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• Vasárnapi iskola (10:00-11 0:45)
• Köszöntés, hirdetések (11:15)
• Dicsõítõ énekek, buzdítás
Efézus 5:2; 1Kor 14,15-11 7
- Ez az a nap (EHH_179:1-2)
- Testvéreim, jertek! (EHH_707)
- Áldjad, lelkem, áldjad, életem (EHH_92)
Felolvasás - Novák Györgyi
Hálaének - nõi kar
Zsolt 56,9-11 4
Köszönöm néked, Istenem - Püsök Ági és Szin Anna
- Emlékezz vissza az útra (BGYÉ_296:1-2)
- Hálát adva áldja Istent (BGYÉ_51)
Uram, folytasd bennem a jó munkát! - Mike József
Róma 6,17ff - Hálaadó imádságok
- Jézusom, éltedet értem adtad (BGyÉ_376:1-2)
- Megváltva! (BGYÉ_254)
Jel 7,9-111
- Szívbõl köszönöm, Uram (BGyÉ_154)
- Szívemnek mélyén (BGYÉ_141)
- Majd, ha Jézus vére érdemében (EHH_457)

• Ima
Kórus: Mindenható
Szavalat - Héthalmi Terike
A versenypálya - Mike József
Igeolvasás - Lukács 7:36-88:3
Kórus: Fel, hálaének zengjen!
Igehirdetés - Mike József lp. (Brassó)
RENDKÍVÜLI,
ÉS MINDENNAPI
HÁLAADÁS

Zengjen hálaének (BGyÉ_267)
Áldás

Szeretet-vendégség
Énekóra
Nõi - / Férfi kör (14:30)

Következõ alkalmaink...
szerda - Törekvõk köre (18:00)
Bibliaóra (19:00)
szombat - Youth Meeting (19:00)
Advent 1.vasárnapja (dec. 2)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet, úrvacsora (11:00)
- Szeretet-vendégség
- Énekóra

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

Szeretettel köszöntjük Dr. Oláh Sándor és Ilonka
testvéreket, Texasból! Lányuk és unokáik társaságában
a kaliforniai rokonságot látogatták meg ezen a héten. A
Varga házaspár Kolorádóból küldi köszöntését.
Mike Sámuel lp. testvér ma a clevelandi
gyülekezetben szolgál, majd a héten hazautazik. Mike
József lp. testvér kedden repül Clevelandbe. Köszönjük
mindkettõjüknek a gyülekezetünkben végzett szolgálatot.
Köszönjük a Veszpeller házaspárnak, hogy idén is
szépen megterített asztallal emlékeztetnek bennünket a
gondviselésre. Hálát adunk a 2007-es évben megtapasztalt áldásokért, és Istenbe vetett reménységgel nézünk
elõre.
A mai gyûjtést egy Sierra Leone-i imaház építésére
küldjük, ahol Füredi Kamilla nõtestvér, szövetségünk
missziónáriusa szolgál.
Pénteken szép számban kirándultunk San Diegoba, a
gyönyörû Balboa Parkba, ahol a Holt tengeri tekercsekbõl 13 kiállítási példánnyal ismerkedtünk meg.
Köszönjük Balla Zsigmond testvérnek a szervezést.
A faliújságra tûztük a Molnár házaspár meghívóját
egy dec. 8-i (szombat) Karácsonyi Koncertre, majd vacsorára. Részvételi szándékunkat a faliújságon található
íven jelezzük - december 2-ig!
December 15-én (délután 5-re) ünnepi vacsorára hívja
a testvériséget a Nõi Kör. Akik jönnek és vendéget is
szeretnének hozni, kérjük hogy a bejárati ajtónál található listára iratkozzanak föl - december 9.-e elõtt.

Novemberi ünnepeltek
Veszpeller László & Ilona (8), Kövesdi Imre (10),
Kerékgyártó Zoltán (13), Szárnyasi László & Eszter (15),
Tagai István (17), Sipos József & Irénke (18),
Sipos Roland (22), Halász Emilia (23), Halász Lilian (27)

”Erõsödjetek meg a hit által, amint
tanultátok, és hálaadásotok legyen
egyre bõségesebb”
(Kol 2,7)

2007. november 25
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

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

ÁLDJAD, LELKEM, ÁLDJAD, ÉLETEM

Amint az
idézett igevers is
példázza, a
Biblia
tanítása szerint, ahol hiányzik
a hálaadás, ott gyenge a hit is.
A hálás életvitel és az istenfélelem között nem csak azért
ilyen szoros kapcsolat, mert a
hit Isten iránti függõségre,
(Kol 2,7)
vagyis bizalomra nevel, de
azért is, mert amikor a
hálaadásban megrestülünk, olyankor az élet örömeire vagy
gondjaira koncentrálva, elveszítjük a helyes perspektívát is.
A hívõ ember hite és hálája együtt nõ; de egyszerre meg is
gyengülhet mindkettõ. Ezért találunk olyan sok felhívást a
hálaadásra már az ószövetségi Szentírásban.
Hinni és hálát adni összetartozó dolgok azért is, mert
egyiket sem lehet céltalanul tenni. Valakiben, vagy
valamiben hisz az ember, és a háláját is mindig valaki elõtt
kell lerónia. Pál apostol azt tanítja, hogy a Krisztusban
”meggyökerezve” erõsödhet meg a hitünk, és benne lesz
egyre bõségesebb a hálánk is. Mindkettõ az Úr Jézus
Krisztussal való kapcsolatunk függvénye.
Christopher Hitchens, a hirhedtté vált ateista író (legújabb könyvének a címe: God Is Not Great), többek között
azzal vádolja a kereszténységet, hogy az erkölcsi elvárások
kényszerével meggátolja az ember fejlõdését. A valóság az,
hogy a történelem során nem sok jelét adtuk a morális
javulásnak magunktól, fõleg nem, amikor Istentõl
függetleníti magát az ember. A vád azért is alaptalan, mert
például a hitrõl és a hálaadásról nem csak annyit mond a
Biblia, hogy tennünk kell, mert azzal tartozunk Istennek. A
hit és a hála nem élnének meg olyan vákumban! ”Hála
legyen az Istennek az õ kibeszélhetetlen ajándékáért! - írja
Pál apostol - Krisztusért, Aki által és Akiben élve él és
erõsödik a hitünk és a hálánk.
Mi így tanultuk: ”Az õ isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal,
hogy megismertük õt, aki saját dicsõségével és erejével
hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az
ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sõt a legnagyobbak;
hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek és
megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság
okoz a világban...” (2Pét1,3-4).

”Erõsödjetek
meg a hit által,
amint tanultátok,
és hálaadásotok
legyen egyre
bõségesebb”

IMÁDKOZZUNK...
testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Deák Éva, Halász Mihály
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Balla Zsigmond, Dobos Sándor, Elõd László,
Lungui Sándor, Mike Sámuel és József, Novák
István és Erzsébet, az Oláh házaspár, Sylvia és a
gyerekek, ifj. Szenohraszki János
•

