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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)
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Dicsõítõ énekek
Köszöntések, hirdetések
“ Szent az Isten, szent, szent...”
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_441)
“Itt van Isten köztünk”
• Imaközösség
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_377)
“Üres kézzel menjek-é el?”
• Kórus: Új tavasz ébred
• Igeolvasás: Zsolt 71,18-22 1
• Kórus: Krisztusról zeng dalunk
• Igehirdetés - Mr Nathan Gapper

Szeretetvendégség (12:30)
Énekóra (13:30)
The Gathering (18:00)

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

Zsolt 71,18-21
GOD’S PROVIDENCE

“Istenem, ne hagyj el késõ
vénségemben sem, míg csak
hirdethetem hatalmadat, nagy
tetteidet a jövõ
nemzedéknek.” (Zsolt 71,18)

2006. március 26

• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_477)
“Halld meg, ha hív az Úr”
• Áldás

Nõi - / Férfi kör (14:30)
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GOD’S PROVIDENCE
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...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

T

Következõ alkalmaink...
szerda

- Törekvõk köre (18:00)
Bibliaóra (19:00)
szombat - Baby-shower (14:30)
Jövõ vasárnap
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet, úrvacsora (11:00)
- Szeretetvendégség (12:30)
- Énekóra (13:30)
- The Gathering (18:00)

...és egy gondolat:

“If we forget that we are one
nation under God, we will be a
nation gone under. ”
(President Ronald Reagan)

ABNER & JOHANNA
Abner Chou és Dobos Johanna
menyegzõjén (ápr. 8), az istentisztelet utáni fogadásra az Arcadia
Bible Church-nél kerül majd sor
(4064 E Live Oak Ave). Az útleírást
a menyegzõi istentiszteleten
kiosztják azoknak, akik részvételi
szándékukat jelezték.
Wedding gift registry for Johanna Dobos
and Abner Chou @ TARGET and
LINEN &
THINGS
Event date: April 08, 2006

HÍREINK
• Tegnap munkanapot tartottunk. A
betervezett munkát - Isten segítségével elvégeztük. Köszönjük testvéreink szolgálatát! (Bajusz Imre, Balla Zsigmond,
Herjeczki Dávid, Jánvári Gábor, Kádár
Zoltán és Kati, Kerekes Lajos, Novák
István és Emi, Dr. Szenohradszki János,
Varga Károly)
• Pap Csaba és Mariann Baby-showert
rendeznek az otthonukban Timeának,
szombaton (ápr. 1), du. 2:30-tól, amire
szeretettel hívják a nõtestvéreket. Akik az
imaháznál gyülekeznek, 2:15-kor indulnak. Útleírás az imaháztól:
Fremont Ave (Pasadena felé)
Monterey Rd-on balra
Pasadena Ave-n jobbra
(Pasadena Ave-ból York Blvd lesz)
N Avenue 66-en jobbra
Jobbra tartva, az Easy St-en tovább
Adelante Ave-n balra fordulni
Címük: 946 Adelante Ave, Los Angeles
Tel: (323)255-6659
• Áprilisi események:
1-én, szombat - Baby-shower (14:30)
2-án, vasárnap - Úrvacsorai istentisztelet
8-án, szombat - Abner Chou és Dobos
Johanna menyegzõje
9-én, vasárnap - Virágvasárnapi konferencia (Reseda - 15:00)
14-én, péntek - Nagypénteki istentisztelet
16-án, vasárnap - Közös reggeli (10:00)
Húsvéti istentisztelet

Márciusi
ünnepeltek:
Szin Gy & R (6), Baráth Antal (7), Sándor Zsuzsi (7),
Halász László (8), Novák István (8), Szárnyasi László (9),
Püsök Ágnes (11), Bak Mária (16), Kádár Katalin (16),
Novák I & E (16), Bánk György (21), Halász Jutka (26),
Dobos Júlia (31)

IMÁDKOZZUNK...
“Boldog ember az, aki nem jár a bûnösök
tanácsa szerint...hanem az Úr törvényében
gyönyörködik... Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé
ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét.”
(Zsolt 1,1-3)
Ahol olyan nagy kincs a víz, mint például
Izráelben is, gyümölcsfa-sor jelzi a patak útját. Jól meggondolják a gazdák, hogy mit plántálnak az életadó víz
mellé.
Isten szavában éltetõ erõ van. Az õ törvényét
többre tartotta Dávidnak az emberek minden tanácsánál.
Na, még jó - mondhatja valaki - mi mást várnánk tõle,
az Isten szíve szerinti féritõl?
Érdemes elolvasni a róla szóló történeteket:
menekülését az életére törõ Saul elõl, majd a harcait
még gyilkosabb szándékú fiával, Absolonnal; a hosszú
útat a trónig, majd az uralom nehéz éveit udvari intrikák
között, külsõ és belsõ ellenségek támadásai ellenében, és
önmaga kísértései alatt. Dávidnak, mint nekünk is
rengeteg “tanácsadója” volt. A kínálkozó lehetõségek és
magukat kelletõ megoldások mellett, kísértenek még az
elleshetõ példák is. Szakemberek árulják a portékájukat,
akár a piaci árusok, minden elképzelhetõ problémára,
kérdésre és élethelyzetre. Tanácsadókban és tanácsban
soha nincs hiány.
Kevesen vannak viszont a “boldogok”, akik
disztingválni mernek és tudnak. Akik nemet mondanak a
gonoszságnak. Bajaik ellenére is képesek gyönyörködni,
az élet rohanásában még elmélkednek is. Akik Isten
törvényénél “kötnek ki”. Folyóvíznél eresztenek
gyökeret, mert gyümölcsözõ élet a céljuk. Be is érik az
ígért gyümölcs - mindig idejében. Ez így van, mert a
Törvényadó megígérte.

Imádkozzunk Istenre figyelõ és jó gyümölcsöket termõ
életért!

... EGYMÁSÉRT!
• a betegekért
Fer Richárd, Mr. Garcia (ifj. Szin György
munkatársa),
özv. Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
Aubrie Christianson (Kuba),
Jessica Nicole Corbit - Irak
Capt. Jason Matyas - Afganisztán
• az utazókért
a Banás házaspár, Szûcs Ági

