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Következõ alkalmaink...
• Vasárnapi iskola (10:00-11 0:45)
• Köszöntés, hirdetések (11:15)
• Dicsõítõ énekek, buzdítás
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- Áldjad lelkem (EHH_92)
Zsolt 8 - Szenohradszki Emese
- Tégy, Uram engem áldássá (EHH_715)

• - Szent az Isten, szent, szent
Ima
Gyülekezeti ének
- Szavadra, ó, Uram (BGyÉ_241)
Imaközösség
Adjunk hálát Istennek
az õt keresõk számára
elkészített áldásokért!

Gyülekezeti ének
- Lássék lelkemben (BGyÉ_165)
Szavalat - Szin Anna
Kórus: Íme, Isten Báránya
Szavalat - Mike Ilona
Kórus: Énértem szenvedett a Bárány
Igeolvasás - 1Sámuel 7
Igehirdetés

Két generációváltás tanulságai
Gyülekezeti ének, adakozás
- Drága kereszt a Golgotán (BGyÉ_205)
ÚRVACSORA
Gyülekezeti ének
Áldott legyen a frigy (BGyÉ_437)
Áldás
Szeretet-vendégség
Énekóra
Nõi - / Férfi kör

szerda - Bibliaóra (19:00)
p é n t e k - A To l l a s T i b o r C s e r k é s z c s a p a t
gyûlése (20:00)
szombat - Youth Meeting (19:00)
jövõ vasárnap (jan. 13)
- Vasárnapi iskola (10:00
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

Köszönjük a nõtestvérek szolgálatát óév este a vacsoránál, majd a feltakarításnál. Szép alkalmon
voltunk este - vidám, jó hangulatban. Éjfélkor
imádkozva zártuk az óévet, és léptünk az újba.
Elsején 11 órakor újévi istentiszteletet tartottunk.
Köszönjük ifj. Dobos Kálmán misszionárius testvér
igehirdetõi szolgálatát.
Január 10-én tartjuk az új év elsõ bibliaóráját.
Kövesdi Imre testvér a magyarországi baptista
misszió kezdetérõl a mai vasárnapi iskolán
megkezdett ismertetést folytatja, a Budapest,
Wesselényi utcai Baptista Gyülekezetrõl most megjelent könyv alapján.
Az énekóra után a Nõi - / és a Férfi kör gyûlést
tart. Testvéri találkozót január utolsó vasárnapján
tartunk. A beszámolók mellett választásokra is sor
kerül majd ezen a gyûlésen.
Az új, 2008-as ÁHÍTAT-ok megérkeztek. Az áruk
20 dollár (könyv ára + postai költség). Jánvári
Gábor testvérnél lehet megvásárolni az
elmélkedéseket is tartalmazó Bibliaolvasó vezérfonalat.

2008. január 6
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803

Januári ünnepeltek
Lelkipásztor:

Novák József
ifj. Szin György (3), Balla Dávid (4), Pap Ilona (12),
Dobos Z & J (18), Tagai Erika (18),
Szin Rebeca (27), Kerekes L & T (28),
Novák Ilona (28), Oláh Ilona (31)

Telefonszám:

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

Áldjad lelkem...

A 28. zsoltár
a "dicsõ király bevonulásáról" szól.
Az eljövendõ Messiást dicsõíti, akinek a méltóságát az is bizonyitja, hogy
felmehet az Úr hegyére, és
megállhat a szent helyen.
A Messiás-király, Jézus
Krisztus tisztasága azért
fontos nekünk, mert a mi
képviseltünkben megy "föl
az Úr hegyére".
Isten-közelbe csak Jézus
Krisztusban kerülhet az
(Zsolt 24,3-5)
ember. A mi kezünk gyakran
az ártás eszköze, a szívünk
(gondolkozásunk) zavaros, hibás az értékítéletünk és az
igazságot nem akarjuk, vagy nem tudjuk jól képviselni.
A zsoltárban megfogalmazott kérdésre az elsõ válasz
tehát az, hogy egyedül csak Jézus Krisztus állhat Isten
elé. A Biblia azonban azt is tanítja, hogy õ értünk jött,
és Megváltónk lett, hogy az õ érdemében, vele, mi is
megjelenhessünk az Atya színe elõtt.
A Krisztusban elrejtett élet mássága az Úrral kötött
életkapcsolat érlelõdõ gyümölcse. "Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik" - folytatja a zsoltáríró.
Vagyis, nem lehetünk olyan Krisztus-követõk, akik az õ
példáját az életszentségben nem akarják követni. A bûnállapot tudomásul vétele nem azt jelenti, hogy bele is
nyugszunk abba. Nem csak reménységünk az, hogy
"hasonlóvá leszünk õhozzá", de ez az életcélunk is.
Manapság sokan úgy gondolkodnak Isten jelenlétérõl és az õ közelségének a megtapasztalásáról, mintha
az egy élménydús "lelki kirándulás" lenne. Az ilyen
kegyeskedõ "kirucccanásokból" általában hiányzik az
istenfélelem. Olyan könnyen elfelejtjük, hogy a Fenséges Isten elõtt megjelenõk jóérzése nem lehet öncélú,
hanem mindig Krisztus méltatására nevel, mert "ki
mehetne föl az Úr hegyére" másként, mint Jézus Krisztusban?
Adjunk hálát azért, hogy az Úr Jézusban élve mögöttünk van már az az életmód, ami nem ismeri a szentséget. Kérjük és fogadjuk el ajándékait, hogy azok által
és az engedelmességben növekedve Isten közelségét
jobban megismerjük az új évben!

”Ki mehet föl az Úr
hegyére, és ki állhat meg
szent helyén?
Az ártatlan kezû, a tiszta
szivû, aki nem sóvárog
hiábavalóság után, és nem
esküszik hamisan.
Áldást nyer az Úrtól,
igazságot a szabaditó
Istentõl.
Ilyen az a nemzedék,
amely hozzá folyamodik,
akik Jákób Istenének
orcáját keresik.”

IMÁDKOZZUNK...
testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Balogh Mária, Deák Éva, Halász Mihály,
Lukács János lp., Dr. Szenohradszki János,
Tagai Alex, a Tóth házaspár
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Balla Zsigmond, a Dobos család több tagja,
Szûcs Ági
•

