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Következõ alkalmaink...

• Vasárnapi iskola (10:00)

jövõ vasárnap (jún. 29)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)

• Dicsõítõ énekek (11:15)

Alhambra

- Ez az a nap (EHH_179)

Köszönöm Dr. Szenohradszki János és Sallay Károly
testvéreknek a múlt vasárnapi szolgálatot. A torontói
gyülekezetben szolgáltam, ahol apáknapi ünnepélyt
is tartottunk. Kanadai testvéreink és Weiss Péter
gyülekezeti elõljáró, szeretettel köszöntik
gyülekezetünket. A tábornyitó konferenciára érkezik
közéjük bemutatkozó látogatásra Püsök Dániel, erdélyi lelkipásztor. Imádkozzunk, hogy minél elõbb
lelkipásztora legyen a torontói gyülekezetnek. (NJ)

- Jövök, Uram (EHH_231)

• Köszöntés, hirdetések

•

- Szent az Isten
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_11:1-3,5)
- Hogyne dicsérném az Istent

Imaközösség
Imádkozzunk azért, hogy
nyilvánvalóvá legyen
életünkben Isten Lelkének
munkája!

Gyülekezeti ének (BGyÉ_363)
- Taníts, Uram, meghajlani
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Igeolvasás - Zsolt 103
Kórus
- Az Úr az én jó Pásztorom

(Déri / Irvine)

Igehirdetés
”ÁLDJAD, LELKEM, AZ URAT!”

Gyülekezeti ének, adakozás
- Nagy Istenem (BGyÉ_12)
Áldás

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

A nyáron elmaradnak a szerda esti bibliaórák, a
vasárnapi szeretet-vendégség, és a délutáni kóruspróba. A vasárnapi iskolai foglalkozásokat (a gyerekeknek is) rendszeresen megtartjuk. Július és augusztus
elsõ vasárnapján BBQ-t készítünk. A szabadban, a
fák alatt terítünk majd asztalt, és együtt töltünk
néhány órát még az istentisztelet és az úrvacsora után
- beszélgetéssel, játékkal.
Mácsai Sándor testvér a lelkészlakás teraszán kicserélte a fakorlátot, majd Sallai Károly testvérrel
átfestette a veranda faanyagát. Köszönjük a szép
munkát!
Az õszi ifjúsági konferencia Clevelandban kerül
megrendezésre (okt. 17-19). Akik szeretnének
elmenni, szóljanak Szin Dávidnak.
Centenáriumi
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)

2008. június 22
2212-11 8 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

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

JÖVÖK, URAM

A Gyülekezet történelmében
nem most fordul elõ elõször,
hogy a Szentlélek Isten Személyérõl és munkájáról különösen
is sok szó esik. Nélküle nincsen
élet, bûnbocsánat és újjászületés. Lehetetlen lenne a lelki
életben való fejlõdés, és hol
lennének a gyülekezetek nélküle? Mi igazat tudhatnánk az
Úrról, de még magunkról is, ha
a segítségét nélkülözve folyton
csak félreértenénk a Bibliát?
Élõ hit Istenben, és üdvösséges
kapcsolat az Úr Jézus Krisztussal nem lehetséges, csakis a
Szentlélek által. A megváltottak, a Krisztus népe ezt mindig
(Gal 5:22-26)
így tudta, hitte, gyakorolta és
tanította. Miféle új ”divatja”
lehet hát a Szentléleknek a gyülekezetben?
Lássuk a példát! A Galácia tartományában élõ elsõ századi gyülekezetekben is divatos lett valami oknál fogva (amire
most nem térünk ki) rá hivatkozni. Bár azt mondták a hívõk, hogy a Lélek által élnek, az életvitelük mégis valami
merõben másról szólt. Korábban ezt írta nekik Pál apostol:
”Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát
ne teljesítségetek, mert a test kívánsága a Lélek ellen tör”
(Gal 5:16-17).
A Szentlélek uralmát nem az bizonyítja, hogy mennyit beszélünk róla. A testiességet sem takarják el ájtatos szavak,
mert a ”test cselekedeti nyilvánvalók” - írja az apostol, és
egy kellemetlenül hosszú sor példát is felsorol ezekrõl (a házasságtöréssel kezdi, és az irigykedéssel zárja).
Soha ne feledjük, hogy a Szentlélek Istennek nincs külön
élete, nincsenek külön céljai, nem vezet senkit sem más
úton, mint amire ráléphettünk Jézus hívásának engedelmeskedve! A segítségünkre jön, hogy megvalósuljon a Krisztuskövetés. A Lélek szerinti élet ”gyümölcse” az Úr Jézus által
is bemutatott élet. A kilenc tagú felsorolás szerves egységet
alkot, amibõl nem hagyható ki egyik sem. A Lélek uralma
nyomán (”a testet megfeszítettétek szenvedélyeivel és kívánságaival együtt”) növekszik és érlelõdik ez a ”gyümölcs”,
hogy kiábrázolódjon bennünk is a Krisztus (Gal 4:19).

”A Lélek gyümölcse
pedig: szeretet, öröm,
békesség, türelem,
szívesség, jóság, hûség,
szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen
nincs törvény.
Akik pedig
Krisztus Jézuséi, a testet
megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival
együtt. Ha a Lélek által
élünk, akkor éljünk is a
Lélek szerint.
Ne legyünk becsvágyók,
egymásra irigykedõk.”

Imádkozzunk azért, hogy nyilvánvalóvá legyen
életünkben Isten lelkének munkája!

IMÁDKOZZUNK...
•

testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Bak Mária, Halász Mihály, Páth Terike

• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
a Balla család, Kövesdi Áron és Márk,
Sándor Katalin és Katalin

