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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)

• Dicsõítõ énekek
• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent...”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_187)

“Égi szózat szállt a földre”
• Kórus: “Üdvkirályunk katonái...”
• Imaközösség

Magasztaljuk Istent, mert 
kegyelmesen bánik életünkkel!

• Trombitaszóló: Szin Joshua
• Igeolvasás: Máté 16,21-27
• Kórus: “Ébredj, bizonyságtévõ lélek”
• Igehirdetés - Dr. Szenohradszki János tv.

AZ  ELKERÜLHETETLEN
KERESZT

• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_189)
“Mily drága nékünk ez a jó hír”

• Áldás 

Szeretetvendégség (12:30)

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.

2006.02.26

Máté 16,21-27

Az  elkerülhetetlen  kereszt

“Ha valaki én utánam akar jönni,

tagadja meg magát, vegye fel

keresztjét, és kövessen engem.”



KKöövveettkkeezzõõ  aallkkaallmmaaiinnkk......

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

szombat - Ifjúsági (19:00)
J ö v õ   v a s á r n a p   

- Áhítat  (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet, úrvacsora (11:00)
- Szeretetvendégség (12:30)
- Énekóra (13:30)
- Orgonahangverseny (16:00)
- The Gathering (18:00)

márc.  11,  szombat - Kompjúter szakkör (18:00)

• Balla Zsigmond, Kádár Zoltán és Novák
József testvérek csütörtökön Floridába utaz-
tak. Szövetségünk évközi gyûlésén képviselik
a gyülekezetünket. A Palm Bay-ben rendezett
évközi gyûlésen állítja össze a Missziós és
Jótékonysági Bizottság a következõ évi költ-
ségvetés-tervezetet, amirõl a közgyûlés
szavaz. Ezen a nyáron Rámában tartjuk
szövetségünk közgyûlését.  

•  Márciusi események:
4-én & 18-án, szombaton - Ifjúsági (19:00)
5-én, vasárnap - Istentisztelet, úrvacsora (11:00)

- Orgonahangverseny (16:00)
11-én & 25-én, szombaton - Kompjúter szakkör (18:00)
12-én, vasárnap - Elõljárósági találkozó (14:30)
24-én, pénteken - Házasok köre (19:00)
26-án, vasárnap - Nõi - / Férfikör (14:30) 

•  Az orgona-zene kedvelõit hangversenyre hívja
Dr. Robert Tall a San Gabriel-i “The Church of Our
Saviour” templomba, március 5-én, vasárnap
délután 4 órára. A környék egyik legjobb
hangszerét újították fel, és szólaltatja majd meg a
templom orgonistája, Gary Toops. A hangverseny
programja a faliújságon megtekinthetõ.

•  Lungui Sándor testvér kedden hagyhatta el a
kórházat. Jól érzi magát; otthon pihen.

•  A faliújságra tûztük Jessica fényképét (Bánk
Gyuri menyasszonya), aki az iraki Fallujiah
városában teljesít katonai szolgálatot. Imádkozzunk
katonáinkért; a több mint 16 ezer sebesült gyó-
gyulásáért, családtagjaikért! 

Februári 
ünnepeltek:

“Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem
bûneink szerint fizet nekünk.”

(Zsolt 103,10)

Ebben a zsoltárversben a megismételt
tagadószó hirdeti az evangéliumot. Ha kihagynánk
ezeket, Isten igazságosságán még mindig nem
esne csorba. Ha vétkeink szerint bánna velünk, és
bûneink szerinti fizetséget kapnánk tõle, ha jogos
ítéletet gyakorolna felettünk, megítélt és megbün-
tetett állapotunk is szentségét hirdetné. De õ nem
gyönyörködik a bûnös halálában; kedvére van a
megbocsátás. Kegyelmet kínál az ítélet helyett.
Ahogy elõdeink a jelentését ránk hagyták: “Az a
kegyelem, amikor nem azt kapjuk Istentõl, amit
megérdemlünk”.

Sohasem egyedül, magányos elszigetelt-
ségben élvezzük Isten szeretetét, bár - természete-
sen - személyesen is megízleljük annak örömeit.
Mert így “szerette Isten a világot”, kegyelembõl
élõk között élek. Gyülekezet az Újszövetség
tanítása szerint akkor és ott van, ahol a lelkek
rádöbbennek az evangélium valóságára, hajlandók
így elfogadni egymást, és elindulnak ezt az
örömüket megosztani másokkal is.

A két ige, a bánás és a fizetés, a
kegyelem folyamatosságát és jövõjét, valamint
Isten emberközelségét érzékelteti. Óriási hiba
lenne ezt a gyönyörû himnuszt (103. zsoltár) az Úr
irgalmasságáról úgy olvasni, hogy kihagynánk a
megszólítottak egy másik jelzõjét. Igen, vétkesek,
bûnösök, csak kegyelembõl élõk, de
“ISTENFÉLÕK” is! 

Magasztaljuk Istent, mert kegyelmesen bánik
életünkkel!

•    a  betegekért
Lungui Sándor,
Püsök Ferenc, Sándor Zsuzsi,           
Nancy (Mális) Tehrani,
özv. Szenohradszki Jánosné,
Veszpeller Márta 

•    országunk  vezetõiért  és  katonáinkért
Jessica Nicole Corbit - Irak
Capt. Jason Matyas - Afganisztán

•    az  utazókért
Balla Zsigmond, 
Kádár Zoltán, Novák József                

IMÁDKOZZUNK...

... EGYMÁSÉRT!

HÍREINK

““FFUUTTOOKK””

1Kor 9,26
Ballag, botorkál, sétál, lépeget...
megy, fut, szalad... sántikál, vánszorog...
Hány szép szavad van, édes magyar nyelvem,
arra, hogyan teszem meg az utat,
hogyan közeledem a cél felé.

“Futok!” - olvasom az igét. “Futok!”
És szégyenkezve hajtom le fejem.
“Futok!” Le merném írni ilyen bátran?
Futok? Vagy csak sétálok, ballagok?
Vagy vánszorgok a meredek úton,
remélve, hogy mégis célhoz jutok?

Új, izmokat acélzó erõért,
életújító erõért esengek.
Hadd valljam én is boldog, biztos hittel:
Krisztus nyomán, Ki megvett drága véren,
az örök cél felé, míg el nem érem,
“futok, futok, futok”!

(Túrmezei Erzsébet)

Kürti András (2), Tóth Margaret (11), Szin

Rebeka (12), Mike Ilona (13), ifj. Bánk Nándor (19),

Kövesdi László (20), Lungui Gizike (22),

Bánk N & R (23). Sipos Irénke (23),

Szárnyasi Zsuzsi (23), Balla Zs & É (25)   

...és egy gondolat:
"Ha az ember élete nem egy üzenet,"Ha az ember élete nem egy üzenet,

mit ér akkor bármiféle üzenet?"mit ér akkor bármiféle üzenet?"
(Szentgyörgyi Albert)


