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Következõ alkalmaink...
• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)

S • Dicsõítõ éneklés
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A szívemet átadom (BGyÉ_230)
• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_368)
Szeretlek, Jézusom
• Szavalat - Novák Ilona
• Kórus - Üdvkirályunk katonái
• Imaközösség
Dicsérjük Istent azért, mert nem szûnik meg
munkálkodni!

• Gyülekezeti ének (BGyÉ_270)
Az Úr irgalma végtelen
• Igeolvasás - Kolossé 3,1-4
• Kórus - Az Úr az én õrizõm
• Igehirdetés - Dr. Szenohradszki János
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KRISZTUS
A MI ÉLETÜNK

E • Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_193:1,4-5)
Nincs helyed Jézus számára?

L • Áldás
E
T

Szeretetvendégség
Énekóra (13:30)

szerdán - Törekvõk köre (18:00)
- Bibliaóra (19:00)
szombaton - Ifjúsági kör (19:00)
Jövõ vasárnap - márc 25
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)
- Nõi - / Férfi kör (14:30)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

• Herjeczki Dávid testvér a múlt vasárnap
eljegyezte Ann York testvérnõt. Gratulálunk a
jegyeseknek, a Herjeczki és a York családnak.
• Múlt vasárnap gyülekezetünk nevében is
koszorút helyeztünk el a Kossuth szobornál,
az Exposition Parkban.
• Balla Zsigmond pénztáros testvér elismervényt ad a múlt évi adományokról azoknak, akik kérik.
• Ezen a hétvégén, Chicagoban tartjuk
szövetségünk évközi gyûlését. Balla
Zsigmond és Novák István testvérek képviselik gyülekezetünket a Misszió - és
Jótékonysági Bizottságban. Ifj. Szenohradszki
János és Novák József testvérek is részt
vesznek a chicagoi gyülekezet megalakulása
20. évfordulója alkalmából rendezett ünnepélyen. A vasárnap délutáni istentiszteleten a
gyülekezet diakónussá avatja Szabó István
testvért.

Márciusi ünnepeltek:
Debbie Crockatt (4), Szin Gy & R (6),
Baráth Antal (7), Sándor Zsuzsa (7),
Halász László (8), Novák István (8),
Szárnyasi László (9), Püsök Ágnes (11),
Bak Mária (16), Kádár Katalin (16),
Novák I & E (16), Bánk György (21),
Halász Jutka (26)

Petõfi-kopjafa a bánffyhunyadi
református templom elõtt

2007. március 18
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

(626) 289-77746
http://www.zsoltaros.com

KRISZTUS
A MI ÉLETÜNK
Kolossé 3,1 - 4

“(T)oday’s culture not only is post-Christian
but also is rapidly becoming postmodernist,
which means it is resistant not only to Christian
truth claims, but to any truth claims.
Postomodernism rejects any notion of a universal, overarching truth and reduces all ideas to
social constructions shaped by class, gender,
and ethnicity...The philosophy of existentialism,
a precursor of postomodernism, swept the
campuses, proclaiming that life is absurd,
meaningless, and that the individual self must
create his own meaning by his own choices.
Choice was elevated to
the ultimate value, the
only
justification
for
action. America became
what one theologian aptly
describes as the “imperial
republic
of
the
autonomous Self.”
It was a small step from
existentialism to postmodernism, in which
even the self is dissolved
into the interplay of the
forces of race, class, and
gender. Multiculturalism
is not about appreciating
folk cultures; it’s about the
dissolution of the individual into the tribal group.
In postmodernism, there is no objective, universal truth; there is only the perspective of the
group, wheever the group may be: AfricanAmericans, women, gays, Hispanics, and the
list goes on. In postmodernism, all viewpoints,
all lifestyles, all beliefs and behaviors are
regarded as equally valid. Institutions of higher
learning have embraced this philosphy so
agressively that they have adopted campus
codes enforcing political correctness. Tolerance
has bacome so important that no exception is
tolerated.
But if all ideas are equally valid, as postmodernism insists, then no idea is really worth our
allegiance; nothing is worth living or dying for or even arguing about. And this climate of apathy can actually make it harder than ever to witness to the truth of Christianity. In the past,
Christians proclaiming their faith might expected to encounter a vigorous debate over the
rational grounds for belief, but today the same
message is likely to be met with bored indifference.
(from p. 23)

“Jézus így szólt hozzájuk:
Az én Atyám mind ez idáig
munkálkodik, én is munkálkodom.’
(Ján 5,17)

Ha figyelmesen elolvassuk az
elõzményeket, az Úr Jézus szavait
bevezetõ 4 szó különös színt kap. A
harmincnyolv éve beteg férfi meggyógyításakor elhangzó párbeszédben a szenvedõ ember Jézusnak adott válaszát vezette
be így János evangélista. Õ a keserûségét, csalódásait és
a reménytelenségét tárta Jézus elé: Nincs emberem,
hogy beemeljen a medencébe... Most, a csodás gyógyuláson felháborodott, és Jézust üldözõ zsidók hallanak hasonló, indulatoktól izzó szót - de Jézus ajkán.
Ahogyan a beteg nem tehetett mást, mint várt, és várt,
és várt... a víz mozdulására, aztán segítõ kezekre, amik
beemelnék a vízbe - és ez az állandósult várakozás lett
szinte az élete, Jézus sem tehet mást, mint hogy szolgáljon, segítsen, gyógyítson, munkálkodjék. Hiába várnak tõle mást, Õ nem tehet mást: az Atya és a Fiú
együtt munkálkodnak.
Jézus azért is jött közénk, hogy megismerhessük az
Atyát. Õ nem tétlenül trónol, hanem isteni hatalmát
gyakorolva munkálkodik a világban. Mi a munkája?
Ebbõl a történetbõl egyértelmû, hogy Isten az élet mentésén munkálkodik. Ott is dolgozik, ahol szinte úrrá lett
már a reménytelenség. Ezért az egy emberért is a
Betesdához küldte a Fiút. Jézus által munkálkodik Isten
a világban, aki minket is megkérdez: Akarsz-e meggyógyulni? Erõt közlõ szava minket is tettre hív; és a legelsõ munkánk az lesz, hogy eltakarítsuk reménytelen
életünk kellékeit, mint a meggyógyult beteg is az ágyát.
Dicsérjük Istent azért, mert nem szûnik meg
munkálkodni!

IMÁDKOZZUNK...
• a betegekért
Sherry Banas, a Baráth házaspár,
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Balla Zsigmond, Novák István és József,
ifj. Szenohradszki János, Szûcs Ági

