Leborulva, őt dicsérve Imádjátok nagy nevét! Mondjon Ámen-t minden népe Egész földön
szerteszét! Egyházának És nyájának Egyedül ő az alapja, Melyre üdvhajlékát rakja.
Építs hát e kegyelemre Isten népe egyedül, Építs rá, mint sziklakőre, Házad úgy össze nem dűl!
Minden hívő Mint élő kő Épüljön be e szent házba, Amint Isten ezt elvárja!

Vasárnapi iskola – 2009. november 8

„VÁLASZTOTT NEMZETSÉG” - 1Péter 2:1-10
1-3

Levetve tehát minden gonoszságot, minden
álnokságot, képmutatást, irigységet és minden
rágalmazást, mint újszülött csecsemők a
hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon
növekedjetek az üdvösségre; mivel
megízleltétek, hogy jóságos az Úr.
4-8

Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet
az emberek ugyan megvetettek, amely
azonban Isten előtt „kiválasztott és drága”; ti
magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki
házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat
ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek
Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az Írásban:
„Íme, leteszek Sionban
egy kiválasztott drága sarokkövet,
és aki hisz benne, nem szégyenül meg”.
Néktek, a hívőknek drága kincs;
a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet
megvetettek az építők, sarokkővé lett,
megütközés kövévé és botránkozás sziklájává;
azok beleütköznek, mert nem
engedelmeskednek az igének. Ők erre is
rendeltettek.
9-10

Ti azonban választott nemzetség, királyi
papság, szent nemzet vagytok, Isten
tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy
tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos
világosságára hívott el titeket;
akik egykor nem az ő népe voltatok, most
pedig Isten népe vagytok, akik számára nem
volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.

1 -3

So clean house! Make a clean sweep of
malice and pretense, envy and hurtful talk.
You've had a taste of God. Now, like infants at
the breast, drink deep of God's pure kindness.
Then you'll grow up mature and whole in God.
4 -8

Welcome to the living Stone, the source
of life. The workmen took one look and threw
it out; God set it in the place of honor. Present
yourselves as building stones for the
construction of a sanctuary vibrant with life,
in which you'll serve as holy priests offering
Christ-approved lives up to God. The
Scriptures provide precedent:
Look! I'm setting a stone in Zion,
a cornerstone in the place of honor.
Whoever trusts in this stone as a foundation
will never have cause to regret it. To you
who trust him, he's a Stone to be proud of, but
to those who refuse to trust him,
The stone the workmen threw out
is now the chief foundation stone. For the
untrusting it's
.. . a stone to trip over,
a boulder blocking the way. They trip and
fall because they refuse to obey, just as
predicted.
9 -10

But you are the ones chosen by God,
chosen for the high calling of priestly work,
chosen to be a holy people, God's instruments
to do his work and speak out for him, to tell
others of the night-and-day difference he made
for you—from nothing to something, from
rejected to accepted.
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VASÁRNAPI ISKOLA (10:00)
Dr. Szenohradszki János
“Választott nemzetség”
- 1Péter 2:1-10

ISTENTISZTELET (11:00)
- Testvéreim, jertek...
- Vágyod-e elhagyni bûneidet?
- Én úgy várok egy napot
Köszöntés, hirdetések - Sallay Károly
- Szent az Isten, szent, szent
Ima
- Hozzád kiáltok, Istenem (BGyÉ_213)
Imaközösség - Szin Anna
ADJUNK HÁLÁT ISTENNEK
IRGALMASSÁGÁÉRT
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Következõ alkalmaink...
Jövõ vasárnap (nov. 15)
Vasárnapi iskola (10:00)
Istentisztelet (11:00)
Szeretet-vendégség
Kórus-próba

Ma délután 3-tól ökumenikus Reformációi istentisztelet lesz az Ontarioi Független Magyar
Református Egyháznál.
Szeretettel köszöntjük Hunter Vadász János lp.
testvért; örülünk, hogy jobban van, és köszönjük a
szolgálatát!
Köszönjük Szin Johanna nõtestvérnek a karmesteri
szolgálatot. A mai ebéd után kórus-próba lesz, amin
a következõ vasárnapokra készül az énekkar.

Igeolvasás

A Novák házaspár november 2 és 17 között
szabadságon van. Sûrgõs esetben kérjük az elõljárók
bármelyikét hívni. Novák testvér email címe:
zsoltaros@gmail.com

Igehirdetés - Hunter Vadász János lp.

A Hálaadás napi istentiszteletet a nemzeti ünnepet
követõ vasárnap, november 29-én tartjuk.

ÉS BÛNBOCSÁTÓ KEGYELMÉÉRT !

Kórus - Szent, szent, szent
Kórus - Zengjétek Jézus nagy voltát!

A

BÛNBÁNAT SEGÍT
ÚJAT KEZDENI

Gyülekezeti ének, adakozás
- Drága kereszt a Golgotán (BGyÉ_205)

Akik még nem jelentkeztek a COLORADO - 2010
táborozásra (YMCA of the Rockies; 2010. júl. 25aug. 1), részvételi szándékukat - legkésõbb november 30-ig - jelezzék Novák István testvérnek. A helyfoglalás: $ 25 / fõ.
Novemberi ünnepeltek

Áldás
Szeretet-vendégség
Kórus-próba

AMERIKAI MAGYAR
BAPTISTA
GYÜLEKEZET

Veszpeller László & Ilona (8), Kövesdi Imre (10),
Kerékgyártó Zoltán (13), Szárnyasi László & Eszter (15),
Kenessey Rudolf (17), Tagai István (17),
Sipos József & Irénke (18), Sipos Roland (22),
Halász Emilia (23), Halász Lilian (27)

2009. n ovember 8
2212-18 S Fremont Ave., Alhambra, CA 91803
Novák József, lelkipásztor
tel: (626) 289-7746 iroda
(626) 484-3908 mobil
email: zsoltaros@gmail.com
http://zsoltaros.com

JUHÁSZ ZSÓFIA:

FOGADJ EL, KEGYELEM...
Arcom most mélyen porba tartom
/és alig merem hallatni hangom/
Kegyelmet ismerve, kérve
mint tékozló fiú remélve nézek fényes kezed nyomába,
ragyogó házad udvarába,
hol asztalodnál sok a vendég,
eszik mindenki, ki ehetnék Fényló ajtótad kitárva,
jókedved messzirõl csodálva,
Poros lábammal botladozva,
de szereteted szimatolva,
szép, tarka tarisznyám emelve,
nézek mélységes-mély szemedbe;
s kinyújtom feléd üres tenyerem:
Fogadj el - kegyelem!
FÜLE LAJOS:

A CSODA HATÁRA
Vaknak, kit éj sötétje nyom,
szemét megnyitja Õ,
kit bénaság bilincse ront,
szökellve jön elõ.
Kinek fülére csend borult,
hall angyaléneket,
kit átkozottá tett a múlt,
JÉZUSHOZ mind mehet.
Ki gyilkos, ki parázna volt,
tisztává leheti,
csak a farizeusokon
nem tud segíteni.

Az évi zarándoklat során énekelte ezt a zsoltárt a zsidóság. Bár a Zsoltárok könyvében található “zarándokénekek” nem a 130. zsoltárral kezdõdnek, az
Istenhez közeledõ ember elsõ lépésérõl szól ez az
imádság. Úgy is mondhatnánk, hogy ez az a lelki alaphelyzet, ahonnan mindnyájan Isten elé indulhatunk.
Füle Lajos írja “A csoda határa” címû versében:
“...ki gyilkos, ki parázna volt,
tisztává teheti,
csak a farizeusokon
nem tud segíteni”.
Figyeljük meg, hogy mennyire nem “farizeusi” ez az
imádság!
Az imádkozónak tudnia kell, hogy hol van! Sokan
ott akadnak el, hogy Istenrõl akarnak biztosan tudni
dolgokat, mielõtt megszólítanák, pedig, az Isten-keresést, mindig a magunk helyzetének a becsületes feltérképezésével kell kezdeni. A Biblia tanítása szerint,
Urunkról elégséges annyit hinni, hogy “van”. Ennyi
Isten-ismerettel már lehet, sõt kell imádkozni!
Mik annak a “mélységnek” a koordinátái, ahonnan
bocsánatért fohászkodott a zsoltáros? A “mélységet”
(Zsolt 130,1-4)
nem az elkövetett bûnök nagysága, vagy a környezet
vádjai jelzik, hanem az a felismerés, hogy egyedül
Istenre van szüksége, mert csak Õ tud segíteni rajta.
Akkor is Tõle várta a megoldást, amikor a lelkiismerete azt súgta neki, hogy
méltatlan lett már az Úr irgalmára is.
A De Profundis-on elmélkedõk (költõk és zeneszerzõk sora nyert ihletet
belõle) gyakran elsiklanak ennek a mélységbõl felszálló imádságnak a “tágassága”
fölött. Pedig tudnunk kell azt is, hogy a bûnbocsánat sohasem egyirányú élmény.
Mint Jézus is tanította (“bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen ...”), aki hiszi,
és valóban szeretné megnyerni, az másoknak is ugyanezt a kegyelmet kívánja. A
“mélységbõl” felnézõ, Istenhez kiáltó hívõ az imája végén örömmel énekli: “az
Úrnál van a kegyelem, és gazdag õ, meg tud váltani. Meg is váltja Izráelt minden
bûnébõl”.
ADJUNK HÁLÁT ISTENNEK IRGALMASSÁGÁÉRT ÉS BÛNBOCSÁTÓ
KEGYELMÉÉRT !

“A mélységbõl
kiáltok hozzád,
URam!
Uram, halld meg
szavamat,
füled legyen
figyelmes
könyörgõ
szavamra!
Ha a bûnöket
számon tartod,
URam, Uram,
ki marad meg
akkor?
De
nálad van
a bocsánat,
ezért félnek téged.”

IMÁDKOZZUNK...
• könyörögjünk testvéreink felerõsödéséért
Baráth házaspár, Csótya Alex, Drescher Lajos, Éltetõ Áronka,
Hoble Lidia, Kulcsár Frank (NY), Sándor Zsuzsi,
Dr. Szenohradszki János, Vadász János lp., Weisz Péter
• országunk vezetõiért, és a katonáinkért
• az utazókért
Balla Zsigmond, a Novák házaspár, ifj. Szenohradszki János,

