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• 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_167)
Szólít a dallam
• Imaközösség
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_167)
• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_168)
Isten élõ Lelke, jöjj
• Reading from Acts - Sándor Zsuzsa
The coming of the Holy Spirit
• Kórus: Oh jöjj, te égi harmat
• Szavalat - Novák Györgyi
• Kórus: Áldd meg népedet!
• Igeolvasás - Ézsaiás 32,12-20
• Kórus: Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe!
• Igehirdetés

ma...?

...mit is hallottam

2006.06.04

Szeretet-vendégség (12:45)
Énekóra (1:30)
The Gathering (18:00)

Alhambra

Ézs 32:12-20
A puszta-llétnél többet

A puszta-llétnél többet
• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_217)
Amint vagyok, csak úgy jövök
• ÚRVACSORA
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_437)
Áldott legyen a frigy
• Áldás

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

2006. június 4
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

Következõ alkalmaink...
szerda - Törekvõk köre (18:00)
Bibliaóra (19:00)
szombat - Cseresznyézés
Jövõ vasárnap
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretet-vendégség
- The Gathering (18:00)
jún. 18, vasárnap - Apáknapja

BÉKÉS GELLÉRT:

I S T E N -É
ÉHSÉG
Isten kenyere nagy titok:
Egyél, egyél Súgják szelíd sugallatok.
A méla szív,
A néma száj
Mindegyre hív,
Mert egyre fáj
Az éhség.
Az Isten-éhség elepeszt:
Egyél, egyél A kegyelem már nem ereszt.
Hasadj meg hát,
Te béna szív,
Hasadj fel száj,
Mert csókra hív
Az Isten.

HÍREINK
• Ma délután, fél hatkor lesz Naomi
Pushparajah és Nathan Gapper menyegzõje a
Santa Clarita-i Grace Baptist Church-ben.
Gratulálunk a Veszpeller családnak!
• Szombaton, június 10-én cseresznyézni
megyünk. Akik csatlakozni kívánnak, minél
elõbb beszéljenek Bajusz Imre testvérrel!
Email címe: imijimmy@hotmail.com

• Öten vettek részt gyülekezetünkbõl a múlt
hétvégén, Chicagoban rendezett ifjúsági
találkozón (Herjeczki Dávid, Novák Benjámin
és József, Szenohradszki János és Szin
Dávid). A vendéglátók mindent megtettek
azért, hogy fiataljaink jól érezzék magukat. A
találkozó mottója (“Only Christ” - Egyedül
Krisztus) adott irányt a különbözõ foglalkozásoknak és az istentiszteleti szolgálatoknak. A
mi fiataljaink és a helyi zenészek vezették a
dicsõítést. Köszönjük a testvériség támogatását, hogy sokan imádkoztak értünk!
• Szombaton tartjuk Bánk György és Jessica
Corbit menyegzõjét Little Rock, Arkansasban,
a repülõ bázison, ahol Gyuri szolgál. Jessica
most érkezett haza az iraki kiküldetésbõl.
Reménységük szerint, Japánban folytatják
majd katonai szolgálatukat - mostmár együtt.
Gratulálunk a Bánk családnak!
• A szerdai bibliaórán folytatjuk Dávid
életének a tanulmányozását.

IMÁDKOZZUNK...
“Mi nem a világ lelkét kaptuk,
hanem az Istenbõl való Lelket,
hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott
nekünk.”
(1Kor 2,12)
Pál apostol nem csupán a Szentlélek eljövetelére, a pünkösdi
történetre utal ebben az igeversben, hanem arról is tanít, hogy mi
történik bennünk a Lélek munkája nyomán. Korábban említette,
hogy az igehirdetését nem “megejtõ szavai”, hanem “a Lélek
bizonyító ereje” tette hatásossá. Amit a világ bölcsei nem
ismertek fel Krisztusban, azt a Lélek által “kinyilatkoztatta Isten”
a hívõknek. Levele folytatásában arról ír, hogy egy újfajta ember,
akit õ “lelki ember”-nek nevez, születik meg bennünk a
Szentlélek hatása alatt.
Az idézett igeversben említett “világ lelke” az a gondolkodásmód, olyan lelkület, ami a kor hatásaként uralkodhat el rajtunk.
Feltûnõ, hogy ennek a szellemiségnek a kínálását és elfogadását
ugyanolyan eseményként említi, mint a Szentlélek eljövetelét.
Egyénre bontva és ránk alkalmazva ez azt jelenti, hogy kétféle
“kínálatból választunk”, és azután, döntésünk szerint, kétféle
emberré lehetünk.
Ezen a Pünkösdvasárnapon tehát a kétezeréves
történet mellett arról a lelki élményünkrõl is megemlékezünk,
amikor az Istenbõl való Lelket mi is megkaptuk. Tudhatom-e azt,
hogy a kettõ közül melyiknek az uralma alatt vagyok most?
Bizony, tudom! Ha Isten ajándékait látom és azokért hálás vagyok,
ha az élet próbáiban ráhagyatkozom a Segítõre, ha a kísértések
tüzében a Szabadító oltalmát keresem, ha tanácstalanságomban az
Úrra várok , aki “bölcsességünk Istentõl”, ezek mind a Szentlélek
jelenlétében fogant döntéseim. A legnagyobb ajándék, Jézus
Krisztus megismerése és követése is csak Isten Szentlelkének a
munkája nyomán lehetséges.

Magasztaljuk Istent, hogy a Szentlélek révén megismerhetjük õt és ajándékait!

... EGYMÁSÉRT!

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

• a betegekért
Baráth Erzsébet és Antal, Alec Ostendorf,
özv. Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
Aubrie Christianson (Kuba),
Jessica Nicole Corbit és Bánk György
• az utazókért
a Bánk házaspár, Lungui Sándor,
a Mácsai házaspár, a Novák család,

