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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)

• Ének-tanulás (BGyÉ_445)
Az Úrnak népe összejön
• Imaközösség
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_515)
Ó, mily hû Barátunk Jézus
• Köszöntések, hirdetések
• a Varga házaspártól búcsúzunk
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Kórus: Mily boldogság, hogy szívemben
• Köszöntjük az édesapákat
• Balla Dávid
• Szerényi Márta
• Szin Joshua
• Dobos Péter testvér (Debrecen)
• Szin Jonathan
• Igeolvasás - Péld 30:1-14
• Kórus: Szeret az Úr
• Igehirdetés

• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_400)
Csak Krisztus, senki más
• Áldás
Szeretet-vendégség (12:45)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra
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Férfi-bbeszéd

Elõljárósági megbeszélés (2:00)
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...mit is hallottam

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

Novák József
Telefonszám:

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

Következõ alkalmaink...
kedd
csütörtök -

Emlék-istentisztelet (16:00)-Ontarioban
Törekvõk köre (18:00)
Bibliaóra (19:00)

HÍREINK
• A Nõi kör - Apáknapja alkalmából ebéden látja vendégül a gyülekezetet.
Köszönjük nõtestvéreink figyelmességét!

Jövõ vasárnap
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretet-vendégség
- Nõi - / Férfi kör (1:30)
- The Gathering (18:00)

• Novák testvér a múlt hétvégén Bánk
György és Jessica Corbit menyegzõjén
szolgált Arkansas államban, egy Little
Rock melletti légierõ támaszponton.
Köszönjük Sallay testvérnek a felnõttek
vasárnapi iskolai osztályában, és
Szenohradszki testvérnek az istentiszteleten végzett szolgálataikat.

Mécs László:

• Lungui testvért az Anaheim Healthcare
Center-ben kezelik (501 S Beach Blvd.
Anaheim; 81-es szoba; tel: 714.816.0540)

NEM TUDOK B E T E L N I !

• Kedden délelõtt megszületett Pablo és
Sonja Tovar (a The Gathering vezetõi)
elsõ gyermeke: Gabriel.

Nem tudok betelni: kétöles csalánok
Közt nézem a csupasz csalogány családot
Szegényes fészkében. Szorgos anyja, apja
Jön, megy és az étket a szájába rakja,

• Károly bácsi öccse, Sramkó Pál, 83
éves korában, Magyarországon elhunyt.
Imádkozzunk a gyászoló családért!

Mint gyerek-szájamba az anyám az édes
Isten nevét rég, hogy lelkem most is éhes.
Mint a pap az ostyát elsõ áldozóknak,
Mint a Nap a mézet rétnek és bozótnak,
Mint az Isten nékem a mézes kegyelmet,
Jókhoz, gonoszokhoz türelmet, szerelmet- Felsír a fióka: fütty lesz az étekbõl,
Megszentülök: szárny, dal lesz a kegyelembõl.
Mi volna belõled, öt pucér fióka,
Ha apád-anyádat megenné a róka?
Mi volna belõled, árvácska, Nap nélkül?
Mi volna belõled, szívem, Isten nélkül?
Nézem a madár-párt. Nem tudok betelni,
Csak kalaplevéve himnuszt énekelni
Minden etetésnek, minden anyaságnak,
Minden földi, égi, szent, szent apaságnak.

• Az ontariói Független Magyar
Református Egyház templomában,
hálaadó istentiszteleten emlékezünk meg
a 105 éves korában elhunyt Babos
Máriskó nénirõl, református lelkésznõrõl,
misszionáriusról (jún. 20-án, kedden du.
4 órakor).
• Ezen a - szerda helyett - csütörtökön
este (7 óra) folytatjuk Dávid életének a
tanulmányozását.
• A Sipos család (József, Irénke és
Roland) és Lungui Gizike pénteken tették
le az állampolgársági esküt. Gratulálunk!

IMÁDKOZZUNK...
“Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes erõdbõl! Maradjanak a szívedben
azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked.
Ismételgesd azokat fiaid elõtt, és beszélj azokról, akár a
házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz!”
(5Móz 6,5-7)
Bár ez a Törvény második kihirdetését megelõzõ parancs a választott népnek, Izráelnek szólt, mivel az örökérvényû igazságok
tanításának és elsajátításának legalkalmasabb helye az istenfélõ és
szeretõ család, a családfõket - az apákat - személyesen is megszólítja.
A hit lényegérõl és legtermészetesebb megnyilvánulásáról tanít. A
mi hitünk lényege is ez: szeretet-kapcsolat Istennel, aki a cselekedetiben már kinyilvánította elõttünk is a szándékait és a
hatalmát. Erre utal az “azért” kötõszó. Akik hallottak róla és
megtapasztalták, azoknak utat mutat a hit megélésére. Az Urat
teljes valónkkal szeretve éljük meg belé vetett hitünket.
Szeretetünk az Õ szava iránti fogékonyságunkban nyilvánul meg
legelõször (“maradjanak a szívedben az igék”), és mivel “a szív
teljességébõl szól a száj”, megvalljuk õt a beszédünkkel is. Amikor
az õ ígéreteit felidézzük, tetteit és személyes élményeinket
felelevenítjük a gyermekeink elõtt, amikor jó alkalmakat keresünk
a lelki beszélgetésekre, akkor tulajdonképpen annak a kapcsolatnak
(a Biblia nyelvén “szövetségnek”) az ízeit, örömeit és jelentõségét
mutatjuk be nekik, amire õket is várja a mi szeretõ Megváltónk.
Amint Pál apostol 1Kor 13-ban errõl tanít, az ilyen beszélgetéseknek is csak akkor van lelki töltetük, ha élõ hit (= szeretet)
van bennünk.
Isten ajándéka az, hogy hívõ családba születtem, születtél.
Szüleink engedelmedkedtek az igének, és ez nagy segítség lett
nekünk. Most rajtunk a sor. Ma is a gyülekezethez, de konkrétabban a családokhoz szól a felhívás, egészen személyesen az
édesapákhoz: Szeressük az Urat! Legyen nyitott a szívünk az Õ
szavára. Ragadjunk meg minden lehetõséget arra, hogy a hívõ élet
örömeit és kihívásait megismertessük szeretteinkkel is!

Imádkozzunk, hogy a hívõ édesapák is részesei
legyenek gyermekeik hitre nevelésének!

... EGYMÁSÉRT!

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

• a betegekért
Baráth Erzsébet és Antal, Lungui Sándor,
özv. Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
a Bánk házaspár, a Dobos házaspár,
a Varga házaspár

