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• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_513)
Ó, Uram, drága ajándékid
• Baby Dedication
• Ének-tanulás
“Jelige”
• Imaközösség

Vizsgáljuk meg, hogy nem
gátolja-e olykor büszkeség,
kevélység Isten munkáját az
életünkben!
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_303)
A lelkem vágya száll hozzád
• Igeolvasás - 2Kir 5,1-11 9
• Duett - Püsök Á. & Novák Gy.
• Igehirdetés

Miért jobb Izráel
Szíriánál?
• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_430)
Jöjj közénk
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_437)
Áldott legyen a frigy
• Áldás
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The Gathering (18:00)
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• Járvás Erzsike kéri Magyarországról, hogy imádkozzunk felnõtt fiáért, Ferencért, aki súlyos beteg.
Járvás testvérék email címe: elisj44@yahoo.com
Imádkozzunk Révész Zoltán testvérért is,
aki munkát keres!

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

• Többen is elutazunk (ha a MALÉV összeszedi
magát) Magyarországra a héten. Novák testvér
elérhetõ email-en (zsoltaros@hotmail.com).
Üzenetet lehet hagyni Novák Ilona testvérnõnél
(909.625.7414).
• A debreceni MABAVIT III. (aug. 4-6) programja
megtekinthetõ az interneten (www.baptist.hu). A
szervezõ iroda vezetõje, Dr. Karancsi Jánosné
nõtestvér beszámolót tartott múlt vasárnap a
debreceni gyülekezetben az elõkészületekrõl.
Tudassuk ismerõseinkkel, hogy jutányos áron lehet
a helyszínen is regisztrálni, bár szállással már nem
szolgálnak. Bemutatta a résztvevõknek készülõ
ajándéktáskát, és áttekintették a három napos
programot, aminek a lebonyolításában óriási
munkát vállalt a helyi gyülekezet.
• 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.
Úrvacsorai istentiszteletet legközelebb júl. 30án tartunk.
A szerda esti Törekvõk körét és a bibliaórát
augusztus 30-án folytatjuk.
A Szt. István napi ökumenikus istentiszteleten (aug. 20-án, du. 2-tõl) mi is
résztveszünk.

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)

“Elizeus egy követet küldött
hozzá ezzel az üzenettel:
Menj, és fürödj meg hétszer a
Jordánban...!”

2006. július 30
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

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

IMÁDKOZZUNK...

A debreceni MABAVIT III. HIMNUSZA
- a találkozó jelmondatáról -

“Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem...
Inkább csitítottam a lelkemet, mint anya a gyermekét.
Mint a gyermek, olyan most a lelkem.
Bízzál, Izráel, az Úrban most és mindörökké!”
(Zsolt 131)

“Egy rövid létra, ami szédítõ magasságokba emel” írta Spurgeon errõl a zsoltárról. A nagy igehirdetõ
hasonlata bátorít arra, hogy én “kettõs létrának”
nevezzem ezt és az elõtte levõ, 130. zsoltárt.
Mindkettõ olyan ember vallástétele, aki az átélt
mélységekbõl Istenét kereste. Az élethelyzetekrõl csak
találgathatunk, de az nyilvánvaló, hogy míg az
elõzõnél elkövetett bûneinek a nyomasztó súlya alól, a
131. zsoltárban kora és korunk sikereszményének a
gyermeteg, de léleksorvasztó kísértésétõl vár
szabadulásra. Az Úrban való bizalom mindkettõbõl a
fogódzó, mert a felfuvalkodott gondolkozásmód
ugyanolyan kelepce, mint a meg nem vallott és bánt
bûn.
Rendkívül izgalmas kérdéseket vet fel a 2.
vers. Lehet a lelkünk olyan beteg, hogy úgy kell bánnunk vele, mint ahogy az anyuka csitítgatja gyermekét? Azt szoktuk gondolni, hogy ez a megfoghatatlan, de valóságos része a személyiségünknek mindig
jobb bõrben van, mint látható, cselekvõ önmagunk.
Bizony, megtörténhet, hogy gondozásra szorul a belsõ
ember. Ezért is olyan veszélyes a keleti vallások praktikája a folytonos magunkbaszállásról. A Biblia
merõben már irányt mutat a szabadulásra. Mondd a
lelkednek is, hogy bízzon Istenben! Isten felé nézzünk,
mert különben elveszünk!
A kevélynek egyébként is az a baja, hogy el
van telve önmagával. Döbbenjünk rá a távolságra,
ahová gõgünk ûz szeretõ mennyei Atyánktól!
Szégyenkezzünk, ha kell nevessük ki törpeségünket az
Õ nagyságát csodálva. Vegyük észre, hogy fölénk
hajol, hogy segítsen, óvjon; sokféleképpen szeressen
bennünket. Mindig maradjunk a gyermekei - mert
Országát kínálja azoknak!

Vizsgáljuk meg, hogy nem gátolja-e
olykor büszkeség, kevélység Isten
munkáját az életünkben!
... EGYMÁSÉRT!
• a betegekért
Banás Lajos, Baráth Antal, id. Novák
József, Oláh Imre, özv. Szenohradszki
Jánosné, Viczián Irénke, Zágoni Ilona
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
a Balla család, Herjeczki Dávid, Héthalmi
Terike, Mácsai Ica, a Novák család,
Novák István és Emi, a Szárnyasi család,
Szin Anna és Joshua, Szûcs Ági, a Varga
házaspár

