
Amerikai  Magyar
Baptista  Gyülekezet

Alhambra

2007.  november  18

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

•  Köszöntés, hirdetések (11:15)

•  Dicsõítõ énekek, buzdítás
- Jézus az Úr (EHH_349)
Ima - Mike József lp. (Brassó)
- Benne van, az Úrban van erõ
Tit 3,3-7 / Újjászülõ,  megújító  fürdõ
- Ó, boldog nap (BGyÉ_245)
- Megvagy-e tisztulva (EHH_477)
Ézs 1:15-16,18 Buzdítás,  imaközösség
- Egyetlen forrása minden kegynek (EHH_157)

•   Ima   
Kórus: Szolgálj az Úrnak!
Igeolvasás -  Róm  6,1-111
Kórus: Jézus csodás kegyelme
Igehirdetés - Mike Sámuel lp. (Kecskemét)

HHAALLÁÁLL,,  TTEEMMEETTÉÉSS,,
ÉÉLLEETT

•  - Kik ezek a fehérbe öltözöttek? - kvartett
Bizonyságtétel - Szin Dávid
- Zsákutca - Mike Sámuel
Kérdések
- A szerecsen komornyik megtérése - Mike József
- Isten hord karjain - Eszter és Jónathán
Ima - Novák József
- Megmozdul a parton a víz (BGyÉ_414:1)
Szin  Dávid  hitvalló  bemerítkezése
- Megmozdul... (BGyÉ_414:2-6)
- Boldogok, kik újjá lettek (BGyÉ_252)
Áldáskérõ imák / Biblia
Duett - Szin Anna és Veres Johanna
- Légy mindhalálig hû (BGyÉ_370)
Áldás - Mike Sámuel lp.

Szeretet-vendégség
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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Szeretettel és tisztelettel köszöntjük
gyülekezetünkben a brassói és a kecskeméti
baptista gyülekezet lelkipásztorait, Ilonka
nõtestvérünk fiait, Mike József és Sámuel
testvéreket. Hálásak vagyunk Istennek azért,
hogy a sokszori próbálkozás után, végre
Amerikába jöhettek. Ma a Szin / Mike család
öröme és a gyülekezeté találkozik. Közös
éneklésünkben, az énekek - majd az ige szol-
gálatában és Dávid vallástételében tükrözõdjön
közös hitünk és hálánk Urunk kegyelméért és
gondoskodásáért! Vendég testvéreink ellátogat-
nak majd szövetségünk más gyülekezeteibe is.
Imádkozunk, hogy Urunk oltalmában utaz-
zanak, és áldása kísérje a munkájukat itt, és az
óhazában.

A szeretetvendégség után rövid elõljárósági
megbeszélést tartunk az irodában.

Tekintettel a csütörtöki ünnepre, szerdán este nem
lesz bibliaóra.

Novák testvér az Áhítat szerkesztésével megbízott
munkacsoport gyûlésén volt Budapesten. A
Magyarországi Baptista Egyház és a Romániai
Magyar Baptista Szövetség vezetõi szeretetteljes
köszöntésüket küldik. Múlt vasárnap a debreceni
gyülekezetben szolgált, ahonnan Bereczki Lajos
lelkipásztor és a gyülekezet köszöntését hozza.
Találkozott Dr. Beharka Pál testvérrel is, aki kará-
csonyi énekeket gyûjtött énekkarunknak, sõt egy fel-
dolgozását nekünk dedikálta. Pali bácsi minden nap
órát ad a teológián. Mónikával sokat beszélgetnek az
alhambrai élményeikrõl; szeretettel gondolnak a
testvérekre. Dr. Páth Géza és Hetényi Attila
testvérek is üdvözletüket küldik.

Novemberi ünnepeltek
Veszpeller László & Ilona (8), Kövesdi Imre (10),

Kerékgyártó Zoltán (13), Szárnyasi László & Eszter (15),
Tagai István (17), Sipos József & Irénke (18),

Sipos Roland (22), Halász Emilia (23), Halász Lilian (27) 

KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......
s z e r d a   e s t e   -   a   B i b l i a ó r a   e l m a r a d
v a s á r n a p   ( n o v .   2 5 )   

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

”Térejetek meg, és merítkezzetek be valamennyien
Jézus Krisztus nevében, bûneitek bocsánatára, és

megkapjátok a Szentlélek ajándékát.”
(ApCsel 2,38)



•    testvéreink  megerõsödéséért,  gyógyulásukért
Csótya Alex, Deák Éva

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

Mike Sámuel, az Oláh házaspár, Szerényi Márta, 
Veres Johanna

IMÁDKOZZUNK...

A Jelenések
könyve töb-
bet elmond a
máról, mint a
jövõrõl. Izgalmas, sok-
féleképpen érthetõ képekben
festette meg János apostol
mindazt, amit a jövõbõl
megláthatott. Mégis, ahol a
máról ír, az olyan tiszta és
olyan csodálatos, hogy
amikor fellapozom a
Bibliámnak ezt az utolsó
részét, én a mára mondott

igékben találok bátorítást, vagy intést, a legtöbbször fel-
szólítást, és mindig az Úr Jézus személye elõtti meghó-
dolásra. Szép példa erre az idézett igeszakasz is.

A ”menny” nem csak egy élettér, vagy életforma a távoli
jövõben, hanem az Úr Jézus jelenlétének megtapasztalása
- akár ma is. Ahogy ezt énekelni szoktuk: ”hol Jézusom,
ott van a menny”. Ha a bûn nélküli, dicsõséges jövõben a
Bárány szenvedése és gyõzelme hat majd a rátekintõkre,
mennyivel inkább megérdemli az értem szenvedõ
Megváltó most, hogy kimondjam: ami az érdemtelenek
világában folyton óhajtott, és mindig megrontott cél és
kincs, arra nem én, csak te vagy érdemes, Uram.

Erõ, gazdagság, bölcsesség, hatalom, tisztesség, dicsõ-
ség, áldás. Mi koszos kézzel, önérdektõl hajtva kapkodunk
ezekért - tanítja János ezzel a képpel - de nézd csak, ahol
menny van, ott mindezt Jézusnak kívánják.

Ha poklos volt a heted, akkor valószínû, hogy ezekért
harcoltál, vagy ezek hiányában szenvedtél. Ember
méltóságát nem szolgálhatja az, amire csak Jézus Krisztus,
a Bárány méltó. Önmagunkat istenítve folyton kilépünk a
ránk váró, nekünk is készülõ mennybõl. Azt tanítja igénk,
hogy amikor megváltásunkra emlékezve Õt magasztaljuk,
mihelyst  az Úr méltóságát felismerjük, és magunk méltat-
lanságát belátjuk, máris mennyei dolgot teszünk. Jézus
Krisztus jelenlétét kívánd hát, és kövesd az angyalok
példáját: az a menny. 

Dicsõítsük  a  mennyei  sereggel  együtt  a  megöletett
Bárányt!

És láttam, és sok
angyal hangját hallot-

tam a trónus körül...így
szóltak hatalmas hang-
on: Méltó a megöletett

Bárány, hogy övé
legyen az erõ és a
gazdagság, a böl-

csesség és a hatalom, a
tisztesség, a dicsõség

és az áldás!”
(Jel 5,11-12) 


