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Következõ alkalmaink...
•

Vasárnapi iskola (10:00)

szerdán - Törekvõk köre (18:00)
- Bibliaóra (19:00)
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Dicsõítõ éneklés (EHH_220)
“Fenn a mennyben...”

szombaton - Youth Meeting (19:00)
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Köszöntések, hirdetések
"Szent az Isten, szent, szent"
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_287)
“Atyám a mennyekben"
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Kórus - "Én lelkem, zengj szép zsoltárt!"
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Imaközösség
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Gyülekezeti ének (BGyÉ_259:3,4)
“Jézus írta fel a mennyben...”
Kórus - "Az Úr az én jó pásztorom"
Igeolvasás - Róma 10,9-11 3
Énekszolgálat - Molnár Evangeline
Igehirdetés
Aki hisz õbenne, nem
szégyenül meg
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Magasztaljuk Istent
igazságosságáért!

•
•

Gyülekezeti ének (BGyÉ_380)
“Végig megálld a nagy tusát”
Áldás
Szeretetvendégség
Énekóra (13:30)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

vasárnap - ápr. 29
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)
- Nõi - / Férfi kör (14:30)

• Forrás Júlia nõtestvér új címe:
c/o Alhambra Convalescent Hospital
415 S Garfield Ave, Alhambra
(626)282-3151
• Jövõ vasárnap délután a Nõi - és a
Férfikör gyûlést tart (14:30-tól).
• Köszönjük Dobos István testvérnek
az imaház tetõzetén végzett munkát.
• Május elsõ szombatján (máj. 5)
munkanapot tartunk.
• Anyáknapját május 2. vasárnapján
ünnepeljük.
• Május 25-tõl 27-ig ifjúsági találkozót
rendezünk, melyre szövetségünk
gyülekezeteibõl érkeznek szép számban
fiatalok. Kérjük mindazok jelentkezését,
akik ezen a hétvégén szívesen fogadnak
majd vendégeket.

“Jöjj! Aki csak hallja,
az is mondja: Jöjj!
Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja,
vegye az élet vizét ingyen!”

2007. április 22
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803

Áprilisi ünnepeltek:
Õri I & I (2), Molnár Mária (3),
David Crockatt (4), Molnár Andor (5),
Gera Elisabeth (6), Mácsai Ica (10),
Balla Éva (15), Elõd László (16),
Kulcsár Õri Ibolya (17), Kolek Éva (20),
Jarmai Péter (23), Herjeczki Dávid (25),
Kövesdi I & P (30)

Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

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

(From the chapter “Is God the Source of My Suffering?”)
...Evil is more than an exterior reality that engenders universal sufering, it is an internal reality from which we
run.
I recall talking to a very successful and very wealthy
businessman who throughout the conversation repeatedly raised the question, “But what about all the evil in this
world?” Finally, the friend sitting next to me said to him,
“I hear you constantly expressing a desire to see a solution to the problem of evil around you. Are you as troubled by the problem of evil within you?” In the pin-drop
silence that followed, the man’s face showed his duplicity.
The longer I have encountered this question about evil,
the more convinced I am of
the disingenuosness of many
a questioner. During a forum
that I took part in on the subject of evil and suffering, an
atheist asked me, “If you
found out that God did not
exist after all, what would you
immediately do that you are
not doing now out of fear of
Him?”
That, alone, tells you the
mind-set. There is a kind of
antinomianism - an antilaw state of mind. “If God would
get off my back, I could do many more things.” One may as
well ask, “If there were no policemen to look out for, what
kind of speed would you drive?” or, “If there were no criminal justice systems, what kind of crimes would you commit?” or, “If nobody would ever find out, what wickedness
would you engage in?” In short, it is a failure to see that
the unguarded heart actually makes a prison for everyone - a prison where there are no rules.
Evil is to life what contradiction is to reason. If an argument is contradictory, reasoning breaks down. If life is
consumed by evil, life breaks down. The problem of evil
begins with me. One of the shortest letters written to an
editor was by G. K. Chesterton. It read, “Dear Sir: In
response to your aricle, ‘What’s wrong with the world’ - I
am. Yours truly, G. K. Chesterton.”

“Bizony, az Úr nevét hirdetem,
magasztaljátok Istenünket!
Kõszikla õ,
cselekvése tökéletes,
minden útja igazságos.
Hû az Isten, nem hitszegõ,
igaz és egyenes õ."
(5Mózes 32,3-4)

Az agg Mózes búcsúbeszédének jelentõs része költemény formájában
maradt ránk. Ennek két oka lehet. Vagy az õ gondolataiban formálódott azzá Istenrõl a sok megtapasztalás, és így, énekelve mondta el Mózes ezeket
a népnek, vagy az utódok szívén érlelõdött énekes
hitvallássá vezetõjüknek ez a lelki hagyatéka.
Akárhogy is szépült énekké a beszéd, Istenrõl
igazabbat aligha gondolhat és mondhat ember.
Az idézett szakasz elsõ mondata máris szédítõ
magaslatokba ragadja a lelket. Nem kendõzi a
szándékát: Istenrõl való beszédének az a célja, hogy
hódolatunkat tegyük elõtte. Nem vitára hív, nem
bizonygat és nem érvel Isten léte felõl. A
hódolatára szólít bennünket.
Méltó a magasztalásra, mert kõszikla õ. Messzirõl
is látható tulajdonságaira utal legelõször. A jelenléte, a nagysága és az idõfölöttisége nyílvánvaló.
Aki jobban figyel, az Isten jelenlétében észreveszi a
munkáját is. Tetteiben is hibátlan az Úr. Isten
igazságossága az õ ‘legemberibb’ tulajdonsága.
Nem mintha ránk jellemzõ volna az igazságosság,
hanem mert a világunkba lépõ Istennek ezen a tulajdonságán akad meg leginkább a szemünk. Hogy is
mondta Pál apostol? ‘Akiket elhívott, azokat meg is
igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is
dicsõítette. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten
velünk, kicsoda ellenünk? Aki az õ tulajdon Fiának
nem kedvezett, hanem õt mindnyájunkért odaadta,
mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent
minékünk?’ Megváltót ígért nekünk, aki megigazít
bennünket. Jézus Krisztusban, aki az Igazság,
igazíttattunk meg mi is.
Magasztaljuk Istent igazságosságáért!

IMÁDKOZZUNK...
• a betegekért
Sherry Banas, a Baráth házaspár, Paraszkay Suzie,
Túrmezei Éva
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Dimény Eszter, Szenohradszki János és Emese

