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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)
• Ének-tanulás (BGyÉ_408)
Nagy hálát mondunk
• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_331)
Világíts nékem, Jézus
• Imaközösség
Adjunk hálát
az imameghallgatásainkért!
• Szavalat - Héthalmi Terike
• Kórus - Mily boldogság...
• Igeolvasás - Jakab 2,1-13
• Kórus - Megváltva
• Igehirdetés
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HA ÁTLÉPTÜK A KÜSZÖBÖT...
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• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_332)
Téged nézlek, úgy követlek
• ÚRVACSORA
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_437)
Áldott legyen a frigy
• Áldás
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Szeretetvendégség
Énekóra (13:30)
The Gathering (18:00)

HÍREINK
• Múlt vasárnap délután, életének 83.
évében az Úr magához emelte VereczkyMális Klára nõtestvérünket. Családjának
tekintette ezt a gyülekezetet. Klári néni
gyakran ismételt tanácsát követve, de
fõleg, mert erre tanít az Ige,
gyászunkban is nézzünk az Úrra! Akkor
mi is megtudjuk, ‘hogy akik Istent
szeretik, azoknak minden javukra szolgál’ (Róm 8,28).
Kérése szerint, szombat délután 2
órakor, emlék-istentiszteleten adunk
hálát a kegyelemért, amit Jézus
Krisztusban nyert szeretett nõtestvérünk,
és mi is. Az istentisztelet után
szeretetvendégség is lesz, aminek az
elõkészítésérõl Szerényi Márta nõtestvér
beszél a Nõi kör tagjaival.
• Moraszk néni, néhai lelkipásztorunk
özvegye, súlyos betegség után az
Arcadia Methodist Hospital-ban pihen
(334-es szoba). Gondozót keres, aki napi
4-6 órát vele töltene majd alhambrai
otthonában. Tóth Gábor és Margit
testvéreink fia, Andy autóbalesetet
szenvedett. Kórházban van Nevadában;
imádkozzunk a gyógyulásáért!
• Jövõ vasárnap délután gyûlést tart az
elõljáróság. Az õszi Testvéri találkozót
szeptember utolsó vasárnapjára tervezzük.

Szeptemberi ünnepeltek:

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

2006. szeptember 3
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Kádár Z & K (3), 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)

Telefonszám:

(626) 289-77746
http://www.zsoltaros.com

Következõ alkalmaink...
szerda - Törekvõk köre (18:00)
Bibliaóra (19:00)
szombat - Emlék-istentisztelet (14:00)
jövõ vasárnap - szept.10
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet, úrvacsora (11:00)
- Szeretetvendégség (12:30)
- Énekóra (13:30)
- The Gathering (18:00)

IMÁDKOZZUNK...
ma...?

...mit is hallottam

“Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat,
szeretetét nem vonta meg tõle.”
(Zsolt 66,20)
2006.09.03

Jakab 2,1-18
Ha átléptük a küszöböt...

Venyercsán László versei:

A Te neved Krisztus Jézus
Élõ vizet buzgó forrás,
ízes kenyér, rejtett manna
a Vagyoknak csipkebokra biztos irány, igaz mérték,
gyõzelmes út, kezdet és vég.
Fehér fénylõ szivárvány-híd,
sötéten át vezérlõ hit.
Romokon ébredõ hajnal,
zászlót lengetõ viadal,
lépcsõ a csillagok felé.
Nagy Neve óriás szikla,
zárt Éden kapuját nyitja,
maga az élet, diadal,
titkokat beszél és takar,
követ tör a pöröly keze,
él és éltet szeretete.

Áldozatát bemutatni a jeruzsálemi
Templomba ment a 66. zsoltár szerzõje. A zsoltár elsõ
soraiban az egybegyült sokaság dicsõítõ éneklése
visszhangzik, a zarándok tömegé, akik messzirõl hozzák a hírt Isten tetteirõl. Hatalmát hirdetik a természet
erõi, a ‘félelmetesek’, és hûségét a személyes megtapasztalások (‘õ tartott életben bennünket, és nem
engedte, hogy lábunk meginogjon’).
Az istentisztelet ünnepélyes hangjait
otthagyva, az oltárra irányítja figyelmünket az ige. Itt
már egyes szám elsõ személyben szól az ének
(‘áldozatokkal megyek házadba, teljesítem fogadalmaimat...állatokat mutatok be neked áldozatul...’). Itt
állati a hangzavar, és folyik a vér. Az ember sikolya
összevegyül az állat bõgésével. Halálosan komoly dolgok történnek a Templomnak ezen a részén: bûnéért
áldozatával keres engesztelést az ember.
Az idézett igeversben pontosan visszhangzik
az evangélium igazsága: nekünk olyan Istenünk van,
aki bár megtehetné, DE nem utasítja el imádságunkat.
Tehetné, hogy ne szeressen, DE MÉGIS szeret. Éppen
ezért rendelte el Isten az áldozatot. Az a pillanat, amelyikben a legfájóbb a bûn, éppen az kínálja a legnagyobb élményét a kegyelemnek. Mi, Jézus Krisztus
vérén megváltott hívõk, nem mutatunk be állatáldozatot, és nem a jeruzsálemi Templomban keresünk a
bûneinkre bocsánatot. Urunk halálára emlékezve, az
Élõ Ige világosságánál, a Szentlélek jelenlétében élünk
- ‘leplezetlenül’. Bûneink súlya és következménye
ugyanaz. Hangunkat nem nyomja el semmiféle zaj
(önvád, vagy mások kárhoztatása), ha a bûnbánat
valós, ha ‘minden álnok szándékot kiûztünk a
szívünkbõl’, akkor a kegyelem trónjához ér a
kérésünk, és imánkra szeretettel válaszol az Úr.

Adjunk hálát az imameghallgatásainkért!

Mint keskeny palló
Szépen kimért út e földi lét,
egyszerre a kezdet és a vég;
s illó idõben hordoz a lét,
mint az égõ gyertya a fényét.
Idõ-keretbe szelidült Szeretet,
mint keskeny palló a túlra átvezet.

A ma elhangzott igehirdetés
letölthetõ az internetrõl
(http://www.zsoltaros.com).
Az istentisztelet teljes hanganyaga
CD-n
n megrendelhetõ.

... EGYMÁSÉRT!
• a betegekért
Baráth Antal, Moraszk Mary Ann,
özv. Szenohradszki Jánosné, Andy Tóth
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Mácsai Ica, a Püsök házaspár

