
Amerikai  Magyar
Baptista  Gyülekezet

Alhambra

2007.  augusztus  19

•    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_196)

Jöjj Megváltódhoz

•  Imaközösség

Imádkozzunk,
hogy mindennapi munkánk
végzése is Isten dicsõségére legyen!

•  Gyülekezeti ének (EHH_213)
Hozzád kiáltok, Istenem

•  Igeolvasás - Péld  1,8-333  
•   Kórus: Testvérek menjünk bátran
•  Igehirdetés 

KIHÍVÁSOK

•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_342)
A tied vagyok

•  Áldás

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

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://www.zsoltaros.com
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Az istentisztelet után rövid elõljárósági gyûlés
lesz az irodában.

Ma délután 3 órától ökumenikus istentiszteletet
tartunk a Szt. István Római Katolikus Egyháznál.
Fr. Theodor Smith szeretettel hívja a város
magyarságát a Szt. István napi ünnepségre.
A templom címe:
3705 Woodlawn Ave, Los Angeles

Hoble Lidia nõtestvér jobban van már, utógondo-
zásra egy San Clemente-i intézetbe szállították a
kórházból. Szeretettel gondol a testvérekre, és
köszöni, hogy imádkozunk érte.

Elõd László Magyarországról küldi köszöntését.
A héten meglátogatta a resedai ref. egyház volt
lelkészét, Kálmán Szabolcs nt. urat is, aki szeretet-
tel gondol ránk.

A jövõ évi ünnepi közgyûlés helyszíne a Chicago
melletti Wheaton College lesz (július 18-20). A
szervezõk a héten tárgyaltak a konferenciatermek
és a szállás bérlésérõl. A fiatalokat is értékes
programmal várják erre a hétvégére. A közgyûlés
jó elõkészítéséért szükséges lesz majd elõre jelent-
kezni. 

A misszionáriusunknak, Füredi Kamillának
küldött postai szállítmányt így kell megcímezni:

Gabriella Kamilla Furedi
31 Yiks Rd
Makeni
Sierra Leone

Augusztusi
ünnepeltek

Lungui Sándor (1), Novák S / I (2), Bajusz Imre (4),
Sallay Károly (7), Molnár Evangeline (7),

Szin Anna (8), Jánvári Mercedes (12),
Miszti S / R (13), Banás Lajos (18),

Dobos Zoltán (19), Sándor E / K (19),
Szárnyasi Enikõ (19), Szárnyasi Lester (19),

Csótya Alex (21), Novák Sebestyén (21),
Sándor Katalin (23), Dobos Kálmán (24),

Füredi Kamilla (28), SzinGy / A (28),
Miszti Rózsika (30), Páth Terike (30)

KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......
s z o b a t o n       -  Yo u t h  M e e t i n g  ( 1 9 : 0 0 )
v a s á r n a p   ( a u g .   2 6 )   

- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
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•    testvéreink  megerõsödéséért,  gyógyulásukért

Deák Éva, Héthalmi Terike, Hoble Lidia,

Kish Ernõ, Király Margit, Kulcsár Ferenc,    

Sallay Júlia, Szin Joshua
•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
•    az  utazókért

Elõd László, Lungui Sándor,
Novák Eszter, Szûcs Ági 

IMÁDKOZZUNK...

Isten úgy alko-
tott minket,
hogy érdekünket
szolgáló dön-
tések és cse-

lekedetek mentén haladjunk az életben. Az ember érdekei
mindig ”önzõs” érdekek. Még amikor ”önzetlenül”
teszünk is valamit, az olyan döntésre is saját érdekünket
keresve jutunk. Errõl a mély igazságról tanít Pál apostol
az idézett igeversekben. A jó lélekkel végzett tett mellék-
terméke” az a bizonyosság (”tudás”), hogy ”viszonzásul
megkapja az Úrtól az örökséget”.

Az örökség nem fizetés, hanem - ebben az eset-
ben - az Úr Jézushoz tartozásunk következménye. Ha dol-
gozni kellene az üdvösségért, akkor Õ nem lenne a mi
Üdvözítõnk. A jó lélekkel végzett munkának az a jutalma,
hogy megerõsít bennünket az Úrtól kapott örökség felöli
bizonyosságunkban. A Ravasz-féle Újszövetségben így
olvassuk: ”Hiszen tudjátok, hogy ti az Úrtól veszitek az
örökség jutalmát”.

A puszta létünk Isten ajándéka. A Sátán
törekvései, a bûn feltördelik az élet egységét.
Megtévesztve, címkét ragasztunk mindenre; vagy szent-
nek, vagy profánnak tartva helyeket, dolgokat, idõt és
helyzeteket. A helyreállító kegyelem radikális  változást
hoz az ember életébe, mert nem tûri meg többé az élet fel-
daraboltságát. Egyszerre, az életszentség lesz a cél. Ezért
írta Pál apostol: ”az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát”.

Visszatérve a munka megjutalmazására, azért
érdekünk a lelkiismeretesség minden tevékenységünkben,
mert, lám, még a szürke hétköznapokban is az Úr
Jézushoz tartozásunkat ünnepelhetjük. Az újjászületett
férfi és nõ istentiszteleti szándékkal vállalja és végzi a
feladatát. Másképpen fogalmazva, ahogyan a trehány,
lusta és felelõtlen ember a lelkiállapotát projektálja a
látható világba, azt a lelkületet, ami még mindig a ”nagy
szétdobáló”, a Sátán hatása alatt van, a hívõ az Úr
Jézushoz tartozásáról tesz vallást még a munkájával is.

Imádkozzunk,  hogy  a  mindennapi  munkánk  végzése  is
Isten  dicsõségére  legyen!

Amit tesztek, jó lélekkel végez-
zétek úgy, mint az Úrnak , és nem
úgy, mint az embereknek, tudván,

hogy ti viszonzásul megkapjátok az
Úrtól az örökséget; az Úr

Krisztusnak szolgáljatok tehát.
(Kol 3,23-24)

from R.C. Sproul, Now, That’s a Good Question!

In terms of the arts, is there
a difference between secular and

Christian?

I think there is, although that difference at times is
exceedingly diffuclt to articulate and to pinpoint.
Abstractly I would say the great difference between
Christian art and non-Christian art would be in per-
spective.

Art is a means of communication; wherever
there is art, some content is being communicated. By
”art” I refer in a general sense to music, sculpture,
painting, etc. Art can be categorized in terms of form
and content, but all art forms communicate some-
thing.

There was a famous phrase in the sixties
taken from the title of Marshall McLuhan’s book The
Medium Is the Message. That means that the form
itself conveys a message, a nonverbal message, just
as the content in a work of art does. In a song, there
are not only the words but also a structure, a form of
the music that is being played. There are certain
kinds of music that are very orderly, say, a Bach can-
tata. The structure of Bach’s music follows a decisive
pattern, and there’s no attempt to be chaotic. Some
modern musicians have attempted to create chaos,
although it’s an impossible task because you cannot
intentionally be unintentional. You can’t intentionally
create ultimate chaos. There is still a pattern to this
pretended chaos. They’re trying to communicate
through a very loose kind of form, whether it’s in
painting or in music, a statement against harmony
and order and rationality, all of which have theologi-
cal  implications. It’s part of the secular mood of
despair that says there is no ultimate coherency.

In the world of the theater of the absurd,
actors on stage utter nonsense words, implying that
man has come to the place where even his language
in meaningless. But even those nonsense syllables
are a form of communication, and there is a message
there, incoherent as it may seem.

At the other extreme, there’s the attitude
that, for art to be Christian, it most include a Bible
verse or depict people with halos over their heads. I
am convinced that if we look in the Scriptures we’ll
see that God is a God of beauty. He’s the ultimate
foundation fo beauty, and his character is beautiful.
Part of the task of man is to mirror and reflect the
character of God. That means we are called to pro-
duce art and that that art be excellent.


