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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)
az ebédlõben (10:00-10:45)
fiatalok - az imaházban (10:30-11:00)
gyermekek - a Kornya épületben (11:15-)
kóruspróba - Kornya épület (10:50-11:00)
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Dicsõítõ énekek
Köszöntések, hirdetések
“Szent az Isten, szent, szent”
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_213)
Hozzád kiáltok, Istenem
• Imaközösség
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_138)
Oly szép az õ neve
• Szavalat - Veszpeller Ilona
• Kórus: Amint vagyok
• Igeolvasás - Zsid 7,11-8,2
• Kórus: Jézus, hozzánk lehajoltál
• Igehirdetés
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• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_235)
Úr Jézus, nézz le rám
• ÚRVACSORA
• Áldás

Szeretet-vendégség
Énekóra (13:30)
The Gathering (18:00)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

Zsid 7,11-8,2
Hogyan lehet Istenhez
közeledni?
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HOGYAN LEHET ISTENHEZ
Z
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...mit is hallottam

2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
A ma elhangzott igehirdetés
letölthetõ az internetrõl
(http://www.zsoltaros.com).
Az istentisztelet teljes hanganyaga
CD-n
n megrendelhetõ Kádár Zoltán
testvérnél.

Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

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

IMÁDKOZZUNK...
Következõ alkalmaink...

HÍREINK

szerda - Törekvõk köre (18:00)
Bibliaóra (19:00)
szombat - Férfi kör (13:00)

• Közvetlenül a ma délelõtti istentisztelet
után rövid férfikari énekgyakorlatot tartunk.

Jövõ vasárnap - ANYÁKNAPJA
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- The Gathering (18:00)

• Jövõ vasárnap Anyáknapját ünnepeljük.
A gyerekek versekkel köszöntik az anyukákat.
Férfitestvéreink finom ebédet készítenek,
amire szeretettel hívunk mindenkit.

Bódás János:

Biblia
Egy kopott könyvem van nekem,
s ha hozzám minden idegen,
kinyitom s már nem vagyok árva:
fényes mennyei seregek
suhannak s visznek hozsánnázva.

• A szerda esti Bibliaórán új sorozatot
kezdtünk, Dávid életérõl (1Sámuel 16 -).
• Levél érkezett Kaposvárról, Révész Zoltán
testvértõl, aki ezen a héten utazott haza. Jó
útja volt. Népes családja nagy örömmel várta
a Ferihegyi Repülõtéren. Szeretettel köszönti
a testvériséget.
Email címe: rznabi@freemail.hu
• A héten Sallay Károly testvér is nyitott villámposta fiókot. A címe: ksallay@freemail.hu
• Rendkívüli összejövetelek májusban:

Fekete tó, - s napként ragyog.
Mint fáradt, húnyó csillagok,
le-lehullok, de itt találok
megújulást. Ebbõl születnek
vértanúk, szentek s óriások.
Kis könyv. Sok ,,bölcsnek'' langy mese,
s én, a senki, gyõzök vele:
benne annyi tûz s annyi hit van,
mint földet rendítõ erõ
a hallgatag kis dinamitban.
Égi kamra. Nincs rajt lakat.
Szomjamat oltja, jóllakat
s tõle Istent hordom magamban.
S tudom, hogy szavam, életem
gyõztes, ifjú és halhatatlan.

13-án, szombat (13:00) - Férfi kör
14-én, vasárnap
- ANYÁKNAPJA
25-én, csütörtök
- Istentisztelet
(Mennybemenetel
napja, 19:00)

Májusi
ünnepeltek:
Varga Károly (1), Kolek P & É (2), Szin Joshua (2),
Hoble Lidia (6), Szin Jonathán (8),
Szenohradszki J & E (12), Sándor Jenõ (14),
Novák Emi (16), Horváth Béla (20),
Balla Zsigmond (21), Kohegyi Timea (21),
Szin Dávid (21), Ori Márta (25),
Miszti Gyöngyi (26)

„A szabadító Istenben reménykedem...
ha elesem is, fölkelek,
ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom.”
(Mik 7,7-8)
Mikeás próféta ebben a prédikációjában nyomorúságos
élethelyzetekre utal.
Megtörténhet – mondja -, hogy „elesik” az
ember. Életünk eseményeit, a fejlõdést és a megtorpanásokat, sikereinket és a csalódásokat gondolatilag egy „életpályán” ábrázoljuk. Amikor a környezet, vagy éppen saját
magunk elvárásait alul teljesítjük, attól függõen, hogy milyen
következményekkel jár az eset, szoktuk mondani, hogy
„megbotlottam”, „elestem”, „elbukott”, vagy „megbukott”.
Gyarlóságunk festet velünk önmagunkról enyhébb,
másokról végzetesebb képet gyakran ugyanarról az
eseményrõl.
Jobb lenne, ha nyíl egyenesen, folyamatosan haladnánk a cél felé, de a legtöbben „csetlünk-botlunk”. Ezek
gyakorisága még inkább a földre sújtja az embert,
hacsak fel nem tekint elesettségében is a „szabadító Istenre”.
Felénk nyújtott kezét megragadva állhatunk fel; szabadítását
megélve kezdhetünk újat.
„Sötétségben lakva”, a tájékozódási pontok híján,
magunkra hagyottságunk félelmei között rettenetesen
nehéz az élet. Én azért ragaszkodom az Úr Jézushoz, mert
Nála, a Világ világosságánál jut nekem is parányi életemhez
üdvösségesen elég fény és meleg. Benne reménykedem, aki
engem is szeret.
Mikeás õszinte vallástétele azért is evangéliumi,
mert a nyomorúságból való kiemelkedés útjára hív. Aki elesett, nézzen föl a Szabadítóra! Õ felsegíti. Mostmár járjon
vele, a világosságban. Az élet a világosságban virágzik; a
sötétség nem nekünk való. Mit is mondott legelsõnek Isten
a Bibliában? „Legyen világosság!”.

Imádkozzunk azért, hogy kísértéseink, bajaink
idején se legyünk reménytelenek!

... EGYMÁSÉRT!

• a betegekért
özv. Szenohradszki Jánosné,
Szörényi Éva
• országunk vezetõiért és katonáinkért
Aubrie Christianson (Kuba),
Jessica Nicole Corbit - Irak
• az utazókért
Dr. Szenohradszki János

