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• Vasárnapi iskola (10:00)
• Dicsõítõ éneklés
Jézus zörget a szíveden (EHH_388)
• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_96:1-3)
Hogy fogadjalak téged
• Közös olvasmány
• Kórus - Hozsánna
• Imaközösség

Adjunk hálát az ünnepért;
az elkészített áldásokért!

T • Gyülekezeti ének (EHH_694:1,3)
I

Találkozni jöttem veled, Istenem

Z

• Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21,1-17)
• Kórus - Virágvasárnapi himnusz
• Igeolvasás - Luk 19,29-31
• Énekszolgálat
Szerényi Márta és Aurora Justin
• Igehirdetés
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SZOLGA-KIRÁLY
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ének, adakozás (BGyÉ_429)
E • Gyülekezeti
Jézushoz jöttem
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• Úrvacsora
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_437)
Áldott legyen a frigy
• Áldás
Szeretetvendégség
Énekóra (13:30)
Virágvasárnapi konferencia (15:00)

Következõ alkalmaink...
szerdán - a Bibliaóra elmarad
Nagypénteken - Istentisztelet,
úrvacsora (19:00)
szombaton - Ifjúsági kör a Novák
családnál, Claremontban (19:00)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

Húsvétvasárnap - ápr. 8
- Reggeli (9:30-tól)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- a szeretetvendégség elmarad

• A környék protestáns gyülekezetei
Virágvasárnapi konferenciát rendeznek ma
délután (3-tól) a resedai Magyar Református
Egyháznál. A konferencia után Szilas Imre
orgonamûvész ad hangversenyt.
San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház
18858 Erwin S., Tarzana
(818)344-4276
• Jövõ vasárnap a vasárnapi iskola elõtt (9:30tól) reggelivel szolgál a Férfi kör a
testvériségnek.
• Balla Zsigmond pénztáros testvér elismervényt
ad a múlt évi adományokról azoknak, akik kérik.
• A Vadász és a Túrmezei család örömmel
tudatják a testvériséggel, hogy csütörtökön reggel
megérkezett a kis Jonathán Zakariás, Ramóna elsõ
gyermeke. Gratulálunk a szülõknek és a
nagyszülõknek!

2007. április 1
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803

Áprilisi ünnepeltek:
Lelkipásztor:

Õri I & I (2), Molnár Mária (3),
David Crockatt (4), Molnár Andor (5),
Gera Elisabeth (6), Mácsai Ica (10),
Balla Éva (15), Elõd László (16),
Kulcsár Õri Ibolya (17). Kolek Éva (20),
Jarmai Péter (23), Herjeczki Dávid (25),
Kövesdi I & P (30)

Novák József
Telefonszám:

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

TALÁLKOZNI JÖTTEM VELED, ISTENEM

KÖZÖS OLVASMÁNY
(Zsolt 24 és 118 alapján)

Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk,
emelkedjetek föl, ti õsi ajtók, hogy
bemehessen a dicsõ király!
KI AZ A DICSÕ KIRÁLY?
Az erõs és hatalmas Úr,
az Úr, aki hatalmas a harcban.
ÁLDOTT, AKI AZ ÚR NEVÉBEN
JÖN!
Nyissátok ki elõttem az igazság
kapuit! Bemegyek, és hálát adok az
Úrnak.
EZ AZ ÚR KAPUJA: IGAZAK
MEHETNEK BE RAJTA.
Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi
szemünkben.
EZ AZ A NAP, AMELYET AZ ÚR
RENDELT, VÍGADOZZUNK ÉS
ÖRÜLJÜNK EZEN!
Istenem vagy, hálát adok neked,
Istenem, magasztallak téged!
ADJATOK HÁLÁT AZ ÚRNAK,
MERT JÓ, MERT ÖRÖKKÉ TART
SZERETETE!

“Ez az a nap, amelyet az ÚR
elrendelt, vígadozzunk és
örüljünk ezen.’
(Zsolt 118,24)

Isten parancsolatai között
van olyan is, ami ünneplésre
kötelezi az embert. Erre “rendelt” napokat, és elrendelte
tevékenységünk lényegét is:
vígadozzunk és örüljünk! Mindezek hátterében a
“rendelkezõ” Isten gondoskodása áll, hiszen az
ünnepi érzés bensõséges (ez az öröm) és nyilvános
(ez a vígadozás) alapjául nem szolgálhat csupán a
parancs.
Istenünk tetteire emlékezve ünnepeljünk! Ezen a
héten a Szenvedéstörténetre, majd az Úr feltámadására emlékezünk. Azért jött el közénk az Úr
Jézus Krisztusban, hogy a lelki halál állapotából az
örök életre vezessen el bennünket. Az Úr megaláztatása, szenvedése és halála megváltásunkért
történt. Az emberi életnek ezeken a legmélyebb
pontjain jött találkozni velünk, hogy azután vele
éljünk “igazi” életet. Olyant, ami valós örömöket
kínál. Olyant, ami a tiszta örömök közösségébe
iktatja be az egyébként önzésre hajlamos embert.
A gyülekezet a vígadozók közössége is. Ma is
- Urunk tetteire emlékezünk; a személyes megtapasztalások és a gyülekezeti közösségben megélt
örömök emléke és hatása alatt, jövõnket szeretõ
Istenünk kezébõl fogadva - vígadozunk. Mindezt Õ
rendelte így - mi pedig örömmel
engedelmeskedünk.

Adjunk hálát az ünnepért;
az elkészített áldásokért!

IMÁDKOZZUNK...
• a betegekért
Sherry Banas, a Baráth házaspár
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Banás Lajos & Ágnes, Balla Zsigmond és Attila,
Herjeczki Dávid, Szûcs Ági

