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• Dicsõítõ énekek
• Köszöntések, hirdetések

• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_46)

Szent az Úr, az Alkotó

• Imaközösség

Magasztaljuk Istent
mindenhatóságáért!

• Gyülekezeti ének (BGyÉ_27)
Szent vagy, jó Atyánk

• Biblia vetélkedõ

• Igeolvasás - 2Kir  4,38-444
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_33)

Hirdessétek hangos szóval
• Igehirdetés

ISTEN KONYHÁJA

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_388)
Én törekszem

• Áldás 

Elõljárósági megbeszélés

(az istentisztelet után)

The Gathering (18:00)

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

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://zsoltaros.com
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......mmiitt  iiss  hhaalllloottttaamm mmaa......??

A  ma  elhangzott  igehirdetés
letölthetõ  az  internetrõl

(http://www.zsoltaros.com).
Az  istentisztelet  teljes  hanganyaga

CD-nn  megrendelhetõ.

2006.07.23

2Kir 4,38-44

Isten  konyhája

“Hozzatok lisztet!
Beledobta azt a fazékba, és

így szólt: Merítsd ki a népnek,
hadd egyenek!”



KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......
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- Istentisztelet, gyermek-bemutatás,

úrvacsora (10:00)
- The Gathering (18:00)

•  A Tóth házaspár új címe:
Gábor & Margaret Tóth
360 Berkeley Ave #6
Claremont, CA 91711
telefonszámuk: (909)603-9367

•  Forrás testvérnõ a fiánál lesz július végéig. A
Kucharik házaspár (Tibor és Kristine) elérhetõ a
909.593.8098-as telefonszámon.

•  A debreceni MABAVIT III. (aug. 4-6)
programja megtekinthetõ az interneten
(www.baptist.hu). A mi szövetségünkrõl, a
budapesti Baptista Teológiai Akadémiáról és a
Magyarországi Baptista Szeretetszolgálatról pén-
tek este adnak multimédiás ismertetést. Pénteken
Kulcsár Sándor new yorki lelkipásztor, szövet-
ségünk elnöke lesz az igehirdetõ. Szombaton az
erdélyi testvérek, vasárnap délelõtt pedig a
magyarországiak szolgálnak majd. 

•  Tekintettel arra, hogy a nyári hónapokban
sokan elutaznak, augusztus végéig így módosul-
nak rendszeres összejöveteleink:

A felnõttek vasárnapi iskolai foglalkozá-
sait szeptember 3-án folytatjuk.

Augusztus 27-ig a vasárnapi isten-
tisztelet 10 órakor kezdõdik.

Szeptember 3-tól folytatjuk a
szeretetvendégséget és a vasárnap délutáni
énekórákat.

Úrvacsorai istentiszteletet legközelebb júl.
30-án tartunk.

A szerda esti Törekvõk körét és a bibliaórát
augusztus 30-án folytatjuk.

A Szt. István napi ökumenikus isten-
tiszteleten (aug. 20-án, du. 2-tõl) mi is
résztveszünk.

Júliusi ünnepeltek:

“Ó, Uram, Uram! Te alkottad az eget és a földet nagy hatalommal és kinyújtott
karral. Neked semmi sem lehetetlen...

Én vagyok az Úr, minden élõnek az Istene. Van-e számomra lehetetlen?” 
(Jer 32,17.27)

A 17. vers Jeremiás imádságának az elsõ mondata. A
fogoly prófétáé, akit a börtönudvaron ér a hír
Hanamél nagybácsitól az anátóti családi birtokkal
kapcsolatban. A prófétáé az öröklés joga - mintha csak
ma történne - 17 ezüstsekelért. A vásár furcsaságához
hozzátartozik, hogy babilóniai seregek szállták meg az
országot. Mai szemmel nézve tehát, ez nem volt egy jó
befektetés.

Csakhogy Jeremiás “látó”, azaz próféta, aki
hisz Isten mindenhatóságában! Ez egy lehetetlen
helyzet - mondanánk mi, de “Istennek semmi sem
lehetetlen” - mondja õ. Nem a helyzetébõl kiindulva
gondolkozik Istenrõl, hanem a mindenható Úrra bízza
a helyzetét - még anyagi jellegû döntéseinél is. A föld-
vásárlással prédikál. Azt mondja a kortársainak, hogy
van jövõnk.

Milyen jó lenne, ha a mi vallástételünk is
ilyen gyakorlati lenne!

A fent idézett második mondat már Isten
válasza Jeremiás imájára. Kiderül, hogy a kilátástalan-
nak vélt helyzetek, a tragikus események fölött a
Mindenható Isten uralkodik. “Ahogy elhoztam erre a
népre mindezt a nagy rosszat, ugyanúgy elhozom
rájuk mindazt a jót is, amit most ígérek nekik... fognak
még szántóföldet venni ebben az országban, amelyrõl
azt mondjátok, hogy ember és állat nélkül maradt
pusztaság... mert jóra fordítom sorsukat!”
Napjainkban is tanúi vagyunk e bátor nép félelmet
nem ismerõ harcának ezért a kicsiny, nekik ígért
földért. Imádkozzunk Jeruzsálem békességéért! 

A hit nem filozófiai kérdés. Cselekedetek
nélkül halott. Istenünk mindenhatóságát akkor
hisszük, amikor ígéreteire alapozva cselekszünk.
Minden élõnek õ az Istene. Életünk feletti uralmát
alázattal és engedelmességgel elfogadva a tervében
találjuk magunkat - most és az örökkévalóságban.  

Magasztaljuk Istent mindenhatóságáért!

•    a  betegekért
Banás Alice, Banás Lajos, Baráth 
Antal, özv. Szenohradszki Jánosné, 
Zágoni Ilona (Chicago)

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

Balla Éva, Dávid és Zsigmond, Héthalmi 
Terike, Mácsai Ica, Szárnyasi Enikõ, 
Zsuzsi és Cecilia, Szûcs Ági, Tagai István

IMÁDKOZZUNK...

... EGYMÁSÉRT!

Szárnyasi Cecilia (2), Dr. Tamedly Erzsébet (4),

Dobos István (5), Novák Eszter (6), Õri I & M (6),

Tagai I & E (7),  Kürti András (8),

Novák J & Gy (11), Püsök F &Á (11),

Sramkó Károly (13), Kerekes Terike (15),

Szász Károly (16), Kürti A & S (17),

Pap Cs & M (21)

HÍREINK

Gerzsenyi Sándor:

LLÉÉGGYYLLÉÉGGYY NNÉÉKKEEMMNNÉÉKKEEMM AAZZAAZZ EERRÕÕEERRÕÕ

Megtaláltam Jézus útját,
Megváltása már enyém.
Bizalommal futok hozzá,
Szeretettel lép felém.
Áldott égi Világosság,
Utamon te légy a Fény!
Szívem boldog menedéke,
Üdvösséges szép remény!
Megtaláltam Jézus útját,
Megváltása már enyém.

Fogd a kezem, drága Jézus,
Te légy nékem az erõ.
Csüggedésben siess hozzám,
Bûneimért szenvedõ!
Töltsd reám most drága Lelked,
Hulljon rám a Tûzesõ,
Igédnek adj gyõzedelmet,
Mert eljön a végidõ.
Fogd a kezem, drága Jézus,
Te légy nékem az erõ!


