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Vasárnapi iskola (10:00)
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Gyülekezeti ének (BGyÉ_384:1,3-4)
“Légy Jézus Krisztus harcosa"
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Adjunk hálát,
hogy olyan Istenünk van,
aki mindenféle szükségünket ismeri!

Kórus - " Szent Istenünk, légy áldott”

Igeolvasás - Péld 16,1
• Kórus - "Halld meg, ha hív az Úr"
• Igehirdetés
•

HALADÓ
HALANDÓK!
•
•

Gyülekezeti ének (BGyÉ_385)
“Ó, szívem, jól vigyázz”
Áldás
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szerdán - a szerda esti összejöveteleket június 13-án
folytatjuk
pénteken - Az ifjúsági konferencia
megnyitója, vacsora (7:00)
szombaton - Ifjúsági konferencia (10:00)
Kirándulás
Istentisztelet, fórum, vacsora (4:00)
v a s á r n a p - Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség
- Kirándulás

Alhambra

• Köszönjük a férfiak múlt vasárnapi szolgálatát, a finom anyáknapi ebédet!
• Héthalmi nõtestvért pénteken reggel
mûtötték a Queen of the Valley kórházban.
Imádkozzunk a gyógyulásáért!
• A fiatalok üdvözlõ feliratot (Welcome
banner) készítettek az ifjúsági találkozóra,
ami az ebédlõben van kiterítve. Kérik, hogy
az ebéd alatt mindenki írja alá.
• Nagy számban érkeznek vendégek a héten
az ifjúsági találkozóra. Köszönjük a
testvéreknek, hogy vállalják a vendéglátás
szolgálatát. Közvetlenül az istentisztelet
után kérjük a vendéglátókat, a konyha
munkát végzõket és a fiatalok szüleit egy
rövid megbeszélésre visszamaradni.

Májusi ünnepeltek:
Ismertetés az ifjúsági
konferenciáról
Szeretetvendégség
Kórus-próba (1:30)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

“Az emberi értelem tervezget,
de az ÚR adja meg,
hogy mit mondjon a nyelv ”
( Példabeszédek 16,1 )
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HALADÓ
HALANDÓK!
Péld 16,1

Ki vagyok én?

Milyen célja van Istennek az
életemmel?

Hogyan haladok a cél felé?

...I wish it were possible to change
the image of the Church. Many
people not closely identified with
the Church think of us as
respectable, ethical, sober, rather
dull religionists, trying hard to be
moral; and they suspect quite
rightly that we aren’t as good as
all that. Perhaps some imagine
that the primary business of the
Church is to produce just such
people. In this
they are wrong.
The Gospel
which we are
committed to
accept, live, and
proclaim, is the
good news of
God’s redemptive
love; of a divine love which is
available to every human. Often
those outside the Church, with a
confused picture of what
Christianity is all about, do not feel
welcome in the Church because
they don’t feel like “good” people.
If only we could make it clear that
the Church’s primary business,
like Christ’s, is to be concerned
not with the righteous but with the
unrighteous, not with the well but
with the sick. It is our responsibility to make it known that the
Church is not for “good” people,
but for sinners, which is what all of
us are.

Az én Istenem pedig be
fogja
tölteni minden szükségeteket az õ gazdagsága
szerint
dicsõséggel a Krisztus
Jézusban.
(Fil 4,19)

Amikor ajánlást
írunk valakirõl,
személyes
ismeretünkbõl merítve, de azokat a konkrét helyzetre
alkalmazva fogalmazunk. Például, ha egy villanyszerelõi állásra pályázó ismerõsünk kér ajánlást tõlünk,
nem írhatunk arról, hogy milyen jó pörköltet készített
a múltkor. Ha nincsenek személyes információink a
szakmában való jártasságáról, inkább ne is kezdjünk
hozzá!
Pál apostolnak személyes megtapasztalásai
voltak Istenrõl. Az ‘én Istenem’-re utalva ennek a
kapcsolatnak a mélységét érzékelteti. Nem sajátítja ki
magának az Urat, inkább önmagát látja és láttatja Isten
tulajdonának, akirõl mindig ‘dicsõségesen’ gondoskodok a Krisztus Jézusban.
Hogyan gondoskodik rólunk Isten? Be fogja
tölteni minden szüségünket az õ gazdagsága szerint feleli az apostol. A hiányérzet és a szükség nem
ugyanaz. Az indulatainkhoz és a magatartásunknak a
szükségérzet ad impulzust, aminek a valós okát
gyakran magunk sem tudjuk. Isten gondoskodása tehát
a problémát gyökerében kezeli. A teljesség ígéretét
halljuk (betölt minden szükséget, gazdagsága szerint,
dicsõségesen), de nem egyszerre és azonnal, és csakis
Jézus Krisztusban. Vagyis, a Megváltó személyében és
munkája nyomán gondoskodik Isten a megváltottak
minden szükségérõl. Ez a kizárólagosság Pál Istenének
a szuverén döntése. Õ úgy döntött, hogy Fia, az Úr
Jézus Krisztus által segít rajtunk is. Az õ hitbeli elfogadása testi-lelki jólétünk emberi feltétele. Az elõzõ
versekben ezt így írta Pál: ‘Átvettem mindent, és
bõvelkedem’.
Adjunk hálát, hogy olyan Istenünk van,
aki mindenféle szükségünket ismeri!

IMÁDKOZZUNK...
• a betegekért
a Baráth házaspár, Deák Éva, Fer Richárd,
Héthalmi Terike, özv.Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Dr. Szenohradszki János, Emese és János,
a találkozóra érkezõ vendégek

