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• Szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben
Dr. Szabó-Turner Ildikó lelkész nõtestvérünket, aki
az igehirdetés szolgálatát végzi a mai istentiszteleten.

• Köszöntések, hirdetések
• Imaközösség

Imádkozzunk a most zajló
MABAVIT áldásaiért,
a magyarok között folytatott
baptista misszióért!
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_18)
Dicsérd az Urat, én lelkem
• Igeolvasás - 2Kor 3,4-11 8
• Igehirdetés - Dr. Szabó Ildikó lp.

ISTEN DICSÕSÉGE
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• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_333)
Minden szerinted legyen, Uram
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Alhambra

• Banás Lajos testvért a héten, pénteken mûtik.
Imádkozzunk érte! Imádkozzunk Révész Zoltán
testvérért is, aki munkát keres!
• Többen is Debrecenben, a Magyar Baptisták III.
Találkozóján vannak ezen a hétvégén. Imádkozzunk
a találkozó áldásaiért, és a majd hazautazó
testvériségért!
• Novák testvér elérhetõ email-en (zsoltaros@hotmail.com). Üzenetet lehet hagyni Novák Ilona
testvérnõnél (909.625.7414).
• A debreceni MABAVIT III. (aug. 4-6) programja
megtekinthetõ az interneten (www.baptist.hu). A ma
délelõtti záró-istentiszteleten Dr. Coffey testvér, a
Baptista Világszövetség elnöke hirdeti az igét. Az
istentisztelet úrvacsorával zárul.
• 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.
Úrvacsorai istentiszteletet legközelebb júl. 30án tartunk.
A szerda esti Törekvõk körét és a bibliaórát
augusztus 30-án folytatjuk.
A Szt. István napi ökumenikus istentiszteleten (aug. 20-án, du. 2-tõl) mi is
résztveszünk.

Augusztusi ünnepeltek:

• Áldás

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

2006. augusztus 6
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
The Gathering (18:00)

Lungui Sándor (1), Novák S & I (2), Bajusz Imre (4),
Molnár Evangeline (7), Sallay Károly (7), Czövek István (8),
Szin Anna (8), Jánvári Mercedes (12), Miszti S & R (13),
McLean B & T (14), Banás Lajos (18), Sándor J & K (19),
Szárnyasi Enikõ (19), Szárnyasi Lester (19), Csótya Alex (21),
Novák Sebestyén (21), Lak Zsuzsa (23), Sándor Katalin (23),
Dobos Kálmán (24), Szin Gy & A (28), Páth Terike (30)

Telefonszám:

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

IMÁDKOZZUNK...

A debreceni MABAVIT III. HIMNUSZA
- a találkozó jelmondatáról -

“Bizony mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön
mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert
ahol ketten vagy hárman összegyûlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.”
(Máté 18,19-20)

Amikor ezeket a sorokat írom, még nem tudom, hogy
hányan lesznek ott Debrecenben, a magyar baptista
misszió harmadik, nagy találkozóján. Biztosan többen,
mint “ketten, vagy hárman”. Akik Alhambrából
megyünk, de biztosan sokan mások is, imádkozó
szívvel készültünk az útra, és izgalommal várjuk, hogy
megszólaljanak a hangszerek és felcsendüljön az ének a
Fõnix stadionban. Imádkozunk az igehirdetõkért is,
hiszen evangélizációs és hitmélyítõ alkalmakat is
szerveztek a program elõkészítõi.
Ha megismétlõdik, amit Nagyváradon tapasztaltam,
akkor imádkozásra is lesz alkalmunk bõven. Örömmel
hallom, hogy több gyülekezetben is az istentisztelet
része lett a kiscsoportos imádkozás, amire 6 évvel
ezelõtt, egy igehirdetés után kértem a világtalálkozó
résztvevõit. A személyes beszélgetések is gyakran imádkozásba folytak. Az erdélyi ébredés egyik - ma már
igen idõs - munkásával is ott ismerkedtem meg (úgy
történt, hogy egymás mellett foglaltunk helyet), és
nekem nagyon sokat jelentett, hogy miután sok tanulságos és gyönyörû történetet elmesélt, Hoble János
bácsi imádkozott is velem és értem.
Az ima sokkal több annál, mint hogy elmondjuk kéréseinket, vagy a hálánkat Istennek. Ha még az embertársi
kapcsolatokban is feltétele a kommunikációnak az odafigyelés, és a gondolatcserében a kölcsönösség, mennyivel
inkább az, amikor Istennel beszélünk. A közösségi
imában, mindemellett, még egymásra is figyelünk. A
nagy találkozó különös áldása lehet, ha az imádkozásban
is lesz találkozásunk egymással és az Úrral. A misszió
javán folyamatosan mélyülõ imaélet nélkül nem
munkálkodhatunk.

Imádkozzunk a most zajló MABAVIT
áldásaiért, a magyarok között folytatott
baptista misszióért!
... EGYMÁSÉRT!
• a betegekért
Banás Lajos, Baráth Antal, Oláh Imre,
özv. Szenohradszki Jánosné, Viczián
Irénke, Zágoni Ilona
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
a Balla család, Herjeczki Dávid, Héthalmi
Terike, Mácsai Ica, a Novák család,
Novák István és Emi, Szin Anna és
Joshua, Szûcs Ági

