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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)

• Dicsõítõ éneklés
Békét ad Õ (EHH_14)

• Köszöntések, hirdetések

• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_196)

Jöjj Megváltódhoz

• Imaközösség
Vizsgáljuk meg,

hogy életünk mindig Isten követésérõl
tanúskodik-e!

• Gyülekezeti ének  (EHH_432)
Kõszirt a pusztán

• Szavalat - Novák Györgyi
• Kórus - A békehírnök....
• Igeolvasás 
• Kórus - Oly csüggedõ a lélek...
• Igehirdetés - Nagy  Mihály  lp.

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_297)
Jézus, lelkem Megváltója

• Áldás 

Szeretetvendégség

Énekóra (13:30)

Nõi - / Férfi kör (14:30)

2212-118  S.  Fremont  Ave.
Alhambra,  CA  91803

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://www.zsoltaros.com
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•  Szeretettel köszönjük gyülekezetünkben
Nagy Mihály lelkipásztor testvért és kedves
feleségét Magyarországról, akik itt élõ gyer-
mekeiket jöttek meglátogatni.

•  Imádkozzunk gyászoló testvéreinkért!
Tegnap temették el Nagyváradon a 63 éves
korában elhunyt Hoble Imre testvért, Lidia
testvérnõ legfiatalabb öccsét, Sipos József
testvér nagybátyját.

•  Péntek óta vetítik a filmszínházakban az
“Amazing Grace” címû filmet, ami William
Wilberforce, és az 1807-ben elhunyt John
Newton (énekszerzõ) munkásságáról szól. A
buletinunkban idézet olvasható a film alapjául
szolgáló könyvbõl.  

•  Balla Zsigmond pénztáros testvér elis-
mervényt ad a múlt évi adományokról azok-
nak, akik kérik.

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)  

KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......

szerdán    -    Törekvõk köre (18:00)
-    Bibliaóra (19:00)

szombaton -  Ifjúsági kör (19:00)
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- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet, úrvacsora (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)
- Elõljárósági gyûlés (14:30)

márc.  9 - Hector Olivera orgonahangverseny (19:00)
márc.  15-118 - Szövetségünk évközi gyûlése, a
Chicagoi Magyar Baptista Gyülekezet mega-
lakulásának 20. évfordulója



•    a  betegekért
Sherry Banas, a Baráth házaspár,
Dan László lp., Fer Richárd,
Kürti Suzanne, Dr. Pintér Zoltán lp.,
özv. Szenohradszki Jánosné, Dr. Viczián János lp.

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

a Balla család

IMÁDKOZZUNK...

“Aki azt mondja, hogy
õbenne van,

annak magának is úgy kell
élnie, ahogy õ élt’

(1Ján 2,6)

Még az én 1972-es kiadású Értelmezõ Kéziszótáram
is melléknévnek tartja elsõsorban a “keresztyén”
szót. Ennyi elég is, hiszen a jelzõ értelmét mi a
Szentírás tanításából, és hitelõdeink életpéldájából
merítjük. Az keresztyén, aki a Krisztushoz tartozik,
és ezért “krisztusi” élete van. Azokra utal ez a jelzõ,
akik Jézus Krisztusban, mint Istenükben és
Megváltójukban hisznek, ismerik õt, a tanítását
készek követni, és a Szentlélek segítségével
Istennek tetszõ életet élnek.

János apostol egy olyan korban szolgált,
amikor sokan - még a gyülekezetben is - valamiféle
misztikus kapcsolatra, ezoterikus ismeretekre utal-
tak Jézussal kapcsolatban. Jézus agg tanítványát
nem tudták félrevezetni kegyeskedõ meséikkel, mert
János ismerte Jézust. Õ tudta, hogy aki a
Megváltóval találkozott, Tõle új életet nyert, annak
a magatartása is megváltozik. Új, lelki élményei (az,
hogy “õbenne van”) a magatartásán tükrözõdnek.
Abból látszik, hogy krisztusi, ahogy az embertársai-
hoz viszonyul, ahogy a kísértésekkel harcol; látszik
a szolgálatkészségén, a céljaiban és az életvitelén.
Ha valóban Krisztus követõi vagyunk, akkor az Õ
példáját követve kell élnünk.

Vizsgáljuk  meg,  hogy  életünk  mindig  Isten
követésérõl  tanúskodik-ee!

...In May, Wilberforce traveled to Bath and
remained until July, when his old friend, The
Quaker Joseph John Gurney, visited hi. “I
was introduced to an apartment upstairs, “
wrote Gurney, “whehere I found the veteran
Christian reclining on a sofa, and his coun-
tenance bespeaking increased age... I freely
spoke to him of the good and glorious things
which, as I believed, assuredly awaited him
in the kingdom of rest and peace. The illu-

minated expression of
his furrowed counte-
nance, with his clasped
and uplifted hands,
were indicative of pro-
found devotion and
holy joy. “With regard to
myself,” he said, “I
have nothing whatso-
ever to urge, but the
poor publican’s plea,
‘God be merciful to me
a sinner.’”

Wilberforce, who might have crowed with
pride over his accomplishments, was very
obviously humble about anything he might
have done, and genuinely and keenly aware
of how much he had failed.

But others aren’t obliged to be so
modest about him. In the estimation of Sir
Reginald Coupland, who was Beit Professor
of Colonial History at Oxford, “more than any
man, he had founded in the conscience of
the British people the tradition of humanity
and of responsibility towards the weak and
backward... whose fate lay in their hands.
And that tradition has never died.” As well
versed as we are today in the manifold fail-
ings of colonial rule, the comparison to
things before Wilberforce gives us another
picture. Before Wilberforce, a world power
like Great Britain could do what it liked with
the people of Asia and Africa, and for two
centuries and more did, treating human
beings as they treated dumb beasts or
insensate resources like timber, hemp, and
ore; but after Wilberforce, all that changed.
What “Wilberforce and his friends
achieved...” Coupland tells us, “was nothing
less, indeed, than a moral revolution.”


