  Énekszolgálat

Megváltva
•  Igehirdetés - Dr. Herjeczki Géza

Ige  és  újjászületés

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_555)
Mennyben hangzik a dicsének

•  Áldás

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

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://www.zsoltaros.com
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•  Tegnap délután tanúi voltunk Anne és Dávid
testvérek frigykötésének. A Herjeczki és a York család
köszöni mindazok szolgálatát, akik az ünnepség
elõkészíténél és lebonyolításában segítettek.

•  Szeretettel köszöntjük vendégeinket, akik a tegnapi
menyegzõi istentiszteletre érkeztek Detroitból,
Nashvillebõl és Texasból.

•  Az Ifjúsági Szövetség elnöke, Gerstner Kornél és
Jobbágy Réka is tegnap kötöttek házasságot,Vácott. A
menyegzõi istentisztelet programja a faluújságon
megtekinthetõ. Gyülekezetünk nevében köszöntést
küldtünk az ifjú párnak. 

•  A mai istentisztelet után szeretettel marasztalunk
mindenkit BBQ-ra, amit a férfi testvérek készítenek.
Jövõ vasárnap szendvicset készítünk ebédre, majd a
tengerpartra indulunk, ahol a délutánt töltjük.

•  A misszionáriusunknak, Füredi Kamillának küldött
postai szállítmányt így kell megcímezni:

Gabriella Kamilla Furedi
31 Yiks Rd

Makeni
Sierra Leone

Júliusi ünnepeltek:
Szárnyasi Cecilia (2), Dr. Tamedly Erzsébet (4),

Dobos István (5),  Novák Eszter (6),
Õri I & M (6), Tagai I & E (7),

Novák J & Gy (11), Püsök F & Á (11),
Sramkó Károly (13), Kerekes Terike (15),

Szász Károly (16), Kürti A & S (17),
Pap Cs & M (21)  

KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......

július  28,  szombat  (19:00)  -  Youth Meeting 
v a s á r n a p   ( j ú l . 2 9 )   

- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Kirándulás Corona Del Ray-re

aug.  19,  vasárnap - Bemerítési istentisztelet

“Aki mûveli a földjét,

annak elég kenyér jut,

de aki hiábavalóságot hajhász, annak

szegénység jut” (Péld 28,19)
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•    a  betegekért

a Baráth házaspár, Deák Éva, Héthalmi Terike, 

Király Margit, Kulcsár Ferenc, Kulcsár Sándor lp.    

özv.Szenohradszki Jánosné
•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

Erdõ Éva, Sramkó Károly, a menyegzõre érkezett 
vendégek és családtagok

IMÁDKOZZUNK...

Vajon, ki imád-
kozott Nikodémus megtéréséért? Feltételezhetjük, hogy sokan
tisztelték. Sikeres ember volt, így lehettek irigyei is, és  talán
még néhány ellenségre is szert tett szokatlan, határozott fel-
lépéseivel, melyekbõl néhányat az evangéliumi beszémolók is
megemlítenek. 

Az Úr biztosan beszélt errõl az éjszakai beszélgetésrõl a
tanítványoknak. Máskülönben, hogyan számolhahatna be róla
ilyen részletességgel János az evangéliumában?
Feltételezhetjük tehát, hogy miután Jézustól hallottak
Nikodémus éjszakai látogatásáról, kérdéseirõl, és az Úr
válaszáról, a tanítványok figyelemmel kísérték a fõember lelki
fejlõdését, és õk imádkoztak érte. A hagyomány szerint
megtért, és a jeruzsálemi gyülekezetben, az apostolokkal
együtt szolgált a Mennybemenetel után. A katolikus egyház
augusztus elsején ünnepli Nikodémust, mint a “keresõk
védõszentjét”.

A Szentírás azt tanítja az újjászületésrõl, hogy az a
Szentlélek munkája, melynek során egy új (felülrõl való)
életet nyer a megtérõ. Új célok, új gondolkozás és életvitel
jelzi ezt a változást, melynek a kibontakozását a Szentlélek
folyamatosan munkálja az Ige és a kegyelmi ajándékok által.
A hívõ élet kezdete tehát az újjászületés.

Kritikusan fontos ez a kezdet. A körülményeket emberi
tényezõk is befolyásolják, amikre Nikodémus is egészen sajá-
tos módon reagált. Amikor szeretteink megtéréséért imád-
kozunk, tulajdonképpen ahhoz kérünk segítséget, hogy
bátorító, segítõ hatással legyünk rájuk a keresésben. Minden
ember üdvössége gyõzelem a sötétség erõi felett, egy láthatat-
lan, gyakran általunk nem is érzékelt lelki csatában. Ezt tudva,
amikor szeretteink megtéréséért imádkozunk, kérjünk az Úrtól
vezetést, hogy a mi jelenlétünk, magatartásunk és beszédünk
is az Õ tervébe illõ legyen. Isten munkatársai vagyunk mind-
nyájan a lélekmentés szolgálatában - most is, amikor imád-
kozunk érettük.

IImmááddkkoozzzzuunnkk  mmeeggttéérrééss  eellõõtttt  áállllóó  sszzeerreetttteeiinnkkéérrtt,,  bbaarrááttaaiinnkkéérrtt!!  

Jézus így válaszolt: Bizony, bizony,
mondom néked: ha valaki nem születik

újonnan, nem láthatja meg az Isten
országát.

(János 3,3)


