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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)

2006.05.21

FUTVA ÉLÜNK

Szeretet-vendégség (12:30)
The Gathering (18:00)

Alhambra
“Tegyünk
le minden
ránk
nehezedõ terhet, és a bennünket
megkörnyékezõ
bûnt, és állhatatossággal
fussuk meg az
elõttünk levõ
pályát. Nézzünk fel
Jézusra, a hit
szerzõjére és beteljesítõjére, aki az
elõtte levõ öröm helyett - a
gyalázattal nem törõdve vállalta a keresztet...”

2006. május 21

FUTVA ÉLÜNK
• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_294)
Míg Jézus él bennem
• Áldás

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

Zsid 12:1-2

• Ének tanulás (BGyÉ_296)
• Imaközösség
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_296)
Emlékezz vissza az útra
• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_196)
Jöjj Megváltódhoz
• Kórus: Nap és pajzs az Úr
• Igeolvasás - Zsid 12:1-3
• Kórus: Vonj Uram
• Igehirdetés

Énekóra (1:30)

E

ma...?

...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

T

Következõ alkalmaink...
csütörtök - Mennybemenetel napja
Istentisztelet (19:00)
Jövõ vasárnap
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- The Gathering (18:00)

Túrmezei Erzsébet:

A VÉGIGCSÓKOLT BIBLIA
Sok porosodó, drága Biblia,
ha kinyitását mindhiába várja,
lenne nagyörömest
távoli vak testvérünk Bibliája.
Elveszítette mindkét karját,
rászakadt a vakság éjjele.
De felragyogott néki Krisztus,
és az élete fénnyel lett tele.
Szomjazott az Ige kristályvizére.
Hogyan is olvashatna Bibliát?
Keze sincsen, hogy betûit tapintsa,
és nem betûzheti, mint aki lát!
Mégis Bibliát olvas!
Elõtte vakírásos Bibliája.
Nyelvével tapintja ki betûit,
s lelke az Ige mélységeit járja.
Így csókolta elölrõl-végig többször
Isten szent könyvét. Az az élete,
vigasztalása, kincse, békessége!
S Bibliája sokunk ítélete.
Éhezzük-e, ahogy õ éhezi,
és látó szemünk tapad-e úgy rája?
Nem vádol-e bennünket távoli
testvérünk végigcsókolt Bibliája?!

HÍREINK
• Szerdán megszületett Banás Lajos
testvér dédunokája, Lajos és Ági unokája: Alec Ostendorf. A súlya: 6 lbs 8 oz; a
magassága: 19”. Néhány nap múlva
mûteni kell az újszülött szívét.
Imádkozunk érte, az orvosokért, szüleiért
(Veronikáért és Dylanért), és az egész
családért.
• Köszönjük a férfi testvérek szolgálatát;
a múlt vasárnapi finom ebédet és a felszolgálást. Már szombaton is a konyhán
serénykedtek: Bajusz Imre, Balla
Zsigmond, Kádár Zoltán, Novák István és
Sallay Károly testvérek.
• A tavaszi ifjúsági találkozót idén
Chicagoban tartjuk. Gyülekezetünkbõl is
elutazik egy kis csoport, és a szövetség
minden közössége képviselve lesz. A
találkozó mottója: “Only Christ”
(Egyedül Krisztus). Péntek este áhítattal és
énekgyakorlással kezdõdik a program.
Szombat délelõttre és délutánra szabadtéri
foglalkozásokat szerveznek a vendéglátók.
Este evangélizációs istentiszteletet tartunk.
Vasárnap délelõtt és délután is lesz összejövetel. A mi csoportunk hétfõn repül
haza. Imádkozzunk a találkozó
résztvevõiért és a chicagói gyülekezetért!
• Ezen a héten elmaradnak a szerda esti
összejövetelek. Csütörtökön,
Mennybemenetel napján istentiszteletet
tartunk, este hétkor.

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), Kõhegyi Timea (21),
Szin Dávid (21), Õri Márta (25),
Miszti Gyöngyi (26)

IMÁDKOZZUNK...
„Támogat az ÚR minden elesettet,
és fölegyenesít minden görnyedezõt.”
(Zsolt 145,14)
Tegnap történt. Éppen ezen az igeversen gondolkoztam még vezetés közben is -, amikor megkívántam egy eszpresszó kávét. A
zsoltárversbõl a “minden” szóval bírkóztam. Annyi elesett embert látni,
és még többet észre sem veszek; hogyan támogatja Isten mindet?
Hamar találtam egy Starbuck kávéházat, és ahogy a
parkolóhelyet kerestem, figyelmesen kikerültem azt a férfit, aki a járdaszélen ült, táblát tartva a kezében. Ott kéregetett. Ránézésre,
mexikói lehetett. Bementem az üzletbe rendelni. Zsúfolásig tele volt.
A teraszon, de a kávéházban is, minden asztalnál fiatalok ültek,
kompjútereztek, az illatos kávét szürcsölgetve beszélgettek. Míg a
rendelésre vártam, gondolatban visszamentem a zsoltárhoz, hogy
tovább kérdezgessem Isten gondosságát. Az én kávém a legolcsóbbak
között van - bár, ha úgy vesszük, a legdrágább: $1.75 + a hálapénz
egy kortynyi keserûségért. Mire visszaértem a kocsihoz, már üres
poharat szorongattam. Indultam volna, amikor eszembe jutott a
kéregetõ férfi. Õt is támogatja az Úr? Hogyan?
Kiszálltam, hogy adjak neki néhány dollárt. Ha tényleg
mexikói - gondoltam magamban -, itt csak a pénzem fog beszélni.
Mit is mondhatnék, hogy érezze, én most gondviselés-ügyben jövök
vissza, nem a lelkiismeretemet akarom csak megnyugtatni. És akkor
Valaki munkához látott...
A furcsa jelenetre, hogy a kocsitól visszamentem, láttam a
szemem sarkából, hogy felfigyeltek a teraszon ülõk. A férfi is próbált
felállni, hogy fogadjon, de nem tudott, mert az egyik lába a térdétõl
hiányzott. “Mi a neved?” - kérdeztem jó hangosan (ijedtemben), és
odaadtam neki a pénzt. “Alfonso vagyok; Isten áldjon meg!” - volt a
válasz. Mire kievickéltem a forgalmas parkolóból, már asztalnál ült.
Odahívta egy fiatal pár. Intett, ahogy elhajtottam elõttük.
Így gondoskodott kettõnkrõl egyszerre az Úr.

Adjunk hálát Istennek, hogy gyengeségeinkben
bátorítással és gyámolítással fordul felénk!

... EGYMÁSÉRT!
• a betegekért
Baráth Antal, Alec Ostendorf,
özv. Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
Aubrie Christianson (Kuba),
Jessica Nicole Corbit - Irak
• az utazókért
Herjeczki Dávid, a Mácsai
házaspár, Novák Benjámin,
Novák József, Sipos Roland,
Steinerbrunner János, Szin Dávid,
Dr. Szenohradszki János,
ifj. Szenohradszki János,
a Varga házaspár

