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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)
az ebédlõben (10:00-10:45)
fiatalok - az imaházban (10:30-11:00)
gyermekek - a Kornya épületben (11:15-)
kóruspróba - Kornya épület (10:50-11:00)
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Dicsõítõ énekek
Köszöntések, hirdetések
“Szent az Isten, szent, szent”
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_397)
Hangozzék fel hálaének
• Imaközösség
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_365)
Hintsd szerteszét
• Köszöntjük az Édesanyákat!
gyerekek
férfikar
Novák Benjámin
... a gyülekezet nevében
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_395)
Örök Isten
• Kórus: Vedd Krisztust hithajódba
• Igeolvasás - Zsid 11:1-3,30-35
• Kórus: Az Úr ajándéka az élet
• Igehirdetés

AKIK A CSODÁT
ÖLELIK
• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_380)
Végig megálld a nagy tusát
• Áldás
Szeretet-vendégség
The Gathering (18:00)

ma...?

...mit is hallottam

2006.05.14

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

Zsid 11:1-3, 30-35
Akik a csodát ölelik

2006. május 14
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
A ma elhangzott igehirdetés
letölthetõ az internetrõl
(http://www.zsoltaros.com).
Az istentisztelet teljes hanganyaga
CD-n
n megrendelhetõ Kádár Zoltán
testvérnél.

Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

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

Következõ alkalmaink...
szerda - Törekvõk köre (18:00)
Bibliaóra (19:00)
Jövõ vasárnap
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- The Gathering (18:00)

Kónya Lajos:

LEVELEZÕLAP
Mit mûvelsz most anyám?
Olyan régen láttalak
hogy az idõ befeketíti bennem
õsz hajad
olyannak fest amilyen akkor voltál
mikor mindennap szólíthattalak
Látod ritkán írok neked
Nem történik velem említésre méltó
s úgylátszik gondolataim sincsenek
veled megoszthatók
csak emlékeim bölcs mondásaid
simogató tekinteted
erdõ-éneked
szél-sírásod
tüskével tûzdelt egész életed
Kérlek ne neheztelj rám
Mama
Téged semmi sem bosszant jobban
a hiábavaló beszédnél
tõled tanultam a takarékos szavakat
Rád ismerek naponta
szavaimban és cselekedeteimben
Mert megraboltalak
s hordozom magamban
túszként
természeted

HÍREINK
• Szerdán este megszületett a McLean házaspár
(Kõhegyi Timea és Barth) elsõ gyermeke. A neve:
Kylie Sienna; egy szép, kékszemû kisleány. Az
anyuka és a baba jól vannak. Gratulálunk a családnak! Timeáéknak új címük van:
3921 Ocean View Blvd, Montrose, CA 91020
• A mai Anyáknapja alkalmából férfikörünk ebéden látja vendégül a gyülekezetet. Szeretettel
hívunk mindenkit!
• Részlet Révész Zoltán tv. levelébõl: “Lassan
kezdem beleélni magam a magyar valóságba. Mint
mondtam, elõre jelezték, nekem felmondanak a
munkahelyen. Az Úrban reménykedem, hogy a volt
gyárban ismét elindul majd valami érdemes
munka, és nekem is lesz ott helyem. Addig is
imádkozzatok
értem, hogy bizodalmam maradjon meg az Úrban!
Hogy van Baráth testvérem, aki engem ott sokat
szeretgetett? Üdvözlöm és jobbulást kivánok neki
Istenünktõl!...Köszöntöm a gyülekezetet, Isten áldjon benneteket! Jó szívvel, szeretettel gondolva
rátok: Zoli”
• Rendkívüli összejövetelek májusban:
25-én, csütörtök
- Istentisztelet
(Mennybemenetel
napja, 19:00)
Ifjúsági találkozó Chicagoban (máj. 26-28)

Májusi
ünnepeltek:
Varga Károly (1), Kolek P & É (2), Szin Joshua (2),
Hoble Lidia (6), Szin Jonathán (8),
Szenohradszki J & E (12), Sándor Jenõ (14),
Novák Emi (16), Horváth Béla (20),
Balla Zsigmond (21), Kõhegyi Timea (21),
Szin Dávid (21), Õri Márta (25),
Miszti Gyöngyi (26)

IMÁDKOZZUNK...
„És megnyitotta Isten az asszony szemét,
úgyhogy meglátott egy forrást.”
(1Móz 21,19)

A Közel-Kelet népcsaládjainak a gyökereihez vezet vissza ez a történet, konkrétan az arab
népéhez. Az egyiptomi származású Hágárnak, a
“szolgálónak”, fia született Ábrahámtól. Sára
asszony haragja elõl menekülve, hamarosan a
sivatagban találjuk a csecsemõt, Izmaelt és az
anyukáját. Mint késõbb a zsidók százezrei is, a
homoktengerben bolyongva, élelembõl és vízbõl
kifogyva, a kilátástalanság félelmei között “végsõ
megoldáshoz” folyamodik Hágár. Egy bokor
árnyékába fekteti a gyermeket, és ott hagyja.
“Nyíllövésnyi távolságban ült le vele szemben, és
hangosan sírt” - olvassuk.
A történet mély titkai közé tartozik a folytatás: “Isten meghallotta a fiú hangját”, majd “megnyitotta az asszony szemét, úgyhogy meglátott
egy forrást”. Mennyit kereshette - mégsem látta
addig!
A szeretõ szív keserû hangoskodásainál,
lám, tovább ér egy gyermek segélykiáltása!
Tanulságos elgondolkozni azon is, hogy mi jutatta
ilyen halálos veszedelembe ezt a gyereket? A felnõttek “világában” ma is történnek ám ilyen sötét
dolgok, mint hogy hit helyett ügyeskedéssel
próbálunk célt érni, aztán meg “menesztjük”
egymást... Akárhogy is, Izmaelnek anya kellett;
kettõjüknek pedig gondviselés. A mi Istenünk
pedig gondoskodó Atya, aki ma is szeretné, ha a
“forrásaiból” merítenénk.

Adjunk hálát az édesanyák szeretetéért,
könyörögjünk, hogy legyen erejük, hitük a nehéz
idõszakokban!

... EGYMÁSÉRT!
• a betegekért
Baráth Antal, özv. Szenohradszki
Jánosné, Szörényi Éva
• országunk vezetõiért és katonáinkért
Aubrie Christianson (Kuba),
Jessica Nicole Corbit - Irak
• az utazókért
Sramkó Károly, Dr. Szenohradszki János

