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Következõ alkalmaink...
• Vasárnapi iskola (10:00)
• Éneklés (11:15)
- Istenünk, halld meg hõ imánk! (EHH_321)
- Jézus keresztjénél (EHH_358)
- Jézus, Neved oly csodálatos (EHH_371)

• Köszöntés, hirdetések (11:15)
• - Szent az Isten, szent, szent
Ima
Gyülekezeti ének
- Itt van Isten köztünk (BGyÉ_441)
Imaközösség

szerda - B i b l i a ó r a ( 1 9 : 0 0 )
péntek - C s e r k é s z t a l á l k o z ó ( 2 0 : 0 0 )
jövõ vasárnap (márc. 2)
- Vasárnapi iskola (10:00
- Istentisztelet, úrvacsora (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)
- Elõljárósági megbeszélés (14:30)

Védekezzetek! (4)
Gyülekezeti ének, adakozás
- Vidd a jó hírt (BGyÉ_488)
Áldás

Szeretet-vendégség
Énekóra (13:30)
Nõi - / Férfikör (14:30)

Alhambra

A férfitestvérek finom ebédet készítettek múlt vasárnapra. Szinte mindegyikük derekasan kivette a
részét a munkából; szombaton, az ebéd elõkészítésénél, majd vasárnap a felszolgálásnál és a mosogatásnál. Köszönjük a figyelmességüket!
A héten folytattuk a mellékhelyiségek felújítását.
A vízvezetékek cseréje és a csempézés elkészült;
még hátra van a festés és a szükséges kellékek
beszerelése. Testvéreink türelmét kérjük, amíg el
nem készülünk a munkával. Addig is, a másik
épületekben levõ mellékhelyiségeket használjuk.

Imádkozzunk Magyarországon élõ
testvéreinkért és az általuk
végzett munkáért!

Kórus: Oly csüggedõ a lélek...
Igeolvasás - Efézus 6,10-17
Kórus: Nézz az Úrra
Igehirdetés

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

”Ha valaki
nem hordozza a maga keresztjét,
és nem jön utánam,
az nem lehet az én tanítványom”
Szövetségünk centenáriumi ünnepségeire a
chicagói gyülekezet honlapján lehet regisztrálni

(http://www.hungarianchicagobaptist.org/jelentkezes.html).
Azt kérik a szervezõk, hogy minél elõbb jelezzük
részvételi szándékunkat.

A jubileumi közgyûlés helyszíne:
Wheaton College/Billy Graham Center
Wheaton, Illinois
Idõpontja: 2008. július 18-20

(Lukács 14:27)

2008. február 24
2212-11 8 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Februári ünnepeltek
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)

Novák József
Telefonszám:

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

Január 13-án Erdélyben élõ testvéreinkért
imádkoztunk; ma a
magyarországi gyülekezetekre, ott élõ testvéreinkre
gondoljunk!
Az ”új parancs” annyiban volt
új a tanítványok számára, hogy
Jézus ajkáról is újra hallották a
Törvény summáját: a szövetség
népének egysége és hatásos je(Ján 13,34-35)
lenlétének a feltétele egy olyan
kapcsolatrendszeren alapszik, aminek legelsõ ismérve a
szeretet. Emellett még vannak más ismertetõ jegyei is,
mint például az igazsághoz való ragaszkodás, kettõs,
ám mindig az Úr Jézusnak engedelmeskedõ kötõdés a
világhoz és Isten Országához, de - ahogyan ezt õ is
mondja - akkori és mai tanítványait még a világ is
egymás iránt tanúsított szeretetükrõl ismeri fel.
A szeretet ”mikéntje” is fontos. ”Úgy szeressétek
egymást, ahogyan én szerettelek titeket.” Megvallom,
nem tudom pontosan megfogalmazni Krisztus szeretetének ezt a mikéntjét; veletek együtt csak csodálom,
óhajtom és hiszem. Nyilvánvaló, hogy itt sokkal többrõl van szó, mint a halálában bizonyított szeretetrõl.
Ez a visszatekintésben felismerhetõ szeretet arra a
megmérhetetlenül nagy útra mutat, amin Isten jött
hozzánk Jézus Krisztusban. Mintha azt mondaná: látjátok, olyan lettem, mint ti, hogy megtudhassátok, mi is
a szeretet. Azért sem pontosítható ez a szeretet, mert
mióta kimondta az Úr ezt az igét, még többet élvezhettünk belõle. Személyes megtapasztalásaink is a részévé
lettek, csakúgy, mint a Golgotán történtek, a pünkösdi
ajándékozás, a Gyülekezet élete és Urunk közbenjáró
szolgálata. Hogyan lehetséges az, hogy egy ember így
szeresse a másikat?! Csak úgy, ha Jézus Krisztus él
bennük.
Szinte naponta érkeznek hírek mostanában a magyarság megosztottságáról már az óhazában is. A Krisztus-tanítványok jelenlétére és szolgálatára igen nagy
szükség van. Urunk újra csak azt parancsolja, amit már
tudunk: ”úgy szeressük egymást...”.

”Új parancsolatot adok
nektek, hogy szeressétek
egymást: ahogyan én
szerettelek titeket, ti is
úgy szeressétek
egymást!
Arról fogja megtudni
mindenki, hogy az én
tanítványaim vagytok,
ha szeretitek egymást.”

Imádkozzunk a Magyarországon élõ testvérekért és az
általuk végzett munkáért!

IMÁDKOZZUNK...
testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Rachel Banás, Deák Éva, Halász Mihály,
Nt. Dr Kálmán Szabolcs
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Bánk György, Jessica és Nándor, Erdõs Éva,
Sramkó Károly, Szin Anna, Dávid és Jonathan

•

