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

S • Dicsõítõ éneklés
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“Jézus zörget a szíveden”
• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_446)
Áldásod gazdag folyóit

szerdán - Törekvõk köre (18:00)
- Bibliaóra (19:00)
szombaton - Valentine-napi
ünnepi vacsora (17:00)
Jövõ vasárnap - febr. 18
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)
- Testvéri találkozó (14:30)
- Ökumenikus istentisztelet a
Hollywood-i Ref. Egyháznál (15:00)
Füle Lajos:

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

“Ha emberek
vagy angyalok
nyelvén szólok
is, szeretet
pedig nincs

• Imaközösség

Magasztaljuk Istent
a teremtett világ szépségéért,
és hirdessük velük együtt az Úr dicsõségét!

• Gyülekezeti ének (BGyÉ_168)
Isten élõ Lelke, jöjj
• Bizonyságtétel - Varga Károly
• Kórus - Mint szarvas a hûs forrásra
• Igeolvasás - Ef 5,21-33 3
• Kórus - Oly mérhetetlen
• Igehirdetés
A hívõ házaspár
• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_243)
Mily üdvös tudnom
• Áldás

Szeretetvendégség
Énekóra (13:30)
Testvéri találkozó (14:30)

EGYETLENEGY
Szétzüllik a vágyak csapatja,
ez erre, az amarra megy,
szívem mind-mind magára hagyja,
csak egy marad, egyetlenegy:
Egy lábnyomot követni végig,
célomhoz egyre közelébb,
egy ölelést szívemre zárni,
s megõrizni a melegét,
egy látomást kísérni végig
sötét, sivatag helyeken,
egy álomért küszködni égig,
míg valóság lesz odafenn.

Februári ünnepeltek:
Kürti András (2), Tóth Margareth (11),
Szin Rebeka (12), Mike Ilona (13),
ifj. Bánk Nándor (19), Lungui Gizike (22),
Bánk N & R (23), Sipos Irénke (23),
Szárnyasi Zsuzsi (23), Balla Zs & É (25)

bennem, olyanná lettem, mint a zengõ érc vagy pengõ
cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes
hitem van is... szeretet pedig nincs bennem:
semmi vagyok...”

2007. február 11
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

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

• Ma délután 14:30-tól Testvéri
találkozót tartunk, amin kérjük
gyülekezetünk tagjainak a
részvételét.
• Balla Zsigmond pénztáros testvér
elismervényt ad a múlt évi
adományokról azoknak, akik kérik.

A HÍVÕ HÁZASPÁR
Ef 5,21-33

‘Az egek hirdetik Isten dicsõségét, kezének
munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak
adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul’
(Zsolt 19,1-2)

A zsoltáríró hallotta és megértette a teremtettség
beszédét. Ámulattal adózott e ténynek, mert bár
nem emberi beszédet hallott, a teremtett világ
“üzenete” félrérthetetlenül a Teremtõ Isten
dicsõségérõl szólt.
A modern ember - bár jóval többet tud
már a világról - nem érti ezt az üzenetet. Az elmúlt
hetekben különösen is sokat hallunk a globális
felmelegedésrõl, életpusztító klíma-változásokról,
ember okozta természeti torzulásokról. Kiváncsi
voltam arra, hogy kevesek által beszélt magyar
nyelvünkön hány találatot hoz fel a Google keresõ
a világhálón a “globális felmelegedés” kifejezésre.
0.17 másodperc alatt 241 ezer elõfordulásra
bukkantam - csak magyarul (!). “Isten dicsõsége”?
Ugyanennyi idõ alatt 65 ezer hatszáz - jóval
kevesebb. Talán azért nem értjük a teremtettség
beszédét, mert a Teremtõ dicsõségére mi nem
vagyunk “vevõk”? Röpke kísérletem eredménye
ezt sugallja.
Hasznunkra lenne, ha jobban odafigyelnénk közvetlen környezetünk és a tág világ csodáira. Ha mernénk parányi picinynek látni magunkat,
akkor több hely maradna ebben a folyton táguló
világban Isten számára, Akinek a nagyságát olyan
természetes módon hirdeti a természet.
Magasztaljuk Istent a teremtett világ szépségéért,
és hirdessük velük együtt az Úr dicsõségét!

IMÁDKOZZUNK...
• a betegekért
Sherry Banas, a Baráth házaspár,
Dan László lp., Fer Richárd,
Kürti Suzanne, Dr. Pintér Zoltán lp.,
özv. Szenohradszki Jánosné, Dr. Viczián János lp.
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Herjeczki Ádám, a Straub házaspár,
Szerényi Márta

