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...mit is hallottam

• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)
az ebédlõben (10:00-10:45)
gyermekek - a Kornya épületben (11:15-)
kóruspróba - Kornya épület (10:50-11:00)

• Ének tanulás (BGyÉ_296)
• Imaközösség
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_296)
Emlékezz vissza az útra
• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_297)
Jézus, lelkem Megváltója
• Kórus: Új szívet adj!
• Igeolvasás - Zsid 13:1-6
• Kórus: Krisztus képét hordozzátok!
• Igehirdetés - Vadász János lp.

2006.05.28

Szeretet-vendégség (12:30)
Nõi kör (1:30)
The Gathering (18:00)

Alhambra

Zsid 13:1-6
KRISZTUSI ÉLET A
GYAKORLATBAN

KRISZTUSI ÉLET A
GYAKORLATBAN
• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_386:1-2,5)
Mit használ a krisztusi név
• Áldás

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

2006. május 28
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
A ma elhangzott igehirdetés
letölthetõ az internetrõl
(http://www.zsoltaros.com).
Az istentisztelet teljes hanganyaga
CD-n
n megrendelhetõ Kádár Zoltán
testvérnél.

Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

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

T

Következõ alkalmaink...
szerda - Törekvõk köre (18:00)
Bibliaóra (19:00)
Jövõ vasárnap - PÜNKÖSDVASÁRNAP
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet, úrvacsora (11:00)
- Énekóra
- The Gathering (18:00)

Sík Sándor:

MINT EGY FÁRADT CSIGA
Mint egy fáradt csiga
Verejtékezve hordja börtönét,
Évetlen évek óra hordod
Fojtó csigaházad, a gondot.
Nem is te õt: már téged õ cipel,
Magadnál ötvenszer nagyobb,
Erõlködõ csepp hangyaférget;
Zihál a melled és csuklik a térded.
Belégubózol, mint egy sunyi sün,
Tskepáncélod szétmered.
Jaj, kívül-belül gyilkos köpeny ez;
Kívül riaszt, belül vérig sebez.
De most az Isten egy napot,
Egy lélegzetvevõs napot,
Embernek valót, engedett, Siess, hajítsd le terhedet!
Hajítsd le, aztán vedd fel újra,
Ne bánd, ha még a lábad reszket:
Vedd fel, de úgy vedd, mint Simon,
A cirénei, a keresztet.

HÍREINK
• Köszönjük Vadász János lelkipásztor
testvérnek a vasárnapi iskolában és az istentiszteleten végzett szolgálatot.
• Kedden délelõtt fontos operáción esett át a
kis Alec Ostendorf, a Banás család legifjabb
tagja. A mûtéti beavatkozás jól sikerült. Most
azért imádkozzunk, hogy az Úr oltalmában
erõsödjön, és gyógyulása szövõdmény mentes
legyen.
• A tavaszi ifjúsági találkozót idén
Chicagoban tartjuk. Gyülekezetünkbõl is elutazott egy kis csoport, és a szövetség minden
közössége képviselteti magát. A találkozó
mottója: “Only Christ” (Egyedül Krisztus).
Péntek este áhítattal és énekgyakorlással kezdõdik
a program. Szombat délelõttre és délutánra
szabadtéri foglalkozásokat szerveznek a
vendéglátók. Este evangélizációs istentiszteletet
tartunk. Vasárnap délelõtt és délután is lesz
összejövetel. A mi csoportunk hétfõn repül
haza. Imádkozzunk a találkozó résztvevõiért
és a chicagói gyülekezetért!
• A Dobos házaspártól, Kálmántól és
Annamáriától szép levél érkezett a
gyülekezetnek. A faliújságon olvasható.
• A szerdai bibliaórán folytatjuk Dávid
életének a tanulmányozását.
• Június 10-én cseresznyézni megyünk. Akik
csatlakozni kívánnak, minél elõbb beszéljenek
Bajusz Imre testvérrel!
Email címe: imijimmy@hotmail.com

Májusi
ünnepeltek:
Varga Károly (1), Kolek P & É (2), Szin Joshua (2),
Hoble Lidia (6), Szin Jonathán (8),
Szenohradszki J & E (12), Sándor Jenõ (14),
Novák Emi (16), Horváth Béla (20),
Balla Zsigmond (21), Kõhegyi Timea (21),
Szin Dávid (21), Õri Márta (25),
Miszti Gyöngyi (26)

IMÁDKOZZUNK...
„Te azért, fiam, erõsödjél meg a kegyelemben, amely a
Krisztus Jézusban van. És amit tõlem hallottál sok tanú
elõtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások
tanítására is alkalmasak lesznek.”
(2Tim 2,1-2)
A II. Világháború után óriásit ugrott a teológiai hallgatók száma itt,
Amerikában. A világi egyetemeken is alakultak teológiai tanszékek,
és új szemináriumok tucatjai fogadták a tanulmányaikat állami
segítségbõl finanszírozó fiatalok ezreit. Sokan lettek lelkipásztorok
az un. “G.I. Bills” jóvoltából. Kelet-Európában a kommunizmus
évei alatt, természetesen, nem kaptak ilyen “segítséget” a hallgatók, és az oktatást sokféleképpen nehezítette az államhatalom.
Mégis voltak fiatalok, akik a lelkipásztori szolgálatra elhívást
éreztek, és arra szorgalmasan tanulva készültek.
A gyülekezetben folyó munkákat, de fõleg a lelkipásztori szolgálatot nem szabad hivatástudat nélkül vállalni és végezni.
Az anyagi tényezõknél - akár a felkészülésben, akár a
munkamezõn - sokkal fontosabb a szolgálattevõ meggyõzõdése
arról, hogy egy helyi gyülekezet szolgálatára kapott megbízást
Istentõl, amire jól fel kell készülnie, és amit bármi áron el kell látnia - Megbízója segítségével.
Amíg élek, hálás leszek Istennek lelkipásztor-tanáraim
példájáért. Hívõ tudósokként a “szent tudomány” kincseit úgy
kínálták, hogy a tanulás örömeibe és a tanítás titkaiba is
bevezettek bennünket. Az Úr Jézus hûséges szolgái voltak; az
áldozatkészségük mély nyomot hagyott rajtunk.
“Amit tõlem hallottál... add át megbízható
embereknek” - írta Pál apostol Timóteusnak. Vagyis, ügyelnie kellett nem csak az átadásra, de arra is, hogy az evangélium
meghirdetésének az ügye el ne akadjon megbízhatatlan emberek
ügyeskedéseiben, vagy éppen ügyetlensége miatt. Egyszóval, a
munkát olyanok viszik csak tovább, akiket Isten arra elhívott,
felkészít és alkalmassá tesz.

Imádkozzunk a lelkipásztori szolgálatra készülõ
fiatalokért!

... EGYMÁSÉRT!
• a betegekért
Baráth Antal, Alec Ostendorf,
özv. Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
Aubrie Christianson (Kuba),
Jessica Nicole Corbit - Irak
• az utazókért
Herjeczki Dávid, a Járvás házaspár, a
Mácsai házaspár, Novák Benjámin,
Novák József, Sipos Roland,
Szin Dávid, Dr. Szenohradszki János,
ifj. Szenohradszki János

