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• Vasárnapi iskola (10:00-11 0:45)
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• Gyülekezeti ének (BGyÉ_558)
Úton vagyok, én testvérim
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Köszöntések, hirdetések

• Szent az Isten, szent, szent
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Gyülekezeti ének (BGyÉ_198)
Keskeny útra lépjen
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Imaközösség
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Gyülekezeti ének (BGyÉ_291)
Fogjad kezem

•

Az apák köszöntése
Kórus - Nézz az Úrra!
Igeolvasás - Péld 16,2-99
Kórus - Áldjuk a mennyei Atyát
Igehirdetés
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ÚTLEÍRÁS
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Magasztaljuk Istent,
mert biztos erõsség és oltalom
életünk minden helyzetében!
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Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_320)
Vezess, Jézusunk
Áldás
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Következõ alkalmaink...

Szeretetvendégség

- Törekvõk köre (18:00)
- Bibliaóra (19:00)
szombaton - Youth Meeting (19:00)
vasárnap (jún.24)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség
- Elõljárósági gyûlés
- Elõkészítõ bemerítkezéshez
június 29 - júl. 1 - Szövetségünk Közgyûlése (Rama)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra
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• Szorgalmas nõtestvéreink szombaton egész
nap dolgoztak; finom ebédet készítettek
mára. Köszönjük áldozatos szolgálatukat!
Szeretettel látunk mindenkit az asztalnál is,
az ünnepi ebéden.
• Szombaton hajnalban megszületett Lidia
nõtestvér 8. dédunokája, Janice elsõ gyermeke: Sophia (8 lbs, 21”). Gratulálunk a
szülõknek, a nagyszülõknek (Ron és Helen),
és a Dédinek!
• A héten hazaérkezett Kulcsár Õri Ibolya
Erdélybõl / Magyarországról. A testvére, Feri
jobban van már, de még mindig súlyos az
állapota.
• Ifj. Bánk Nándor a héten tette le a katonai
esküt. Szülei is jelen voltak az ünnepségen.
Imádkozzunk a család három katonájáért!
Gyuri Arkansas államban, Jessica
Afganisztánban teljesít szolgálatot. Nándi
most fejezte be az alapkiképzést Kentucky
államban.
• Jövõ vasárnap délután rövid elõljárósági
gyûlést tartunk az irodában.

2007. június 17
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Júniusi ünnepeltek:

Novák József

Bánk Gy & J (10), Kolek Pál (14),
Kõhegyi Margit (16),
Pap Mariann (16), Jánvári Gábor (18),
Horváth Márta (20), Mácsai Sándor (26),
Novák Györgyi (28)

(626) 289-77746

Telefonszám:

http://www.zsoltaros.com

ÚTLEÍRÁS
Péld 16,2-99
“Úti élményyek, tapasztalatok irodalmi leírása.”

Ami mindig igaz...
(a “ mindenek”)
“útjainkat” helyesnek tartjuk (2.v)
a teremtettség célszerû (4.v)
a gõgös megjárja (5.v)

ami feltételhez kötött...
“Bízd az Úrra dolgaidat,
akkor teljesülnek szándékaid.” (3.v)
“Az Úrnak félelme
távol tart a rossztól.” (6.v)

és a meglepetések
jóvá lehet tenni a bûnt
...szeretettel és hûséggel (6.v)
Isten összebékíti az ellenségeket
... ha az életútjuk kedves elõtte (7.v)
célba érhet az ember
...akkor is, ha nem úgy tervezte (9.v)

Billy Graham, on his father (a selection from the autobiography): --

“When it came to alcohol, he
was an absolute teetotaler. He
came up with an unusual way to
give Catherine and me the cure
before we even had a chance to
get the habit. At repeal of the
Prohibition Amendment, Daddy
brought home some beer and
took the two of us children into
the kitchen. He gave us each a bottle and ordered us to
drink it. All of it. I was around fifteen, I guess, and assumed
that there had to be a method to his madness. Both of us
intantly hated the taste of the brew and registered our disgust in no uncertain terms.
“From now on,” Daddy said, “whenever any of your friends
try to get you to dring alcohol, just tell them you’ve already
tasted it and you don’t like it. That’s all the reason you
need to give.”...
...”There had to have been tensions between Daddy and
Mother, from time to time, that we children were not supposed to see. I suppose my parents occasionally disappointed each other, and certainly they sometimes disagreed about
serious as well as trivial things. But in any quarrels between
them that I witnessed, I never heard either of them use a
word of profanity. My mother and father (mostly my mother) could storm at each other once in a while when provoked, but they weathered every tempest and sailed on,
together...
...My father was always so proud of me. In his
last days, he sat in the S&W Cafeteria near their home in
Charlotte and greeted people. The owner, Mr. Sherrill, considered my father something of an attraction. He was glad
for him to sit there for a couple of hours; people knew him
and would come in to say hello. There was something about
this picture that appealed to me, probably because I felt that
my father was a man of love...When he died, the New York
Times printed an obituary with a photograph of that humble
and loving man, and to this day I thank God for all he
meant to me...”

Az Úr az én kõszálam, váram és megmentõm,
Istenem, kõsziklám, nála keresek oltalmat,
pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram!
(Zsoltárok 18,3)

Ez a
zsoltárvers
három sorból áll, mintha három fényképet készített
volna valaki Dávidról. Késõbb, a zsoltár folytatásában mindhárommal részletesebben is megismerkedhetünk.
Az elsõ képen egy halálos veszélyek
között gyötrõdõ embert látunk. A ‘halál köteleit’
érzi már magán. Végsõ agóniájában, az utolsó pillanatban éri el Istent (pontosabban, nyúl utána
Isten). Megmenekült!
A másodikon már az ‘Úr útjára vigyázó’
embernek látjuk, aki szeretne ellenállni a
kísértéseknek. Úgy érzi gyakran, mintha a sötétben járna, sok-sok csapda között. Az Úrtól kér
segítséget, és meg is kapja. Azt olvassuk késõbb,
hogy ‘mécsest gyújt neki’.
A harmadik jelenetben szinte rá sem
ismerünk. Egy bátor harcost látunk itt. A
zsoltárvers gondolatsorát ezen a ponton megtöri
két kérdés is, mert le kell lassulnunk, és jobban
oda kell figyelnünk, nehogy rossz
következtetéseket vonjunk le ezen a ponton:
‘Van-e Isten az Úron kívül?’, és ‘Van-e kõszikla
Istenünkön kívül?’ - kérdezi Valaki. Ha nem jól
válaszolunk, akkor egy vakmerõ embert látunk
ezen a képen, aki hangoskodó kardoskodásával
magának és másoknak is csak árt. Hõsünknek a
válaszából viszont megtudjuk, hogy Istenének
engedelmes, és az Õ oltalmát élvezõ katona lett
belõle.
Ez a három kép Dávid királyról szól,
akit a gyõzelmei nem tettek gõgössé, mert minden
sikerét hûséges Istenének tulajdonította, aki megmentette, vigyázott rá, és gyõzelemre vezette.
Azért értjük ezt az õsi diasort, mert mi is
ismerjük ezeket az élethelyzeteket.
Magasztaljuk Istent, mert biztos erõsség
és oltalom életünk minden helyzetében!

IMÁDKOZZUNK...
• a betegekért
a Baráth házaspár, Deák Éva, Fer Richárd,
Héthalmi Terike, Kulcsár Ferenc,
özv.Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Herjeczki Dávid, Lungui Sándor, Püsök Ferenc,
a Surányi család

