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Következõ alkalmaink...
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• Vasárnapi iskola (10:00)
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• Énekek, buzdítás
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• Köszöntés, hirdetések (11:15)

- Szeretni nemcsak szép szó...

szerda - a b i b l i a ó r a e l m a r a d
szombat - Youth Meeting (19:00)
j ö v õ v a s á r n a p ( f e b r. 1 7 )
- Vasárnapi iskola (10:00
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (14:00)

Imádkozzunk
a kísértések között is gyõzelmes
életért!
- Jézus zörget a szíveden (EHH_388)

• - Szent az Isten, szent, szent
Ima
Gyülekezeti ének
- Légy Jézus Krisztus harcosa (BGyÉ_384)
Szavalat - Páth Terike
Kórus: Kész szívvel követünk
Igeolvasás - Efézus 2,1-7
Kórus: Az Úr csodadolgait hirdeti az ég
Igehirdetés

A SZERETET GYÕZELME
Gyülekezeti ének, adakozás
- Föl, testvérem (BGyÉ_382)
Áldás

A héten elkezdtük a mellékhelyiségek
felújítását. Testvéreink türelmét kérjük,
amíg el nem készülünk a munkával. Addig
is, a másik épületekben levõ mellékhelyiségeket használjuk. Köszönjük Bákai Géza,
Balla Zsigmond, Bánk Nándor és Kövesdi
Imre testvéreknek a héten elvégzett munkát.
A szerda esti bibliaóra ezen a héten
elmarad.
A 2008. évi imahetet hétfõtõl péntekig tartottuk meg. Szép számban jöttek imádkozók
esténkét az áhítatokra. Az imahétre ajánlott
programot követtük, de a konkrét kéréseket
felsoroló lista is napról napra bõvült. A
2008. évi ökumenikus imahét záróistentiszteletének a resedai református egyház ad
helyet, ma délután 4 órakor.
San Fernando Völgyi Magyar Református
Egyház: 18858 Erwin St., Tarzana.
Jövõ vasárnap a Férfikör várja ebédre a
testvériséget - Valentine napja alkalmából.
A 2007. évi adományokról elismervényt ad
Balla Zsigmond pénztáros testvér mindazoknak, akik erre igényt tartanak. Köszönjük a
testvériség áldozatvállalását!

Februári ünnepeltek
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Alhambra

- Aki hozzám fordul...

Imaközösség
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Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

Szeretet-vendégség
Az imahét záró-istentisztelete (4:00)
- a San Fernando Völgyi Református
Egyháznál

2008. február 10
2212-11 8 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
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

A bibliai történet szerint,
egyszer egy a haragjával harcoló, lehorgasztott fejû
emberrel próbált szót érteni
Isten, de a megszólított,
Kain, úgy viselkedett, mint aki nem
hallja a figyelmeztetést. Ez már a második eset a Bibliában, amikor jóra és
rosszra ösztönzõ hangok és hatások alatt
(1Móz 4,7)
látjuk elõdeinket. Ahogy az õsszülõk
Isten törvénye és a Kísértõ sugallata
közül az utóbbit választották, gyermekük következõ
lépése is egy döntést, az ember szabad választását
tükrözi jó és rossz között. A jó azért jó, és a rossz
azért rossz, mert Isten annak mondja. Késõbb már mi
is tudjuk, mert a tapasztalataink mindig Isten Szavát
igazolják, de az engedetlenség keserû tanulságai megelõzhetõk. Kain nem vállalta a még megnyerhetõ harcot, nem vette komolyan a rá leselkedõ veszélyt. ”Kilépett az ajtón” Isten Szava oltalmából, és az óvatlanokra ma is ”leselkedõ” bûn legyõzte: testvérének a
gyilkosa lett. Ezen érdemes ám elgondolkozni! Aki
nem figyel Istenre, nem veszi komolyan az õ szavát, az
egy rettenetesen veszélyes útra indul.
A kísértés nem bûn. A bûn is megelõzhetõ, de csak
úgy, ha nagyon komolyan vesszük Isten Szavát.
Felismerhetõ-e az a pont, ameddig mi is uralkodhatunk a ránk ”vágyódó” bûnön? Én úgy értem a Szentírás tanítását errõl, és ezt gyönyörûen szemlélteti ez a
történet is, hogy Isten-közelben, ameddig az õ Szavát
halljuk, addig jó esélyünk van a gyõzelemre. ”Isten
Szaván” nem az írott igét értem, hanem az Élõt, Jézus
Krisztust. Csakis Neki engedelmeskedve, egyedül csak
Vele gyõzhetünk. Ügyeljünk arra, hogy mindig Vele
legyünk!
Milyen jól lefesti a Szentírás Kainban a veszélyek
felé sodródó embert! Dühös indulataitól hajtva, földhöztapadt látással lép ki Isten Szavának a hatása alól.
Már csak idõ kérdése, hogy mikor gyõzi le a bûn.
Engedetlenül lépett, és utána már csak sodródott.
Utoljára menekülni látjuk, mert akkor, amikor nem
válaszolt Isten figyelmeztetésére engedelmesen, az
üldözött életet választotta.

13 éve szólította el az Úr
körünkbõl
Dr. Héthalmi Páth Károly
zeneszerzõ testvérünket,
aki idén lenne 100 éves.
Ezzel az énekével emlékezünk
rá (mint az aláírásnál látható,
1979. október 12-én írta)

SZERETNI NEMCSAK SZÉP SZÓ...

”A bûn az ajtó
elõtt
leselkedik, és
rád vágyódik,
de te
uralkodjál
rajta.”

Imádkozzunk a kísértések között is gyõzelmes életért!

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

•

