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• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_450)
Megjelentem, dicsõ Felség
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Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

1Kir 13,11-34
Az engedetlen próféta

• Imaközösség
Adjunk hálát Krisztus üdvöt
szerzõ engedelmességéért,
dicsérjük mint Urunkat!
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_372)
Egy az óhajom

“Legyetekk az igénekk cselekkvõi,
ne csupáán hallgaatói, hogy be ne
csaapjáátokk maagaatokkat.” (Jak 1,22)

• Igeolvasás - 1Kir 13,11-33 4
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_385)
Ó, szívem, jól vigyázz

2006. július 2

• Igehirdetés - Dr. Szenohradszki János

Az engedetlen próféta
• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_291)
Fogjad kezem
• Áldás
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ma...?

...mit is hallottam

The Gathering (18:00)

A ma elhangzott igehirdetés
letölthetõ az internetrõl
(http://www.zsoltaros.com).
Az istentisztelet teljes hanganyaga
CD-n
n megrendelhetõ Kádár Zoltán
testvérnél.

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

Novák József
Telefonszám:

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

HÍREINK
Következõ alkalmaink...
Jövõ vasárnap
- Istentisztelet (10:00)
- The Gathering (18:00)
júl. 4. kedd - Piknik, filmvetítés (16:00)

Túrmezei Erzsébet:

SZOLGÁLNI, MINT A FÉNY!
Krisztus, csodálatos vagy,
élõ. hatalmas és jelenvaló!
Szavak zûrzavarában
szíven talál a Szó,
halálból életre keltõ,
új útra indító.
Sodor, mint a vihar,
gyõzelmes erõvel.
Hívsz, és indulni kell.
Küldesz és menni kell,
szolgálni, tenni kell.
Szereteted parancsa
szívünkben énekel.
Nyomodban új meg új
tanítvány indul el
szolgálni, mint a fény,
ízt adni, mint a só.
Hogy bennük is Te szolgálj,
õbennük is Te légy
élõ, hatalmas és jelenvaló.

• Varga testvérék új címe:
2057 Riverwalk Parkway
Colorado Springs, CO 80915
(719) 591-2203

• A Kádár család holnap délután indul vissza
Magyarországra. Elérhetõségükrõl a jövõ
vasárnapi bulletinban lesz információ. Az Úr
oltalmát és segítségét kérjük útjukra és az
újbóli fészekrakáshoz.

• Kedden délután 4-tõl piknik lesz az
imaháznál. Sötétedés után egy filmet
vetítünk.
• Tekintettel arra, hogy a következõ hetekben sokan elutaznak, augusztus végéig
így módosulnak rendszeres összejöveteleink:
A felnõttek vasárnapi iskolai
foglalkozásait szeptember 3-án folytatjuk.
A következõ szerdán elmarad a
bibliaóra és a törekvõk köre.
Augusztus 27-ig a vasárnapi
istentisztelet 10 órakor kezdõdik.
Szeptember 3-tól folytatjuk a
szeretetvendégséget és a vasárnap
délutáni énekórákat.
Bár énekórát a nyári hónapokban
nem tartunk, ha lesz elég énekes, a kórus
az istentiszteleteken szolgál.
Úrvacsorai istentiszteletet legközelebb
júl. 30-án tartunk.
A Szt. István napi ökumenikus
istentiszteleten (aug. 20-án, du. 2-tõl) mi
is résztveszünk.
• Szövetségünk évközi gyûlésén a
Misszió - és Jótékonysági Bizottságban
Balla Zsigmond és Novák Györgyi
testvérek képviselik gyülekezetünket.

Júliusi
ünnepeltek:
Szárnyasi Cecilia (2), Dr. Tamedly Erzsébet (4),
Dobos István (5), Novák Eszter (6), Õri I & M (6),
Tagai I & E (7), Kürti András (8),
Novák J & Gy (11), Püsök F &Á (11),
Sramkó Károly (13), Kerekes Terike (15),
Szász Károly (16), Kürti A & S (17),
Pap Cs & M (21)

IMÁDKOZZUNK...
“”Nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlõ
Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; magalázta magát,
és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a
kereszthalálig.”
(Fil 2,6-8)
A Biblia-kutatók úgy vélik, hogy a “Krisztus-himnusz” az
õskeresztyén gyülekezet éneke volt, amibõl Pál apostol itt
idéz. Megváltónkról énekelve, õt magasztalva legelõször
arra emlékezünk, hogy “egyenlõ Istennel”. A betlehemi
csecsemõ is csak formájában “kis-Jézus”, mert
megüresítette önmagát az Isten, amikor emberré lett.
Atyja akaratának engedelmedkedve teljesítette a
megbízást az Úr. Megtagadva az isteni élet jogait és
dicsõségét jött közénk, hogy üdvözítsen bennünket. A
megváltásunkért helyettesítõ áldozatot kellett bemutatnia;
mindhalálig engedelmes volt. Tökéletes engedelmességgel
elvégzett mindent.
Szép karácsonyi énekünk személyes megfogalmazásban értékeli az evangélium történetét: “Nem éltem
még e föld színén: Te értem megszülettél; Még rólad mit
sem tudtam én: Tulajdonoddá tettél; Még meg sem formált
szent kezed: Már elválasztál engemet, Hogy társam légy e
földön”.
Mi az üdvösség? Az üdvösség az, hogy Jézus
Krisztussal élhetek - már a földön is! Õ ezért lett emberré. A
bûn a magányosak tömegében tart - halálos izoláltságban.
Jézus Krisztus itt talál rám, idáig jön hozzám a társaságát
felajánlani. Én 15 éves voltam, amikor “találkoztam vele”.
Azóta úgy bámulom az evangéliumokban leírt csodát: az
Isten-ember alázatos engedelmességét, áldozatvállalását és
szent másságát, mint ami Isten üdvözítõ szeretetének a
története, amivel Novák Józsefet és társait keresi meg - ma
is.

Adjunk hálát Krisztus üdvöt szerzõ engedelmességéért, dicsérjük mint Urunkat!

... EGYMÁSÉRT!
• a betegekért
Banás Alice, Baráth Erzsébet és Antal,
Lungui Sándor, özv. Szenohradszki
Jánosné, Túrmezei Éva
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
a Balla család, a Kádár család, a Novák
házaspár, a Pap házaspár, Szárnyasi
Enikõ, Zsuzsi és Cecilia, Vadász
János lp.

