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• Vasárnapi iskola (10:00)
• Dicsõítõ énekek (11:15)
- Áldjad lelkem (EHH_92)
- Szent az Úr, oly szent az Úr (EHH_665)
- We Worship and Adore You

• Köszöntés, hirdetések
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•

- Szent az Isten
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_24 )
- Jer, dicsérjük Õt
Imaközösség
Vizsgáljuk meg, hogy mennyire
meghatározója életünknek a
fösvénység, a pénz utáni
sóvárgás!
Gyülekezeti ének (BGyÉ_247:1-2 )
- Nem arany és nem ezüst
Igeolvasás, ima - Ézsaiás 40:27-31
Kórus
- Szolgálj az Úrnak! (Gerzsenyi L. /Rufer singen)
Igehirdetés - ifj. Dobos Kálmán

Miért érdemes várni az Úrra?

Következõ alkalmaink...
szombaton - Youth Meeting (19:00)
jövõ vasárnap (aug. 17)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szent István napi ökumenikus istentisztelet a római
katolikus templomban (15:00)

Elõljárósági megbeszélés

Alhambra

Köszöntjük ifj. Dobos Kálmán és Annamária
testvéreket, a TransWorld Radio munkatársait, akik
az Egyesült Államokban töltik a következõ néhány
hetet izraeli tanulmányútról hazalátogató gyermekeikkel és unokájukkal. A felnõttek vasárnapi
iskolai osztályában ismertetést hallottunk a
munkájukról, és Kálmán testvér hirdet igét az istentiszteleten is.
Köszönjük a testvérek szolgálatát, akik a múlt
vasárnapi BBQ-t elõkészítették, és az ebédnél
segítettek.
István, Emi és Sámuel éppen megérkeztek az oregoni Albanyba, amikor megszületett a Novák család
legifjabb tagja, László és Brittany 4. gyermeke,
Emma. Isten áldását kérjük az újszülöttre, szüleire és
családjára.
Gratulálunk Szin Dávidnak, aki a hétvégén
gradulált, és Novák Eszternek, aki ugyancsak a héten
befejezte a magisteri tanulmányait.
Hoble Lidia nõtestvérrel az otthonában úrvacsoráztunk múlt vasárnap este; szeretettel köszönti a
gyülekezetet.

Augusztusi ünnepeltek
Gyülekezeti ének, adakozás
- Csak Krisztus, senki már (BGyÉ_400)
Áldás

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

Lungui Sándor (1), Novák S & I (2), Bajusz Imre (4),
Molnár Evangeline (7), Sallay Károly (7), Szin Anna (8),
Jánvári Mercedes (12), Miszti S & R (13),
Kõhegyi T & B. McLean (14), Miszti Gergõ (14),
Banás Lajos (18), Dobos Zoltán (19), Sándor E & K (19),
Szárnyasi Enikõ (19), Szárnyasi Lester (19), Csótya Alex (21),
Novák Sebestyén (21), Sándor Katalin (23), Dobos Kálmán (24),
Szin Gy & A (28), Miszti Rózsika (30), Páth Terike (30)

2008. augusztus 10
2212-11 8 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

(626) 289-77 746
http://www.zsoltaros.com

Aleksandr Isaevich
Solzhenitsyn
(1918-2008)
Masterful Author,
Russian Patriot,
Orthodox Christian

TWILIGHT
I well remember the
very widespread custom, back in the South, of "twilighting." Carried over from before the Revolution,
it might have also been fortified by the meager, perilous years of the Civil War. Yet this practice had
come about much earlier. Was it born of the
months-long warmness of the Southern dusk?
Many became accustomed never to rush lighting
their lamps, yet, having completed their chores (or
tended to the livestock) before nightfall, they were
in no hurry to get to bed. Instead, they emerged
outside to sit on dirt ledges or benches, or just
lounged inside with the windows wide open—no
light to draw in bugs. One after another they would
sit softly down, as if lost in thought. And long
remained silent. If someone did speak, it was quietly, delicately, unobtrusively. Somehow, in those
exchanges, no one got fired up to argue, or to
reproach spitefully, or to quarrel. Faces could barely be made out, then not at all; and, lo, one began
to discern in them, and their voices, something
unfamiliar, something one failed to observe through
the prior course of years.
A feeling would take hold of everyone, of something impalpable and unseen that descended gently
from the dimming after-sunset sky, dissolved in the
air, streamed in through the windows: that profound
seriousness of life, its unfragmented meaning, that
goes ignored
in the bustle of
day. Our brush
with the enigma that we let
flit away.

SZENT AZ ÚR, OLY
SZENT AZ ÚR

Amikor a százhúsz éves aggastyán,
Mózes búcsúzott a néptõl, aminek
a vezetõje volt már 40 éve, akkor
idézte nekik az Úr ígéretét arról,
hogy velük tart, nem hagyja el õket,
és ezért nem kell ellenségeiktõl sem
félniük.
Joggal kérdezheti bárki, mi köze a
pénzhez való viszonyulásunknak
ahhoz a történelmi helyzethez,
amiben a választott népet látjuk, a
sivatagi vándorlás végéhez közeledve, Mózestõl búcsúzkodva?
Mózes Isten eszköze volt, aki az
(Zsid 13,5-6)
Úr szavát hûségesen tolmácsolta a
népnek. Tõle tudták, hogy õk a
szövetség népe. Mózes által kapták a Törvényt, és õ tanította
meg arra is a zsidóságot, hogy miképpen kell azt konkrét
helyzetekben alkalmazni. Mivel ilyen fontos szolgálatot látott
el közöttük, úgy érezhették, hogy nélküle lehetetlen lesz a
vándorút folytatása. Mi lesz velük, ha a sivatagi távolságok
helyett hatalmasan hadseregeket kell majd legyõzniük?
Ha belegondolunk, vannak emberek, és a modern ember
inkább így gondolkozik, akik soha nem engednék meg maguknak, hogy valakitõl is függjenek, ellenben nagyonis pénzfüggõk. Ha van, akkor “minden OK”; ha nincs, akkor semmi
sem jó. Azért történhet ez meg, mert a pénz nem csupán
váltóeszköz, amit elcserélünk más, hasonló értékû dolgokra,
hanem információ hordozó is lett. Ahogy birtokoljuk, amire
használjuk, abban hangot kap az értékrendünk, de - higgyétek
el - még a hiányában is beszédre fogható a pénz. Aki kesereg
miatta, az olyasmit mond tulajdonképpen, hogy ennyi hiányzik a boldogságához; vagyis a békességét csak egy pénzösszegben tudja most éppen meghatározni. A pénzsóvárgó körül
meg minden cent arról kajabál, hogy ennek az embernek mi
lettünk az istene. Mirõl beszél a pénz annál, aki a magas benzinárak miatt nem megy istentiszteletre? Azt mondja, hogy tíz
dollár értéke sincs a testvéri közösségnek, az igének és az
imádkozásnak. Arról prédikál az így spóroló, hogy csak addig
éri meg a vasárnapot megszentelni, amíg $1.99-ért lehet
tankolni.
Vándorútunkon a teljes szabadság felé elérkezik a mi
életünkben is az a pont, amikor nekünk is fel kell (lehet) adni
a függõségeinket. Készek vagyunk-e hinni, hogy a nehezebb,
szûkösebb körülmények között sem hagy magunkra bennünket Isten, és Vele legyõzünk minden akadályt? Mirõl tanúskodnak a törekvéseink, a csekkönyvünk, vagy a fizetésnapok?
”Ne legyetek
pénzsóvárak, érjétek
be azzal, amitek
van, mert õ mondta:
‘Nem maradok el
tõled, sem el nem
hagylak téged.’
Ezért bizakodva
mondjuk: ‘Velem
van az Úr, nem
félek, ember mit
árthat nekem?”

Vizsgáljuk meg, hogy mennyire meghatározója
életünknek a fösvénység, a pénz utáni sóvárgás!

IMÁDKOZZUNK...
testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Bak Mária, Balla Zsigmond (M.o.), Banás Lajos,
Borzási Pál lp. (Erdély), Cser László, Éltetõ Áron
(10 éves fiú, Portland, Oregonban), Halász Mihály,
Kolek Péter (14-én mûtik), a Lõrincz család (Allen
Park, MI), Neszlényi András, Páth Terike,
Dr. Viczián János lp. (Canada)
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
a Herjeczki házaspár, a Kerekes házaspár, Novák
István, Emi és Sámuel, Veres Johanna
•

