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• Vasárnapi iskola (10:00-10:45)
• Köszöntés, hirdetések (11:15)
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• Dicsõítõ énekek, buzdítás
- A Bárány vére megtisztít (EHH_2)
- Messze tájról hallatszik az üzenet (EHH_489)

• - Szent az Isten, szent, szent
Ima
Gyülekezeti ének
- Kedves Jézus, itt vagyunk (BGyÉ_438)
Szavalat - Õri Kulcsár Ibolya
Kórus: Énekeljetek az Úrnak!
Szavalat - Veszpeller Ilona
Kórus: Oly csodás az nekem!
Igeolvasás - Lukács 11,14-23
Igehirdetés

AZ ERÕSEBB GYÕZ
Gyülekezeti ének, adakozás
- Jer, koronázzuk õt (BGyÉ_338)
ÚRVACSORA
Imaközösség
Imádkozzunk azért,
hogy baptista gyülekezeteinket
krisztusi közösség és építõ
szolgálatok jellemezzék!

Gyülekezeti ének
- Majd ha Jézus vére érdemében (EHH_457)
- Áldott legyen a frigy (BGyÉ_437)
Áldás

Következõ alkalmaink...
hétfõtõl péntekig - Imahét (19:00)
szombat - Youth Meeting (19:00)
j ö v õ v a s á r n a p ( f e b r. 1 0 )
- Vasárnapi iskola (10:00
- Istentisztelet, úrvacsora (11:00)
- Szeretetvendégség
- Ökumenikus istentisztelet (16:00)
a resedai református templomban

E
T

Alhambra

Tegnap munkanapot tartottunk. Köszönjük a
testvérek szorgalmas munkáját (Bajusz Imre,
Balla Zsigmond és Dávid, Bákai Géza, Kövesdi
Imre és Piroska, Mácsai Sándor, Novák István,
Emi, Györgyi és Eszter, Sipos József és Irénke)!
Ma du. 2:30-kor Hegedûs Endre zongoramûvész
koncertet ad az ontáriói református templomban.
Az énekóra elmarad, hogy minél többen elmehessenek.
A 2008. évi imahetet ezen a héten (hétfõtõl péntekig) tartjuk meg, este hét órai kezdettel.
Az imahét záróistentiszteletének a resedai református egyház ad helyet, jövõ vasárnap, du. 4
órakor. A programról másolatokat lehet elvinni a
hirdetõs asztalról.

A nagyvilág baptistáinak
és a Magyar Baptisták Világszövetségének
vasárnapja

A 2007. évi adományokról elismervényt ad Balla
Zsigmond pénztáros testvér mindazoknak, akik
erre igényt tartanak. Köszönjük a testvériség
áldozatvállalását!
Múlt vasárnap a Testvéri találkozón az
elõljáróság tagjává választottuk Bánk Nándor
testvért.

2008. február 3
2212-11 8 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803

Februári ünnepeltek

L

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

Lelkipásztor:

Novák József
Szeretet-vendégség
Rövid elõljárósági megbeszélés az
irodában (1:30)

Kürti András (2), Tóth Margareth (11),
Szin Rebeka (12), Mike Ilona (13),
ifj. Bánk Nándor (19), Lungui Gizike (22),
Bánk N & R (23), Sipos Irénke (23),
Szárnyasi Zsuzsi (23), Balla Zs & É (25)

Telefonszám:

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

MESSZE TÁJRÓL HALLATSZIK
AZ ÜZENET

”Ügyeljünk arra, hogy
egymást kölcsönösen
szeretetre és jó cselekedetre
buzdítsuk.
Saját gyülekezetünket ne
hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is
inkább, mivel látjátok, hogy
közeledik az a nap.”
(Zsidók 10,24-25)

Horváth L. Borbála:

ZSOLTÁR
Ó, Uram! Ámulok, bámulok,
csodákkal átszõtt
teremtett világod láttán
hódolva meg-megállok,
minden kis zugból felém
a szépség nevet,
a formák, a színek,
az illatok, a hangok
mind, mind Rólad szólnak,
dicsõítik Neved!
Köszönöm, hogy látom,
köszönöm, hogy érzem,
köszönöm, hogy élek,
s hogy köszönhetem Neked,
mert csodák csodájaként
úgy formáltál engem,
hogy felfoghassam léted,
és szépséggel betelve
ujjongó imával
dicsõítsem Neved!

A Zsidókhoz
írt levélben
kétszer fordul
elõ az ”ügyelni” / ”figyelni” szó.
Elõször a 3. fejezetben
(”figyeljetek Jézusra”),
majd a tizedikben, ahol
a testvéreinknek adózunk a figyelmünkkel.
Az újszövetségi gyülekezet legfontosabb
jellemvonásai ezek; Jézusra és egymásra figyelõk közösségévé kell for-

málódnunk.
Az Úr Jézusra figyelve értjük meg, hogy ”mennyei
elhívás részesei” lettünk (3:1), és egymásra ügyelve
gyakoroljuk ezt az elhívást, hiszen a gyülekezet a
Krisztus testeként él és szolgál ebben a világban.
Mit jelent ehhez a különleges közösséghez tartozni?
Milyen igei elvárásoknak kell megfelelnünk ahhoz,
hogy a gyülekezethez tartozásunk építõ jelenlét is
legyen?
El kell döntenünk, hogy hûségesek maradunk a
gyülekezetünkhöz! Úgy látszik, hogy már az elsõ
században is voltak olyanok, akiknek szokásukká
lett ellentétes irányba mozogni (nem a gyülekezésben, hanem az elhagyásban jeleskedtek). Ne kövessük a példájukat, hanem inkább bátorítsuk egymást!
Mit mond annak az apostol, aki - tegyük föl - hogy
egy jobb, nagyobb, élõbb, szeretetteljesebb közösségre vágyva gondolkozik azon, hogy elhagyja a
gyülekezetünket? A közelgõ ítéletre napjára utalva
inti, hogy jól gondolja meg ezt a lépést. Én nem úgy
értem ezt, hogy ijesztegetéssel akart volna bárkit is
marasztalni, hanem inkább a kitartó szolgálat szükségességét húzta alá az idõnk rövidségére emlékeztetve. Ha elhisszük azt, amit a Biblia a közelgõ
ítéletrõl tanít, akkor sokkal nagyobb felelõsséggel
veszünk részt a gyülekezet életében is.
Bátorítsuk inkább, és buzdítsuk egymást kölcsönösen ”szeretetre és jó cselekedetekre” - tanácsolja
az apostol. Nincsen közöttünk egy sem, akinek ne
lenne szüksége egy kis bátorításra. Ez a feladatunk
is. Szóval és példánkkal, engedelmes, hûséges élettel
buzdítsuk egymást a szeretetre és a szolgálatra!
Imádkozzunk azért,
hogy baptista gyülekezeteinket
krisztusi közösség és építõ szolgálatok
jellemezzék!

IMÁDKOZZUNK...
testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Deák Éva, Halász Mihály, Ellie Snyder
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
A rámai sítúrára utazó fiatalokért

•

