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• Vasárnapi iskola (10:00-11 0:45)
Ének-tanulás (BGyÉ_419)
Megváltott Jézus
• Köszöntések, hirdetések
• Szent az Isten, szent, szent
•

•

Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_374)
Ó, bár megtarthatnám

•

Imaközösség

•

Vizsgáljuk meg,
szoktunk megjelenni
T hogy miként
az Úr színe elõtt!
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Gyülekezeti ének (BGyÉ_230)
A szívemet átadom
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Igeolvasás - 5Mózes 27,1-88
Énekszolgálat
Oltalom, páncél
Igehirdetés

•

Z
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TANULD MEG
A JÖVÕT
ÜNNEPELNI!
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Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_205)
Drága kereszt a Golgotán
ÚRVACSORA
Gyülekezeti ének (BGyÉ_437)
Áldott legyen a frigy
Áldás

Következõ alkalmaink...
vasárnap (júl.15)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00
július 21, szombat - Anne York és
Herjeczki Dávid menyegzõje

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

• Az Észak-Amerikai Magyar Baptista
Szövetség 100. közgyûlésén, és a 47. konferencián heten vettek részt
gyülekezetünkbõl (a Balla család, Novák
István, ifj. Szenohradszki János és a lp.)
A közgyûlés programjáról és az ott hozott
döntésekrõl a következõ két vasárnap
tájékoztatjuk a testvériséget.
A Cserepka-épület felsõ szintje is
elkészült. Az 50 személy szállásolására
berendezett kényelmes és korszerû szobák
lehetõvé teszik a tábor folyamatos
üzemelését. Két nagy tárgyaló terem is van a
felsõ szinten, amit ünnepélyes keretek
között adtunk át rendeltetésének a vasárnapi
ebéd elõtt. A közgyûlésen megjelent
testvériség szeretetteljes köszöntését küldi
az alhambrai gyülekezetnek.
• Imádkozzunk szövetségünk elnökéért, a
New York-i gyülekezet lelkipásztoráért,
Kulcsár Sándor testvérért, aki a közgyûlésrõl hazaérve, szívpanaszokkal kórházba
került!
• Pénteken este megszületett Lidia nõtestvér
kilencedik(!) dédunokája: Elijah Washington
Matyas, Jason és Shannon harmadik gyermeke. Gratulálunk!

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)

“Minden szerinted legyen, Uram!
Te vagy a Mester, én az anyag.
Formálj és készíts terved szerint,
Jól esik nékem, ha szavad int!”

2007. július 8
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

(626) 289-77746
http://www.zsoltaros.com

TANULD MEG A JÖVÕT
ÜNNEPELNI!
5Móz 27,1-88

A Biblia azt tanítja, hogy az ünneplés komoly
dolog.
Ünnepelhetjük a
múltat
____________ hála/emlékezés
a jelent,
____________ öröm/közösség
és a jövõt. ____________ engedelmesség/hit
A jövõ ünneplése a hit legnemesebb megnyilvánulása.

1. ÜNNEPELNI KÉSZÜLJ!
amit tennünk kell << akikké lennünk kell

2. KÉSZÜLJ AZ ÜNNEPLÉSRE!
ami ma egy súlyos, nagy kõ, az holnap oltár lesz
Dolgozz rajta! Meszeld be, faragd, de ne vassal!

3. LÉGY KÉSZ AZ ÜNNEPRE!
Az Ige “tiszta és világos” üzenete csak
megértve és megélve kerülhet a kõre.

Quoted from the Chapter “Living hopefully before the Creator”:
... Western man sees time simplistically as
a straight line, divided neatly into past,
present and future. Often this view has
been associated with progress, so that the
future is always better than the past. Time,
too, is abstracted into a concept. But biblical time is different. First of all, biblical
time is set in the context of each relationship, with ‘a time for every matter under
heaven’ (Eccl. 3?1-12). This therefore is
not fateful time, but the Creators’ timing,
for ‘He has made everything beautiful in its
time’...There is a beginning, for God has
created time. There is also an end, because
God the transcendent Creator has set man in the contingency of
time. This is not just a barrier hampering his finitude; it is also a
protection. For as creatures of flesh and blood, we could not endure
the sustained joy or the unbroken vacuity to which full release from
temporal limits would commit us. Yet, within man’s temporality,
man experiences God and His ways, so that he relates both to
1
2
chronos and to kairos . He needs them both, for he is a man, not
an angel.
The Second Law of Thermodynamics, according to
which all things ‘run down’, belongs to the realm of chronos. In
every process in which exchange of energy is involved, the quality of
energy is lower at the end than it was at the beginning. We know
this through our senses. In chronos we experience the principle of
entropy as successiveness, irreversibility and transience or impermanence. Yet we are also aware of realities exempt from this downward
trend: the drive for organisms to fulfil needs and to be alive, and for
human beings to have faith, hope and love. The instinctual drive for
life, for teleonomy, in creation is a mystery. But in our own experiences as human beings, we know how memory breaks the irreversibility of time, so that we can look back and recollect what
would otherwise be lost. Memory thus defies chronos, and faith’s
memory builds a whole realm of the indissoluble... Hope is faith on
tiptoe, anticipating the future, beyond the reach of chronos also.
Love is the bridge between faith and hope, and in the possession of
the now. Entropy therefore is not the ultimate rule of the universe,
even in man’s own limited sphere of reality.

1. CHRONOS = measured time, time by the seasons, time by the
clock, etc. “Before-and-afterness”. It implies duration and succession.
2. KAIROS = quality time, the time for opportunities to be seized
“Nowness”. It implies instrumentation and purpose.

Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat
meg szent helyén? Az ártatlan kezû, a
tiszta szívû, aki nem sóvárog
hiábavalóság után, és nem esküszik
hamisan.
Nyílvánvaló,
hogy ez a
zsoltár nem a
jeruzsálemi Templomhoz zarándoklók alkalmasságát
vitatja. Felirata szerint is, ‘a dicsõ király bevonulásáról’
szól. A Templom éppen a bûnös embernek készült, aki
bûntudatában és bûnbánatában áldozatra készülve indult
Isten dicsõségének a földre helyezett lakóhelye felé.
A 24. zsoltár egy prófécia arról a dicsõséges királyról,
aki a méltatlanok képviseletében jelenik majd meg Isten
elõtt. Megváltónkról, az Úr Jézus Krisztusról szól.
Utolsó verse egyértelmûvé teszi ezt: ‘Ki az a dicsõ
király? A Seregek URa, õ a dicsõ király!’
Ez az õsi ének tehát arra bátorít minket, hogy
gyönyörködjünk királyunk, az Úr Jézus Krisztus
szentségében. Lássuk Õ bevonulni oda, ahova mi csak a
próféták látomásaiban tekinthettünk be! Csodáljuk Õt,
ahogy a mi oldalunkról, közülünk elindul és királyi
hatalommal legyõzi az általunk áthidalhatatlan szakadékot a bûnvilág és a Szenthely között!
Miután megértettük, hogy csakis Õ méltó arra, hogy
így bevonuljon Isten színe elé, gondolkodjunk el azon
is, hogy miért járt itt, és miféle kísérettel tér haza?
Hozzánk jött, hogy legyõzze ellenségünket, és azután a
‘hozzá folyamodókat’ (6.v.) magával vigye.
Az Úr hegyére érve, a Szenthelyen megjelennek majd
a Királlyal vonulók is, a megváltottak nagy tömege.
Csakis az Õ érdemében és Vele jelenhetünk meg Isten
szentséges színe elõtt.
Az ószövetségi rendtartás elõképe volt az újszövetségben kínált valóságnak: Szentlelke által velünk és
közöttünk van az Úr. A megváltottak Krisztusban
elrejtett élettel, életszentséggel ünneplik ezt.
(Zsolt 24,3-4)

Vizsgáljuk meg, hogy miként szoktunk megjelenni az
Úr színe elõtt!

IMÁDKOZZUNK...
• a betegekért
a Baráth házaspár, Deák Éva, Héthalmi Terike,
Kulcsár Ferenc, Kulcsár Sándor lp.
özv.Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
a Balla család, Pap Mariann és Csaba,
Szin Anna és Joni

