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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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Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet
Alhambra

2006.04.02

Lukács 5,8
MÁTÓL, EGYÜTT

“Azon a
napon

•
•
•
•
•

Dicsõítõ énekek
Köszöntések, hirdetések
“ Szent az Isten, szent, szent...”
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_7)
Uram, oly szép a templomod
• Szavalat - Novák Ilona
• Kórus: Áldd meg népedet!
• Imaközösség
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_373)
Békét, édes békét
• Igeolvasás: Lukács 5,8
• Kórus: Szent vagy
• Igehirdetés

ékes
és
dicsõ
sarjat
ád az
Úr...”
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MÁTÓL, EGYÜTT
• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_245)
Ó, boldog nap
• ÚRVACSORA
• Áldás
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...mit is hallottam

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

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

IMÁDKOZZUNK...
Következõ alkalmaink...
szerda

- Törekvõk köre (18:00)
Bibliaóra (19:00)
szombat - Abner Chou és Dobos Johanna
menyegzõje (16:00)
Jövõ vasárnap
- Áhítat (9:30)
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség (12:30)
- Énekóra (13:30)
- Virágvasárnapi konferencia (15:00)
- The Gathering (18:00)

Füle Lajos: FUTÁS
Fut a gyermek a labda után
leszegett fejjel, tûzpirosan,
se lát, se hall, csak egyre rohan.
Guroló labda lett a világ,
szüntelen ûzi, hajtja a vágy,
száz utcán, téren,
ezer veszélyen,
millió anyai kétségen át,
gyönyörû szépen
s balga-bután
fut a gyermek a labda után...
Fut az ember az élet után...
Leszegett fejjel gyötri magát
kincseit egyszer csakhogy elérje,
kergeti álma, hajtja a vére.
Kenyér gurul a lába elõtt,
vagyon gurul a vágya elõtt,
hírnév, dicsõség álma elõtt.
Rohan utánuk éveken át,
a fogyó úton, életen át,
száz utcán, téren,
ezer veszélyen,
millió isteni bánaton át,
gyönyörû szépen
s balga-bután
fut az ember az élet után...
Fut az ISTEN az ember után,
mert mindent lát és szánja nagyon,
guruló szívét csakhogy elérje,
hogy fut utána, hull bele vére!
Ott fut az utcán,
ott fut a téren,
egész világon,
sok ezer éven,
sok mérhetetlen,
megérthetetlen,
keresztre írott szenvedésen át,
hulló Igével,
kiontott vérrel,
viszonozhatatlan,
mély szerelmével
fut az ISTEN az ember után...

HÍREINK
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
• Idén a resedai református gyülekezet
rendezi a Virágvasárnapi konferenciát. Az
istentisztelet jövõ vasárnap, du. 3-kor
kezdõdik.
• Pénteken, 92 éves korában elhúnyt
Kádár Zoltán testvér nagymamája.
Imádkozzunk a gyászoló családért!
• Áprilisi események:
8-án, szombat - Abner Chou és Dobos
Johanna menyegzõje (16:00)
9-én, vasárnap - Virágvasárnapi konferencia (Reseda - 15:00)
14-én, péntek - Nagypénteki istentisztelet
16-án, vasárnap - Közös reggeli (10:00)
Húsvéti istentisztelet

Áprilisi
ünnepeltek:
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)

“Fáradozzatok annak a városnak a békességén,
ahová fogságba vittelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétõl
függ a ti békességetek is.”
(Jer 29,7)
Baptista elõdeink gyakran utaltak Jeremiás
prófétának ezekre a sorai, mert meggyõzõdésük szerint,
így politizál a hívõ ember. A távoli Babilonba
számûzött foglyoknak írt levélben olvassuk ezt a felhívást. Ha az otthontalanságban így gondolkozik a hívõ
ember, akkor szeretett hazájában mennyivel fontosabb a
békességet munkálnia?!
Arról is tanít ez az igevers, hogy a
békességért jól fáradozók imádkoznak is.
Sokféleképpen lehet politizálni. Különösen is a
választási kampányok idején nyilvánvaló, hogy a
tömegek támogatásáért, a szavazatokért megy a harc,
aminek közvetlen következménye az olykor haragos
megosztottság. Jól teszi a hívõ, ha az ígérgetések
hangos kavalkádjából félrevonul, hogy a szavazatát jó
lelkiismerettel adhassa le. Ezen “fáradozni” szép
kihívás; tanulmányozni a kandidátusok világnézetét,
programját, mérlegelni, imádkozni, és azután úgy tenni
le voksot. A legfontosabb kérdés ez: Népem békességét
munkálja-e az én részvételem?
Egyes evangéliumi közösségek apolitikusak.
Nemes szándékú félreállásuk a Biblia tanításával nem
egyeztethetõ össze. A fentiek szerint politizálni nem
“világi ügy”, mert a “város” nem csak életterünk, de
szolgálatunk helye is. Magyarországon jövõ vasárnap,
majd két héttel késõbb tartanak parlamenti választásokat. A megtisztelõ felkérésre, hogy mi, külföldön élõ
magyarok is szavazzunk, mint gyülekezet úgy
válaszolunk, hogy a választásokra készülõ magyar
állampolgárokért imádkozunk.
Imádkozzunk a jövõ heti magyarországi választásokért,
népünk békés jövõjéért!

... EGYMÁSÉRT!
• a betegekért
ifj. Baráth Antal, a Baráth házaspár,
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, Mátyás Lidia,
Szûcs Ági

