
Amerikai  Magyar
Baptista  Gyülekezet

Alhambra

2007.  július  15

•    Vasárnapi  iskola  (10:00-110:45)

• Ének-tanulás EHH_321)
Istenünk, halld meg hõ imánk!

•  Köszöntések, hirdetések
•  Szent az Isten, szent, szent

•  Ima
•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_35)

Dicsérd, én lelkem, az Atyát
•  Szavalat - Veszpeller Ilona

•  Imaközösség

Imádkozzunk bölcsességért,
igeismeretért, hogy 
megállhassunk a tévtanítások

forgatagában!

•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_226)
Szeret az Isten

•  Igeolvasás - Péld  16,10-220
•  Énekszolgálat

Igéje szól
•  Igehirdetés

REND

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_5)
Az Úr légyen áldott

•  Áldás

2212-118  S.  Fremont  Ave.
Alhambra,  CA  91803

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://www.zsoltaros.com
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•  Július 21-én, jövõ szombaton, délután 2 órakor
kezdõdõ menyegzõi istentiszteleten kérünk áldást
Anne York és Herjeczki Dávid testvéreink
frigyére. A võlegény és a menyasszony, szüleik
és családjuk szeretettel hívják a gyülekezetet a
menyegzõre és az azt követõ fogadásra a
közösségi teremben. Ajándékvásárlásra a
következõ üzletekben van elõjegyzésük: CRATE
& BARREL; REI; BED BATH & BEYOND.

•  Szomorú hír érkezett Magyarországról: Dr.
Szirtes András gödöllõi lelkipásztor, a BTA
tanára, 40 éves korában elhunyt. Imádkozzunk
özvegyéért, 4 éves kislányáért, és a gödöllõi
testvériségért!  

•  Héthalmi Terike nõtestvér jól van, az
otthonában pihenve készül a következõ mûtétre
július 25-én. Szeretettel köszönti a testvériséget.

•  Csütörtök reggel óta kórházban van Király
Margit néni (Kõhegyi nõtestvér anyukája). A
közeli Garfield Medical Centerben gondozzák,
Monterey Parkban. Imádkozzunk a gyó-
gyulásáért!

Júliusi ünnepeltek:
Szárnyasi Cecilia (2), Dr. Tamedly Erzsébet (4),

Dobos István (5),  Novák Eszter (6),
Õri I & M (6), Tagai I & E (7),

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)  

KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......
július  21,  szombat  (2:00)  -  Anne York és

Herjeczki Dávid menyegzõje  
v a s á r n a p   ( j ú l . 2 2 )   

- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)

Igét hirdet: Dr. Herjeczki Géza lp.
- Szeretetvendégség / BBQ

júl.  29  vasárnap - délután: Kirándulás a tengerpartra; 
elõtte szendvicset készítünk a kony-
hában

“Az Úr az én pásztorom...
...ha a halál árnyéka völgyében járok

is, nem félek semmi bajtól,
mert te velem vagy”



•    a  betegekért

a Baráth házaspár, Deák Éva, Héthalmi Terike, 

Király Margit, Kulcsár Ferenc, Kulcsár Sándor lp.    

özv.Szenohradszki Jánosné
•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

Erdõ Éva, Sramkó Károly, a Veres család,
a Herjeczki és a York család

IMÁDKOZZUNK...

Idõszerûnek
tartjuk János apostol figyelmeztetését? Több bibliai példa
tanítja, hogy kritikus helyzetekben, amikor különösen is
fontos kérdésekben kellett dönteni, az ellenség hamis
lehetõségeket kínálva, megnyerõ, de tévútra vezetõ
eszközöket is bevetve igyekezett azon, hogy Isten akaratával
nem egyezõ lépéseket tegyenek a hívõk. Még az apostoli kor
pünkösd-ízû eseményeire, és az õskeresztyén gyülekezet
életére is árnyékot vetettek ezek az ördögi próbálkozások.

A sokat látott, idõs apostol most hozzánk szól a tévtanítás
veszélyeirõl. Azzal kezdi, hogy a hitünkkel óvatosan bánjunk,
mert igényt tartanak rá olyanok is, akik az ártásunkra törek-
szenek. A hit dolgaival kapcsolatos óvatosság nem hitetlen-
ség. Hívõnek lenni nem azt jelenti, hogy bármit, és akárki
kínálatát elfogadjuk. A hívõ Megváltója hangját keresi, és
mert ismeri, az Igétõl idegen tanítástól elfordul.

Hogyan KELL a lelkeket megítélni? Mivel már erre a
kérdésre is készített ügyeskedõ választ az ellenség, mi
kövessük az apostol egyértelmû tanácsát! A következõ
mondatokban pontos eligazítást ad - én most kérdések for-
májában sorolom fel ezeket:
1. Nyílvánvaló Isten Lelkének a jelenléte abban, hogy Jézus
Krisztust megváltójának és Istennek vallja a tanító?
2. A Krisztusról szóló vallástétel az elsõ, azonnal érthetõ
üzenete, vagy valami más?
2. Népszerûségre törekvés, vagy az ige szolgálata fémjelzi a
munkásságát?
3. Egyezik a tanítása az apostolokéval?
4. Megfigyelhetõ az életvitelén is az ige iránti
engedelmesség?

A túlzó óvatosság azonban beteges bizalmatlansággá fajul-
hat. Maradjunk mindig taníthatók és vezethetõk! Igyekezzünk
a Bibliát minél jobban megismerni, és engedelmeskedjünk az
Igének! Az Úr Jézus nyája vagyunk; Õ gondoskodik a
védelmünkrõl, ha mi az Õ pásztorságát választjuk - naponta.

IImmááddkkoozzzzuunnkk  bbööllccsseessssééggéérrtt,,  iiggeeiissmmeerreettéérrtt,,  hhooggyy  mmeeggáállllhhaass-

ssuunnkk  aa  ttéévvttaannííttáássookk  ffoorrggaattaaggáábbaann!!  

Szeretteim, ne higgyetek minden
léleknek, hanem vizsgáljátok meg a

lelkeket, hogy azok az Istentõl valók-e,
mert sok hamis próféta jött el a világba.

(1János 4,1)


