
Amerikai  Magyar
Baptista  Gyülekezet

Alhambra

2007.  június  10

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

•  Dicsõítõ éneklés (EHH_388)

“Jézus zörget a szíveden”

•  Köszöntések, hirdetések

•  Szent az Isten, szent, szent
•  Ima
•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_457)

“Hajlékod, égi, nagy Felség"

•  Imaközösség
Imádkozzunk azért,

hogy együtt érzõ módon
tudjuk egymást vigasztalni!

•   Kórus - “Drága Jézus...”

•  Igeolvasás - 5Mózes  7,1-66
•   Kórus - “Jézus, Uram...”
•  Igehirdetés

GYÕZTESEK
HARCAI

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_230)
“A szívemet átadom”

•    ÚRVACSORA
•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_437)

“Áldott legyen a frigy”
•  Áldás

Szeretetvendégség

Énekóra (13:30)

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

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://www.zsoltaros.com
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•  Az ifjúsági konferenciáról hazatérõ fia-
talok örömmel újságolták élményeiket -
családban és gyülekezetben - a vendéglátó
családokról és a közösségi alkalmakról, a
sok kirándulásról és a finom ételekrõl. Én is
köszönöm a testvériség összefogását és az
áldozatos munkát. A múlt héten Alaszkában
“nyaraltunk” Györgyivel, ahol a pihenésün-
ket még szebbé tették a jól sikerült konfe-
rencia friss emlékei. Remélem, minden
testvérnek lesz alkalma ezen a nyáron a
kikapcsolódásra (megérdemli mindenki), és
azért imádkozom, hogy felfrissülve, hittel
és jókedvvel folytassuk a közös munkát,
amivel megbízott minket az Úr.
Folyamatosan tájékoztatjuk a testvériséget
gyülekezetünk nyári programjáról. A
hétközi Bibliaórákat szerdától folytatjuk.
Ma még tartunk énekórát, de a ma délutáni
lesz az utolsó (a következõt aug. 26-án
tartjuk). 
•  Héthalmi Terike jól van, otthon pihen.
Szeretettel köszönti a testvériséget, és
köszöni, hogy imádkozunk a gyógyulásáért.

Júniusi ünnepeltek:

Bánk Gy & J (10), Kolek Pál (14),
Kõhegyi Margit (16),

Pap Mariann (16), Jánvári Gábor (18),
Horváth Márta (20), Mácsai Sándor (26),

Novák Györgyi (28)   

KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......

szerdán -  Törekvõk köre (18:00)
-  Bibliaóra (19:00)

szombaton - Youth Meeting (19:00)

v a s á r n a p   ( j ú n . 1 7 )   -   A P Á K N A P J A
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség

június  29  -  júl.  1  -  Szövetségünk  Közgyûlése  (Rama)

“Az ÚR döntései igazak,

mindenben igazságosak,

kívánatosabbak az aranynál... ”
( Zsoltárok 19,10-11)

A pen & ink drawing depicting the joy of
"striking it rich" in the California goldfields, 1849.



•    a  betegekért
a Baráth házaspár, Deák Éva, Héthalmi Terike,   
Kulcsár Ferenc, özv.Szenohradszki Jánosné

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

a Bánk házaspár

IMÁDKOZZUNK...

Pál apostol a
Thesszalonikában élõ
testvérek kérdéseire válaszol
ebben a levélben. Szerették
volna tudni, például, hogy mi

történik azokkal, akik már meghaltak. Az idézett ige-
vers egy mondat abból a válaszából, amit az Úr napjá-
val, az utoló ítélettel kapcsolatos kérdésükre adott.

Az apostoli levélnek ezt a részét olvasva - én
úgy vélem - nem árt, ha mi is belekapcsolódunk a
beszélgetésbe... Bennem ez a kérdés fogalmazódott
meg: Miért szorulunk vigasztalásra az Úr napjával
kapcsolatban?
- Azért, mert Isten kijelentette: ‘amikor azt mondják:
békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végsõ
romlás’. A látszatnak és a valóságnak ez a kettõssége
fájdalmasan nagy problémája a hívõ embernek, hiszen
a béketeremtés szolgálatával lettünk megbízva. Úgy
érezzük, hogy itt már nincsen szükség ránk; sõt egyre
nagyobb körökben terjed a nézet, hogy Istenre sem.
Az ember képes megoldani mindent, magától.
Vigasztaljuk egymást - mi már tudjuk, hogy mi az
igazság.
- Ébereknek kell lennünk, míg mások alszanak.
Józanságunkat lépten-nyomon félreértik a pihenõk. A
hit és a szeretet páncéljában, az üdvösség
reménységének a sisakjában nevetségesek lettünk, itt,
a mámorok világában. Vigasztaljuk egymást, mert ez
az öltözet illik hozzánk.
- Isten rendelkezett már az üdvösségünkrõl a mi Urunk
Jézus Krisztus által. Akármilyen nehéz is a jelen, a
jövõnk dicsõségesen örömteli lesz, mert ‘nem haragra
rendelt minket’. Vigasztaljuk egymást ezzel a jövõkép-
pel!

Imádkozzunk  azért,  hogy  együtt  érzõ  módon  tudjuk
egymást  vigasztalni!

Igen, vigasztalni csak az tud, aki képes az
együttérzésre is. Vigasztalást viszont csak az nyer, aki
bízik Isten igéretében.

Vigasztaljátok
egymást, és építse
egyik a másikat,

ahogyan teszitek is.

(1Thessz 5,11)

JÉZUS ZÖRGET A SZÍVEDEN

“Íme, az ajtó elõtt állok, és zörgetek: ha valaki
meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek

ahhoz és vele vacsorálok, õ pedig énvelem.”

GGYYÕÕZZTTEESSEEKK  HHAARRCCAAII
55MMóózz  77,,11-66

Meglepetések  az  “Ígéret  földjén”
készülsz bemenni  - de az Úr visz be

birtokba veszed - elûz elõled sok népet
ne köss velük szövetséget - hatalmadba adja õket

Az a kísértésünk, hogy mások házatáján lássunk 
bálványisteneket. Minden kor hívõ közösségének
sajátos életterében kell megkeresnie ezeket.

Korunk  bálványa:
az  egyén  szabadságától  remélt  gyönyör

NÉHÁNY  “SZÛRÕ”

1. Ami nem tereli el a figyelmemet, nem nehezíti
meg, vagy teszi lehetetlenné feladatom ellátását
és Isten elém tûzött céljainak az elérését. Bírák 7

2. Ami nem sérti mások testi, érzelmi és lelki
épségét. 2Sám 23

3. Ami nem borítja fel bennem azt az “egyensúlyt”,
amit a Szentlélek felállított, amikor újjászült és a

“Krisztus testébe”, megváltott testvéreim körébe
helyezett - hasznukra, és Istenem dicsõségére.   
Péld 25,16


