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Következõ alkalmaink...
szombaton - Youth Meeting (19:00)
jövõ vasárnap (aug. 31)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
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Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra
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• Dicsõítõ énekek (11:15)
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- Vonj, Uram, vonj, engemet (EHH_763)
- Szent az Úr, oly szent az Úr (EHH_665)
- Testvérem, jertek! (EHH_707)
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Szombat hajnalban megszületett
Mariann és Csaba gyermeke,
CODY MAX PAP
(7lbs and 12 ounces; 21”). Az
újszülött és a kismama jól vannak.
Gratulálunk a Pap és a Kõhegyi családnak.
Az Úr segítse õket gyermekük nevelésében!

Hirdetések, köszöntések
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_5)
- Az Úr légyen áldott
Imaközösség
Magasztaljuk Istent
hûségéért!
Énekszolgálat
Szerényi Márta

Szeretettel köszönti a testvériséget Cseri
Kálmán testvér, a Budapest-Pasaréti Ref.
Gyülekezet lelkipásztora és felesége, Enikõ.
Nagy munkában vannak; a tél beállta elõtt
igyekeznek felújítani a templom fûtõrendszerét. Szívesen emlékeznek hét évvel
ezelõtti látogatásukra a gyülekezetünkben.
Halász Mihály köszöni, hogy imádkozunk
érte. Szépen erõsödik. Elérhetõ már telefonon is: (562) 631-4672.

Laura Bostrom festménye, az “I am” sorozatból

• Vasárnapi iskola (10:00)

Igeolvasás, ima - Préd 12:1-7

GONDOLJ
TEREMTÕDRE!

Tegnap délelõtt kórházba került Banás
Lajos testvér (Rancho Springs Hospital,
Murrieta, 184. szoba).

Augusztusi ünnepeltek
Gyülekezeti ének, adakozás
- Nagy Istenem (BGyÉ_12)
Áldás

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 24
2212-11 8 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

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

PECZNYÍK PÁL:

ROZOGA HÁZ
Rozoga ház a mi testünk,
tetszett vagy nem - bele estünk.
Nem ad semmit, mindig csak kér,
semminél mégis többet ér.
Benne élünk, járunk-kelünk,
halálunkig a lakhelyünk;
szem-ablakán kitekintünk,
távozóknak búcsút intünk.
Elég rozoga a házunk:
néha felszökken a lázunk,
forró nyárban is didergünk,
verejtékben fürdik testünk.
E rozoga kis hajlékra
becses nevünk is felírva.
Csak egyedül lakunk benne,
két személynek már szûk lenne.
Benne sosem unatkozunk,
reggeltõl estig dolgozunk,
ha meg utazni van kedvünk,
házunkkal kell útra kelnünk.
Ahogy múlnak napok, évek,
földi viskónk egyre vénebb.
Egyszer itt fáj, egyszer ott fáj,
rozoga ez az alkotmány:
ház fedelét már dér lepi,
lábazata roggyan neki.
Egyre jobban rozoga lesz,
fala itt-ott már repedez.
A kõmûves tatarozza,
kis idõre rendbe hozza,
de bármit cselekszik vele,
házunk csak roskad lefele.
S ha romba dõl, mi lesz véle?
- Kiviszik a temetõbe,
de lelkünk él, Mennyekbe száll,
s Urunk trónja elõtt megáll.
Elmondja hálaimáját,
és átveszi fény-ruháját.
Ott már nem dõl össze házunk,
örök nyárban sose fázunk!

Isten hûségére utalva az “ámen”
szó származékait használja az
Ószövetség, és evvel azt jelzi,
hogy az Úr megbízható és szavahihetõ, mert mindig véghezviszi
azt, amit elkezdett. Õ valóra váltja
minden ígéretét. Pál apostol
(1Kor 1,9)
személyesen meggyõzõdött errõl,
és gyakran bátorította a gyülekezeteket az Isten hûségére
való hivatkozással (“Hû az, aki elhív erre titeket; és õ meg
is cselekszi azt” - 1Thessz 5:24; 1Kor 10:13). Megváltásunkkal kapcsolatban is így van ez. Megváltott életen, üdvösségen ugyanis azt értjük, hogy többé már nem istentelenül
élünk, hanem Istennel.
Az idézett igevers háromféleképpen utal a Megváltóra.
Õ Isten Fia. Az üdvösség valóságát az garantálja, hogy a
Fiúban személyes kapcsolatba kerül az ember Istennel. Ebben a közösségben (koinónia) védelmet és segítséget nyerünk, mert az Úr Jézussal élõk közösségében válik valóra az
Új Szövetség minden ígérete.
Õ Jézus, a Krisztus. Megmentésünkért jött közénk az Úr.
Ez volt a küldetése, vagyis, amint ezt a Messiás szó is jelzi,
Isten felkentjeként, a szabadítás munkájára felhatalmazva
közeledik hozzánk. Ezért evangélium, “jó hír” a róla szóló
történet. A legelesettebb ember is üdvösséget nyer Istentõl,
ha bûneivel Jézus Krisztushoz tér. Bûnbánat és megtérés
nélkül azonban nincsen üdvösség, mert Jézus “Krisztus” az
Istennel való közösség szerzõje.
Õ az Úr. A megváltottak olyan közösségben élnek Jézus
Krisztussal, a Fiúval, amiben segítségét és védelmét élvezik,
mert Isten Országában, az õ uralma alatt élnek. Isten
országlása nem egy túlvilági állapot. Amint ezt földönjártakor is mondta az Úr, az õ személyében emberközelbe érkezett az Isten Országa. Vagyis, a “hûséges Isten” ígérete
megvalósul mindazok életében, akik az Úr Jézus Krisztusban kínált közösséget elfogadják.
Az Úr Jézusban nyert üdvösség nagyságát nem csak az
szemlélteti, hogy milyen sok és nagy bûnünkre nyertünk
tõle bocsánatot, de az is, hogy milyen nagyszerû életre kaptunk meghívást õbenne. Örök jövõnk garanciája Isten
hûsége.
Magasztaljuk Istent hûségéért!

SZENT AZ ÚR, OLY
SZENT AZ ÚR

”Hû az Isten, aki
elhívott titeket az õ
Fiával, Jézus
Krisztussal, a mi
Urunkkal való
közösségre”

IMÁDKOZZUNK...
testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Bak Mária, Balla Zsigmond (M.o.), Banás Lajos,
Cser László, Éltetõ Áron (10 éves fiú, Portland,
Oregonban), Halász Mihály, a Lõrincz és a
Kobolák család (Allen Park, MI), Neszlényi
András, Páth Terike, Szemerei András,
Vadász János lp.
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Novák István, Emi és Sámuel
•

