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Következõ alkalmaink...
Vasárnapi iskola (10:00)
Józsué, a vezetett vezetõ - Józs 3:1-13

Dicsõítõ énekek (11:10)
- Lássék lelkemben (BGyÉ_165)
- Tudom, az Úrnak terve van velem (EHH_722:1-2)
IMAKÖZÖSSÉG
I MÁDKOZZUNK

KÖZÖSSÉGÜNK

VEZETÕIÉRT
ÉS AZ ÁLTALUK VÉGZETT MUNKÁÉRT !
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- Tudom, az Úr megõríz mindenkor (EHH_722:3-4)

Hirdetések, köszöntések
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- Szent az Isten
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_35:1-2)
- Dicsérd én lelkem, az Atyát
Szavalat - Héthalmi Terike
Klarinétszóló - Szin Jonathán
Gyülekezeti ének (BGyÉ_35:3)
- Dicsérd én lelkem, a Szentlelket
Igeolvasás - 2Pét 1:3-111
Igehirdetés

HOGYAN
IPARKODHAT
A HÍVÕ?
Gyülekezeti ének, adakozás
- Vidd a jó hírt (BGyÉ_488)
Áldás
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jan. 21, szerda - Bibliaóra (19:00)
jan. 24, szombat - Youth Meeting (19:00)
jan. 25, vasárnap - Vasárnapi iskola (10:00)
Istentisztelet (11:00)
Szeretetvendégség
Énekóra (14:00)
Nõi - / Férfikör (15:00)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

SANCTITY OF LIFE SUNDAY

I

Szomorú hír érkezett pénteken Perecsenybõl: a 37 éves
Bonczidai János testvér agyvérzés következtében elhunyt.
Felesége és két kisgyermeke mellett gyászol a kiterjedt
rokonság, a Bákai és Balla család.
Jánvári Gábor testvérnél lehet felvenni a 2009-es
ÁHÍTAT könyvet, bibliaolvasó vezérfonalunkat. Az ára:
$15
Ma délután 3 órától elõljárósági gyûlést tartunk az
irodában.
A fiatalokkal C.S. Lewis, Mere Christianity címû
könyvét olvassuk. Másolatok találhatók a faliújságnál,
hogy más érdeklõdõk is tanulmányozhassák ezt a
fontos könyvet.
Az újév elsõ istentiszteletén, csütörtökön, az ötös számmal
jelzett üzenetet vettük igei vezérfonalul (Zsolt 37:1-11). A
boldogulásunkat Isten áldottaiként reméljük - ezért az Úr Jézus
alázatos és szelíd követõiként igyekszünk élni (Mt 5,5); úgy,
hogy
1. Benne bízunk;
2. Benne gyönyörködünk;
3. Gondjainkat is õreá vetjük;
4. Csendben várunk rá, a mi Istenünkre,
5. Akit nem vádolunk az életünket érõ nehézségekért, hanem
inkább, örömmel teszünk vallást a mi és embertársaink javát
munkáló szeretetérõl és hatalmáról.
A chicagói centenáriumi ünnepségekrõl készített
DVD-ket Balla Zsigmond testvérnél
lehet megvásárolni

“Férfivá és nõvé teremtette õket...”
1Móz 1,27

2009. j anuár 1 8
2212-11 8 S . F remont A ve.
Alhambra, C A 9 1803
Lelkipásztor:

Novák J ózsef
Szeretetvendégség
Énekóra (14:00)
Elõljárósági megbeszélés (15:00)

Januári ünnepeltek
ifj. Szin György (3), Balla Dávid (4), Tamási János(4),
Pap Ilona (12), Annie Herjeczki (18), Tagai Erika (18),
Dr. Herjeczki Géza (21), Szin Rebecca (27),
Kerekes L & T (28), Novák Ilona (28), Oláh Ilona (31)

Telefonszám:

(626) 2 89-77 746
http://www.zsoltaros.com

IGÉK A NAPI CSENDESSÉGHEZ

Füle Lajos:

- az Áhítatból -

ÖNGYILKOS NEMZET
Szegény, öngyilkos nemzet ez,
tiporja bûn, emészti szégyen,
mert megöli a gyermeket,
a j ö v õ j é t - az anyaméhben.
TUDOM, AZ ÚRNAK TERVE
VAN VELEM

Pál apostol azt tanítja az újszövetségi
gyülekezetrõl, hogy az a megváltottaknak egy olyan közössége, amit a
Szentlélek tesz életképessé és hasznossá. Az emberi testhez hasonlítja,
aminek tagjai vagyunk (láb, kéz, száj,
szem, stb.). A “testrészek” másságukból és feladatainkból adódóan jól
(Zsid 13,7)
megkülönböztethetõk, de mégis egy
test szerves részei. Feladatunk végzéséhez a Szentlélek ad “karizmát,” azaz képességet, amit ha “karizmatikusan” végzünk,
akkor egészségesen élünk, és hasznosak vagyunk.
Az igehirdetõk - akikrõl itt, a Zsidókhoz írt levélben is szó
van - azért számítanak “vezetõknek,” mert Isten az Õ igéjével
vezeti a gyülekezetet. Nem a vezetõk személyén van a hangsúly, hanem az igén, aminek õk a szolgái, mivel arra kaptak
ajándékot (karizmát).
Gondoljunk ma azokra, akik “Isten igéjét hirdették” - nekünk!
Hallottuk õket, amint a kijelentés igazságait fejtegették.
Megszerettük a Bibliát, mert a tanításuk nyomán életre keltek
a távoli, gyakran nehezen érthetõ történetek. Elmondták, hogy
mit is jelent Krisztust követõkként élni ma. Tanítottak bennünket, de nem csak a szószékrõl, és nem csak a szavukkal...
Volt lelkipásztoraimra gondolva nem is a prédikációik jutnak
elõször az eszembe, hanem - ahogy Pál is írja - a hitük. Az Úr
Jézusba vetett bizalmukat nem akkor láttam, amikor a szószéken állva beszéltek, hanem akkor, amikor a szolgálatuk és az
élet nehézségeivel küzdöttek. A lelkipásztori hivatás fontosságát és szépségét is megláttam, még mint kisfiú, mert olyan
érthetõen és következetesen éltek. Imádkozzunk az igehirdetõkért, hogy Isten segítségével, betöltsék a hivatásukat.

"Ne feledkezzetek meg
vezetõitekrõl, akik az
Isten igéjét hirdették
nektek. Figyeljetek
életük végére, és
kövessétek hitüket."

I MÁDKOZZUNK

KÖZÖSSÉGÜNK VEZETÕIÉRT ÉS AZ ÁLTALUK
VÉGZETT MUNKÁÉRT !

1973. január 22-én hozott döntést a U.S. Supreme Court (Roe
v. Wade) arról, hogy a mûvi terhességmegszakítás (abortusz) is
személyi jog, és mint ilyent (egy késõbbi döntés nyomán) a nõ
egészsége védelmében a társadalom biztosítás terhére lehet
elvégeztetni.
Az “élet szentsége” abban áll, hogy az élet Isten ajándéka. Ma,
a “Sanctity of Life” vasárnapon, könyörögjünk, hogy vezetõink döntésein tükrözõdjön az élet tisztelete - a magzati, és az
aggé, az egészségesé és a betegé, a baráté és az ellenségé.

IMÁDKOZZUNK...

IMÁDKOZZUNK a Biola Egyetemrõl
Magyarországon tartozkodó diákcsoportért (Catherine, James, Malerie, Tyler és
Elyse), szolgálatukért, és lelki
fejlõdésükért!

•

testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
a Baráth házaspár, Deák Éva, Éltetõ Áron, Kenessey
Katalin, Novák Sebestyén, Sallay Júlia,
ifj. Szenohradszki János, Weisz Péter (Toronto)

• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért

Dr. Herjeczki Géza és Éva, Novák Benjámin, Szin
Dávid, Szûcs Ágnes

