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• Dicsõítõ énekek
• Köszöntések, hirdetések
• A Rámai Tábor története
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_153)
Itt lenni, ó, mily jó nekünk
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2006.07.16

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

1Kir 19,9-15a
Isten embere

• Imaközösség

I

mádkozzunk azokért akik a szolgálatban
megfáradtak, elerõtlenedtek, megkeseredtek!

• Szavalat - Novák Ilona
• Igeolvasás - 1Kir 19,9-11 5a
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_175)
Igéje szól
• Igehirdetés

MIT CSINÁLSZ ITT?
• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_488)
Vidd a jó hírt
• Áldás
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ma...?

...mit is hallottam

The Gathering (18:00)

2006. július 16

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

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

Novák József
Telefonszám:

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

Következõ alkalmaink...
szerda - Törekvõk köre (18:00)
- Bibliaóra (19:00)
jövõ vasárnap
- Istentisztelet (10:00)
- The Gathering (18:00)

Reményik Sándor:

GYÓGYÍTS MEG!
Én Istenem, gyógyíts meg engemet!
Nézd: Elszárad a fám,
A testem-lelkem fája...
De épek még a gyökerek talán.
A tompa, tunya tespedés alatt,
Gyökereimben: érzem magamat,
És ott zsong millió melódiám.
Én Istenem, gyógyíts meg engemet!
Hiszen - nem is éltem igazában.
Csak úgy éltem, mint lepke, a bábban,
Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben:
Rólam gondolt roppant gondolatod
Torz árnyékaképpen.
Egy kóbor szellõ néha-néha
Valami balzsam illatot hozott.
Akkor megéreztem a Te közelléted, S maradtam mégis torz és átkozott.
Én Istenem, gyógyíts meg engemet.
Én szeretni és adni akarok:
Egy harmatcseppért is - tengereket.
S most tengereket látok felém jönni,
És nem maradt egy könnyem megköszönni.

IMÁDKOZZUNK...

HÍREINK
• A Tóth házaspár a héten visszaköltözött a
környékünkre, Claremontba:
A telefonszámuk: (909)603-9367
• A debreceni MABAVIT III. programja
megtekinthetõ az interneten. Három helyen
zajlanak majd az események. Az evangélizáció és
az istentiszteletek a Fõnix Csarnokban, a zenei
programok a Kölcsey Központban, a gyerekfoglalkozások pedig a Hódos Imre csarnokban
kerülnek megrendezésre. A szombat esti
evangélizáció elõtt a város különbözõ pontjain
fúvós zenekarok szólalnak meg, és meghívókat
osztogatunk. Vasárnap délelõtt Dr. David Coffey
(Anglia), a Baptista Világszövetség elnöke hirdet
ígét, majd úrvacsorai közösséggel zárul a
találkozó.
• Tekintettel arra, hogy a nyári hónapokban
sokan elutaznak, augusztus végéig így módosulnak rendszeres összejöveteleink:
A felnõttek vasárnapi iskolai foglalkozásait szeptember 3-án folytatjuk.
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 legközelebb júl.
30-án tartunk.
A Szt. István napi ökumenikus istentiszteleten (aug. 20-án, du. 2-tõl) mi is
résztveszünk.
• Köszönjük Halász Mihály testvérnek, hogy
ismét gondozza a rózsekertet.

Júliusi
ünnepeltek:
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)

“De most így szól az Úr, a te teremtõd, Jákób, a te formálód, Izráel:
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!
Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el.
Ha tûzben jársz, nem perzselõdsz meg, a láng nem éget meg.
Mert én, az Úr vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!” (Ézs 43,1-3a)

Mit keresnek az Úr megváltottjai tûzben és vízben? Nem
érdemelnek jobbat azok, akiket szinte “névrõl ismer”
Isten? Lehet nem félni, amikor éppen Istentõl hallja a
hívõ, hogy ilyen viszontagságok várnak rá? És egészen
személyesen: Hol van az Úr, amikor az övéi próbákon
mennek át?
A héten egy testvérrel beszélgettem, aki kínos
élethelyzeteire utalva kérdezett ilyeneket. Lám, az Ige is
arra bátorít, hogy gondolkozzunk ezekrõl, mert nem bûn
kérdezni, és nem hitetlenség az, amikor Isten jelenlétét
keressük életünk válságos pontjain is.
Ézsaiás prófétának az volt a feladata, hogy az
elmúlt évszázadok eseményeire hivatkozva bátorítsa a
kortársait. Az Izráellé formált kicsiny törzsek történelme
Isten hatalmát hirdeti, aki tûzön-vízen át vezette el õket a
megígért Földre. Valóra váltott ígéretek sora ez a történet
az esélytelenek gyõzelmeirõl, a kilátástalan helyzetekben is
népét támogató Isten hûségérõl. A megváltás azonban
több az Egyiptomból való szabadságnál. Jézus Krisztusban
a lélek szabadságát és örök életet kínál Isten minden
embernek.
A mi megváltott életünk is Isten hatalmát hirdeti.
Õ nem csupán körülöttünk gyõzi le a világot és a
nehézségeket, de bennünk is. Akik szabadságra jutottak,
mind ismerik a rabságot is. Ismerjük az ártó erõk sodrását,
és emlékszünk gyengeségünkre. Kár lenne elfelejtenünk a
tûz emésztõ erejét, hiszen reményt vesztettségünk emlékei
is a hûséges Istennél tartanak minket. A nehézségek alatt
azonban nagy jó történt velünk. Valaki beszélt hozzánk,
mellénk állt, megfogta a kezünket és elvezetett a
szabadságra. Az élet legnagyobb élménye ez a találkozás
Istennel.
Megtörténhet tehát a hívõvel, hogy rettenetesen
nagy próbák érik. Így lesz az Úr szabadításáról is hasonlóan megrázó élménye, de nem csak neki, hanem még
azoknak is, akik között a Szabadítóról tanúskodik.

Imádkozzunk azokért akik a szolgálatban megfáradtak, elerõtlenedtek,
megkeseredtek!

... EGYMÁSÉRT!
• 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, a Pap házaspár,
Szárnyasi Enikõ, Zsuzsi és Cecilia, Szûcs
Ági, Tagai István

