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• Áhítat (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)

S
T
E
N
T
I
S
Z
T
E

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

Lukács 19,28-44
A SÍRÓ KIRÁLY

•
•
•
•
•

Dicsõítõ énekek
Köszöntések, hirdetések
“ Szent az Isten, szent, szent...”
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_98)
Hozsánna a magasban
• Bizonyságtétel - Mális Klári
• Imaközösség
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_244)
Vágyom melletted élni, Jézus
• Szavalat - Szin Rebeka
• Kórus: Hozsánna
• Igeolvasás: Lukács 19,28-44 4
• Kórus: Virágvasárnapi himnusz
• Igehirdetés
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A SÍRÓ KIRÁLY
• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_376)
Jézusom, éltedet értem adtad
• Áldás
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...mit is hallottam

Szeretetvendégség (12:30)
Énekóra (13:30)
Virágvasárnapi konferencia (15:00)
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

Következõ alkalmaink...
Nagypéntek - Istentisztelet, úrvacsora (19:00)
Húsvétvasárnap
- Áhítat (9:30)
- Reggeli, vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- The Gathering (18:00)

Füle Lajos:
GONDOLATOK VÁLASZTÁS ELÕTT
Hazánkért ma ki sír közülünk?
JÉZUS sírt Jeruzsálemért.
Sok bûn között ez is a bûnünk,
fedezze el ezt is a Vér!
Szegény, öngyilkos nemzet ez,
tiporja bûn, emészti szégyen,
mert megöli a gyermeket,
a jövõjét az anyaméhben.
Adj népünknek kohéziós erõt!
Nem "balsorsa", önmaga tépi
darabokra magát most, szánd meg õt,
NÉPEK URA, tanítsd meg élni!

HÍREINK
• Ma délután, 3 órától, a resedai
református gyülekezetnél kerül megrendezésre
a Virágvasárnapi konferencia. 18858 Erwin St.,
Tarzana (818) 344-4276
• Tegnap levél érkezett a Fehér Házból, Bush
elnök úrtól. Gyülekezetünk ajándékát, a
Hálaadás Napjára küldött dísztálat és a
jókívánságokat köszönik. A szép tálat, ami
habán motívumokkal van díszítve, Varga
Károly testvér készítette.
• Abner és Johanna menyegzõjének az
elõkészítésében testvéreink is segítkeztek.
Köszönjük Szenohradszki Emese, Kádár
Zoltán és Kati, Balla Zsigmond, Novák Emi,
István és Györgyi munkáját!
• A szerdai Biblia-óra elmarad ezen a héten.
Pénteken, este 7-tõl nagypénteki, úrvacsorai
istentiszteletet tartunk.
• Jövõ vasárnap (10:00-kor) reggelivel várjuk
a vasárnapi iskolára érkezõket. Vendégünk
lesz Szántó Ottó testvér, aki a Child
Evangelism Fellowship ukrajnai munkájáról
tart majd beszámolót. Húsvétvasárnap a
szeretetvendégség elmarad.
• Tegnap reggel, 63 éves korában meghalt
Varga Tibor színmûvész, a Thália Stúdió
vezetõje, kedves barátunk. A délutáni ökumenikus istentiszteleten hirdetjük az emlékistentisztelet idejét és helyét.
• Áprilisi események:

Szívében rág az õsi féreg,
önzés, viszály ma sem kíméli.
Aki szereti ezt a népet,
IGÉT, örömhírt mondjon néki!
Hogy új ítélet átka el ne érjen,
megtérsz-e végre mellet verve, népem,
az újrakezdés végsõ idejében?
Vagy széthúzásod minden vétke rád vall,
és fölemészted vad pártoskodásban
magad, jövõd, csak rosszat lelve másban?

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)

IMÁDKOZZUNK...
“Bár felismerted volna ezen a napon te is
a békességre vezetõ utat!”
(Luk 19,42a)
Jézus a békesség útját választotta. Emberré lett,
közénk jött, úgy és azért élt, hogy megbékéltessen minket az Atyával. Ezen az úton járva érkezett meg
Jeruzsálembe is, ahol feláldozta önmagát érettünk.
A békesség útján megkísértetett, szolgált és harcolt,
tanítványokat szerzett, de halálos ellenségeket is, és itt
érte a kínos szenvedés, majd a kereszthalál. A békesség
útjának lett része a feltámadás és a megdicsõülés is. Most
azt kéri, hogy mi is ezt az utat válasszuk.
“Te is.” Mi úgy gondolkozunk a békességrõl,
mintha egymásra találásaink következménye lenne. Ha
mi elfogadjuk egymást, ha mi megbocsátunk egymásnak,
ha mi egyet akarunk...akkor vagyunk békességben.
Tényleg? Nézzük csak, mit tanulhatunk Jézustól e
kérdésben! Neki olyan életcélja volt, melyet követve
hasznosan érintette a környezetét. Nem mindig
békességesen, de mindig jó irányt mutatva. Szeretettel,
önzetlen, önfeláldozó, segítõ szolgálattal hatott az
embertársaira. Még azokra is hatással van a munkássága,
akik - mint mi is - évszázadokkal késõbb élnek.
A Szentírás tehát azt tanítja, hogy békétlenségeink oka az, hogy rossz úton járunk, rosszak a céljaink. Egyezkedések, megalkuvások, visszavonások és
újrakezdések helyett, helyesebb lenne új célt választanunk, majd afelé kitartóan közeledni. Egy “felismerést”
követ az ilyen döntés, aminek külön-külön, mindnyájunkban meg kell történnie. Mi Isten akarata az én
életemmel? Úgy élek, mint aki a békességre vivõ úton
van; vagyis építõ a jelenlétem a családban, a
gyülekezetben, a társadalomban? Felismertem már a melléfogásaimat ebben a kérdésben?

Adjunk hálát azért, hogy az Úr Jézus békességes
szándékkal van irántunk, és imádkozzunk azokért,
akik ezt még nem látják!

... EGYMÁSÉRT!
• a betegekért
Fer Richárd, özv. Szenohradszki Jánosné
• országunk vezetõiért és katonáinkért
Aubrie Christianson (Kuba),
Jessica Nicole Corbit - Irak
Capt. Jason Matyas - Afganisztán
• az utazókért
Balla Zsigmond, a Banás házaspár,
Mátyás Lidia, Szûcs Ági

