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•    Vasárnapi  iskola  (10:00-110:45)

•  Gyülekezeti- ének tanulás  (BGyÉ_322)
Jézus Krisztus, Mesterünk

•  Köszöntések, hirdetések

•  Szent az Isten, szent, szent
•  Ima
•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_369)

Ó, hogy szeresselek

•  Közös olvasmány
“Szeretlek, Uram”

•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_451)
Mely igen jó

•  Imaközösség

Imádkozzunk
az igehirdetõkért!

•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_344)
Üdvözítõm szeret engem

•  Igeolvasás - Róma  16,25-227

•  Igehirdetés

LELKI  ERÕ

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_322)
Jézus Krisztus, Mesterünk

•  Áldás

Elõljárósági gyûlés

2212-118  S.  Fremont  Ave.
Alhambra,  CA  91803

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://www.zsoltaros.com
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•  Köszönjük a nõtestvérek figyelmes
szolgálatát múlt vasárnap; az Apák napi
finom ebédet és az ajándékokat.

•  Szerdán reggel, 83 éves korában
elhunyt Fer Richard bácsi. Katolikus
szertartás szerinti temetése az All Souls
Cemetery-ben lesz, szerdán du. 1 órakor
(4400 Cherry Ave, Long Beach, CA
90807 - Ph: 562.424.8601).

•  A héten elmaradnak a szerda esti
összejövetelek. A jövõ hónap 2. vasár-
napján, július 8-án tartunk úrvacsorai
istentiszteletet.

• Közvetlenül az istentisztelet után
rövid elõljárósági gyûlés lesz az
irodában.

•  Balla Zsigmond és Novák István
testvérek képviselik gyülekezetünket
szövetségünk munkabizottságában, a
Missziós és Jótékonysági Bizottságban.
A bizottság a közgyûlés elõtt találkozik.
Imádkozzunk a Toronto melletti Rama
táborba utazó testvérekért, vezetõinkért;
áldásos összejövetelekért a jövõ hét
végén!

Júniusi ünnepeltek:

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)   

KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......

v a s á r n a p   ( j ú l . 1 )   
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00

június  29  -  júl.  1  -  Szövetségünk Közgyûlése
(Rama)



•    a  betegekért
a Baráth házaspár, Deák Éva, Héthalmi Terike, 
Kolek Pál, Kulcsár Ferenc, özv.Szenohradszki 
Jánosné

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

a Balla család, ifj. Bánk Nándor, Novák István és 
József, Püsök Ferenc

IMÁDKOZZUNK...

Az elõzõ
mondatban szüntelen hálamondásra buzdította a
Kolossé városában élõ hívõket Pál apostol.
Természetesen, nem olyan céllal, hogy gépiesen
végzett szokásokba szürküljön a hálaérzetük,
hanem inkább egy Istennek hálás életvitelre
nevelte õket. Legyen jellemzõ ránk is a hála!

Az is jellemezzen bennünket, hogy
imádkozva támogatjuk az ige szolgáit - folytatja a
pogányok apostola. A Biblia-magyarázók sok-
féleképpen értelmezik a kérést: ‘Isten nyissa meg
elõttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus
titkát’. Mit jelent ez? A körülményekre utal,
amelyek gátját állták az apostol missziós törekvé-
seinek, vagy inkább az igehirdetõk belsõ harcairól
szól, melyek során megvilágosodik elõttük az ige
jelentése, majd megtalálják a mikéntjét annak is,
hogy az üzenet érthetõ, gyakorlati útmutatásként
eljusson a hallgatók szívéhez? Valószínû, hogy az
utóbbiról van szó, hiszen - bár ezt a levelet is
fogolyként írta  - nehéz körülményei ellenére is
módot talált arra, hogy még a foglárok elõtt is val-
lást tegyen a Krisztusról.

Én is tudom milyen az, amikor zárt ajtón
döngetek. Az ige üzenetét a Szentlélek világosítja
meg elõttünk mindig, de a munkájára figyelni kell.
A testvérek joggal elvárják tõlem, hogy ‘alkalmas
és alkalmatlan idõben’ hirdessem az evangéliumot,
de ez bizony nem történik csak úgy, magától.
Amikor viszont ‘nyitott az ajtó’, az egy olyan
óriási élmény, amit semmi máshoz nem tudok
hasonlítani. Az ige ajtaját a Szentlélek nyitja meg
az imádkozó és szolgálatára kész lélek elõtt.

Imádkozzunk  az  igehirdetõkért!  

Imádkozzatok egyúttal értünk is,
hogy Isten nyissa meg elõttünk

az ige ajtaját,
hogy szólhassuk a Krisztus

titkát,
amely miatt most fogoly

vagyok, hogy azt hirdethessem!

(Kol 4,3-4)

A selection from A Christian Manifesto, by Francis Schaeffer:
Today the separation of church and state
in America is used to silence the church.
When Christians speak out on issues, the
hue and cry from the humanist state and
media is that Christians, and all religions,
are prohibited from speaking since there is
a separation of church and state. The way
the concept is used today is totally reversed
from the original intent. It is not rooted in
history... To have suggested the state sepa-
rated from religion and religious influence
would have amazed the Founding Fathers.
The French Revolution that took place
shortly afterwards, with its continuing

excesses and final failure leading quickly to Napoleon and an authoritative
rule, only emphasized the difference between the base upon which the
United States was founded and the base upon which the French Revolution
was founded. History is clear and the men of that day understood it. Terry
Eastland said in Commentary magazine:

As a matter of historical fact, the Founding Fathers believed that
the public interest was served by the promotion of religion. The
Northwest Ordinance of 1787, which set aside federal property in
the territory for schools and which was passed again by Congress
in 1789, is instructive. “Religion, morality, and knowledge being
necessary to good government and the happiness of mankind”,
read the act, “schools and the means of learning shall forever be
encouraged.”...

In 1811 the New York state court upheld an indictment for blas-
phemous utterances agains Christ, and in its ruling, given by Chief
Justice Kent, the court said, “We are Christian people, and the
morality of the country is deeply engrafted upon Christianity.”
Fifty years later this same court said that “Chtistianity may be
conceded to be the established religion.”

The Pennsylvania state court also affirmed the conviction of a
man on charges of blasphemy, here against the Holy Scriptures.
The Court said: “Christianity, general Christianity is, and always
has been, a part of the common law of Pennsylvania... not
Christianity founded on any particular religious tenets; nor
Christianity with an established church and tithes and spiritual
courts,; but Christianity with libery of conscience to all men.’...

...There were well-known lawyers who spelled these things out with total
clarity. Joseph Story in his 1829 inaugural address as Dane Professor of Law
at Harvard University said, “There never has been a period in which
Common Law did not recognize Christianity as laying at its foundation.” 
Concerning John Adams (1735-1826) Terry Eastland says:

...most people agreed that our law was rooted, as John Adams
had said, in a common moral and religious tradition, one that
stretched back to the time Moses went up on Mount Sinai.
Similarly almost everyone agreed that our liberties were God-given
and should be exercised responsibly. There was a distinction
between liberty and license.

What we find then as we look back is that the men who founded the
United States of America really understood that upon which they were build-
ing their concepts of law and the concepts of government. And until the
takeover of our government and law by this other entity, the materialistic,
humanistic, chance world view, these things remained the base of govern-
ment and law.

““SSZZEERREETTLLEEKK,,  
UURRAAMM!!””
ZZssoolltt  1188;;  JJáánn  2211

Szeretlek, URam, erõsségem!

Az  ÚR  az  én  kõszálam,  váram  és  megmentõm,
Istenem,  kõsziklám...

...nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas
szabadítóm, fellegváram!

Az  ÚRhoz  kiáltok,  aki  dicséretre  méltó,  és
megszabadulok  ellenségeimtõl.

Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez:
„Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem,
mint ezek?” Õ pedig így felelt:

„Igen,  Uram,  te  tudod,  hogy  szeretlek  téged!”

Jézus ezt mondta neki: „Legeltesd az én
bárányaimat!”  Másodszor is megszólította:
„Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?” Õ ismét
így válaszolt: 

„Igen,  Uram,  te  tudod,  hogy  szeretlek  téged.”

Jézus erre ezt mondta neki: „Õrizd az én
juhaimat!” Harmadszor is szólt hozzá: „Simon,
Jóna fia, szeretsz-e engem?” Péter
elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte
tõle: szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: 

„Uram,  te  mindent  tudsz;  te  tudod,  hogy
szeretlek  téged.”

Szeretlek, URam, erõsségem!

Az  ÚR  az  én  kõszálam,  váram  és  megmentõm,
Istenem,  kõsziklám,  nála  keresek  oltalmat,
pajzsom,  hatalmas  szabadítóm,  fellegváram!


