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• Vasárnapi iskola (10:00)
• Dicsõítõ énekek (11:10)
- Legyen szívünk mindig vidám
- Boldog ének hangja csendül (BGyÉ_396)
- BOldog ember

• Köszöntés, hirdetések
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• - Szent az Isten
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_515)
- Ó, mily hû Barátunk Jézus
Imaközösség
Imádkozzunk, hogy
gyülekezeteinktõl távol legyen
a világban tapasztalható
megkülönböztetés!
Gyülekezeti ének
- Hintsd szerteszét (BGyÉ_365)
Szavalat - Mácsai Ica
Kórus - Benned bízom

(kínai egyházi dallam)

Igeolvasás - Jelenések 7
Kórus - Szent Ige, zendülj!
Igehirdetés

(V. Goller)

T

A megváltottak serege

E

Gyülekezeti ének, adakozás
- Ó, fogd kezem, Vezérem (BGyÉ_335)
Áldás
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Következõ alkalmaink...
szerda - Bibliaóra (19:00)
szombat - Youth Meeting (19:00)
jövõ vasárnap (okt. 5)
Vasárnapi iskola (10:00)
Worship Service, úrvacsora (11:00)
Konyhai szolgálatos: Szin Anna
Szeretet-vendégség
Kóruspróba (14:00)
Elõljárósági megbeszélés

Ma, a kóruspróba után a Nõi kör és a Férfi kör
tart gyûlést. Az elõljáróság következõ
megbeszélésére jövõ vasárnap kerül sor.
Tegnap volt Kulcsár Ferenc és Gyulai Noémi
menyegzõje a perecsenyi gyülekezetben. Hálát
mondunk Istennek azért, hogy Ferenc testvérünket, aki egy éve nagyon súlyosan megsérült,
meggyógyította, és megsegítette a párválasztásban is.
A múlt szerda esti Bibliaórán az Ószövetség
ünnepei közül a két bûnbánati ünneprõl tanultunk. Ezen a héten a “zarándok ünnepeket”
vesszük sorra.
Cser László testvér már Desert Hot
Springsrõl küldte üzenetét, amiben tudatja
velünk, hogy a szívmûtétbõl szépen felépült, és
így visszaköltözhettek Máriával az otthonukba.
Köszöni, hogy imádkoztunk a gyógyulásukért.
A Magyar Köztársaság Los Angeles-i
Fõkonzulátusa támogatásával Kuller József, az
Ingatlanbank vezérigazgatója tart tájékoztató
elõadást a Los Angeles-i Egyesült Magyar
Házban (1975 Washington Blvd) a Normafa
Idõsek Otthonáról (idõpont: ma délután, 3 óra).
Részletesebb ismertetés a faliújságon található.

Szeptemberi ünnepeltek
Szeretet-vendégség
Kóruspróba (2:00)
Nõi - / Férfi kör

Bánk Rozália (5), Halász L & J (5), Kürti Suzanne (9),
Halász Mihály (18), Mátyás Lidia (20), Bánk Nándor (22),
Dr. Szenohradszki János (23), Szin György (25),
Mácsai S & I (27), Jánvári G & M (29)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

“...ilyeneké a mennyek országa”
(Máté 19:14)

2008. szeptember 28
2212-11 8 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

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

BANDI BÁCSI
BOLDOGMONDÁSAI
Boldogok, akik tudják,
miért élnek, mert akkor azt
is megtudják majd, hogyan
éljenek.
Boldogok, akik összhang- Dr. Gyökössy Endre
1913-1997
ban vannak önmagukkal,
mert nem kell szüntelen azt
tenniük, amit mindenki tesz.
Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol
mások közömbösek, mert örömes lesz az
életük.
Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is
lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.
Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon,
mert nem lesz vége szórakozásuknak.
Boldogok, akik meg tudják különböztetni a
hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól
kímélik meg magukat.
Boldogok, akik észreveszik egy diófában a
bölcsõt, az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek,
hanem látnak is.
Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak
tenni, mert megcsendül a csöndjük és titkok
tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók
többé.
Boldogok, akik mentség keresése nélkül
tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva
ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.
Boldogok, akik tudnak elhallgatni és
meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba és nem lesznek magányosak.
Boldogok, akik figyelnek mások hívására
anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék
magukat, mert õk az öröm magvetõi.
Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis
dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert
messzire jutnak az életben.
Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és
elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.
Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások
botlásait, akkor is, ha naivnak tartják õket, mert
ez a szeretet ára.
Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják õket, és szelíden
szólnak, mert Jézus nyomában járnak.
Boldogok, akik mindebbõl meg is tudnak
valósítani valamit, mert életesebb lesz az
életük.

BOLDOG MINDEN EMBER

Amikor azt mondja valaki,
hogy õ abszolút elfogulatlan, és
senki iránt nincsenek elõítéletei, valószínû, hogy hazudik.
A rendes emberek azért lódítanak ekkorát, mert érzik, hogy
(Jakab 2,1)
rossz dolog a személyválogatás. A Biblia szerint: bûn. A Szentírásban arról is
látunk példát, amikor a vallásossága köntösébe bújtatja az ember ezt a rosszát, akár úgy, hogy elõnyben
részesít a másikkal szemben valakit (Jakab apostol
egy konkrét helyzetre utal, amikor az istentiszteletre
érkezõ gazdagot elõre ültették, a szegénynek pedig
csak hátul szorítottak helyet), akár úgy, hogy az
elõítéletével hátrányos megkülönböztetésben részesíti a másikat.
Az evangélium terjedésérõl írva, fontosnak tartotta Lukács, hogy szószerint idézze Péter apostolt
(pedig nem egy dicséretes dolog ilyent hallani az
“elsõ” tanítványtól): “Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten” (ApCsel
10,34). Olyan mélyen éltek benne is az elõítéletek a
pogányok iránt, hogy még Istenrõl is hasonlót feltételezett. Úgy látszik, nem volt elég a három éves
tanítványság, majd a hatalmas pünkösdi élmény sem
ahhoz, hogy elhiggye: “nem személyválogató az
Isten” (Róma 2:11; Ef 6:9). Szüksége volt arra is,
hogy mélyen és személyesen rádöbbenjen (a látomása kapcsán), micsoda teher alatt tartották az elõítéletei elõször õt, magát. Azután, Kornéliusznak, a római századosnak a házában újra kellett látnia a csodát is Isten szeretetteljes törõdésérõl minden ember
iránt, hogy végül õ is “kezdje megérteni...”.
Az elõítéleteink “súgásánál” erõsebbnek kell
lennie a Krisztusra nézõ hitünknek. Mi is akkor harcolunk eredményesen a személyválogatás kísértésével (soha ne gondoljuk, hogy már legyõztük!), amikor ott vagyunk, ahol a Szentlélek az emberek üdvözítésén munkálkodik. Ott, csakis Isten kegyelmének
a nyomában járva értjük meg, hogy ki és milyen az
ember valójában; ki és mi a Szeretet igazán?

”Testvérem, amikor
dicsõséges Urunkba,
a Jézus Krisztusba
vetett hitetek szerint
éltek, ne legyetek
személyválogatók.”

Imádkozzunk, hogy gyülekezeteinktõl távol legyen
a világban tapasztalható megkülönböztetés!
IMÁDKOZZUNK...
•

testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Balla Zsigmond (M.o.), Deák Éva, Éltetõ
Áron, Kõhegyi Margit, Marcz Irénke, Sipos Irénke,
Szenohradszki Emese, Vadász János lp.

• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
az Õri házaspár

