
AMERIKAI MAGYAR
BAPTISTA

GYÜLEKEZET

2212-18 S Fremont Ave., Alhambra, CA 91803
Novák József, lelkipásztor

tel: (626) 289-7746 iroda
(626) 484-3908 mobil

email: zsoltaros@gmail.com
http://zsoltaros.com

Következõ alkalmaink...

szombat - Youth Meeting (7pm)
vasárnap (jún. 21) - APÁK NAPJA 

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

júl. 3-5          Az Észak-Amerikai Magyar Baptist Szövetség
közgyûlése

júl. 5-11         Ifjúsági hét Rámában

Szeretettel köszöntjük Sipos Christine-t, aki egy gyülekezeti
csoporttal rövid misszióútra készül Kínába. Akik szeretnék anyagi-
lag is támogatni, a csekken, vagy a borítékon jelezzék azt, és
adományukat elküldjük nõtestvérünknek.

Jövõ vasárnap az édesapákat köszöntjük.
Szövetségünk ezévi közgyûlését a Torontó melletti Rama tábor-

ban tartjuk (júl. 3-5). Utána ifjúsági hét lesz ugyanott.
Gyülekezetünket Balla Zsigmond és Dr. Szenohradszki János
testvérek képviselik a Missziós és Jótékonysági Bizottságban.

““TTAALLÁÁLLKKOOZZÓÓ JJÓÓZZSSEEFF AATTYYÁÁVVAALL””
- ma délután 3-tól, a Magyar Házban -

AALFLFAA ÉSÉS ÓÓMEGAMEGA KÖRKÖR

Kevin Rettig plébánossal,
a St. Joseph the Worker Catholic Church

vezetõ lelkészével beszélget Novák József lp.
a papi hivatásról, a nemzetiségi egyházak

életérõl, hitrõl és próbákról - fontos és
érdekes kérdésekrõl.

Júniusi  ünnepeltek

Bánk Gy & J (10), Kolek Pál (14), Kõhegyi Margit (16),
Pap Mariann (16), Jánvári Gábor (18), Tom Drion (20), 

Horváth Márta (20),
Mácsai Sándor (26), Novák Györgyi (28)  
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Vasárnapi iskola (10:00)
SZABADKOZÓ SZABADÍTÓ - 2Móz 4:10-16, 27-31

-  Ó, mily csodálatos (EHH_614)
- Vágyod-e elhagyni bûneidet (EHH_748)
- Vonj, Uram, vonj engemet! (EHH_763)

Hirdetések, köszöntések
- Szent az Isten, szent, szent
Ima
Gyülekezeti ének
- Szavadra, ó, Uram (BGyÉ_241)

IMAKÖZÖSSÉG

Imádkozzunk azokért,
akik még nem fogadták el
az evangélium üzenetét!

Gyülekezeti ének
- A szívemet átadom (BGyÉ_230)

Sipos Christine

Kórus - Krisztus képét hordozzátok! (E. Grieg / Gerzsenyi L.)
Igeolvasás - Jeremiás 330:18-224
Kórus -  Oly csüggedõ a lélek... 
Igehirdetés 

VVAANN
HHEELLYYRREEÁÁLLLLÍÍTTÓÓ
KKEEGGYYEELLEEMM

Gyülekezeti ének, adakozás
- Az örök sziklán áll hitem (BGyÉ_264)
Áldás

Szeretet-vendégség
Énekóra (13:30)
Alfa és Ómega délután - a Magyar Házban (3:00)

1975 W Washington Blvd
(323) 734-1453

2009. jjúnius 114 
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ISTEN, EMBER, TÖRTÉNELEM, AZ ÉLET CÉLJA

HÁROMFÉLE MEGKÖZELÍTÉS

1. Keleti vallások

2. Ateisták

3. Bibliai hit

IZRÁEL ISTENE, JÚDA NÉPE, EGY KRITIKUS ÉV

A HELYREÁLLÍTÓ KEGYELEM

“Népemmé lesztek, én pedig Istenetek leszek” (22.v.)

“Közelembe engedem, s õ közeledik hozzám” (21.v.)

“Jóra fordítom Jákób sátrainak sorsát...” (18.v.)

A HELYREÁLLÍTOTT ÉLET

“Felépül a város” (18.v.)

“Hálaének hangzik belõlük” (19.v.)

“...(Gy)ülekezete szilárdan áll majd elõttem” (20.v.)

A HELYÉT KERESÕ MAI EMBER HÁROM KÉRDÉSE:
IMÁDKOZZUNK...

•  testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Baráth házaspár, Deák Éva, Dénes Zita, Éltetõ Áron,  
Elizabeth Phoenix, Mátyás Lidia, Ruthner György,  
Sipos Roland, Weisz Péter

•  országunk vezetõiért, katonáinkért,
a munkanélküliekért

•  az utazókért: a Banás házaspár, a Varga házaspár,
Veres Ildikó és Johanna  

VAN HELYREÁLLÍTÓ KEGYELEM
Jeremiás 30:18-24

A Biblia egyik legfontosabb kijelentését
tárja elénk ez az igevers. Égetõen fontos
kérdésekre kapunk benne választ. Például
arra, hogy vajon mi az Isten akarata? “Isten
azt akarja, hogy mindenki eljusson az igaz-
ság megismerésére” - olvassuk. Mi ennek a
módja, és mivel bizonyítható, hogy valóban
ezt akarja Isten? Az üdvözítés története, az
evangélium tanúskodik mennyei Atyánk "el-
szántságáról", amivel akarata megvalósítá-
sán munkálkodik.

Az üdvösség azonban nem ránk erõltetett
isteni szándék. A Szentírás, de tapasztalata-

ink szerint is "nem mindenkié a hit" (2Thessz 3:2). Az Úr Jézus
Krisztusban kínált megváltás ugyan tökéletesen elégséges min-
den ember üdvözítésére, de feltételezi a hitet is, amivel egyen
egyenként helyet adunk Isten akaratának önmagunkkal kapcso-
latban, majd az igazság teljes megismeréséért, a rajtunk kívül
álló kérdésekben is. A hit tehát igenlése Isten szándékának leg-
elõször önmagunkkal kapcsolatban.

"Ha ilyen fontos a hit, akkor biztosan nehéz hinni" - és mond-
ják is sokan, hogy szinte képtelenek rá. Igazságos döntés az
Isten részérõl, hogy a hitünkre is számot tart szándékai meg-
valósításában? Igen, mert a bibliai hit mindig az igazság igen-
lése is - önmagunkról, a világról és Istenrõl. Vagyis, azért és
addig "nehéz" hinni, ameddig az igazságtól szándékosan ide-
genkedünk. Aki viszont kész az ellenállását feladni (mindenki
tudja, hogy mikor és miért áltatja önmagát), az igazság félreis-
merhetetlen valóságára ismer - elõször magában, legelõször az
üdvösségéért.

Más szóval, az Üdvözítõ Úr Jézus munkájának és az igazság
megismerésének egyetlen akadálya van: az ember önmagát
kárhoztató törekvése, amellyel ellene áll Isten mentõ szándéká-
nak (pl. azt hazudva magának, hogy nincsen szüksége Istenre). 

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK MÉG NEM FOGADTÁK EL AZ
EVANGÉLIUM ÜZENETÉT!

“(Isten)
azt akarja, hogy
minden ember
üdvözüljön, és

eljusson az
igazság

megismerésére.”

(1Tim 2,4)
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