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• Dicsõítõ énekek
• Köszöntések, hirdetések
• Beszámoló az évközi gyûlésrõl
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_465:1,3)
Az Úr meghall’ imát
• Imaközösség
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Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

1Kir 17
Isten embere

Imádkozzunk azokért a testvéreinkért,
akiket - bárhol a világon - hitük miatt
üldöznek!

• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_350)
Vonj öröm és búbánaton át
• Igeolvasás - 1Kir 17
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_333)
Minden szerinted legyen
• Szavalat - Szin Anna
• Igehirdetés

“A hollók hordtak neki
kenyeret és húst”

Isten embere
• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_351)
Jegyezd meg
• Áldás

L
E

ma...?

...mit is hallottam

The Gathering (18:00)

2006. július 9

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

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

Novák József
Telefonszám:

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

Következõ alkalmaink...
szerda - Törekvõk köre (18:00)
- Bibliaóra (19:00)
péntek - Kompjúter szakkör (19:00)
jövõ vasárnap
- Istentisztelet (10:00)
- The Gathering (18:00)

Túrmezei Erzsébet:

OSZTÁS
Ahányszor a fülemben cseng,
mint édes, kísértõ zene:
“Nézd, milyen gazdag a világ! Neked
ez is hiányzik, az is kellene!”
- s a szívemben
visszhangosan dörömböl valami:
kívánság, vágyak... hirtelen
elkezdek akkor - osztani.
Feleletül a kísértõ zenének
minden vélt hiányt összeszámolok.
Osztóm az ige,
hogy “Egy a szükséges dolog!”
És az eredmény mindig hálaének.
Van Jézusom! Megnyílt a menny felettem!
Semmivé foszlik hiányok sora.
S indulhatok tovább elégedetten:
szegény világnak gazdag vándora.

• A Kádár család új címe:
5000 - Szolnok
Karczag László út 1 3/25
Hungary
Telefonszám: (56) 421-479
E-mail: katzol93@hotmail.com (még
nem mûködik)

IMÁDKOZZUNK...

HÍREINK
• A Kádár család hazaérkezett. Jól vannak;
szeretettel gondolnak a testvériségre.
• Szövetségünk évközi gyûlését a múlt hétvégén
tartottuk a Toronto melletti Ráma Táborban. A
Misszió - és Jótékonysági Bizottságban Balla
Zsigmond és Novák Györgyi testvérek
képviselték gyülekezetünket. Felavattuk az új,
250 férõhelyes ebédlõt, lelepleztük a Cserepka
testvér emlékére (tábor-alapító lelkipásztor)
készült dombormûvet, és megtartottuk az
ilyenkor esedékes gyûléseket. Szövetségünk
elnökségét újabb 3 éves szolgálatra kértük fel.
Elnök: Kulcsár Sándor lp. (New York)
Alelnök: Dr. Herjeczki Géza lp. (Detroit)
Fõtitkár: Szabó István (Chicago)
Pénztáros: Drescher Lajos (Cleveland)
• Tekintettel arra, hogy a nyári hónapokban
sokan elutaznak, augusztus végéig így módosulnak rendszeres összejöveteleink:
A felnõttek vasárnapi iskolai foglalkozásait szeptember 3-án folytatjuk.
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.
• Varga Károly testvér Kolorádóból telefonált a
héten. Szeretettel köszönti a gyülekezetet, külön
a felnõttek vasárnapi iskolai csoportját.

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)

“(Titeket) Isten hatalma õriz hit által az üdvösségre, amely készen áll, hogy az
utolsó idõben nyilvánvalóvá legyen. Akkor majd örvendeztek, jóllehet most
kevés ideig, - ha meg kell lennie -, szomorkodtok különféle kísértések között,
hogy a ti kipróbált hitetek sokkal becsesebbnek bizonyuljon a veszendõ, bár
tûzzel kipróbált aranynál... - a Jézus Krisztus megjelenésekor.”
(1Pét 1:5-7)

Mi az, ami értékesebb még az aranynál is? A “kipróbált”
hit. A Ravasz-fordítású Újszövetségben találjuk ezt a
jelzõjét a hitnek, ami a valódiságára, gyakorlati megnyilvánulásaira utal. Péter apostol levelének az olvasói
kipróbált hitû testvérek voltak. Jézus Krisztus követéséért
üldözték õket. A nehéz körülmények, melyekkel nap mint
nap szembenéztek, a személyesen, családonként és
gyülekezetenként átélt fájdalmak türelmes elviselése nem
volt lélekemelõ élmény, sõt, mint kísértés, bizony meg is
szomorította õket. Istenbe vetett bizalommal várták az
üdvösséget, a “nagy szabadítást, mely Jézusban lett a
mienk”.
Az elmúlt száz évben több testvérünk
szenvedett el üldöztetést a hitéért, mint az elõzõ ezer
kilencszáz évben. Melyikünk emlékszik arra, hogy hol
voltunk, mit csináltunk másfél hónapja, május 22-én? Ho
Chi Minh City-ben (Vietnam) egy kis gyülekezet
testvérisége az imaház körül dolgozott azon a hétfõn. A
lelkipásztorukat tavaly, a nemzeti ünnep alkalmával
szabadlábra helyezték. Nguyen Quang testvér bûne az
volt, hogy a növekvõ gyülekezet igényeihez igazodó
épületet terveztetett. Az életfogytiglani büntetésbõl “csak”
3 év lett. A testvérek felbátorodtak, és folytatták az
építkezést. A beszámolók szerint, több mint ötvenen rájuk
rontottak. Husángokkal, a civil ruhák alól elõkerülõ
puskák tusával, néhányukat “taser gun”-nal bántalmazták.
Quang testvért elvitték megint...
Június 4-én imaház avatási ünnepségre indult a
60 éves Prem Kumar lelkipásztor. Amikor estig sem érték
el a mobil telefonján, keresésére indult a család.
Csütörtökön találtak rá az útszéli árokban, ahol
megcsonkított testét hagyták a gyilkosai. Õ a negyedik
mártír, akit ebben az évben megöltek az indiai Pradesh
tartományban. Pakisztánban, Üzbegisztánban és
Nepálban is üldözik testvéreinket. Ki gondolná, hogy még
a szomszédos Mexikó déli részein is börtönbüntetésre ítélik az evangéliumi hitû keresztyéneket?

Imádkozzunk azokért a testvéreinkért, akiket - bárhol a világon - hitük
miatt üldöznek!

... EGYMÁSÉRT!
• a betegekért
Banás Alice, Banás Lajos, Baráth
Erzsébet és Antal, Lungui Sándor,
özv. Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Balla Éva, Dávid és Zsigmond, Héthalmi
Terike, a Pap házaspár, Szárnyasi Enikõ,
Zsuzsi és Cecilia, Tagai István

