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Következõ alkalmaink...
• Vasárnapi iskola (10:00)
• Dicsõítõ énekek, áhítat (11:10)
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- Isten hív, te el ne küldd (EHH_307)
- Jesus, I come to Thee
- Szent az Úr (EHH_665)
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• Köszöntés, hirdetések
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• - Szent az Isten
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_447)
- Itt jó nékem

Imádkozzunk!
Vizsgáljuk meg,
hogy mennyire jellemzi életünket
a bizonyságtételre való készség!

Gyülekezeti ének (EHH_388)
- Jézus zörget a szíveden
Szavalat - Szin Anna
Kórus - Jer, dicsérjük Õt! (W.Croft/Déri Balázs)
Igeolvasás - Jelenések 22:1-7
Kórus - Fel, hálaének zengjen (H. Stern/Jobbágy I.)
Igehirdetés
MITÕL
MENNYEI AZ ÉLET ?

T

"AMI FÉL,
AZT EL NE FOGADD,

EGÉSZET AKARJ
ÉS EGÉSZET ADJ!"
131 éve, Érdmindszenten született
(november 22).

Ady Endre
1877-1919
Szeretet-vendégség
Konyha-felelõs: Szin Anna
Kóruspróba (2:00)

Alhambra

Hálát mondunk Istennek azért, hogy a megye-szerte
pusztító tûzviharban gyülekezetünk családjait
megoltalmazta a múlt hétvégén.
Tekintettel a csütörtöki Hálaadó Napra, ezen a héten
elmarad a bibliaóra.
Novák Benjámin a héten San Franciscoba költözik.
Imádkozunk érte, hogy Isten segítségével, sikerrel
végezze a tanulmányait.
Szerdán, a bibliaóra elõtt, kivágtuk a Montezuma
Avenue felöli bejáratnál lévõ fát. Köszönjük Bajusz
Imre, Novák Sebestyén és Sallay Károly testvérek
segítségét.
Hálaadásnapi istentisztelet - nov. 30
Karácsonyi ünnepi vacsora - dec. 13
Christmas Musical - a Santa Clarita-i Baptista Gyülekezet
kórusa szolgál a gyülekezetünkben (du. 5)

Gyülekezeti ének, adakozás
- Eljõ az Úr, halleluja (BGyÉ_542)
Áldás
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szerda - elmarad
szombat - Youth Meeting (19:00)
jövõ vasárnap (nov. 30)
Vasárnapi iskola (10:00)
Istentisztelet (11:00)
Szeretet-vendégség
Konyha-felelõs: Szenohradszki Emese
Kóruspróba (14:00)
Nõi - / Férfi kör (15:00)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

Novemberi ünnepeltek

Veszpeller László & Ilona (8), Kövesdi Imre (10),
Kerékgyártó Zoltán (13), Tagai István (17),
Sipos József & Irénke (18), Sipos Roland (22),
Halász Emilia (23), Halász Lilian (27)

2008. november 23
2212-11 8 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

(626) 289-77 746
http://www.zsoltaros.com

ISTEN HÍV, TE EL NE KÜLDD

Mi szégyellni való van az evangéliumban? Korunk embere szinte szomjas a jóhírre; van-e
szebb feladat annál, mint Isten szeretetérõl és
kegyelmérõl vallást tenni az embertársaink elõtt?
Ha elolvassuk a Rómaiakhoz írt levél kezdõ
sorait, látjuk, hogy Pál apostol itt nem csak az
üdvüzenet meghirdetésének felemelõ, nyilvános
alkalmaira utal, amikor a hívõ gyülekezet elé állva prédikálhat, vagy éppen a pogányokkal vitázik, hanem a lelkek találkozásánál történõ eseményrõl beszél ("hogy megerõsítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek..., és "hogy
együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az
enyém által"). Mások meggazdagításának a lehetõségét kínálta neki
az evangélium.
A "nem szégyellem" azt is jelentette Pál apostolnak, hogy úgy jártkelt az emberek között, mint akinek az a legelsõ kötelessége, hogy
Jézus Krisztus helyettesítõ áldozatára, és az üdvösség benne kínált
lehetõségére mutasson.
Különös módon ír errõl; nézzük csak a képet, amit önmagára használ! Ha azt szeretnénk, hogy a bizonyságtevésünk Páléhoz hasonló
legyen - vagy, ami annál is fontosabb, a szolgálatunk méltó legyen az
evangélumhoz -, akkor azonosulnunk kell az apostollal abban is,
hogy “adósok” vagyunk.
Kinek tartozott Pál, és mi törleszteni valónk van nekünk? Istennek
nem tartozunk azzal, hogy vallást tegyünk róla (az örömhírnek éppen
az a lényege, hogy a tartozásunkat Isten felé Jézus Krisztus törlesztette). Ahogy a teremtettség a puszta létével, az újjászületett ember is az
engedelmes életével dicsõíti Õt. Ez nem adósság-törlesztés. Az evangéliumnak sem tartozunk, fõleg nem úgy, hogy kényszerbõl szajkózzuk. Az örömhír igazát nem mi bizonyítjuk. A Szentlélek meggyõzõ
ereje kíséri mindig a hittel fogadott igét, és nem teszi azt hatásosabban semmiféle vallásos ügyeskedés, hangerõ, vagy logika.
Ha nem Istennek és nem az evangéliumnak, akkor kinek vagyunk
az adósai? Pál apostol válasza ez: az embertársainknak tartozunk "görögöknek, barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt
adósa vagyok." Jézus búcsúszava, a “misszióparancs” (“nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek
tanítvánnyá minden népet...én veletek vagyok minden napon a világ
végezetéig” - Mt 28:19-20) Urunk ígérete is a világnak arról, hogy
mindig lesznek engedelmes, róla vallást tévõ tanítványok, akik az Õ
szavát nem feledve, és igéretére támaszkodva, tanúi lesznek “a föld
végsõ határáig.” Késõbb, a Róma 8. fejezetben, visszatér Pál apostol
az adósság kérdésére, és így folytatja: “a teremtett világ sóvárogva
várja az Isten fiainak megjelenését”. Embertársainknak tartozunk,
mert Jézus megígérte, hogy az övéi ilyen szolgálattal lesznek jelen a
világban egészen az Õ visszajöveteléig.
Vizsgáljuk meg, hogy mennyire jellemzi életünket a
bizonyságtételre való készség!

“Görögöknek és barbároknak, bölcseknek
és tudatlanoknak
egyaránt adósa
vagyok...nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten
ereje az...”
(Róma 1,14-16)

IMÁDKOZZUNK...
•

testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
a Baráth házaspár, Borzási Pál lp. (Erdély), Éltetõ Áron,
Vadász János lp.

• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Dobos Sándor, a Molnár házaspár, Novák István és
Erzsébet, Novák Benjámin és József, Szin Jonathán

