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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (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
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_133)

Ó, Jézus, Te csodálatos
• Imaközösség
• Kórus: Jer, dicsérjük Õt!
• Bizonyságtétel - Révész Zoltán
• Klarinétszóló - Szin Jonathán
• Igeolvasás - Zsid 2,16-3,6
• Kórus: Hálaének zeng
• Igehirdetés

MIVEL  NEM VAAGYUNK
AANGYAALOK...

• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_236)
Rád tekint már hitem

• Áldás 

Szeretet-vendégség

Énekóra (13:30)

The Gathering (18:00)

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

Lelkipásztor:

Novák  József

Telefonszám:

(626)  289-77746

http://zsoltaros.com
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......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.

2006.04.23

Zsid 2,16-3,6

Mivel  nem  vagyunk
angyalok...



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)
- Énekóra (13:30)
- Nõi kör / férfi kör (14:30)
- Elõljárósági megbeszélés (15:00)
- The Gathering (18:00)

•  Péntek hajnalban megszületett Püsök Ferenc és
Ágnes testvérek elsõ unokája, Matthew Connor
Johnson (7lb 14oz / 19 in. Az anyuka és a baba jól
vannak. Gratulálunk a szülõknek és a
nagyszülõknek!

•  Köszönjük a férfiaknak (Bajusz Imre, Jánvári
Gábor, Novák István és Dr. Szenohradszki János)
az ízletes reggelit, amivel a vasárnapi iskolára
érkezõket várták múlt vasárnap reggel.

•  A felnõttek vasárnapi iskolai foglalkozásán
Szántó Ottó testvér ismerteti a “Child Evangelism
Fellowship” nevû missziós társaság munkáját, és
beszámol Kárpátalján folyó szolgálatukról is.

•  Pénteken este 7-kor kezdõdött a menyegzõi
istentisztelet az Alamo-i New Life gyülekezetben,
melyen Manuel Morales és Mohai Anikó
testvéreink kötöttek házasságot. A napokban
megérkezett Anikó özvegy édesanyja és két
testvére is Pécsrõl. Sacramentoból, az Öböl
környékérõl és Oregon államból jöttek magyar
testvérek az ifjú párt köszönteni. Gyülekezetünket
a Novák házaspár képviselte.

•  Búcsúzunk Révész Zoltán testvértõl, aki egy
uplandi búsz-javító mûhelyben dolgozott az utóbbi
hetekben. Munkájuk végeztével a magyar szakem-
berek hazatérnek. Zoltán testvér, a kaposvári bap-
tista gyülekezet elõljárója, a vasárnapokat
gyülekezetünkben töltötte, és elhozta a munkatár-
sait is. Útjára, otthoni szolgálatára és életére Urunk
áldását kérjük.

•  Jövõ vasárnap délután Nõi - és Férfiköri
gyûlést.(14:30-kor), majd elõljárósági megbeszélést
tartunk.

•  Ma tartják a magyarországi parlamenti választá-
sok második fordulóját. Imádkozzunk azért, hogy a
választópolgárok döntése az ország javát szolgálja.

Áprilisi 
ünnepeltek:

“Mert a hegyek megszûnhetnek, és a halmok
meginoghatnak, de hozzád való hûségem nem

szûnik meg, és békességem szövetsége nem
inog meg - mondja könyörülõ Urad.”

(Ézs 54,10)

Ez a csodálatos Biblia-vers csak annak
szól, aki már belátta, és ezért megvallja: Isten
könyörületes, én pedig mindig a könyörületére
szorulok. Nem divatos így gondolkozni. Többet
szeretnénk feltételezni magunkról, pedig tudjuk,
hogy hazug önáltatásokkal nem jutunk elõrébb.
Isten kegyelmét is tékozolva, miben reménykedhet-
nénk? Fontos tehát szembenézni az igazsággal,
ezzel is, hogy mindig Isten könyörületére szorulunk
- és Õ könyörületes.

Könyörületének elsõ, érzékelhetõ
megnyilvánulása az, hogy beszél velünk (“mondja
könyörülõ Urad”). Kettõnk kapcsolatáról beszél.
Elmondja, hogy mindig számíthatok rá. Szüntelenül
hûséges hozzám, tehát bármikor, bárhonnan hozzá
fordulhatok. Mindig szeret, és a javamon
munkálkodik. A bûneimet látva sem válik hûtlenné.

Azt is mondja, hogy a velem kötött
szövetség nem inog meg. Jézus Krisztus vére által
megváltott gyermeke vagyok; kimondhatatlanul
nagy áldozattal  szeret, örökké.

Senki más nem szeret így; ki mástól hal-
lunk ilyent? Ezért figyelünk rá; szeretjük és szol-
gáljuk Õt. A könyörületes Isten beszél hozzánk.
Halljuk-e, hisszük-e, amit magáról mond nekünk:
könyörületére szorulóknak?

Magasztaljuk Istent hûségéért!

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

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
Aubrie Christianson (Kuba),
Jessica Nicole Corbit - Irak

•    az  utazókért
Bajusz Imre, a Banás házaspár,
Dobos Kálmán és Annamária,
Révész Zoltán, a Varga 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

Gerzsenyi Sándor:

NÉZZ ÉS BESZÉLJ!

Uram!...

Kell, hogy a szemed
és kell, hogy a szád...
Ezért is futok
repesve hozzád.

Ügyelj rám nagyon,
szavaddal vezess...
Reszketek érted,
hogy mást is szeretsz.

Súgd meg a titkot,
el ne hagyj soha.
Édes szülõm légy,
ne szép mostoha.

Mikor büszkeség
emeli fejem,
meradj szelíden
akkor is velem.

Kell, hogy a szemed
és kell, hogy a szád...
Engedd, hogy hittel
érintsem ruhád!

...és egy gondolat:

“A térden álló ember nem esik el.
A térden álló nemzet nem esik szét.”

- Dr. Csókai András, agysebész


