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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)
• Ének-tanulás (BGyÉ_560)
A mennybe’ fenn
• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_241)
Szavadra, ó, Uram
• Szavalat - Kerekes Lajos
• Kórus - Fel, hálaének zengjen!
• Imaközösség

Könyörögjünk a keresztyénség nagy családjáért, hogy Urunk gyõzelmét érthetõ módon
hirdessük!

• Gyülekezeti ének (BGyÉ_263)
Égi Atyám, hozzád
• Szavalat - Erdõ Zoltánné
• Kórus - Jézus hív
• Igeolvasás - Zsolt 17
• Igehirdetés
MA IMÁD - EGY NAGY LÉPÉS A
JÖVÕBE
• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_486)
Minden szív, minden nép
• Áldás

Szeretetvendégség
Énekóra (13:30)

Következõ alkalmaink...
keddtõl szerdáig - Imaheti alkalmak (19:00)
szombaton
- Ifjúsági kör (19:00)
Jövõ vasárnap
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)
- Nõi - / Férfi kör (14:30)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

• A 2007. évi Ökumenikus imahét közösségi
alkalmait ezen a héten tartjuk meg - az
imaházban, keddtõl péntekig, este 7 órától.
Akik nem tudnak eljönni, az imahét
programjáról készített másolatokat az elõtérben, az asztalon találják.
• Sajnos, még mindig nem érkezett meg
Magyarországról a 2007. évi Áhítat. 20
példányt rendeltünk, és elõreláthatólag $10
körül lesz az ára (a postai költség
ismeretében pontosítjuk). Akik szeretnének
vásárolni, kérjük, beszéljenek Jánvári Gábor
testvérrel, és iratkozzanak fel a bejárati asztalon található rendelõ lapon.
Akiknek internet hozzéférhetõségük
van, a Magyarországi Baptista Egyház honlapján olvashatják a napi igékhez írt buzdítást
- ezen a héten Kotmájer János tv. tollából. A
weblap címe: www.baptist.hu (a jobb oldalon
levõ menübõl a “napi áhítat” rovatot kell
kinyitni). Az elolvasásra kijelölt igeszakaszok
és a buzdítások címe programfüzetünkben is
megtalálható.
• Balla Zsigmond pénztáros testvér elismervényt ad a múlt évi adományokról azoknak, akik kérik.

Januári ünnepeltek:
ifj. Szin György (3), Balla Dávid (4),
Pap Ilona (12), Kolek Péter (13)
Kádár Péter (15), Tagai Erika (18),
ifj. Kádár Zoltán (19),
Szin Rebeka (27), Kerekes L & T (28),
Novák Ilona (28), Oláh Ilona (31)

“Õrízz e
ngem, m
fényét,
int a
rejts el
szárnya szemed
id árnyé
(Zsolt
kába”
17,8)

2007. január 21
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

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

From the Chapter on “What Makes Some Things Wrong?”

MAI I M Á D - E G Y N A G Y
LÉPÉS A JÖVÕBE
(Zsolt 17)

Just as the world would be unlivable if we could
not count on the reliability of the law of gravity and other
laws of chemistry and physics, the world of our social
relationships would be unlivable if we could not accept
certain standards of behavior as being right and necessary
even when we do not feel like living up to them. It is hard
enough to do what is right. How much
harder would it be if we first had to
figure out what was right, and then
summon the moral energy to do it? As
Robert Bellah and his colleagues write
in Habits of the Heart, “It is the moral
context of relationships that allows
marriages, families and communities to
persist with some certainty that there
are agreed-upon standards of right and
wrong that we can count on and that
are not subject to incessant renegotiation.”
A character in Dostoevsky’s
The Brothers Karamazov says, “If
there is no God, everything is permitted.” I think he means more than simply “If there is no one
to hold me accountable and punish me, I can do whatever
I want.” I suspect he means “Without God, what makes
something I do wrong? It may be illegal. It may be distasteful to you. It may hurt people who don’t deserve to be
hurt. But if I feel good doing it, what makes it wrong?”...
...There are absolute standards of good and evil built into
the human soul. I describe them as “God-given”,” though I
cannot understand the process by which God communicated them to us...

NAPI ÁHÍTAT
Reggeli igék
H - Öljétek meg tagjaitokban, ami földi! - Kolossé 3,5-11
K - A felöltözött új ember- Kolossé 3,12-17
Sz - Keresztyén házirend - Kolossé 3,18-21
Cs - Az alárendeltek és feljebbvalók viszonya - Kol 3,22-4,1
P - Buzdítás az imádkozásra és a bölcs magatartásra - Kol 4,2-6
Sz - A kolosséi gyülekezet köszöntése - Kolossé 4,7-18
Esti igék
H - Az elsõ és utolsó: az egyedül valóságos Isten - Ézs 44,6-10.21-23
K - Bátorítás az üldözötteknek - 2Thesszalonika 1,6-10
Sz - Buzdítás a vallástételre - Lukács 12,4-9
Cs - A "tíznapos" próbatétel - Dániel 1,1-15
P - Mindenben alkalmas versenyzõ a küzdõtéren - 1Kor 9,24-27
Sz - Az engedetlen nép szeme és füle - Ezékiel 12,1-6

‘A trónuson ülõ ezt mondta:
Íme, újjáteremtek mindent.’
(Jel 21,5)

Az Ökumenikus imahét programjában vasárnapra
kijelölt igék egyikét idéztünk. A Biblia utolsó
könyve - az elsõhöz hasonlóan - Isten Szavának a
teremtõ erejérõl tesz tanúságot. A világot szavával
elõállító Isten az idõk végén is szól majd. Bibliánk
elején olvassuk, hogy a föld “kietlen és puszta
volt“, amikor az Ige betört e világba, hogy életet
teremtsen. Jézus Krisztusban testet is öltve hívta
szabad életre a bûn uralma alá rekedt emberiséget
Isten - olvassuk késõbb, az evangéliumokban. Az
idõk végén, a teremtés mûvének megkoronázására
csendül majd fel az Ige, és újjáteremt mindent.
Nincsen élet Ige nélkül. Az élet kibontakoztatása is az Ige mûve. Ahol már elromlott
minden, erõtlenné lettek a még élõk is, és az élet
rendjét mindenféle összevisszaságokba ûzte a szétdobáló “Diabolosz”, Sátán, ott csak az Ige tud
segíteni. Milyen nagy hibát követünk el magunk
ellen, amikor Isten Szavának nem adunk helyet,
hogy rendet teremtsen bennünk és közöttünk annak a Szónak, ami erõs a Mindenség
újjáteremtésére is?!
Ne álljunk ellene az Igének, hanem kérjük Istent, hogy szóljon hozzánk, mert élni
akarunk! Könyörögjünk a keresztyénség nagy
családjáért, hogy Isten Szavának engedelmeskedõ
nép legyünk, akik az Élet Urának gyõzelmét
érthetõ módon hirdetjük meg. Imádkozzunk a városunkban élõ magyar keresztyén egyházakért,
lelkipásztoraikért, testvéreinkért!

IMÁDKOZZUNK...
• a betegekért
Sherry Banas, Baráth Erzsébet és Antal,
Cser Mária, Kerekes Terike, Kürti Suzanne,
Novák Ilona, özv. Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Herjeczki Ádám, Kulcsár Jánosné

