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Következõ alkalmaink...
• Vasárnapi iskola (10:00-10:45)
• Köszöntés, hirdetések (11:15)
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• Dicsõítõ énekek, buzdítás
- Oly szép a Jézus szent Neve! (EHH_571)
- Áldásod gazdag folyóit (BGyÉ_446)
- Messze tájról hallaszik az üzenet (EHH_489)

• - Szent az Isten, szent, szent
Ima
Gyülekezeti ének
- Jézus, Te égi, szép (BGyÉ_340)
Szavalat - Novák Györgyi
Kórus: Az Úrra bízzad sorsod
Imaközösség
Vizsgáljuk meg,
hogy nem jellemzi-e életünket
a túlzott aggódás!

Gyülekezeti ének
- Mily szent öröm (BGyÉ_312)
Igeolvasás - Efézus 6:10-13
Kórus: Szent Ige, zendülj!
Igehirdetés

ERÕSÖDJETEK MEG!
Gyülekezeti ének, adakozás
- Míg Jézus él bennem (BGyÉ_294)
Áldás
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Alhambra

Imahét - 2008. február 4-10

Szombaton reggel 9-tõl munkanapot tartunk. Akik
szeretnének eljönni dolgozni, vagy kérdésük van a
tervezett munkával kapcsolatban, Balla Zsigmond
testvérrel beszéljenek!
Jövõ vasárnap du. 2:30-kor Hegedûs Endre zongoramûvész koncertet ad az ontáriói református templomban. Nem lesz énekóra, hogy minél többen elmehessenek.
A 2008. évi imahetet február elején, az imaházban
tartjuk meg, este hét órai kezdettel (febr. 4-10). Az
imahét záróistentisztele-tének a resedai református
egyház ad helyet, február 10-én, du. 4 órakor. Az
imahét programjából jövõ vasárnapra másolatokat
készítünk azoknak, akik nem tudnak eljönni az
imaházba esténként.
A 2007. évi adományokról elismervényt ad Balla
Zsigmond pénztáros testvér mindazoknak, akik erre
igényt tartanak. Köszönjük a testvériség áldozatvállalását!
Imádkozzunk a gyászoló Szabó házaspárért (Palm
Bay, FL)! Zoltán fiúkat (33 éves) kedden este halálra gázolta egy autó.
Van még néhány példány a 2008-as ÁHÍTATból.
Jánvári Gábor testvérnél lehet megvásárolni, 20 dollálért.

Nem vet el r kre az r.
MØg ha megszomor t is, irgalmaz,
mert nagyon szeret.
Nem sz ve szerint alÆzza
Øs szomor tja meg az embereket
- JerSir 3,31

2008. január 27
2212-11 8 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:
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szerda - Bibliaóra (19:00)
szombat - Munkanap (9:-tõl)
j ö v õ v a s á r n a p ( f e b r. 3 )
- Vasárnapi iskola (10:00
- Istentisztelet, úrvacsora (11:00)
- Szeretetvendégség

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

Januári ünnepeltek
Szeretet-vendégség
Testvéri találkozó (1:30)

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

MESSZE TÁJRÓL HALLATSZIK
AZ ÜZENET

Reményik Sándor:

BÉKE
Valami furcsa összehangolódás,
Valami ritka rend Széthúzó erõk erõs egyensúlya,
Mély belsõ bizonyosság idebent Bizonyosság arról, hogy élni jó,
Szenvedni elkerülhetetlen,
Szeretni tisztán: megistenülés,
Meghalni szép S a Kifejezést meglelni mindezekhez,
Megtalálni a felséges Igét:
Az Igét mindezekhez:
A Béke ez.
Orkán ordíthat aztán odakünt,
Robbanhat ezer bomba: kárbament,
De kárt nem okozott.
Bent:
Csend.
A Béke itt kezdõdik.
Bent:
Csend.
Isten hozott.

Az aggodalmaskodással
járó félelemérzet alattomos
támadásait
belülrõl éljük
meg. Gyakran csak akkor
veszi észre a környezetünk is, amikor már
olyan gyötrõvé válik a
szorongásunk, hogy szinte kibuggyan belõlünk a
beszédünkben, a maga(Máté 6,33-34)
tartásunkban, vagy - netán - valami betegségben.
Ne nézzük le azokat, akik ilyen nagy belsõ harcban
vannak, hiszen nincsen olyan ember, aki ne szeretne
megszabadulni a félelmeitõl. Kövessük az Úr Jézus
példáját, aki a Hegyi Beszédben hozzánk fordul,
hogy a gondolkozásunkat gyógyítsa. Gyógyít és tanít, hogy ne aggodalmaskodjunk tovább, hanem
inkább hasonló beszélgetésekkel bátorítsuk egymást.
Gondolkodjunk és beszélgessünk Isten gondoskodásának parányi élvezõirõl, a kicsi madárról és a
mezei virágról! Mennyivel több az ember ezeknél, és
lám, Isten szemmel tartja õket is. Aztán, gondoljuk
csak meg, hogy milyen értelmetlen dolog ez az aggodalmaskodás? Ismerünk olyant, csak egyet is, akinek
megoldotta a problémáját a gyötrõdés?
Mégis, mi jó jöhet ebbõl ki; mit tegyen az ember,
amikor félni kezd, mert olyan dolgok hiányát látja,
amelyek abszolút szükségesek? Az Úr Jézus tanácsa
ezt a rendkívül nehéz helyzetet a javunkra fordítja.
Azt mondja a Mester, hogy ilyenkor, szó szerint, tegyük hiányzó dolgaink mellé Isten országát és az õ
igazságát. ”Keressétek elõször...!” Mondhatja valaki:
na, nekem most erre nincsen idõm; én a realitások
talaján állok. Nekem most valami kézzel fogható
dolog kell. Éppen errõl van szó! Lásd valóságnak akár hiányában is -Isten Országát és az Úr Jézus
személyét (õ az Igazság)! A Miatyánkban is éppen
ezt tanította az Úr Jézus, amikor a kenyér-kérés elé
helyezte az Isten országának eljöveteléléért való
imádkozást. Mindnyájunknak meg kell tanulnunk
olyan valóságosnak látni Isten szeretõ uralmát, mint
amilyen természetes része az életnek az étkezés és a
ruházkodás. Az aggódás kínzó érzete szolgáljon
emlékeztetõül, hogy most különösen is fontos
önmagamat Isten Országában, Jézus-közelben látnom. Mennyei Atyánk nem feledkezik meg az õ
gyermekeirõl.

”Keressétek elõször az õ
országát és igazságát, és
ezek is mind ráadásul
megadatnak nektek. Ne
aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd
aggódik magáért: elég
minden napnak a maga
baja”

Vizsgáljuk meg, hogy nem jellemzi-e életünket
a túlzott aggodás!

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

•

