
Amerikai  Magyar
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2007.  augusztus  26

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

• Ének-tanulás (EHH_218a)
Feljött a nap - kánon

•  Köszöntések, hirdetések

•  Szent az Isten, szent, szent

•  Ima
•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_54)

Fel, lelkem, az Urat dicsérni

•  Imaközösség

Vizsgáljuk meg,
hogy mennyire vágyakozunk
az Istennel való közösségre!

•  Gyülekezeti ének (EHH_516)
Mindenütt csak Jézussal

•  Igeolvasás - 2Sámuel  1  
•   Kórus: Mint szarvas a  hûs forrásra...
•  Igehirdetés 

DÁVID GYÁSZA

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_500)
Segítsünk Siont építni

•  Áldás

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

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://www.zsoltaros.com
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Jövõ vasárnaptól az istentisztelet után szeretet-
vendégséget tartunk. Az énekórákat is szeptember 2-án
kezdjük újra. Úrvacsorai istentiszteletet szeptember
második vasárnapján (9-én) tartunk. 

A bejárati asztalra helyezett könyveket a Veszpeller
házaspár ajándékozza a testvériségnek. Mint Dr. Charles
Stanley testvér elõszavából kiderül, a ”The Maker’s Diet”
szerzõje, Dr. Jordan S. Rubin egy hívõ tudós, és ez az
egészséges életmódról, azon belül a helyes diétáról írt
könyv a Biblia tanításán alapszik. 

Héthalmi Terike szeretettel köszönti a testvéreket.
Reméli, hogy nemsokára itt lehet közöttünk.

Múlt vasárnap délután ökumenikus istentiszteleten
emlékeztünk meg országalapító királyunkról, I. Istvánról.

Hoble Lidia nõtestvér egy San Clemente-i intézetben
van, utógondozáson. Sokkal jobban érzi magát; szeretet-
tel gondol a testvérekre.

A jövõ évi ünnepi közgyûlés helyszíne a Chicago mel-
letti Wheaton College lesz (július 18-20). A fiatalokat is
értékes programmal várják erre a hétvégére. A közgyûlés
jó elõkészítéséért szükséges lesz majd elõre jelentkezni.

Révész Erzsike Henderson, Nevadából küldi köszön-
tését.
A telefonszáma: (702) 617-2212 

Augusztusi
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), Szin Gy / A (28),
Miszti Rózsika (30), Páth Terike (30)

KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......
v a s á r n a p   ( s z e p t .   2 )   

- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretet-vendégség

Ahogyan
a szarvas kivánkozik a folyóvízhez,
úgy kivánkozik a lelkem hozzád,

Istenem



•    testvéreink  megerõsödéséért,  gyógyulásukért
Deák Éva, Héthalmi Terike, Hoble Lidia,
Kish Ernõ, Király Margit, Kulcsár Ferenc,    
Sallay Júlia

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

Elõd László, Lungui Sándor,
a Szenohradszki család, Szûcs Ági

IMÁDKOZZUNK...

A 42. zsoltár
elején
megfestett
idillikus képet
a hûs vízhez

közeledõ szarvasról, háborgó lelkihelyzetekre utalók
követik. Például, a 8. versben ezt olvassuk: ”Örvény
örvénynek kiált zuhatagjaid hangjában, minden
habod és hullámod átcsapott fölöttem”. Azért fontos
ezeket is látva gondolkozni a zsoltár üzenetén, mert
csak a ”teljes képet látva” érthetjük meg ennek a
csendesebb vizekre vágyó embernek az imádságát.

Az elmúlt napokban több híradásban is beszá-
moltak árvíz sújtotta területen rekedt állatokról,
ahogy ijedtükben és ösztönösen menekülnek a ma-
gaslatokra.

Az élethelyzet, amire a zsoltáríró utal, a kiszolgál-
tatottsága és reményt vesztettsége, ahogyan a távoli
Micár hegyérõl (7.v.) Istenre, az istentiszteletre
gyülekezõ hívõk seregére emlékezik, szinte látja
õket és hallja az éneklésüket, az a ”magas pont”,
ahova menekülésében eljutott. Innen kiált Istenhez,
itt vár a segítségére. Innen mondja: de jó lenne újra
úgy érezni magam, mint ahogy a ”csendes
folyóvíznél” szomját oltó szarvas is érez.

A háborúságokból békességre vágyik. A hitét
támadó kérdések helyett, a hívõk örömteli éneklését
hallaná inkább. Szorítottságában arról álmodozik,
amikor majd szabadon dönthet arról is, hogy isten-
tiszteletre megy. 

Hogyan jöttünk mi Isten házába? Milyen mély
bennünk a vágy a találkozásra? A mi lelkünk szom-
jazik-e az élõ Isten után?

Vizsgáljuk  meg,  hogy  mennyire  vágyakozunk  az
Istennel  való  közösségre!

Ahogyan a szarvas kivánkozik a
folyóvizekhez, úgy kivánkozik a

lelkem hozzád, Istenem.
Isten után szomjazik lelkem,

az élõ Isten után:
Mikor mehetek el, hogy megjelen-

jek Isten elõtt?
(Zsolt 42,2-3)

from R.C. Sproul, Now, That’s a Good Question!

Why did God save me?

I know of no more difficult a theological question to
deal with than this one. I’ve been studying theology for
many years, and I still can’t come up with any exhaus-
tive reason to explain why God would save me, or any-
one elso for that matter.

Some people give a very simple answer to this ques-
tion. They say that God saved you because you put
your trust and faith in Christ when you answered the
summons of the gospel. On the surface that’s certainly
a legitimate answer because we are justified through
faith and we are called to make that response.

But the deeper question is, Why did you respond to
the gospel when you heard it, but someone esle who
heard it - even the very same presentation at the same
moment - did not respond to it? What was there in you
that caused you to respond positively while others are
caused to reject it? I ask that about my own life. I could
say the reason I responded was that I was more right-
eous than the other fellow. God forbid that I ever say
that on the Judgment Day. I might think I’m more intelli-
gent than somebody else, but I wouldn’t want to say
that either. Some might say that I recognized my need
more than somebody else recognized his need, but
even that recognition is a mixture of at least some meas-
ure of intelligence and some measure of humility, most
of which would find its ultimate roots in the grace of
God. I have to say with the ancient man, there but for
the grace of God go I. I can’t give any reason other
than God’s grace for why I am saved.

The Bible says many things about why God initiates
salvation of people. He loves the world; he has a
benevolent attitude toward his fallen creatures. We
know that. But when we get down to the specifics, the
Bible speaks of God’s sovereign work of redemption
and uses the terms predestination and election. These
are biblical words. What is behind God’s predestinat-
ing grace or his election? Some say that God foresees
the choices of people. I think that takes the very heart
out of the biblical teaching.

When the Scripture speaks about God’s electing
people, God speaks of electing people in Christ; our
salvation is rooted and grounded in Jesus. What that
makes me think is this: You and I are saved not only
because of God’s concern for us but chiefly and ulti-
mately for God’s total determination to honor his obedi-
ent Son. We are the love gifts that the Father gives to
the Son so that the Son, who lived a life of perfect obe-
dience and died on the cross, will see the travail of his
soul and be satisfied. That’s the main reason I think
God saved you: to honor Jesus.


