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Következõ alkalmaink...

• Vasárnapi iskola (10:00)

jövõ vasárnap (aug. 10)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Elõljárósági megbeszélés
aug. 17 - Szent István napi ökumenikus istentisztelet a római
katolikus templomban (15:00)

• Songs of Worship (11:15)
- Bless His Holy Name
- Glorify Your Name
- We Worship and Adore You

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

Imádkozzunk a Lõrincz családért!
Az Allen Park-i (MI) Elsõ Magyar Pünkösdista Gyülekezet lelkipásztora, felesége
(Magdolna) és két lánya (Manning Anikó és
• - Holy Is the Lord
Kobolák Magdolna) betegek. Lõrincz testvérrel
Invocation / Ima
legutóbb a detroiti gyülekezetben, az évközi
Congregational Hymn
gyûlésen találkoztunk. Elmondta, hogyan segí- Holy, Holy, Holy! Lord God Almighty
tették egymást a baptista és a pünkösdista testvérek az imaházvásárlásban. Könyörögjünk,
hogy az Úr legyen mellettük most, a próbák ideNovák Sebestyén és Ilona
jén, és erõsítse fel testvéreinket!
50. házassági évfordulója
Szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben
ifj. Dobos Kálmán és Annamária testvéreket, a
Congregational Hymn
TransWorld Radio munkatársait, akik az
- Jesus Loves Me, This I Know
Egyesült Államokban töltik a következõ
s
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• Köszöntés, hirdetések
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Jonah 2
Message - Thomas Drion

Jonah's journey
to the bottom and back

Disco
Jonah's eclaration
D
Jonah's eliverance
D
Jonah's

Gyülekezeti ének, adakozás
- Mi tisztít meg bûnömtõl (BGyÉ_329)
ÚRVACSORA
Gyülekezeti ének
- Áldott legyen a frigy (BGyÉ_437)
Áldás

Szeretet-vendégség

Köszöntjük a Novák házaspárt,
Sebestyén és Ilona testvéreinket 50.
házassági évfordulójukon.

Az istentisztelet után BBQ lesz, amit az ebédlõben
fogyasztunk el. Szeretettel várunk mindenkit!

Augusztusi ünnepeltek
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 3
2212-11 8 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

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

Mivel Isten úgy döntött, hogy
az evangélium hirdetése, hallása és elfogadása lesz a módja
annak, ahogyan Teremtõ
Szavával újra érinti az embert,
emberi tényezõk is befolyásolják az Ige diadalát a világban. Pál apostol nem szégyellte
ezt bevallani, sõt imatámogatást kérve a thesszalonikai
hívõktõl, emlékezteti is õket
erre a tényre. Mirõl van itt szó?
(2Thessz 3:1-2)
Azt nem nehéz belátnunk,
hogy Isten igéjének a terjedését
hátráltathatja a hitetlenség és a
rosszindulat. Az apostol azonban mélyebbre mutat,
amikor ezt a problémát boncolgatja. Nem csak arról van
szó, hogy rosszindulatú emberek megakadályozhatják a
lelki munkát (a közelmúlt történelmébõl sok példát
hozhatnánk erre), hanem ez az ellenállás hatással van a
szolgálatot végzõkre is; “imádkozzatok értünk” - kéri az
apostol.
Az utóbbi néhány évben “felkapott” dolog lett a
keresztény hit nyilvános becsmérlése még Amerikában
is. Siker-könyvek, mint Sam Harris-é, a “Letter to a
Christian Nation”, vagy Christopher Hitchens-nek a
“God is Not Great” címû förmedvénye a Biblia tanítását
kiforgatják. Bevált módszerük az is, hogy szélsõséges és
elrettentõ példákkal illusztrálják hitetlen meggyõzõdésüket a kereszténység tarthatatlanságáról. A világszerte
ismert angol biológus, Richard Dawkins odáig megy,
hogy tudós ember létére a keresztény hitrõl, mint az
agyat romboló vírusról beszél.
Mit tegyünk? Védekezzünk? Magyarázkodjunk?
Feleseljünk? Tudomást se vegyünk az ilyen alattomos
támadásokról? Szükség van ma is a gyülekezet imádságos
figyelmére és támogatására, hogy az adott helyzetben
bölcsen, az evangélium ügyéhez méltó módon lépjünk.
Manapság talán az a legnagyobb kísértés, hogy az igazság
rovására próbálunk alkalmazkodni a kellemetlenné váló
helyzetekhez.
Könyörögjünk Isten igéjének terjedéséért!

HOLY, HOLY,
HOLY! LORD
GOD ALMIGHTY!

”Imádkozzatok
értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és
úgy dicsõítsék,
ahogyan nálatok is,
és hogy megszabaduljunk az
elvetemült és
gonosz emberektõl:
mert nem mindenkié
a hit.”
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Gerzsenyi Sándor:

Akit szeretsz, ajándékként fogadd az Úr kezébõl,
és légy hálás e kincsért!
Nem a Te érdemed, hogy tiszta, szép, eszes,
érette Isten áldott nevét dicsérd!
Akit szeretsz, szeresd szerelmesen,
becézgesd szépmívû, gyöngéd szavakkal!
Ha jönnek is a szürke köznapok,
legyen virággal díszítve az asztal!
Akit szeretsz, szeresd imádkozón,
hordozd erõtlenségeit szelíden!
Állj érte naponként az Úr elõtt,
kegyelmébõl javadra fordul minden!
Akit szeretsz, szeresd örvendezõn,
ne verjen sátrat nálatok a bánat!
Harsanjon kacaj! Jókedvû beszéd,
vidám énekszó lengje át a házad!
Akit szeretsz, szeresd hûségesen,
cserben ne hagyd soha! Légy hû halálig!
Boldog, ki társát boldoggá teszi,
kinek az Ige szent fénye világít!

IMÁDKOZZUNK...
testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Bak Mária, Balla Zsigmond (M.o.), Banás Lajos,
Borzási Pál lp. (Erdély), Cser László, Éltetõ Áron
(10 éves fiú, Portland, Oregonban), Forrás Júlia,
Halász Mihály, Kürti András, Kolek Péter (14-én
mûtik), a Lõrincz család (Allen Park, MI), Páth
Terike, Robert Snider, Dr. Viczián János lp.
(Canada)
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
a Bánk házaspár, a Herjeczki házaspár, a Kerekes
házaspár, Novák István, Emi és Sámuel,
a Veszpeller házaspár
•

