
Amerikai  Magyar
Baptista  Gyülekezet

Alhambra

2006.  április  16

• Áhítat (9:30)
• Reggeli (10:00)

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)

• Dicsõítõ énekek
• Köszöntések, hirdetések
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_111)

Fekszik sírkõ alatt
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_120)

Feltámadt Hõs
• John 20:1-9 - Novák Benjámin
• Kórus: Húsvét van
• Szavalat - Szin Rebeka
• Gyerekkórus
• Bizonyságtétel - Mácsai Sándor
• Klarinétszóló: Szin Jonathán
• Szavalat - Szin Anna
• Kórus: Feltámadt Krisztus e napon
• Igeolvasás
• Kórus: Örvendetes napunk támadt
• Igehirdetés - Hunter Vadász János lp.
• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_119)

Az elsõ húsvét ünnepén
• Áldás 

The Gathering (18:00)

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

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://zsoltaros.com

I
S
T
E
N
T
I
S
Z
T
E
L
E
T

......mmiitt  iiss  hhaalllloottttaamm mmaa......??

A  ma  elhangzott  igehirdetés
letölthetõ  az  internetrõl

(http://www.zsoltaros.com).
Az  istentisztelet  teljes  hanganyaga

CD-nn  megrendelhetõ  Kádár  Zoltán
testvérnél.

2006.04.16

HÚSVÉTVASÁRNAP



KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......

szerda  -   Törekvõk köre (18:00)
Bibliaóra (19:00)

J ö v õ   v a s á r n a p   
- Áhítat  (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- The Gathering (18:00)

•  Köszönjük a férfiaknak az ízletes reggelit,
amivel a vasárnapi iskolára érkezõket várták
ma reggel.

•  Tegnap érkezett haza Kínából, ezért halasz-
tottuk egy héttel késõbbre (jövõ vasárnapra)
Szántó Ottó testvér szolgálatát, aki a Child
Evangelism Fellowship ukrajnai munkájáról
tart majd beszámolót a felnõttek vasárnapi
iskolai foglalkozásán (10:00).

•  Szörényi Éva mûvésznõt tegnap agyvérzés-
sel a kórházba szállították. Varga Tibor szín-
mûvésztõl tegnap délután búcsúzott a város
magyarsága a resedai református egyháznál. 

•  Üdvözletüket küldik az ünnep alkalmából:
Jámbor Júlia, a Beharka, a Járvás és a Kövesdi
házaspár, Dr. Szakács Imre lp.
(Magyarország), Kulcsár Sándor lp. (New
York), Dr. Herjeczki Géza lp. (Detroit), Szabó
István (Chicago), a Miszti család
(Sacramento) és az Oláh házaspár (Texas).

•  Jövõ vasárnap délután (14:30-kor)
elõljárósági megbeszélést tartunk.

•  A magyarországi parlamenti választások
második fordulójára jövõ vasárnap kerül sor.
Imádkozzunk azért, hogy a választópolgárok
döntése az ország javát szolgálja.

Áprilisi 
ünnepeltek:

“De Isten, gazdag lévén irgalomban...minket is,
akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre kel-
tett a Krisztussal együtt...vele együtt feltámasz-

tott, és a mennyeiek világába ültetett
Krisztus Jézusért”

(Ef 2,4-6)

Húsvét a Krisztus-hívõk ünnepe elõször azért,
mert a Megváltó gyõzelmét hirdeti. Jézus Krisztus, a
megígért Messiás, azért született a júdeai Betlehemben,
hogy váltságáldozatul adja önmagát a világ bûnéért. 
“A bûn zsoldja a halál” - hirdeti a Törvény. Egyedül
Megváltónk halálának van engesztelõ ereje, mert
Személyében maga Isten tett eleget a törvény elvárásá-
nak. A Biblia kijelenti: “aki hisz az Úr Jézusban,
üdvözül”. Ez nem hiedelem egy csodatevõben és a róla
szóló õsi történetekben, hanem az evangéliumi híradá-
sokból bátorságot merített döntés a bûnvallásra és bûn-
terhünk átadására a helyettünk Szenvedõnek. Az Úr
Jézus húsvéti gyõzelme személyes élményünk.
Szabadságunkat ünnepeljük, aminek Õ a szerzõje.

Összetartozásunk ünnepe is a Húsvét. “Vele
együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett” -
írja Pál apostol. Új életet élünk már most, a bûn
uralmától szabadon  - Jézussal. Egyen-egyenként, a
tanítványaiként figyeljük, csodáljuk és követjük Õt.
Üdvösségünk felõl bizonyosságunk van, mert ahol Õ
van, ott vagyunk mi is - mindig Vele. Szolgálva a földön,
dicsõséges létben - a Mennyben.

És el ne kerülje a figyelmünket az idézett
igeszakasz legfontosabb része, a keresztyén hit alapja:
mindez a miénk “Krisztus Jézusért”! Olyan szoros ez az
Új Szövetség, hogy reá való tekintettel, az Úr Jézus
érdeméért vagyunk mennyei Atyánk minden
kegyelmének és ajándékának az élvezõi. Nincs mivel
dicsekedjem, de van Kit dicsõítsek...

Magasztaljuk Istent a feltámadásért, életünket
megelevenítõ kegyelméért!

•    a  betegekért
Fer Richárd, özv. Szenohradszki Jánosné, 
Szörényi Éva, Walcz Béla

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
Aubrie Christianson (Kuba),
Jessica Nicole Corbit - Irak
Capt. Jason Matyas - Afganisztán

•    az  utazókért
Balla Zsigmond, a Banás házaspár 

IMÁDKOZZUNK...

... EGYMÁSÉRT!

Õri I & I (2), Molnár Mária (3), 

Molnár Andor (5), Gera Erzsébet (6),

Mácsai Ica (10), Balla Éva (15), Elõd László (16),

Õri Ibolya (17), Kolek Éva (20),

Herjeczki Dávid (25), Kövesdi I & P (30)   

HÍREINK

Herjeczki Géza:

FFÖÖLLTTÁÁMMAADDOOTTTT

Micsoda nehézfejû
tanítványaid vagyunk
Uram!

Bambán bámulunk
az üres sírba.

Kétségbeesetten kotorászunk
dolgaink között:
“itt kell lennie!”

Téged nem háborít föl
konok hitetlenségünk.
Mellénk állsz.
Megkérded: kit keresünk?

Újra megteszed
a lehetetlent:

korlátok közé szorult
tekintetünk kötelékeit
megoldod
föltámadott arcod
ragyogásával.


