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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)
az ebédlõben (10:00-10:45)
gyermekek - a Kornya épületben (11:15-)
kóruspróba - Kornya épület (10:50-11:00)
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• Ének-tanulás (BGyÉ_383)
Áldott szavad által
• Imaközösség
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_383)
• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_289)
Az Úr csodásan mûködik
• Kórus: Zengjétek Jézus nagy voltát
• Igeolvasás - 2Krón 1,1-17
• Kórus: Nézz az Úrra!
• Igehirdetés - Dr. Szenohradszki János

Z

Adj nekem bölcsességet!
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• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_320)
Vezess, Jézusunk
• Áldás
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...mit is hallottam

Szeretet-vendégség (12:45)
Énekóra (1:30)
The Gathering (18:00)

2006.06.11

2Krón 1,1-17
Adj nekem bölcsességet!

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra
Isten
ezt felelte Salamonnak: Mivel ez volt a
szívedben, és nem gazdagságot, vagyont és
dicsõséget kértél, nem is
gyûlölõid életét vagy
hosszú életet kértél,
hanem bölcsességet
és tudományt, hogy
kormányozni tudd
népemet, amelynek
királyává tettelek:
ezért megadom
neked a
bölcsességet és a
tudományt, sõt
olyan gazdagságot,
vagyont és
dicsõséget is adok
neked, amihez
fogható nem volt és
nem is lesz egy
királynak sem.

2006. június 11
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

Következõ alkalmaink...
szerda - Törekvõk köre (18:00)
Bibliaóra (19:00)
Jövõ vasárnap - Apáknapja
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretet-vendégség
- The Gathering (18:00)

Sík Sándor:

AZ ISTEN ÖLÉBEN
Már nem is kutatlak.
Se lakatos ajtó, se függönyös ablak,
Se tilalmas torony már nem csalogatnak,
Nem is riogatnak.
Erdõ kanyar árnyán
Nem viszket a talpam, hogy mélyire járnám.
Ha távol a tölgyek, a picike páfrány
Töve is jó párnám.
Gyenge moha-sarjon,
Zúzó kavics-élen: egy a derekaljom.
Fûszál puha zizzén, lomb-messze-morajjon:
Csak az e g y e t hallom.
Csak az egyet érzem:
Takaró mennyboltom és heverõ fészkem,
Szívó levegõm és szívvér-pihegésem,
Általjár egészen.
Ugyan merre mennék?
Ugyan hova lenne moccannom is innét,
Ahol ilyen édes-odahaza lennék,
Nem tétova vendég!
Itt jó nekem éppen.
Futkosásba fáradt kicsi-fiúképpen
Apró lábaimmal megsimulok szépen
Az Isten ölében.

HÍREINK
• Tegnap kötött házasságot Bánk György és
Jessica Corbit azon a légierõ támaszponton,
ahol katonai szolgálatukat teljesítik. Novák
testvérék ma délután repülnek haza Little
Rock, Arkansasból.
• Pénteken mûtötték Lungui Sándor testvért.
Az otthoni telefonszáma: (714)892-0950
• Múlt vasárnap (105 éves korában!) meghalt
Babos Máriskó néni, református lelkésznõ,
misszionárius. A II. Világháború elõtti években
Mandzsúriában végzett munkájukról szól a
“Pagodák árnyékában” címû könyv, amit
Némethi Sándor lelkésztársuk adott ki. Máriskó
a férjével, Sándor bácsival Erdélybõl indult el
a külhoni szolgálatra. Elõbb ifjúsági munkásokként, majd misszionáriusokként szolgáltak.
A háború után az Egyesült Államokban
telepedtek le. Gyülekezeteket alapítottak a
keleti parton. Kiváltságunk lett ezeket a kiváló
embereket, hívõ lelkipásztorokat megismerni,
hiszen idõs napjaikat Kaliforniában töltve
gyakran szolgáltak a gyülekezetünkben is. Az
ontáriói ref. egyháznál hálaadó istentiszteleten
emlékezünk meg Babos Máriskóról, június 20án, kedden du. 4 órakor.
• A szerdai bibliaórán folytatjuk Dávid
életének a tanulmányozását.
• A Sipos család (József, Irénke és Roland)
pénteken teszi le az állampolgársági esküt.
Gratulálunk!
• Jövõ vasárnap Apáknapját tartjuk. Az istentisztelet után ünnepi ebéd lesz. Kérjük a férfiakat, erre a vasárnapra ne fõzzenek semmit...

Júniusi
ünnepeltek:
Kolek Pál (14), Kõhegyi Margit (16),
Pap Mariann (16), Jánvári Gábor (18),
Horváth Márta (20), Mácsai Sándor (26),
Novák Györgyi (28)

IMÁDKOZZUNK...
“Nagy a mi Urunk és igen erõs, bölcsessége határtalan.”
(Zsolt 147,5)
A 147. zsoltár az istendicséret dicsérete. Elmondja, hogy jó és
gyönyörû cselekedet az, amikor Istenét magasztalja a hívõ. Tanítja
az igaz dicsõítés feltételeit, például az Isten ajándékaként megnyert
békességet, és azt a lelki látást, ami a gondviselés tetteit észreveszi a
világban (“megszabja a csillagok számát”, “olyan havat ad, mint a
fehér gyapjú”) de érzékeli személyesen is (“meggyógyítja a megtört
szívûeket”).
A zsoltár legértékesebb része mégis az, amikor Istenrõl beszél.
Amikor kinyilatkoztatást közöl velünk azokról a tulajdonságairól is
Istennek, melyeket nem ismernénk fel áldásait élvezve és a
teremtettséget hívõ szemmel vizsgálgatva sem. Honnan tudnánk
például, hogy “az istenfélõben gyönyörködik az Úr” (11.v.)? Azt
is a Szentlélek nyilatkoztatta ki, hogy Isten lényege titokzatos
marad az ember elõtt mindaddig, míg Jézus Krisztussal nem
találkozik, míg Megváltójában fel nem ismeri Isten szándékait.
Errõl szól az idézett vers.
“Nagy a mi Urunk”. Isten, akinek az uralma elõtt fõt
hajtunk fontos nekünk. A fontosságában nagy. Mennyire igaz ez
Jézus Krisztusra, a “szolga-királyra”! Amint Ézsaiás is
megénekelte, az arca, az alkata, a hangja és a magatartása nem
sejtette az õ fontosságát. Akik mégis csatlakoztak hozzá és a
követõi lettek, azok csodálkozhattak rá az erejére. Isten erejét
Jézussal járva ismerjük meg. Aki az Úr Jézus erõterébe kerül, az a
bõrén érzi szinte Isten hatalmának a munkáját. Hogy is írta Pál?
“Mindenre van erõm a Krisztusban...”.
Isten bölcsessége határtalan. Kifürkészhetetlen. Õ
másképpen nagy, fontos és erõs ebben a világban, mint azt az
ember gondolná. Nem rabja a logikánknak, tapasztalataink formálta “szabályok” õk nem korlátozzák a döntéseiben és a tetteiben. Például, nem a nagyratörõk oldalán áll, hanem “az
alázatosokat támogatja ” (Zsolt 147,6) . Isten bölcsességét Jézus
Krisztus élete és tanítása illusztrálja. “Õt tette nekünk Isten
bölcsességgé, igazsággá, megszentelõdéssé és megváltássá, hogy
amint meg van írva: ‘Aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék” (1Kor
1,30-31).

Magasztaljuk Istent bölcsességéért!

... EGYMÁSÉRT!
• a betegekért
Baráth Erzsébet és Antal, Lungui Sándor,
özv. Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
Aubrie Christianson (Kuba),
Jessica Nicole Corbit és Bánk György
• az utazókért
a Bánk házaspár, Herjeczki Dávid,
a Novák család

