
Amerikai  Magyar
Baptista  Gyülekezet

Alhambra

2007.  január  7

• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)

• Ének-tanulás (BGyÉ_535)
Áldjuk Istent az új évért

• Köszöntések, hirdetések

• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_155)

Zengd Jézus nevét

• Imaközösség
Imádkozzunk a körülöttünk élõ

szenvedélybetegekért!

• Gyülekezeti ének (BGyÉ_154)
Szívbõl köszönöm, Uram

• Kórus - Testvérek, menjünk bátran
• Igeolvasás - Máté  25,14-330
• Kórus - Jézus, Uram, ki úgy szeret engem
• Igehirdetés 

MENNYIT BÍZ  RÁNK EZUTÁN?

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_434)
Bárányok vére folyt

•  ÚRVACSORA
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_436)

Adj kezet, testvér
• Áldás 

Szeretetvendégség

2212-118  S.  Fremont  Ave.
Alhambra,  CA  91803

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://www.zsoltaros.com
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•  Cser László és Mária testvérek családjába
újszülött érkezett (méghozzá Szenteste!).
Bently Lexas a neve. Gratulálunk a boldog
nagyszülõknek.

•  Hamarosan megérkezik 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 hon-
lapján olvashatják a napi igékhez írt buzdítást
- ezen a héten Kiss Tibor Péter lp. tollából. A
weblap címe: www.baptist.hu (a jobb oldalon
levõ menübõl a “napi áhítat” rovatot kell
kinyitni).

•  Ma délután (14:30-tól) az Arany János
Irodalmi Kör, a Corvina Kultúr Kör, a
Cserkész Barátok Köre és a Szabadságharcos
Szövetség vezetésével, kulturális
munkásságát méltatva búcsúzik a Los
Angeles-i magyarság Czövek Istvántól, a
szeretett és nagyrabecsült mûvésztõl. Az
énekóra elmarad, hogy közülünk is minél
többen elmehessenek a San Fernando Völgyi
Református Egyházhoz. 

•  A 2007. évi Ökumenikus Imahét programját
elõljáróságunk január 14.-i gyûlése után
ismertetjük a testvériséggel.

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)  

KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......

s z e r d á n -   Törekvõk köre (18:00)
-  Bibliaóra (19:00)

szombaton -  Ifjúsági kör (19:00)
J ö v õ   v a s á r n a p

- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)
- Elõljárósági megbeszélés (14:30)

“Jól van, jó és hû szolgám, a
kevésen hû voltál, sokat bízok

rád ezután”



MENNYITMENNYIT BÍZBÍZ
RÁNKRÁNK EZUTÁN?EZUTÁN?

(Máté 25,14-30)

•    a  betegekért
Baráth Erzsébet és Antal, a Cser házaspár, 
özv. Szenohradszki Jánosné

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

Balla Zsigmond, ifj. Bánk Nándor, Dobos Ildikó, 
Pap Ica 

IMÁDKOZZUNK...

“Hozzád kiáltok, Uram, siess segítségemre,
figyelj szavamra, ha kiáltok hozzád!

Jusson eléd imádságom, mint illatáldozat,
imára emelt kezem, mint esti áldozat!”

(Zsolt 141,1-2)

Két fiatalemberrel beszélgettem a héten,
akik - saját bevallásuk szerint - részegen kezdték
az évet. Fejfájással mentek munkába, és szé-
gyenkezve mondta mind a kettõ: pedig tavaly meg-
fogadtam, hogy abbahagyom az ivást. Sok más
‘szenvedélybetegség’ van, de talán az alkoholiz-
musra gondolunk leggyakrabban ezt a kifejezést
hallva.

Illatáldozatról, imára emelt kézrõl, és esti
áldozatról olvastunk a két zsoltárversben. Ezek a
szókapcsolatok olyan cselekedeteket jeleznek,
amikor Isten kedvére kíván tenni valamit a hívõ -
akár áldozatot hozva is. A szenvedélybeteg is rabja
az örömszerzésnek, de csak a magáét keresi és
közben áldozattá válik, sõt még a környezetét is
azzá teszi. Az illat, az íz, koccintgatások, a jó
hangulat, csábító érzések mentén indul a vesztére -
újra és újra. Vannak olyan betegek is, akik a
magány elõl, vagy félelmeiktõl ijesztgetve
menekülnek ártó rabságokba. A józan, Istent félõ
hívõ élete nem attól más, hogy neki nincsenek
félelmei, vagy hogy elutasítja az örömöket, hanem
azért más, mert Isten jelenlétét, szentségét és
oltalmát keresve ünnepli és harcolja az életet.
Ahogy Pál apostol leggyakrabban önmagáról ír: a
Krisztus rabja.     

Imádkozzunk a körülöttünk élõ
szenvedélybetegekért!

...The process of sanctification is like restoring
an old house. When we first invite God to
move into our hearts, he can find an awful
mess. A ton of rot and rubble usually has to be
torn out before the new material can be
installed. Remember the parable about putting

new wine into
old wineskins
(Lk 5:36-39)?
Or our Lord’s
pointed accu-
sation to the
Pharisees
about being
white-washed
tombs (Mt
23:27-28)? Not
impressed by
their hypocriti-
cal show of
holiness,
Jesus clearly
saw the sin
hidden in their
hearts.

Holiness is
not merely the
restoration of
the divine
image on our

own - as if we were able to take that on as
some sort of do-it-yourself project. Rather, holi-
ness means daily surrendering to God, so that
through the grace of the Holy Spirit the divine
image may be restored by him. God restores
the image. Sanctification and holiness are his
gifts alone, but he will not give them to us
unless we are willing to receive them...

... Referring to the whole world as a
“saint-making machine,” Peter Kreeft writes
that our fundamental vocation in life is to be
saints...He points out that saints are not “far-
out freaks, weirdos, or exceptions. They are
the rule, the plumb line, the standard operating
model for human beings. If we are not saints,
we are the exceptions to the rule...”

What is a saint? A saint is first of all
one who knows he is a sinner. A saint knows
all the news, both the bad news of sin and the
good news of salvation. A saint is a true scien-
tist, a true philosopher: a saint knows the
Truth. A saint is a seer, one who sees what is
there. A saint is a realist. A saint is also an ide-
alist. A saint embraces heroic suffering out of
heroic love. A saint also embraces heroic joy.”

Saints are people who have allowed God to
restore his own image within them.

(Selections from pages 169-172)


