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• Gyülekezeti ének (BGyÉ_369)
Ó, hogy szeresselek
• Imaközösség

Magasztaljuk Istent
változhatatlanságáért!
• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_12)
Nagy Istenem
• Igeolvasás - Jakab 1,12-18
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_184)
Adjátok a szent Bibliát kezembe
• Igehirdetés
HOGYAN BOLDOGULHATUNK
ÖNMAGUNKKAL?

• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_332)
Téged nézlek, úgy követlek

HÍREINK
• Mális Klára nõtestvérünk a pomonai
Inland Valley Care and Rehab Centerben fekszik, a 109-es szobában (250 W
Artesia Blvd; a Pomona Valley
Kórházhoz közel).

Alhambra

• Lassan vége a nyárnak; az Európában
nyaraló családok is hazaérkeznek.
A MABAVIT III-ról sok képet
hoztunk; szeretnénk élményeinket
megosztani a testvériséggel. A
következõ vasárnapokon, az istentisztelet elõtt, néhány percben
beszámolunk a találkozótól, elmondjuk
személyes élményeinket.
• Jövõ vasárnaptól a szokott idõben
kezdõdnek összejöveteleink. A felnõttek
vasárnapi iskolai foglalkozását az
ebédlõben tartjuk (10-tõl). Az istentisztelet 11 órakor kezdõdik.
Szeretetvendégséggel folytatjuk,
majd énekórát tartunk - minden vasárnap. A nõtestvérek konyhai szolgálati
beosztása a konyhában lesz kifüggesztve.
Szerda esténként Törekvõk körét és
Bibliaórát tartunk.
• A Magyar Baptisták Világszövetségének a
következõ két évben Dr. Herjeczki Géza,
detroiti lelkipásztor lesz az elnöke.
Imádkozunk érte, hogy Urunk áldásaival
koronázott legyen Herjeczki testvérnek ez a
szolgálata is.

Augusztusi ünnepeltek:

• Áldás

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

2006. augusztus 27
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József

The Gathering (18:00)

Lungui Sándor (1), Novák S & I (2), Bajusz Imre (4),
Molnár Evangeline (7), Sallay Károly (7), Czövek István (8),
Szin Anna (8), Jánvári Mercedes (12), Miszti S & R (13),
McLean B & T (14), Banás Lajos (18), Sándor J & K (19),
Szárnyasi Enikõ (19), Szárnyasi Lester (19), Csótya Alex (21),
Novák Sebestyén (21), Lak Zsuzsa (23), Sándor Katalin (23),
Dobos Kálmán (24), Szin Gy & A (28), Páth Terike (30)

Telefonszám:

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

Következõ alkalmaink...
szerda - Törekvõk köre (18:00)
Bibliaóra (19:00)
jövõ vasárnap - szept.3
- 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

“Isten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki vagyok”
(2Móz 3,14)

2006.08.27

Jakab 1,12-18
Hogyan boldogulhatunk
önmagunkkal?

Sík Sándor:

TE VAGY A JÓ
Én Uram, Istenem, velem mit tettél!
Már újra megintcsak megszégyenítettél.
Századszor is újra Te vagy a jó,
Én a rossz kisgyerek, vesszõzni való.
Ficánkoltam megint lábbal, kézzel,
Játszottam megint a kifent késsel,
S amikor az ujjam majd megvágtam,
Jóságod kézen legyintett lágyan.
De még le se zörrent a földre a penge,
Már mosolygott is szemed a szemembe,
Mindha mondta volna: Légy szófogadó,
Gyerek kezébe kés nem való!
Csak arra volt jó vihar és villám,
Hogy megrebbenjen aluszékony pillám,
Hogy éberséggel látni tanuljak,
Meglátni messzirõl felemelt ujjad.
Ó látom, Uram, hogy is ne látnám.
Szívembe maradjon vésve e látvány,
Bár el ne mosódnék onnan soha,
Ne lennék többé se vak, se puha.
Csak benned, Uram, s csak egy a reményem:
Csak annyit engedj kérni szerényen,
Hogy amit most némán súgok eléd,
Álljam becsülettel, legalább felét!

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

Isten nem tér ki az ember kiváncsisága és
kiolthatatlan tudásvágya elõl. Éppen ellenkezõleg: a
Biblia azt tanítja, hogy megelõzött és megszólított bennünket. Bemutatkozott nekünk. Az evangéliumnak, a
keresztyén hitnek alapigazsága ez; Jézus Krisztus
megjelenése és munkája is Isten ‘bemutatkozása’.
Tetteiben, mint a Teremtés, majd rendelkezéseeiben is hírt adott magáról az Úr. Amikor
Mózes kérdésére a ‘Vagyok, aki vagyokkal’
válaszol, ezzel az egyszerûnek hangzó kijelentéssel
már nem a tudásvágyunkat csillapítja, hanem hit-függõségbe állítja az embert. Azt mondja magáról, hogy
kiismerhetetlen, de mindig felismerhetõ lesz.
Vállaljuk-e az ilyen függõséget? Mert az élet sodrásaiban veszõdõ embernek Isten változatlansága
támaszpont lehet, ha mer és akar érintkezni az
Örökkévalóval. Az igazi élethez hit-bátorság kell:
naponta átadni kicsiny önmagamat a változatlan
Istennek.
A változás nagyon emberi dolog.
Magyarországi utunk során többekkel is találkoztunk,
akiket már nagyon régen láttunk utoljára. Kedveskedõ
füllentésekkel lepleztük a meglepetést: ‘Hát, te nem
változtál semmit!’ - mondtuk, mert hirtelen nem jutott
jobb az eszünkbe. Dehogynem változtam: öregszem,
meghíztam...
Olyan jó ezt tudni Istenrõl, hogy Õ valóban
nem változik! Õ a szeretet - mindig az! Ma is az,
‘mégis az’ - ahogy Gyökössy Endre szerette mondani.
Rátekintve tájékozódom önmagam helyzetérõl is.
Nagyon fontos nekünk az Õ változatlansága.
Amikor Alhambrába kerültem, felfigyeltem
arra, hogy Dr. Oláh Sándor tv. gyakran idézte a
Zsidókhoz írt levélbõl ezt a kijelentést Jézusról: ‘Jézus
Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz’ (13,8).
Erõt merített a ténybõl, hogy a Megváltó, és így a
megváltás örökkévaló.

Magasztaljuk Istent változhatatlanságáért!
... EGYMÁSÉRT!
• a betegekért
Baráth Antal, Mális Klára,
özv. Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Mácsai Ica, a Püsök házaspár

