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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)
fiatalok - az imaházban (10:30-)
gyermekek - a Kornya épületben (11:15-)
kóruspróba - Kornya épület (10:50-11:00)

• Magasztaló énekek
• Imaközösség
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_208)
Halld, kegyelmes Istenünk
• Köszöntések, hirdetések
• a Kádár családtól búcsúzunk
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_446)
Áldásod gazdag folyóit
• Szavalat - Héthalmi Terike
• Kórus: A zord viharban sziklavár
• Igeolvasás - 1Sám 30,21-25
• Kórus: Az élet forrása
• Igehirdetés

A Beszór-ppataknál
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• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_11:1,3,5)
Hogyne dicsérném az Istent
• ÚRVACSORA
• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_437)
Áldott legyen a frigy
• Áldás
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Szeretet-vendégség (12:45)
The Gathering (18:00)
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2006.06.25

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

1Sám 30,21-25
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...mit is hallottam

A Beszór-p
pataknál

“Ha valaki
meghallja a
hangomat, és
kinyitja az ajtót,
bemegyek
ahhoz, és vele
vacsorálok”

2006. június 25

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

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

Novák József
Telefonszám:

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

IMÁDKOZZUNK...

Következõ alkalmaink...
Jövõ vasárnap
- Istentisztelet (10:00)
- The Gathering (18:00)
júl. 4. kedd - Piknik, filmvetítés (16:00)

Herjeczki Géza:

S I K E R ÉS G Y Õ Z E L E M
Siker és gyõzelem,
gyõzelem és siker.
Siker még nem gyõzelem,
gyõzelem nem siker.
Õ gyõzött.
A Golgotán.
Sikerül-e gyõzni nekünk,
ha folyton sikereket kergetünk?

HÍREINK
• Köszönjük nõtestvéreinknek az apáknapi
meglepetéseket, figyelmes szolgálatukat!
• A Kádár család hazaköltözik,
Magyarországra. Bár júl. 3-án repülnek, ma
búcsúztatjuk õket. Köszönjük
gyülekezetünkben végzett szolgálatukat.
Imádkozunk értük, hogy a hazatelepülésben,
szolgálatuk folytatásában, munkában és
tanulásban Istenünk oltalmát és vezetését
élvezzék. Kati, Zoli, Zolika és Peti - nagyon
fogtok hiányozni!
• Máthé Eszter (Püsök Ági testvére) és Csiszár
István lp. apósa, Máthé Pál testvér (Békés) egy
ukrajnai imaház építésénél balesetet
szenvedett; meghalt. Imádkozzunk a gyászoló
családért!

• Tekintettel arra, hogy a következõ hetekben sokan elutaznak, augusztus végéig így
módosulnak rendszeres összejöveteleink:
A felnõttek vasárnapi iskolai
foglalkozásait szeptember 3-án folytatjuk.
A következõ két szerdán elmarad a
bibliaóra és a törekvõk köre.
Júl. 4-én, kedden délután 4-tõl
pikniket rendezünk az imaháznál. Sötétedés
után filmvetítés lesz.
Augusztus 27-ig a vasárnapi istentisztelet 10 órakor kezdõdik.
Szeptember 3-tól folytatjuk a
szeretetvendégséget és a vasárnap délutáni
énekórákat.
Bár énekórát a nyári hónapokban
nem tartunk, ha lesz elég énekes, a kórus az
istentiszteleteken szolgál.
Úrvacsorai istentiszteletet jún. 25-én és
júl. 30-án tartunk.
A Szt. István napi ökumenikus
istentiszteleten (aug. 20-án, du. 2-tõl) mi is
résztveszünk.
• Szövetségünk évközi gyûlésén a Misszió és Jótékonysági Bizottságban (Ráma; jún.
30 - júl. 2) Balla Zsigmond és Novák
Györgyi testvérek képviselik gyülekezetünket.
• Mácsai testvérék lánya és családja hétfõn
megkapta a letelepedési engedélyt.
Imádkozzunk értük, hogy Isten segítségével
hamar felkészüljenek az útra, és mielõbb
megérkezzenek hozzánk.
• Tájékoztatásul közöljük a testvériséggel,
hogy az elcsatolt területekrõl Debrecenbe, a
MABAVIT III-ra készülõ testvéreink támogatására már elküldtünk $2000-t a múlt
héten. Mivel a debreceni Baptista
Gyülekezet szervezi az ellátásukat, rájuk
bízzuk támogatásunk felhasználását is.

Júniusi
ünnepeltek:
Kolek Pál (14), Kõhegyi Margit (16),
Pap Mariann (16), Jánvári Gábor (18),
Horváth Márta (20), Mácsai Sándor (26),
Novák Györgyi (28)

“Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek elõtt,
hogy lássák jó cselekedeteiteket,
és dicsõítsék a ti mennyei Atyátokat!”
(Máté 5,16)
Érdemes többször is elolvasva, elgondolkozni az Úr Jézus
szavain. Két kérdéssel szeretném a mondat lényegére
irányítani a figyelmünket. Lehet úgy is ragyogó világosságot árasztani, hogy jó cselekedeteinket közben nem látják
az emberek? Aztán, lehet úgy is jót cselekedni, aminek a
következménye nem Isten dicsõítése?
A másodikra könnyebb a válasz, kezdjük hát
azzal! Mégpedig ott, hogy belátjuk: minden cselekedetünkben, még a jócselekvésben is sok öncélúság van. Az
“úgy ragyogjon” felszólítás arra int, hogy a csak Isten segítségébõl lehetséges jótettért az elismerés, a hála és dicsõítés
célpontja nem maradhatok. Attól és akkor teljesek a cselekedeteim, úgy “jótettek” azok, ha Isten gondoskodásáról
és szeretetérõl szólnak. Úgy, hogy munkatársa akarok
lenni, és azért dolgozom, úgy segítem embertársaimat,
azzal a tálentummal, idõvel, erõvel és olyan módon, amire
õ tesz képessé. A “taps” neki szóljon! Jézus Krisztus a
példánk ebben is, aki mielõtt megkoronázta volna földi
szolgálatát a lehetõ legnagyobb jótettel, a váltsághalálával,
ezt mondta Atyjának: “megdicsõítettem a te nevedet az
emberek elõtt”.
És igen, lehetséges - sajnos - olyan szemkápráztató ragyogást, olyasféle másságot is megélni a világban,
ami nem hasznos, sõt egyenesen ártó. Kinek nem világított még reflektor a szemébe? Ugyanaz a fényerõ, ami
hasznosan használva segíti a belátást, a rálátást, a
meglátást, sõt kilátást kínál a sötétben, megvakíthatja a
látni akarót, megzavarja a keresõt, veszélybe sodor. “Úgy
ragyogjon a világosságotok az emberek elõtt” - mondja az
Úr Jézus, hogy mindig Isten gondoskodására mutat.

Vizsgáljuk meg, hogy életünk, tetteink Istenre mutatnak-e!

... EGYMÁSÉRT!
• a betegekért
Banás Alice, Baráth Erzsébet és Antal,
Lungui Sándor, özv. Szenohradszki
Jánosné, Túrmezei Éva
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Balla Zsigmond, Mátyás Lidia, a Novák
házaspár, Vadász János lp.

