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)
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Dicsõítõ énekek
Köszöntések, hirdetések
“ Szent az Isten, szent, szent...”
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_340)
“Jézus, Te égi szép...””
• Imaközösség
• Kórus: “Uram, alázat hadd lakjon bennem”
• Bizonyságtétel: Novák Györgyi
• Énekszóló: Czövek István
• Igeolvasás: János 5,1-16
• Kórus: “Mégegyszer hív az Úr”
• Igehirdetés

• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_400)
“Csak Krisztus, senki más”
• ÚRVACSORA
• Áldás

Szeretetvendégség (12:30)

T

Énekóra (13:30)
Orgona hangverseny (16:00)
The Gathering (18:00)

Alhambra

János 5,1-16
Akarsz-ee meggyógyulni?
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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)

ma...?

...mit is hallottam

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 - Kompjúter szakkör (18:00)
Jövõ vasárnap
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség (12:30)
- Énekóra (13:30)
- Elõljárósági megbeszélés (14:30)
- The Gathering (18:00)

...és egy gondolat:

"A megbocsátás nem változtat a
múlton, de gazdagítja a jövõt."
(Paul Bose)

Ma!
Holnap talán az ajkam néma.
Hogy ne maradjak
szeretõ szóval
senki adósa;
úgy szóljak még ma.
Holnap talán merev a lábam.
Segíts, Megváltóm,
hûséges szívvel
szüntelen veled
járni a mában.
Holnap talán karom se mozdul.
Ma szent örömmel
úgy tegye dolgát,
mint a Te szolgád
itt s a síron túl.
Holnap tán a szívem is hallgat.
De ma hirdesse
minden verése:
Áldom, Megváltóm,
mentõ hatalmad.
A tegnapot befödte véred.
Tied a holnap.
Nekem csak mám van.
Segíts hûséggel
ebben a mában szolgálni néked!

HÍREINK
VESZPELLER MÁRTA
1948-2006
Márta testvérnõt hétfõn este szólította
el közülünk az Úr. Tegnap búcsúztunk tõle a covinai Forest Lawn
temetõben. Hite és szép életpéldája
maradandó emlék sokunk szívében.
Vígasztalást kérünk gyászoló
szüleinek és az egész családnak.

• Szövetségünk vezetõinek, a gyülekezetek
képviselõinek és a Palm Bay-i Bethesda
Baptist Church testvériségének köszöntését
hozzuk az évközi gyûlésrõl. Balla Zsigmond,
Kádár Zoltán és Novák József testvérek
képviselték a mi gyülekzetünket.
• Márciusi események:
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)
• Vadász János lelkipásztor testvér a pénteki mûtét
után a St. John Kórházban (Santa Monica) pihen
(2378. szoba). Jól van; köszöni, hogy imádságban is
gondolunk rá.

Márciusi
ünnepeltek:
Szin Gy & R (6), Baráth Antal (7), Sándor Zsuzsi (7),
Halász László (8), Novák István (8), Szárnyasi Eszter (9),
Szárnyasi László (13), Bak Mária (16), Kádár Katalin (16),
Novák I & E (16), Bánk György (21), Halász Jutka (26),

(Túrmezei Erzsébet)

Dobos Júlia (31)

IMÁDKOZZUNK...
“(M)eg van írva: ‘Aki segítségül hívja az Úr
nevét, üdvözül.’ De hogyan hívják segítségül
azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek
abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg
igehirdetõ nélkül?”
(Róm 10,13-14)
Minden újjászületett hívõ igehirdetõ.
A bennünk élõ Szentlélek világosítja meg elõttünk
a Szentírás jelentését, de megtapasztalásaink, és
életélményeink sokféleségébõl is az õ segítségével
értjük meg Urunk velünk kapcsolatos tervét. Lelki
látás, az igéhez szabott gondolkodás és életvitel a
bizonyságtevõ élet alapja.
Az igehirdetés vallástétel. Tanúskodás az
ige mellett, vagy ahogyan ezt Pál apostol itt is írja:
“az Úr felõl”. Ahogy telnek az évek, egyre tisztábban látom, hogy az Úr Jézussal való kapcsolaton
fordul meg minden. Szívesen törölnék szószéki
szolgálatomból, a lelkigondozói beszélgetésekbõl
és írásaimból mindent, amit nem tõle tanultam,
vagy nem róla szólt. Úgy látom, az a bajunk, hogy
Õt nem ismerjük eléggé.
Az újjászületés bizonyítékai között
elsõk között van a készség a bizonyságtevésre. Az
új élet túláradó öröme, a “hazaért”, megtért lélek
szabadsága és az Úr Jézus tanítványaiban élõ
küldetéstudat a belsõ meggyõzõdést hallható,
látható, másokat is érintõ üzenetté varázsolja.
És akkor ér célt az üzenet, amikor a
tõlünk hallott bátorításra, valaki segítségül hívja az
Úr nevét. Milyen nagyszerû terv! Mi vallást
teszünk róla, hogy akik hallják, segítségül
hívják...és üdvözülnek...

Könyörögjünk bizonyságtételre mindig kész
lelkületért!

... EGYMÁ
SÉRT

!

• a betegekért
Lencsés Dénes, Lovász Árpád,
Lungui Sándor, Püsök Ferenc,
özv. Szenohradszki Jánosné,
Vadász János lp.
• országunk vezetõiért és katonáinkért
Jessica Nicole Corbit - Irak
Capt. Jason Matyas - Afganisztán
• az utazókért
Kulcsár Mária

