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Következõ alkalmaink...
Vasárnapi iskola (10:00)

febr. 11, szerda - Bibliaóra (19:00)
Tisztaság Lélek és ige által
1Péter 1:22-25
febr. 14, szombat - Munkanap a férfiaknak
febr. 15, vasárnap - Valentine-napi ünnepi ebéd
Alfa & Omega délután az Egyesült
Magyar Házban (17:00)
febr. 22, vasárnap - Testvéri Találkozó (15:00)

A PRÓFÉTA ÉS A KIRÁLY - 2Sám 11:26-12:7a; 13-15

Dicsõítõ énekek (11:10)
- Mily boldog nap (EHH_498)
- Isten hív, te el ne küldd (EHH_307)
IMAKÖZÖSSÉG
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A DJUNK

Az elõljárók néhány perces megbeszélésre maradnak
vissza, közvetlenül az istentisztelet után.

- Drága Jézus, Tehozzád sietek

(EHH_148)

A héten, tragikus hirtelenséggel elhunyt Kövesdi János
barátunk. Imádkozzunk az özvegyért, Anikóért, és gyermekeiért: Jánosért, Jankáért és Lacikáért!

Hirdetések, köszöntések
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Jánvári Gábor testvérnél lehet megvásárolni a 2009-es
ÁHÍTATot, bibliaolvasó vezérfonalunkat.
Az ára: $15
Hill Gábor tv. magyar könyveket ajándékozott,
melyekbõl ingyen vihet bárki. Az irodában, a földre
helyezett dobozokból lehet válogatni.

Kórus - Jézus, Uram, ki úgy szeret engem
Igeolvasás - 4Móz 6,22-227

Baráth Erzsébet nõtestvérünk súlyos állapotban
kórházba került tegnap (Presbyterian Intercommunity,
12401 Washington Blvd, Whittier - 3207. szoba).
Imádkozzunk érte, Anti bácsiért, és az õket gondozó
Tagai házaspárért!

Kórus - Jehova, Úr
Igehirdetés

M IT MONDHAT
I STEN NEVÉBEN
AZ EMBER ?
egy e mber?V”
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A Nõi Szövetség csendesnapokat szervez a
nõtestvéreknek Pennsylvaniában (szept. 11-13).
A vendég-elõadó az erdélyi nõszövetség elnöke,
Bálint Pálné Ibolya lesz, Kolozsvárról.

- Szent az Isten
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_221)
- Hívtál, Uram, megyek
A Biola Egyetem diákcsoportjának
beszámolója a magyarországi útról
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Alhambra

HÁLÁT

AZ IMÁDKOZÁS LEHETÕSÉGÉÉRT ÉS AZ
IMAMEGHALLGATÁS ÍGÉRETÉÉRT !

N

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

Gyülekezeti ének, adakozás
- Vezess, Jézusunk (BGyÉ_320)
Áldás
Szeretetvendégség
Énekóra (14:00)
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A Miszti család apraja-nagyja és a sacramentói
Magyar Pünkösdi Gyülekezet testvérisége köszöntést
küldött Novák Benjáminnal, aki a múlt vasárnapot ott
töltötte.
Március elsõ vasárnapján bemerítési istentiszteletet
tartunk. Imádkozzunk megtérõkért, megújulásért!

2009. f ebruár 8
2212-11 8 S . F remont A ve.
Alhambra, C A 9 1803
Lelkipásztor:

Novák J ózsef

Februári ünnepeltek
Kürti András (2), Dénes Mátyás (7), Tóth Margaret (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) 2 89-77 746
http://www.zsoltaros.com

DRÁGA JÉZUS, TEHOZZÁD SIETEK

A majdani apostolok, Jézus tanítványai nem akárkitõl tanultak imádkozni.
Elsõsorban a példájával, de az imádkozás lényegérõl és módjáról tanítva is
nevelte õket a Mester. Beszélt nekik
egy korszakról, amelyben a jövõbeni
tanítványok már nem hallják a biztatását, nem látják a példáját, úgy, mint annak idején a tizenkettõ, de az imádko(Máté 7,7)
zás lehetõsége és az imameghallgatás
csakolyan élményt kínál nekik is. Ezt
ígérte az Úr: “Azon a napon az én nevemben kértek, és nem
mondom nektek, hogy én kérem majd az Atyát értetek,
hanem maga az Atya szeret titeket, mivel ti szerettetek
engem, és hiszitek, hogy én az Istentõl jöttem” (Ján 16,27).
Mi is valójában ez az élmény? Mit tapasztal az imádkozó?
Mit tehet azért, hogy megkapja, amit kért, hogy megtalálja,
amit keres, és hogy megnyíljon az ajtó, amin zörget? Sokan
azt válaszolnák erre a kérdésre, hogy az élmény nem lehet
más, mint az imameghallgatás. Buzgón, hittel kell imádkozni
- mondják -, mert akkor hallgat ránk Isten. A sikeres ima titka
szerintük az, hogy megnyerjük a figyelmét. Nyert ügye van
annak, akinek ez sikerül. Ha így lenne, akkor az iskolák, a
gyárak és a kórházak helyén mindenütt templomok és imaházak állnának. Az ügyeinket imádkozással intéznénk, és Isten
minden áldása automatikus jóváhagyása lenne az ember kérésének, keresésének és zörgetésének.
Jézus szavára figyelve azonban mást tanulunk az imádkozásról. Azt, hogy az ima “kimondott hit” arról, hogy Jézus
Krisztusban velünk van az Isten. Mi Vele kérünk, keresünk és
zörgetünk. Valós szükségeinket ilyen közelrõl ismerve segít
rajtunk, éspedig, mint a gyermekein. Az imádkozó hívõ legelsõ élménye tehát az, hogy Isten szereti. A Jézust szeretõk
Isten szeretetét élvezik. Az Úr Jézus nevében elmondott
imádság sokkal több egy kegyes záradékkal mennynek célzott kívánságnál. Ima-életre nevel minket a Mester, hogy az
életünk egészével a mi szeretõ mennyei Atyánkon csüngjünk.
Jézus élete a tizenkettõvel akkor, és bennünk most, Isten
szeretetérõl szól. A szóban elmondott imák lényege is tehát
csak az Isten szeretetére való hagyatkozás lehet.
"Kérjetek, és
adatik nektek,
keressetek, és
találtok,
zörgessetek, és
megnyittatik
nektek."

A DJUNK

HÁLÁT AZ IMÁDKOZÁS LEHETÕSÉGÉÉRT ÉS AZ
IMAMEGHALLGATÁS ÍGÉRETÉÉRT !

IMÁDKOZZUNK...
•

testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Baráth házaspár, Tom Drion, Éltetõ Áron, Forrás Júlia,
Horváth István (Svédo.), Novák Sebestyén, Oláh Helen,
Weisz Péter (Toronto)

• országunk vezetõiért, katonáinkért,
a munkanélküliekért
• az utazókért

Erdõs Éva, Sramkó Károly, ifj. Szenohradszki János

