
Amerikai  Magyar
Baptista  Gyülekezet

Alhambra

2007.  szeptember  2

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

• Ének-tanulás (EHH_218a)
Feljött a nap - kánon

•  Köszöntések, hirdetések

•  Szent az Isten, szent, szent

•  Ima
•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_178)

Fáradtan, bûnbe esve

•  Imaközösség

Imádkozzunk
az ifjú házasokért
és a keresztyén házasságokért!

•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_222)
Itt a szívem, vegyed

•  Igeolvasás - 2Sámuel  5:1-116  
•   Kórus: Az élet forrása
•  Igehirdetés  - Dr. Szenohradszki János

Dávid  és  Isten  városa

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_135)
Ó, mily kedves név ez: Jézus

•  Áldás

Szeretet-vendégség
Énekóra (13:30)

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

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://www.zsoltaros.com
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Mától ismét szeretet-vendégségre hívjuk a testvériséget
a vasárnap délelõtti istentisztelet után. Ma délután kezdi
meg az õszi próbákat az énekkar is.

Szerda este 7-tõl Bibliaórát tartunk. János evangélimá-
nak a tanulmányozását folytatjuk.

Úrvacsorai istentiszteletet jövõ vasárnap,  szeptember 
9-én tartunk. Délután elõljárósági gyûlés lesz az
irodában.

A bejárati asztalra helyezett könyveket a Veszpeller
házaspár ajándékozza a testvériségnek. Mint Dr. Charles
Stanley testvér elõszavából kiderül, a ”The Maker’s Diet”
szerzõje, Dr. Jordan S. Rubin egy hívõ tudós, és ez az
egészséges életmódról, azon belül a helyes diétáról írt
könyv a Biblia tanításán alapszik. 

Novák testvér a Ráma táborban tölti ezt a hétvégét,
táborzáró konferencián. Szombaton a torontói magyar
egyházak pikniket rendeznek, és ökumenikus isten-
tiszteletet tartanak ugyanott. A református egyház
lelkipásztora, Nt. Vas Zoltán (volt hollywoodi lp)
szeretetteljel köszöntését küldi.

Jövõ vasárnap délután elõljárósági gyûlés lesz az
irodában.

A jövõ évi ünnepi közgyûlés helyszíne a Chicago mel-
letti Wheaton College lesz (július 18-20). A fiatalokat is
értékes programmal várják erre a hétvégére. A közgyûlés
jó elõkészítéséért szükséges lesz majd elõre jelentkezni.

Révész Erzsike Henderson, Nevadából küldi a köszön-
tését. A telefonszáma: (702) 617-2212

Szeptemberi ünnepeltek
Kádár Z & K (3), Bánk Rozália (5), Halász L & J (5),

Bánk Nándor (9), Kürti Suzanne (9), Halász Mihály (18),
Mátyás Lidia (20), Dr. Szenohradszki János (23), 

Szin György (25), Mácsai S &I (27), Jánvári G & M (29)   

KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......
s z e r d a   e s t e   -   B i b l i a ó r a   ( 1 9 : 0 0 )
v a s á r n a p   ( s z e p t .   9 )   

- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet, úrvacsora (11:00)
- Szeretet-vendégség
-  Énekóra
- Elõljárósági gyûlés

”Megteremtette
Isten az embert a maga

képmására, Isten képmására
teremtette õket, férfivá és

nõvé teremtette õket”



•    testvéreink  megerõsödéséért,  gyógyulásukért
Deák Éva, Héthalmi Terike, Hoble Lidia,
Kish Ernõ, Király Margit, Kulcsár Ferenc,    
Sallay Júlia

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

Elõd László, Novák József, Szin Dávid, 
Szûcs Ági

IMÁDKOZZUNK...

A házasélet
szépségét
és
szentségét
mi sem bizonyítja inkább,
mint az, hogy Krisztus és a
Gyülekezet kapcsolatának
a mélységérõl taníthat. A
feltételes mód használata

azért szükséges, mert ez csak az Isten törvénye
szerint élõk kapcsolatáról mondható el. 

A kölcsönös készség a szolgálatra, a szeretet és a
tisztelet önkéntes megajánlása, az önzetlen
áldozatvállalás és a másik iránti vágyódás minden
más kapcsolatrendszert háttérbe rendelõ ereje, tisz-
taság és hûség életgazdagító szép példái - ezek a
hívõ házasság jellemzõi. Pál tanításából az is ki-
cseng, hogy a felek az Úr Jézussal való kapcsolatuk-
ból merítenek erõt, és abból vesznek példát az igazi
szeretet megéléséhez.

Nincs az a prédikáció, ami hitelesebben ecsetelné
Jézus szeretetét és hûségét a Gyülekezet iránt, mint
két hívõ lélek frigye. A házasságunk igehirdetés.
Hirdeti, hogy mennyit élünk meg Isten Törvényébõl,
és tanítja az engedelmes élet szépségét és hasznát.
Valljuk meg, hogy nem mindig sikerül jól ez a
”páros prédikáció”. Ne hibáztassuk a társunkat ezért,
hanem inkább kérjünk segítséget az Úrtól. Áldásával
és áldásaiért indultunk a közös útra; kérjük és fogad-
juk el a segítségét!

Szép gyakorlata a keresztyén gyülekezetnek a
menyegzõi istentisztelet. A hívõ közösség ígéretet
tesz ilyenkor az ifjú házasok támogatására. Most
gondoljunk vissza azokra a menyegzõkre, ame-
lyeken az elmúlt hónapokban részt vettünk, és imád-
kozzunk ismét ifjú testvéreinkért!  

Imádkozzunk  a  keresztyén  házasságokért!

Nagy titok ez,
én pedig ezt
Krisztusról

és az egyházról
mondom.

(Efézus 5,32)

from A Shattered Visage, by Ravi Zacharias (p. 121ff)

Every individual has a world view, either by design or
default. Neutrality is an illusion. Implicit in what I am saying
are two inescapable factors. First, that in order to withstand
the scrutiny of truth a world view must have a mix of certain
components. Second, a failure here leads to a faulty world
view with proportionate consequences...

While we climb through the mist with our finite limitations
and proneness to error, the Bible categorically asserts the

possibility of knowing the truth.
God has spoken to man in many
ways. He has not left Himself with-
out a witness. In fact, the Bible
states that the evidence and man-
ner of God’s communication
leaves us without excuse.
However, one indispensable pre-
requisite to a pursuit of truth is the
honesty of intent. A mind that is
bent on suppressing or hindering
the truth will ultimately find the lie it

is chasing. George MacDonald stated it succintly, ”To try to
explain truth to him who loves it not is but to give him more
plentiful material for misinterpretation.” Richard Weaver rein-
forced the idea: ”How frequently it is brought to our attention
that nothing good can be done if the will is wrong. Reason
alone fails to justify itself... If the disposition is wrong, rea-
son increases maleficence: if it is right, reason orders and
furthers the good.”

Sustainig this idea of the proper attitude toward truth,
Jesus pointed to a child as the illustration of the kingdom of
heaven, not to the qualities of being childish and error
prone, but to the sincerity and teachability of the childlike
innocence.

Scientific or philosphical pursuits, and a belief in God,
ought not to be seen as contradictory approaches to reality.
That assumption misunderstands their nature. It is not acci-
dental that it has generally been in the milieu of Christian
belief that investigation in science and thought have flour-
ished. A love for God prompts a love for knowing the world
that He has created. The quest for knowledge and truth,
therefore, is not hindered, but guided by the very purposes
of God. G.K.Chesterton said, ”God is like the sun; you can-
not look at it, but without it you cannot look at anything
else.”


