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2008.  augusztus  17

Következõ alkalmaink...

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) 

Augusztusi  ünnepeltek

•  Vasárnapi iskola (10:00)

• Dicsõítõ énekek (11:15)

-  Tüzed, Uram, Jézus (EHH_723)

-  Szent az Úr, oly szent az Úr (EHH_665)

Imaközösség
Imádkozzunk könyörületes
és adakozó lelkületért!

-  Glorify Your Name

Hirdetések, köszöntések

Ima

Gyülekezeti ének (BGyÉ_446)
- Áldásod gazdag folyóit

Igeolvasás, ima - Zsolt 1

Gyülekezeti ének (BGyÉ_154)

- Szívbõl köszönöm, Uram

VÍZVÁLASZTÓ

Gyülekezeti ének, adakozás

- Kész szívvel követünk (BGyÉ_318)

Áldás

- Himnusz

“Isten, áldd meg a magyart”

szombaton -  Youth Meet ing (19:00)
jövõ vasárnap (aug. 23) 

- Vasárnapi iskola (10:00)

-   Istentisztelet (11:00)

Ma délután 3 órakor ökumenikus istentisztelet
lesz a Szt. István Római Katolikus templomban,
melyen megemlékezünk Istvánról, államalapító
királyunkról.
Az egyházközség címe:
3705 Woodlawn Ave, Los Angeles.  

Banás testvérrel pénteken tudatta az orvosa,
hogy rákos daganata van. Lajos bácsi hálás
Istennek a 85 esztendõért, és bizonyságot tett
arról is, hogy készen várja a haza hívó szót.
Imádkozzunk érte, hogy a betegséggel járó fáj-
dalomban és hitharcaiban fogadja és érezze Isten
segítségét és szeretetét. Ezen a hétvégén családi
körben ünnepli a születésnapját.

Fiataljaink csoportja tegnap este részt vett a
Harvest Crusade-on az anaheimi Angel
Stadiumban. 1990 óta közel négy millió látogató-
ja volt az evangélizációs sorozatnak, amit idén
még Philadelphiában és New Yorkban is megren-
deznek. 

(Szent) István király a magyar történelem egyik leg-
fontosabb személyisége: az elsõ keresztény magyar

király, a magyar állam megalapítója.



IMÁDKOZZUNK...
•  testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért

Bak Mária, Balla Zsigmond (M.o.), Banás Lajos, 
Cser László,  Éltetõ Áron (10 éves fiú, Portland, 
Oregonban), Halász Mihály, Kolek Péter (15-én 
mûtötték), a Lõrincz család (Allen Park, MI), 
Neszlényi András, Páth Terike,
Dr. Viczián János lp. (Canada)

•  országunk vezetõiért és katonáinkért
•  az utazókért

a Herjeczki házaspár, Novák István, Emi és 
Sámuel, Szin György, Anna és Jonathan 

SZENT AZ ÚR, OLY
SZENT AZ ÚR

Kétféle értelmezése van ennek a
zsoltárversnek. Megemlítem
mindkettõt, és utána elmondom,
hogy én miért választom a
másodikat.

Az egyik szerint, az igaz embert
gazdagsággal áldja meg Isten,
melylyel az tovább szolgál a

szûkölködõknek, míg a “bûnös” folyton csak kölcsönbõl él.
Eszerint a két ember abban különbözik egymástól, amijük
van: az egyiknek sok az adóssága, a másiknak nagy a
gazdagsága, mert az elsõ bûnös, a másik meg igaz.
Csakhogy a zsoltár szerzõje nem az anyagi, hanem a lelki
állapotukra irányítja a figyelmünket! Az egyik folyton kér
(és még az adósságát sem adja vissza), míg a másikat
könyörületesnek és adakozónak mutatja be Dávid. Én úgy
értem ezt a zsoltárverset, hogy e két embernek nem a gaz-
dasági helyzetét, hanem inkább az anyagiakhoz való viszo-
nyát állítja szembe egymással az ige: az önzést, illetve a
készséget a segítségnyújtásra. 

Mert elõfordulhat bármelyikünkkel, hogy segítségre
szorulunk...

Zsindelyné Tüdõs Kláráról olvastam a “Csizma az asz-
talon” címû könyvében, hogy miután az Operaház sikeres
jelmeztervezõjét - hite és kapcsolatai miatt - menesztették
az állásából, vidéki szegény emberek jótékonyságára szorúl-
va így imádkozott: “Uram, te azt mondtad, hogy jobb adni,
mint kapni. Adj erõt, hogy hálás tudjak lenni most azért a
jóért is, hogy mások által gondoskodsz rólam.”

A Bibliában sehol nem találunk olyan tanítást, miszerint
a hit és a vagyon, vagy a bûnös életmód és a szegénység
Isten rendelkezése szerint összetartoznának. Az önzést vi-
szont olyen bûnnek láttatja a Szentírás, amivel árt az
ember magának, de még a környezetének is.

Az igaz könyörületes és adakozó. A kegyesség nem arra
van, hogy elérjünk vele valami többet, például, a gazdagsá-
got. Igaz életet az él, aki avval szolgál, amije van.        

Imádkozzunk  könyörületes  és  adakozó  lelkületért!  

”Kölcsönt kér a
bûnös, és nem adja
vissza, de az igaz
könyörületes és

adakozó.”
(Zsolt 37,21)

István
királyról

István 996-ban vette
feleségül   Henrik, bajor
herceg leányát, Gizellát,
akinek a kíséretében hit-
térítõk és lovagok érkeztek
a magyarok közé. Atyja,
Gé-za fejedelem halála
után, 997-ben választották
meg fejedelemnek.  
Uralkodása elején, a po-

gány rokon, Koppány ve-
zér fegyveresen kelt fel
ellene, hogy a trónt elfog-
lalja, és özvegy édesanyját,
Saroltot feleségül vegye. A
fiatal István, aki a krónika
szerint akkor vett fel elõ-
ször kardot, összegyûjtötte
a seregét, és Isten segítsé-
gét kérve elsöprõ gyõzel-
met aratott az ellenség
felett a Veszprém melletti
csatában. Összetûzésükben nemcsak az forgott kockán,
hogy ki lesz az uralkodó, hanem az is, hogy a magyar
nép megmarad-e pogány hitében, vagy a kereszténység
útjára tér.

István gyõzelmével a magyarság a keresztény népek
családjába lépett. Késõbb, évszázadokon át, a magyarok
védték meg Európát a pogányok invázióitól.   

1000 karácsonyán, Esztergomban koronázták királlyá.
A II. Szilveszter pápa által küldött korona azt szimboli-
zálta, hogy az egyházfõ és a nyugati hatalmak elismerik
a királyságát, és szövetségesüknek tekintik. Miután a
Kárpát-medence magyar törzseit mind az uralma alá
hajtotta, megszületett az egész Kárpát-medencére kiter-
jedõ új, keresztény, magyar állam. Ennek területén fél-
száz királyi vármegyét és 10 püspökséget szervezett.
Minden tizedik falunak templomot építtetett. Folytatta
és befejezte a pannonhalmi bencés apátság építését.
Megalapította a Veszprém-völgyi apácakolostort, a ba-
konybeli apátságot és a pécsváradi monostort. Felépítet-
te az esztergomi és a székesfehérvári székesegyházat,
majd az óbudai Szent Péter és Pál-templomot. Az apát-
ságok és kolostorok keretén belül mûködõ iskolák lettek
a mûvelõdés szellemi központjai. A szerzetes-nevelõk
az európai keresztény kultúrát tanították a növendéke-
iknek. István a pogány szokásokat igazságos törvények-
kel szorította ki. Fiának írt “intelmei” bölcsességérõl és
mély hitérõl tanúskodnak.

1038. augusztus 15-én halt meg. 

István király Intelmeibõl
“Te pedig, fiam, valahányszor Isten
templomához járulsz, hogy Istent

imádd, Salamonnal, a király fiával,
magad is király lévén, mindig mond-
jad: "Küldd el, uram, a bölcsességet a

te nagyvoltodnak székétõl, hogy
velem légyen és velem munkálkod-
jék, hogy tudjam, mi légyen kedves

nálad minden idõben." És ismét:
"Uram atyám, én életemnek Istene,

ne hagyj engem álnokságnak gondo-
latában, az én szemeimnek ne adj

kevélységet, és a gonosz kívánságot
távoztasd el tõlem, Uram. Vedd el

tõlem a testnek kívánságit, és a tisztá-
talan és esztelen léleknek ne adj

engem, Uram."


