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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)
felnõttek - az ebédlõben (10:00-10:45)
fiatalok - az imaházban (10:30-11:00)
gyermekek - a Kornya épületben (11:15-)
kóruspróba - Kornya épület (10:50-11:00)

S
T
E
N
T
I
S
Z
T
E

•
•
•
•
•

Dicsõítõ énekek
Köszöntések, hirdetések
“ Szent az Isten, szent, szent...”
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_160)
“Küld Szentlelked”
• Imaközösség
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_230)
“A szívemet átadom”
• Énekszóló: Szerényi Márta
• Biyonyságtétel: Mácsai Sándor
• Kórus: Minden földek, Istent dicsérjétek!
• Igeolvasás: Róma 15,29
• Kórus: Száz ékes hangú kismadár
• Igehirdetés

• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_317)
“Jézusért élek egészen
• Áldás

Szeretetvendégség (12:30)
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...mit is hallottam

Énekóra (13:30)
The Gathering (18:00)

2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
A ma elhangzott igehirdetés
letölthetõ az internetrõl
(http://www.zsoltaros.com).
Az istentisztelet teljes hanganyaga
CD-n
n megrendelhetõ Kádár Zoltán
testvérnél.

Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

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

Következõ alkalmaink...
szerda

- Törekvõk köre (18:00)
Bibliaóra (19:00)
szombat - Munkanap (8:30)
Jövõ vasárnap
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség (12:30)
- Énekóra (13:30)
- Nõi - / Férfi kör (14:30)
- The Gathering (18:00)

HÍREINK
özv. Nyári Istvánné,
szül. Sallay Erzsébet testvérnõ
(Sallay Károly testvér nõvére)
84 éves korában elhúnyt.
Csütörtökön búcsúztatták a pestszentlõrinci temetõben.
Az Úr vígasztalja meg
gyászoló szeretteit!

...és egy gondolat:

“Isten sohasem a benne hívõk
vágyait vagy elvárásait teljesíti be,
hanem az Õ ígéreteit. ”

KÖSZÖNÖM
Köszönöm, Uram, ezt a halk zenét,
az éjszakai friss levegõt, a csendet,
köszönöm, bárhogyan is - az életemet.
Tanú lehettem a végtelen egyetlen röpke pillanatában:
kipillanthattam a gyorsvonat ablakain.
Köszönöm, hogy éltem.
A füveket, madarakat,
a folyókat, tengereket,
testvér-embereket és testvér-könyveket,
a templomokat és menedékhelyeket.
Köszönöm a Helyet és az Idõt.
Köszönöm, hogy engedtél vétkezni ellened,
próbaidõre bocsátottál, s látod,
a nevedben énekelek.
Köszönöm, bárhogyan is - az életemet.
Köszönöm anyámat, apámat,
feleségemet, gyermekeimet,
barátaimat, ellenségeimet,
köszönöm, hogy most is Veled lehetek.
Látod, Neked énekelek.
Köszönöm, bárhogyan is - az életemet.
(Szentmihályi Szabó Péter)

• Szombaton, reggel 8:30-tól
munkanapot tartunk. Az imaház körüli
csatornázást szeretnénk befejezni.
• Márciusi események:
24-én, pénteken - Kompjúter szakkör (19:00)
25-én, szombaton - MUNKANAP (18:00)
26-án, vasárnap - Nõi - / Férfikör (14:30)
31-én, pénteken - Házasok köre (19:00)
• Vadász János lelkipásztor testvért hazaengedték a kórházból. Köszöni, hogy a
testvérek szeretettel gondoltak rá, és imádkoznak érte (1320 Arizona Ave). Jól van; üdvözli
a gyülekezetet. Tel: 310. 260-1311
• Prof. Dr. Pfeiffer Ede János politológus
(Neszlényi Judit zongoramûvésznõ testvére)
márc. 15-én meghalt. Búcsúztatása szerdán,
du. 2-kor lesz a monroviai Live Oak Memorial
temetõben.

Márciusi
ünnepeltek:
Szin Gy & R (6), Baráth Antal (7), Sándor Zsuzsi (7),
Halász László (8), Novák István (8), Szárnyasi László (9),
Püsök Ágnes (11), Bak Mária (16), Kádár Katalin (16),
Novák I & E (16), Bánk György (21), Halász Jutka (26),
Dobos Júlia (31)

IMÁDKOZZUNK...
“Hirdetjük, amint meg van írva: ‘Amit szem
nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg
sem sejtett’, azt készítette el az Isten az õt
szeretõknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten
a Lélek által...”.
(1Kor 2,9-10)
Elkészítette. Elmondta, hogy leírják. Az
évszázadok során megõrízte, hogy ma
hirdethessük és hallhassuk. Az igére figyelõkkel
Lelkét közli, hogy megértsék. Mirõl van itt szó? Mi
az a fontos hír, aminek így vigyázza Isten az útját az eseménytõl egészen a szívemig? Pál apostol
válasza ezekre a kérdésekre: “hogy megismerjük
mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk” (12.v.).
Nagyszerû dolog ajándékot kapni. A
Biblia tanítása szerint Isten az ajándékozó, és mi
vagyunk a megajándékozottak - mármint akik
szeretjük õt. Olyan fontos igazság ez Istenrõl, és
olyan nagy meglepetést készített nekünk, hogy még
a “csomagbontáshoz” is, amikor a szívünket érinti
már az ige, segítségünkre küldi “az Istenbõl való
Lelket”. Õ ismer engem. Elmúlasztanám megragadni a nekem készített, és abban a pillanatban
nekem kínált kegyelmi ajándékot. Okoskodásom
megzavarná a hit döntését, hogy átvegyem, amit
mennyei Atyám szeretettel kínál nekem. A
Szentlélek segít hát, “hogy megismerjük mindazt,
amit Isten ajándékozott nekünk”.
Nyelvünk is érzékeli, hogy az ige több,
mint isteni eredetû információ. Az igét nem csak
hallgatjuk, de be is “fogadjuk”. Megismerni valamit
sokkal több annál, mintha csak tudnánk róla. Isten
nekem készített ajándékai mássá tesznek engem.
Ezt az értéket vigyázza a kinyilatkoztatás.

Adjunk hálát Istennek a kinyilatkoztatásért!
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• a betegekért
Lencsés Dénes, Lovász Árpád,
Mr. Garcia (ifj. Szin György tv.
munkatársa), Szárnyasi László unokahúga, Dóra (5 éves),
özv. Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
Aubrie Christianson (Kuba),
Jessica Nicole Corbit - Irak
Capt. Jason Matyas - Afganisztán
• az utazókért
a Banás házaspár, Szûcs Ági

