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Következõ alkalmaink...
• Vasárnapi iskola (10:00-10:45)
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Ének-tanulás (EHH_218a)
Feljött a nap - kánon
Köszöntések, hirdetések

E • Szent az Isten, szent, szent
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Gyülekezeti ének (EHH_618)
Ó, mily szép az Úrnak hajléka
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Imaközösség

•

T
I
S

Adjunk hálát
Jézus Krisztus
váltsághaláláért!
•

Gyülekezeti ének (EHH_208)
Fáradt vagy, és nyom a bûnnek terhe?

•

Igeolvasás - 2János
Igehirdetés
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A SZERETETTEK
SZERETETKÖZÖSSÉGE
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Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_233)
Aki értem megnyíltál

E

•

Áldás

T

vasárnap (aug. 19)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szt. István napi ökumenikus istentisztelet
a katolikus templomban (15:00)
Kedden éjjel magához emelte az Úr özv. Szenohradszki Jánosné testvérünket. 87 éves volt. Tegnap
búcsúzott tõle a rokonság és a kiskõrösi testvériség,
akikkel hûségesen szolgálta az Úr Jézust. Fia, János
testvér is hazautazott a temetésre. Imádkozzunk a
családért, hogy fájdalmuk elhordozásához erõt nyerjenek mindnyájan. Az úrvacsorai asztalnál elhelyezett
virágcsokrot Emese készítette, anyósa emlékére.

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

Hoble Lidia nõtestvér, súlyos állapotban, kórházba
került a héten. Tegnap már jobban volt. A San Clemente-i Saddleback Medival Centerben pihen. Az
Úrban bízunk nõtestvérünk felerõsödéséért.
Csütörtökön visszaérkezett ausztráliai útjáról Kerekes
Terike nõtestvér a lányaival, de gyengén érzi magát; a
hosszú utat ki kell pihennie. Elmondta, hogy szép volt
a család és a gyülekezet búcsúja 94 éves korában elhunyt édesanyjától. A Melbourne-i Magyar Baptista
Gyülekezet testvérisége és lelkipásztoruk, Szlovák
Tibor testvér szeretettel köszöntik gyülekezetünket.
Jövõ vasárnap, du. 3 órától ökumenikus istentiszteletet tartunk a Szt. István Római Katolikus Egyháznál. Fr. Theodor Smith szeretettel hívja a város magyarságát a Szt. István napi ünnepségre.
A misszionáriusunknak, Füredi Kamillának küldött
postai szállítmányt így kell megcímezni:
Gabriella Kamilla Furedi
31 Yiks Rd
Makeni
Augusztusi
Sierra Leone

ünnepeltek

Lungui Sándor (1), Novák S / I (2), Bajusz Imre (4),
Sallay Károly (7), Molnár Evangeline (7),
Szin Anna (8), Jánvári Mercedes (12),
Miszti S / R (13), 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),
Füredi Kamilla (28), SzinGy / A (28),
Miszti Rózsika (30), Páth Terike (30)

2007. augusztus 12
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

(626) 289-77746
http://www.zsoltaros.com
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AZ IGAZSÁGOT SZERETÕK...
kegyelem
irgalom
békesség

...SZERETET-K
KÖZÖSSÉGBEN
ÉLNEK AZ ATYÁVAL...
”testben jött el”
- Jézus Krisztusban ismerjük Õt
- Megváltónk az Isten-eember
- Közbenjárónk az Isten-eember

Bûneinket maga vitte fel testében a
fára, hogy miután meghaltunk a
bûnöknek, az igazságnak éljünk: az õ
sebei által gyógyultatok meg.
(1Péter 2,24)

Ez az igevers
megváltásunk
történetébõl azt az eseményt mondja el, amit a keresztrefeszítés szemtanúi nem láthattak, de minden újjászületett hívõ
megtapasztalt. Arról szól, ahogyan a bûneink a keresztre
kerültek, miután Jézus Krisztus átvállalta azokat.
Megváltónk a büntetést is vállalta helyettünk. A Biblia azt
tanítja, hogy a bûntõl csak így szabadulhat meg az ember.
Rendkívül érdekes kifejezést használ Péter apostol, amikor
a bûnétõl már szabad emberrõl ír. Másutt nem is találkozunk
ezzel a melléknévvel a Bibliában. Évszázadokkal korábban a
görög bölcselõk használták, akik megvetéssel fordultak el a
látható világ dolgaitól. Olyan változásra utal, amikor semmibe
veszünk, szinte észre sem veszünk már valamit, pedig korábban körülötte forgott az életünk. Hasonlóképpen, meg lehet
halni a bûnnek is. A bûn vonatkozásában ilyen szabadságot
nyerhet az ember Jézustól. Ez nem felelõtlen közömbösség,
hanem szabadság egy beteg, ártalmas kötõdéstõl.
A megtéretlen és az újjászületett ember között tehát az is
különbség, hogy míg az elsõ képtelen szakítani a bûneivel, és
az azok miatt ítélt lelki állapottal, az Úr Jézusban bocsánatot
nyert hívõ szabadságát az ”igazságban való élésre” használja.
Az újjászületett ember is követ el bûnöket; én például, sajnos,
gyakran és sokfélét. A bûntudat és a bûnbánat is Jézusnál tartanak, mert tudom már, hogy megbánt bûneimre bocsánatot
nyerek tõle.
Nagyszerû érzés megszabadulni a bûn rabságából! Nagy
öröm bocsánatot nyerni. Valóságos gyógyulás is történik tehát
a keresztnél, aminek a lehetõségével ma is élhet bárki.
A Szabadító Úr Jézussal kialakult új kapcsolatról beszédes
képet fest a folytatásban Péter, így: ”Mert olyanok voltatok,
mint a tévelygõ juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselõjéhez”. A keresztnél kínált bocsánatot,
szabadulást és gyógyulást nem adhatja lelkipásztor, sem semmiféle lelkigondozó. Én legalábbis Hozzá megyek, és szeretnék hozzá terelni másokat is, mert a helyettünk halált vállaló
Jézus Krisztus a mi lelkünk igazi pásztora.
Adjunk hálát Jézus Krisztus váltsághaláláért!

IMÁDKOZZUNK...

...ÉS EGYMÁSSAL.
- Példánk az Isten-eember

• testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Deák Éva, Héthalmi Terike, Hoble Lidia, Kerekes
Terike, Kish Ernõ, Király Margit, Kulcsár Ferenc,
Szin Joshua
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
a Balla család, Elõd László, Lungui Sándor,
a McLean család, Novák Eszter, Sipos Roland,
Dr. Szenohradszki János, Szûcs Ági

