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Következõ alkalmaink...
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• Vasárnapi iskola (10:00-10:45)
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• Köszöntés, hirdetések (11:15)
• Dicsõítõ énekek, buzdítás
- Kõszírt a pusztán (EHH_432)
- Abbá, Atyánk (EHH_3)
(Father, we love you)
Imaközösség
Magasztaljuk Istent
ránk áradó kegyelméért!
- Jézus zörget a szíveden (EHH_388)

• - Szent az Isten, szent, szent
Ima
Gyülekezeti ének
- Áldásod gazdag folyóit (BGyÉ_446)
Szavalat - Bákai Gézáné nõtestvér
Kórus: Jól tudom, mily gyarló szó
Igeolvasás - Józsué 6,22-23
Kórus: Áldott légy!
Igehirdetés

A MEGMENTETT RÁHÁB
Gyülekezeti ének, adakozás
- Én törekszem (BGyÉ_388)
Áldás

Szeretet-vendégség
Énekóra
Elõljárósági megbeszélés

szerda
- Bibliaóra (19:00)
szombat
- Yo u t h M e e t i n g ( 1 9 : 0 0 )
jövõ vasárnap (jan. 20)
- Vasárnapi iskola (10:00
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

Testvéri találkozó - jan. 27 (1:30pm)

Tekintettel arra, hogy sokan betegek,
gyülekezetünk elõljárósága úgy döntött,
hogy a 2008. évi imahetet február elején, az imaházban tartjuk meg, este hét
órai kezdettel (febr. 4-10). Az imahét
záróistentiszteletének a resedai református egyház ad helyet, február 10-én,
du. 4 órakor.
A 2007. évi adományokról elismervényt
ad Balla Zsigmond pénztáros testvér
mindazoknak, akik erre igényt tartanak.
Köszönjük a testvériség áldozatvállalását!
Van még néhány példány a 2008-as
ÁHÍTATból. Jánvári Gábor testvérnél
lehet megvásárolni, 20 dollálért.
Bánk testvérék a héten értesültek
arról, hogy katona-fiú(n)kat, Nándort
márciusban Irakba vezénylik.
Imádkozzunk érte, a családért és sok
ezer katonánkért!
Január utolsó vasárnapján (27-én)
Testvéri találkozót tartunk (1:30-tól).

”Fölvitte õket a háztatõre, és elbújtatta õket a lenkóró közé, ami ki volt
rakva a háztatõn” - Józs 2,6

2008. január 20
2212-11 8 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Januári ünnepeltek
ifj. Szin György (3), Balla Dávid (4), Pap Ilona (12),
Dobos Z & J (18), Annie Herjeczki (18),
Tagai Erika (18),
Szin Rebeca (27), Kerekes L & T (28),
Novák Ilona (28), Oláh Ilona (31)

Novák József
Telefonszám:

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

KÕSZÍRT A
PUSZTÁN

JÉZUS ZÖRGET
A SZÍVEDEN

El tudnád
mondani az
élettörténetedet csak két
mondatban?
Próbáld meg...!
Másokéra, még a ”nagy
emberek” életére is megtaláljuk a jelzõket, amelyekbe ”csomagolva” az
érdemeiket elismerjük, de
magukról szólva kevesen
elégszenek meg a
dióhéjnyi fogalmazással.
Rájöttek erre az
(1Tim 1,12-14)
ügyeskedõk, és ma már
kényes igényeihez szabott
dicshimnuszt rendelhet bárki a temetésére - jó
pénzért.
Fiatal munkatársának írt levelében, két mondatba
sûrítve mondja el az élettörténetét Pál apostol.
Jézus után senki más nem hagyott ilyen mély
nyomot maga mögött. Pál munkássága, ahogyan
hitünk igazságait megfogalmazta és azok gyakorlati
alkalmazását bemutatta, közel kétezer év távlatából
nézve is óriási érték. Mit tanulhatunk tõle?
Azt, hogy önmaga rabságából és bûnös terhétõl
megszabadul az ember, amikor Isten irgalmát megnyeri. Pál esetében az Istent káromlóból megbízható
szolgát nevelt a kegyelem. Isten irgalmát nem lehet
kiérdemelni. Jézus Krisztus érdeméért nyerhetjük
csak meg, amikor mi is az Õ uralma alá roskadunk,
amint ez Saullal is történt a damaszkuszi úton.
Megadta magát az Úrnak, aki azután erõssé tette
egy merõben más élet megélésére is. Az erõszakos
farizeusból a Megváltóját alázatában és szelídségében is követõ, hálás keresztyén ember lett.
Mivel ”csak” az emberi szeretet csodájáról ír
Pilinszky János az ”Átváltozás” címû versében, természetesen, hiányzik belõle a bûntõl való
szabadulás egyedül Jézus Krisztus által kínált
lehetõsége. Az irgalom nyomán születõ változásról,
a kegyelembõl élõ ember örömérõl mégis igaz
módon fogalmaz ebben a négy sorban:
Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok.
Csúf, de te gyönyörûnek találtál.
Végig hallgattad mindig, amit mondtam.
Halandóból így lettem halhatatlan.

”Hálát adok a Krisztus
Jézusnak, a mi Urunknak,
aki megerõsített engem,
mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra
rendelt.
Jóllehet elõbb õt káromló,
az övéit üldözõ és erõszakos ember voltam, mégis
irgalmat nyertem, mert
hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem.”

Magasztaljuk mi is Istent ránk áradó kegyelméért!

IMÁDKOZZUNK...
testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Deák Éva, Halász Mihály,
Ellie Snyder, Tagai Alex
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért

•

