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•  Köszöntések,
hirdetések - Balla Zsigmond

•  “Szent az Isten, szent, szent”
•  Ima
•  Gyülekezeti ének (EK_67)

“Meg vagy-e tisztulva..."

•  Imaközösség - 
Magasztaljuk Istent,

mert mindenütt jelen van,
nincs elõtte rejtve semmi!

•   Gyülekezeti ének (EHH_620)
" Ó, ne hagyj magamra, Jézus!”

•  Igeolvasás - 5Mózes  3,23-229

•  Igehirdetés - Sallay Károly tv.

TÉNYLEG,
HARAGSZIK  RÁD AZ

ÚR?

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_377)
“Üres kézzel menjek-é el?”

•  Áldás

Szeretetvendégség

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

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://www.zsoltaros.com
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A múlt hétvégén tartott Ifjúsági találkozó
elõkészítésén és lebonyolításán - fiatalok
és idõsebbek - együtt szorgoskodtunk.
Az Úr megáldotta az igyekezetünket;
vendégeink nagyon jól érezték magukat,
tartalmas alkalmaink voltak, és jutott idõ
a játékra, kirándulásokra és ismerkedésre
is bõven. Köszönjük a testvériség
önzetlen szolgálatát! A konyhán fárad-
hatatlanul dolgozó nõtestvérek, a
vendéglátók és a vendégeket szállítók, a
stúdióban dolgozók és a bevásárlásokban
segítkezõk, a takarítók, a búzgón imád-
kozók és a fiatalok másságát örömmel
vagy türelemmel, szeretetbõl elviselõk,
mindnyájan ritka szép napokra
emlékezünk. Hisszük, hogy ennek foly-
tatása lesz közöttünk, és fiataljaink
életében.

Júniusi ünnepeltek:

Novák József (9), Kolek Pál (14),
Kõhegyi Margit (16),

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

Novák Györgyi (28)   

KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......

szerdán -  a szerda esti összejövete-
leket június 13-án
folytatjuk

szombaton - Youth Meeting

v a s á r n a p   ( j ú n . 1 0 )
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet, úrvacsora (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra

június  17  -  Apák  napja

“Nem azok dicsérik az Urat,

akik a csend honába tértek,

hanem mi,

mi áldjuk az Urat ”
(Zsoltárok 115, 17-18)



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

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

Novák Györgyi és József, a Szenohradszki család

IMÁDKOZZUNK...

A héten láttam a
hírekben, hogy Anglia egyik városában a rendõrség
hangszórókat is szerelt a kamerák mellé. Monitorok
tucatjain figyelik a közúti forgalmat, a sétálókat és
az üzletekbe igyekezõket. A rendbontókra rászólnak
- ha kell. A rövid híradásban errõl is láttunk példát.
Egy férfit kaptak lencsevégre, aki miután egy parki
padon ülve végzett a szendviccsel, nagy lendülettel
maga mögé hajította a papírt. 

A több kilóméterrõl figyelõ rendõr hangos
dorgálására felpattant a legény a padról, felkapta a
sebtében eldobott papírt, és a szemetes kukához sza-
ladt vele. Azután a kamera elé állt, és karjait széttár-
va integetett a rendõrnek - ezzel is jelezve, hogy
tudja, ha tovább is áll onnan, a kamerák látóterébõl
nem tud kilépni.

A rajtakapott szemetelõ reakciója jutott eszembe,
amikor ezt a kedvenc zsoltáromat újra olvastam. Az
én Istenem viszont már az elkövetés elõtt ismeri,
látja a szándékaimat. Legapróbb mozdulataimat is
figyelemmel kíséri, nem mint a rendõr, hanem mint
a szeretõ szülõ, aki gyermeke rezgéseit is olvassa.
Rám nem hangszóróval kiált Isten (bár C.S. Lewis
szerint az élet nagy próbáiban ezt teszi), hanem mel-
lém rendelt Lelke csendes tanácsolásával vezet.
Mindig a nyomomban van, sohasem veszi le rólam
a tekintetét. Ez a háromezer éve éneklõ hívõ azt is
elképzelte, hogy ha képes lenne a fény sebességével
távolodni Istentõl, még akkor is türelmes és meg-
bocsátó várakozásban találná, mert a menekítõ
(Üdvözítõ) Isten szeretõ jelenlétében éljük meg még
csacska próbálkozásainkat is a függetlenséggel.
Imára kulcsolt kézzel intsünk hát most neki mi is,
mer tudomásul vettük, hogy ‘benn mozgunk és
vagyunk’.
Magasztaljuk  Istent,  mert  mindenütt  jelen  van,

nincs  elõtte  rejtve  semmi!

Uram, te megvizsgálsz, és
ismersz engem. Tudod, ha

leülök vagy ha felállok,
messzirõl is észreveszed

szándékomat. Szemmel tartod
járásomat és pihenésemet,

gondod van minden utamra.
(Zsolt 139,1-3)

Meg  vagy-ee  tisztulva,  újjá  lettél-ee?
Ment vagy-e Jézus vére által?
Újjá vagy születve, a rabságtól ment,
Tiszta vagy Jézus vére által?

Meg vagy-e tisztulva Jézus megmentõ vére által?
Hát ruhád már fényes, fehér mint a hó?

Tiszta vagy Jézus vére által?

Megállsz-e hûen s ébren a keresztnél?
Tiszta vagy Jézus vére által?
Mégy-e hittel folyvást Jézus kezénél,
Tiszta vagy Jézus vére által?

Ha võlegényed jön, kész van-e szíved?
Tiszta vagy Jézus vére által?
Rajtad van-e már szent ruhád és éked,
Tiszta vagy Jézus vére által?

Azért vesd le a bûnt és annak kínját;
Légy tiszta Jézus vére által!
Nézd, a forrás folyik, mosd meg magad hát,
Légy tiszta Jézus vére által!

TÉNYLEG,
HARAGSZIK RÁD

AZ ÚR?

- 5Mózes 3,23-29 -

A történet: egy imádkozó kérését
visszautasítja Isten

A Szentlélek arra tanít bennünket, hogy
a csalódásaink ellenére is csak

imádkozzunk kitartással.
- János ev. 16,23-24
- Jakab 4,2-3
- Zsoltárok 37,3-5

Az álnok szívû kérését visszautasítja Isten
- Zsolt 66,18-20
- Ézs 58,3-4

‘A bûnbocsánat azt jelenti, hogy Isten nem
haragszik rám, nem lesz büntetõ Isten, hanem hatal-
mas karjával olyan messzire hajítja magától a
vétkemet, mint amilyen messzire van kelet a nyu-
gattól...Vagyis, a bûnbocsánat elsõsorban a  meg-
bocsátó szándékáról, az õ döntésérõl szól, nem a
m e g b o c s á t o t t é r ó l . ’

‘ ...a Vádló azon szorgoskodik, hogy a megbo-
csátó Istenrõl – harcainkban és félelmeink között –
rosszat feltételezzünk. Mózessel is éppen ez
történt.’

‘Az út amin járnunk kell Isten munkálkodásának a
színhelye...Ott döbbenünk rá, hogy Isten már
megtette azt, amihez mi semmik vagyunk hozzáfog-
ni is. Ott látjuk be, hogy a mi megálmodott útjaink
a porszem nevetséges turkálásai csupán, gyarló és
suta próbálkozások az Isten Krisztus Jézusban meg-
valósított tervéhez képest. Felmegyünk oda, és fél-
reismerhetetlen nyomait találjuk annak, hogy már itt
járt elõttünk  a mi Mózesünk.’ 

Füle Lajos:

SZELLÕ SZALAD

Szellõ szalad a fû fölött,
bimbó fakad, érnek magok,
ringatja egy harangvirág
sejtelmesen a holnapot.
Kis gondjaim egy rózsafán
ülnek, alig pihenve meg,
szállnak tovább, mint víg madár,
nem terhelik meg lelkemet.
Elõttem telt kosárral áll,
gyümölcsöket dajkál a nyár,
illat lebeg, napfény nevet,
szebb már csupán a menny lehet.


