• Vasárnapi iskola (10:00)

S • Songs of Worship (11:15)
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- His name is Wonderful
- O How He Loves You and Me!

•

- Holy Is the Lord
Invocation / Ima
Congregational Hymn
- Jesus Is All the World to Me
Kórus - Minden nékem Jézus
Reading of Scripture, Prayer - Jonah 1:3-6
Kórus - Jézus, Uram, ki úgy szeret engem

How to Run into a Storm (II)

Message - Thomas Drion

4. A Stinging Summons - v.6

How To Run Into a Storm? (II.)
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Imaközösség
Vizsgáljuk meg,
hogy mennyire vesszük
komolyan az úrvacsorai közösséget!
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jövõ vasárnap (jún. 8) - APÁKNAPJA
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség

Jonah 1:3-6

Gyülekezeti ének, adakozás
- Jézus, tarts keresztednél (EHH_376:1-3)
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szerdán - B i b l i a ó r a ( 1 9 : 0 0 )
szombaton - Youth Meeting (19:00)

• Köszöntés, hirdetések
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Következõ alkalmaink...

Gyülekezeti ének
- Jézus, tarts keresztednél (EHH_376:1,4)
ÚRVACSORA
Gyülekezeti ének
- Áldott legyen a frigy (BGyÉ_437)
Áldás

Szeretet-vendégség
Kóruspróba (13:30)
Nõi - / Férfi kör (14:30)

Four Scenes (And a surprise)
1. A Running Rebel (A Sinner’s Steps) - v.3
2. A Supernatural Storm - v.4-5a
3. A Sleeping Sinner - v.5b

5. A Stunning Surprise

A 2007-2008. iskolaév végén szeretettel köszöntjük diákjainkat; jó pihenést, élményekben gazdag
nyaralást kívánunk! Gratulálunk a végzõsöknek,
akik befejezték a tanulmányaikat, hivatásukra
készülve sikeres vizsgákat tettek, vagy felvételt
nyertek tanulmányaik folytatásához: Herjeczki
Annie, Novák Benjámin, Sipos Christine,
ifj. Szenohradszki János, Szin Dávid, Szin
Jonathán, Szin Joshua,
Centenáriumi
Szûcs Ágnes
ünnepség
Chicago
júl. 18-20

Júniusi
ünnepeltek
Bánk Gy & J (10), Kolek Pál (14), Kõhegyi Margit (16),
Pap Mariann (16), Jánvári Gábor (18), Horváth Márta (20),
Mácsai Sándor (26), Novák Györgyi (28)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra
Motívum a szilágylompérti (Szilágy vármegye, Erdély) református
templom festett kazettás mennyezetén - a XVIII. második felébõl
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2008. június 1
2212-11 8 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

(626) 289-77 746
http://www.zsoltaros.com

The Beginning of the
Church
”People already know about God
in a vague way. Then came a man
who claimed to be God; and yet he
was not the sort of man you could
dismiss as a lunatic. He made them
believe Him. They met Him again
after they had seen Him killed. And
then, after they had been doemed
into a little society or community,
they found God somehow inside
them as well: directing them, making them able to do things they could
not do before. And when they
worked it all out they found they had
arrived at the Christian definition of
the three-personal God...
When you come to knowing God,
the initiative lies on His side. If He
does not show Himself, nothing you
can do will enable you to find Him.
And, in fact, He shows much more
of Himself to some people that to
others - not because He has
favourites, but because it is impossible for Him to show Himself to a
man whose whole mind and character are in the wrong condition. Just
as sunlight, though it has no
favourites, cannot be reflected in a
dusty mirror as clearly as in a clean
one... God can show Himself as He
really is only to real men. And that
means not simply to men who are
individually godd, but to men who
are united together in a body, loving
one another, helping one another,
showing Him to one another. For
that is what God meant humanity to
be like; like players in one band, or
organs in one body.”
(from C.S. Lewis, Mere Christianity)

Az elsõ századi gyülekezetekben az
istentisztelethez tartozott a szeretetvendégség, az agapé is. A közös étkezés csúcspontja az un. eukharisztia
volt, amikor a közösség elõtt megtört
kenyérbõl egy falatnyit kapott mindenki. A kenyeret és a kortynyi bort
emlékjegyekként, az Úr Jézus Krisztusban való közösségük szimbólumaként kínálták egymásnak a testvérek.
Az idézett igeszakaszban az Úrvacsora jelentõségérõl úgy tanít Pál apostol, - mert valljuk meg, az egyszerû
jegyek megtéveszthetnek bennünket
- hogy figyelmeztet: lássuk bennük
mindig az Úr kenyerét, testét és
vérét. A megbecsülés nem csupán a
jegyeknek, vagy az alkalomnak szól,
bár illõ tisztelettel övezzük azt is,
hanem elsõsorban is az Úr áldozatá(1Kor 11,27-29)
nak a méltatása. Hogyan ”becsülöm
meg ” az Urat az úrvacsorai szertartásban?
1. Ha nem megszokásból úrvacsorázom, hanem felkészülök arra. Kiemelkedõen fontos pontja ez a hónapnak, amire
önvizsgálatot tartva készülök. Tekinthetjük mérföldkõnek,
egy új kezdetnek is, amire készülve összegyûjtjük a hálaokokat, de fõleg, lelki leltárt tartunk. Jót és rosszat a nevén nevezünk, mert Megváltónk golgotai áldozatának az ünneplése
akkor igazi, amikor egész valónkkal ott vagyunk mi magunk
is a keresztnél.
2. Ha méltányolom Jézus Krisztus jelenlétét másokban is.
A szétosztásra kerülõ kenyér a Jézussal élõk tápláléka. Hogyan haragudjak arra, akivel egy vagyok Krisztusban? Az
Úrvacsora közös ünnepünk, amikor beismerjük együtt is,
hogy kegyelemre szorulunk. Testvéreim öröme és bánata, a
sikereik és a csalódásaik az enyémek is. Soha ne felejtsük el,
hogy ha mi netán nem is készültünk méltóképpen fel az
úrvacsorai alkalomra, vannak körülöttünk olyanok, akik
éhezik és szomjazzák a Krisztussal való közösséget!
3. Ha máris elkezdem ünnepelni a jövõt; magamét és a
testméreimét, a mi közös, örök jövõnket Jézussal. Az Úrvacsora a mennyei létbõl kóstoló mára. A gyülekezet körülöttem a megváltottak tömegét, a bocsánatnyerés öröme az
üdvösségben nyert szabadság ízét, az emlékjegyek magamhoz vétele az Úr Jézus Krisztuban nyert örök életem személyes vonatkozásait hozza elém - és mindez egy ilyen egyszerû
és tiszta cselekedetben megtörténhet, hogy eszünk egy falat
kenyeret, és iszunk egy kortynyi italt - az Úr asztaláról.
V izsgáljuk meg, hogy mennyire vesszük komolyan az
úrvacsorai közösséget!

”Aki méltatlanul
eszi az Úr kenyerét,
vagy issza az
poharát, vétkezik az
Úr teste és vére
ellen. Vizsgálja meg
azért az ember
önmagát, és úgy
egyék abból a
kenyérbõl, és úgy
igyék abból a pohárból. Mert aki úgy
eszik és iszik abból,
hogy nem becsüli
meg az Úrnak testét,
ítéletet eszik és iszik
önmagának.”

IMÁDKOZZUNK...
testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Deák Éva, Joseph Greska, Halász Mihály,
Páth Terike
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Kõhegyi Margit, a Pap család, Veres Johanna

•

