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- Mily boldog nap (EHH_735)
Zsolt 84 - Novák Györgyi
- Uram, oly szép a templomod (BGyÉ_7)

- Óév esti program (21:00)
- Óévi istentisztelet (23:00)
kedd
- Újévi istentisztelet (11:00)
szombat - Youth Meeting (19:00)
jövõ vasárnap (jan. 6)
- Vasárnapi iskola (10:00
- Istentisztelet, úrvacsora (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)
- Elõljárósági megbeszélés (14:30)

Zsid 3,12-14 - Sallay Károly
- Ne rettegj, akármi sújt téged!

Szeretettel köszöntjük Dobos Kálmán és Erzsébet
testvért házasságkötésük 60. évfordulóján!

• Vasárnapi iskola (10:00-11 0:45)
• Köszöntés, hirdetések (11:15)
• Dicsõítõ énekek, buzdítás

• - Szent az Isten, szent, szent
Ima
Gyülekezeti ének
- Erõs vár a mi Istenünk (BGyÉ_401)
Imaközösség
Vizsgáljuk meg,
hogy mennyire figyeltünk
az Úrra az elmúlt évben!
Kórus: Hálaének zeng
Igeolvasás - Zsolt 46
Kórus: Az Úr az én jó pásztorom
Igehirdetés

Erõs vár a mi Istenünk
Gyülekezeti ének, adakozás
- Õrá bízom magamat (BGyÉ_301)
Áldás

E
T

Szeretet-vendégség
Énekóra
Nõi - / Férfi kör

Alhambra

A 2007-es év utolsó napján, holnap este 9 órától
leszünk együtt. Játékokkal, bibliai vetélkedõvel és
vacsorával búcsúztatjuk az óévet, majd istentiszteletet tartunk (11-kor). Január elsején, kedden
délelõtt 11-kor kezdõdik az újévi istentisztelet.
A szerda esti bibliaóra ezen a héten elmarad.
Január 10-én tartjuk az új év elsõ bibliaóráját.
Kövesdi Imre testvér a magyarországi baptista
misszió kezdetét ismerteti a Budapest, Wesselényi
utcai Baptista Gyülekezetrõl most megjelent könyv
alapján.
Jövõ vasárnap délután elõljárósági megbeszélés
lesz az irodában (du. 2:30-tól). Testvéri találkozót
január utolsó vasárnapján tartunk. A beszámolók
mellett választásokra is sor kerül majd ezen a
gyûlésen.
Az új, 2008-as ÁHÍTAT-ok már úton vannak.
$20.00 lesz az áruk (könyv ára + postai költség).
Jánvári Gábor testvérnél lehet elõjegyezni az
elmélkedéseket is tartalmazó Bibliaolvasó vezérfonalra.

Decemberi ünnepeltek

L

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

Baráth Erzsébet (1), Kövesdi Piroska (1), Pap Csaba (4),
Püsök Ferenc (5), Õri István (6), Sipos József (8),
Tóth Gábor (8), Kádár Zoltán (15),
Szenohradszki Emese (15), Miszti Vivian (16),
Szárnyasi Eszter (19), Halász Dániel (20),
Sallay K & J (20), Dobos K & E (23), Baráth A & E (23),
Varga Ilona (23), Deák Éva (30), Õri István, jr. (30)

Zsolt 9,10

2007. december 30
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

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

Mily boldog nap...

Miért is
viselkedtem
úgy? Magam
is meglepõdtem azon,
hogy ilyemi
kitelt tõlem... Szoktunk
megrémülni magunktól?
Ilyeneket gondol az ember
önmagán szégyenkezve.
Az életét egyikünk sem
(Zsolt 17,4-5)
burokban éli, bizony, hatással vannak ránk mások is. Egyszer úgy, hogy követjük a
példájukat, még olykor a rosszat is, máskor meg úgy,
hogy szinte kihúzzák belõlünk a rosszat, és olyankor
bizony terítékre kerül a bennünk is lévõ gonoszság.
Hányszor hallunk, tán még mondunk is ilyeneket: ”teljesen kikészülök ettõl az embertõl..., ki nem állhatom..., mindig felpiszkálja az idegeimet..., kinyílik az
ember zsebében a bicska tõle..., stb? Vermes Gézáról, a
Holt-tengeri tekercsek világszerte ismert tudós
kutatójáról jegyezték fel amikor néhány éve
Magyarországon járt és a televízióba hívták beszélgetésre, így mentegetõzött: ”Tudja, kicsit kihozott a
sodromból az az újságíró, aki tegnap interjút kért tõlem
a komáromi tekercsekrõl…”. Az az igazság, hogy
kényesek is vagyunk dolgokra, és ha akár butaságból,
akár csak elszólásból komáromit mond valaki a qumrámi helyett, még a higgadt tudóst is majd megüti tõle a
guta. Dávidot nem hozta ki a sodrából ellenségeinek a
gonosz vádja sem, mert megtanult ügyelni az indulataira: ”õrizkedtem az erõszakosok útjától” - írja a zsoltárban.
A Biblia gyakran hasonlítja ösvényhez a hívõ életútját.
”Keskeny út”-nak nevezte az Úr Jézus is, ami az életre
visz. Az ötödik versben, ezen az óvatos életvitelrõl festett képen, egy vigyázatos, a döntéseire ügyelõ, és a jó
irányba haladását folyamatosan ellenõrzõ hívõt látunk.
Vagyis, mintha ugyanazt az embert látnánk az emberi
kapcsolatokkal veszõdve, de itt, a keskeny úton is egyszerre. Ilyen az élet. Így kell magunkról is gondolkoznunk. Nem vonhatjuk ki magunkat mások hatása
alól, de éppen ezért sokkal jobban kell ügyelnünk
önmagunkra. A ”keskeny úton” Jézus Krisztus
nyomában haladunk, aki így beszélgetett az Atyával
rólunk: ”Nem azt kérem, hogy vedd ki õket a világból,
hanem hogy õrizd meg õket a gonosztól.”

"Bármit tettek az emberek,
én a te beszédedre figyelve
õrizkedtem az erõszakosok
útjától.
Lépteim ösvényeidhez
ragaszkodnak,
nem inognak meg
lépteim."

VIZSGÁLJUK MEG, HOGY MENNYIRE
FIGYELTÜNK AZ ÚRRA AZ ELMÚLT ÉVBEN!

IMÁDKOZZUNK...
testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Deák Éva, Halász Mihály, Tagai Alex
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Novák István, Emi, Eszter és Sámuel, Szûcs Ági
•

