
Amerikai  Magyar
Baptista  Gyülekezet

Alhambra

2007.  szeptember  9

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

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

•  Köszöntések, hirdetések

•  Szent az Isten, szent, szent
•  Ima
•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_446)

Áldásod gazdag folyóit

•  Imaközösség

Imádkozzunk,
hogy gyülekezetünkben ne
érvényesüljön a világban 
tapasztalható megkülönböztetés!

•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_230)
A szívemet átadom

•   Szavalat - Szin Anna

•   Kórus: Igaz, hogy Jézus értem halt
•  Igeolvasás - Lukács  22,24-330  
•   Kórus: Krisztusról zeng dalunk
•  Igehirdetés

A  szolgálat  varázsa

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_429)
Jézushoz jöttem

•   ÚRVACSORA
•  Áldás

Szeretet-vendégség
Énekóra (13:30)
Elõljárósági megbeszélés

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

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://www.zsoltaros.com
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Ma délután, a szeretetvendégség és az énekóra után
rövid elõljárósági gyûlést tartunk az irodában.

A torontói Elsõ Magyar Baptista Gyülekezet
testvérisége és a múlt szombati ”Ökumenikus nap”
résztvevõi szeretetteljes üdvözletüket küldik
Kanadából. Az ökumenikus istentiszteletet Nt. Vas
Zoltán a hollywoodi ref. egyház volt lelkipásztora
vezette, aki a szolgálatában is megemlékezett
gyülekezeteink jó kapcsolatáról. 

Az ún. ”táborzáró konferenciát” vasárnap tartottuk
szövetségünk ramai táborában. A nyári hónapokra
kiköltözik a torontói gyülekezet a táborba, ott tartják a
vasárnapi istentiszteleteket is, hiszen a tábor fen-
ntartása és a táborozók ellátása is az õ feladatuk. Az
idén különösen is sokat dolgoztak. Imádkozzunk
értük!A következõ hónapokban lelkipásztort hívnak, a
táborba horgászok hetét, ifjúsági találkozót, majd
sítábort szerveznek!

Hoble Lidia nõtestvér súlyos betegségébõl felépült,
már otthon pihen. Köszöni, hogy imádkoztunk érte.

Király Margit néni az alhambrai kórházban fekszik;
sokat szenved, és nagyon gyenge. Imádkozzunk érte, és
az orvosokért!

Imádkozzunk a gyászoló Szabó családért! Zoltán és
József anyukáját, a Magyarországon élõ Szabó
testvérnõt egy autó elgázolta. Súlyos fejsérülést
szenvedett; kedden a kórházban meghalt. Érden lesz a
temetése, szeptember 17-én, vagy 18-án.

Szeptemberi ünnepeltek

Kádár Z & K (3), Bánk Rozália (5), Halász L & J (5),
Bánk Nándor (9), Kürti Suzanne (9),

Halász Mihály (18), Mátyás Lidia (20),
Dr. Szenohradszki János (23), Szin György (25),

Mácsai S &I (27), Jánvári G & M (29)   

KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......
s z e r d a   e s t e   -   B i b l i a ó r a   ( 1 9 : 0 0 )
v a s á r n a p   ( s z e p t .   1 6 )   

- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretet-vendégség
-  Énekóra                      

”Én olyan vagyok
közöttetek, mint aki szolgál”



•    testvéreink  megerõsödéséért,  gyógyulásukért
Deák Éva, Héthalmi Terike, Kish Ernõ,
Király Margit, Kulcsár Ferenc, Sallay Júlia

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

a Bánk házaspár, a Mácsai házaspár, 
Novák Györgyi, Szin Dávid, Szûcs Ági

IMÁDKOZZUNK...

A
gyülekezeti
közösségben
nem megen-
gedett még
az a megkülönböztetés sem, ami
más körülmények között
temészetes, sõt elfogadott. Hadd
érzékeltessem ezt egy példával,

és azután lássuk Jakab apostol illusztrációját!
Néhány napja egy állami hivatalban jártam, ahol a rászo-

rulóknak segélyt folyósítanak. Számot szakítottam, és vártam,
mikor szólítanak. Úgy viselkedtem, mint a többiek; a rendész
kidobott volna, ha tüntetõleg hivalkodom azzal, hogy én nem
magamnak kérek segítséget. Amikor behívtak, és bemutatkoz-
hattam a hivatalnoknak, attól kezdve õ a munkatársának tekin-
tett. Ha vissza kell oda mennem, ismét ki kell várnom a soro-
mat. Ugyanaz a személy más elbírálásban részesül az ajtón
kívül és azon belül. Ez így természetes.

A gyülekezeti közösségbe lépve, az ”ajtó elõtt” találjuk
magunkat MINDNYÁJAN. Itt ”dicsõséges Urunkba, a Jézus
Krisztusba vetett hit szerinti élet” folyik. Ha nem az, akkor nem
vagyunk Gyülekezet. Ezért ügyelt Jakab apostol arra, hogy a
példájában említett két férfit, a gazdagot és a szegényt, ugyan-
úgy ”vezesse be”. Mindkettõnél a ”belép” igét használja. Õk
nem akartak másként viselkedni; a ruházatuk, a beszédük, a hát-
terük nyilvánvalóan más, de most ne arra nézzetek! - int az
apostol.

A személyválogatás bûnét akkor követjük el, amikor
elõítéleteinkkel átfestve látjuk csak a másik embert, és úgy vi-
szonyulunk hozzá. Az elõítélettõl nem tudunk, de nem is kell
megszabadulni; a hasznunkra is lehet az. Arra ügyeljünk, hogy
ne ragadjunk le a benyomásainknál, hanem lássuk is a másik
embert, igyekezzünk megismerni a szándékát is, aztán Urunk
akaratára figyelõ szeretettel reagáljunk arra.

Megfigyeltem, hogy vannak emberek, akik a világban ért
sértések miatt a gyülekezetben is folyton sértetteknek érzik
magukat. Csakúgy, mint amikor a házasságában megtört nõ
vagy férfi egyszercsak a szüleit is személyválogatással kezdi
vádolni. Mit tegyünk ilyenkor? Ne magyarázkodjunk!
Szeressük, míg csak õ is az ”ajtó elõtt” nem találja magát, Aki
kigyógyítja hamis önértékelésébõl, és kegyelmével kezeli bûn
és fájdalmak okozta sebeit. Az az igazság, hogy dicsõséges
Urunk közelében találunk önmagunkra mindnyájan. És ott derül
ki az is, hogy ”nem személyválogató az Isten”.

Imádkozzunk,  hogy  gyülekezetünkben  ne  érvényesüljön  a  világ-
ban  tapasztalható  megkülönböztetés!

Testvéreim, amikor
dicsõséges Urunkba,
a Jézus Krisztusba

vetett hitetek szerint
éltek, ne legyetek
személyválogatók.

(Jakab 2,1)


