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• Reggeli (9:30)
• Vasárnapi iskola (10:00)
• Dicsõítõ éneklés
Jer, figyeld az örömhírt! (EHH_341)
• Köszöntések, hirdetések
• “Szent az Isten, szent, szent”
• Ima
• Gyülekezeti ének (BGyÉ_111)
Fekszik sírkõ alatt
• Krisztus feltámadásának tanúi
ifj. Szenohradszki János
• Zongoraszóló - Balla Dávid
• Szavalat - ifj. Balla Zsigmond
• Trombitaszóló - Szin Joshua
• Imaközösség
Magasztaljuk Istent Jézus Krisztus
feltámadásáért, és a belõle fakadó
reménységünkért!

ének (BGyÉ_120)
S • Gyülekezeti
Feltámadt Hõs

Z
T
E
L
E
T

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

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

szombaton - Ifjúsági kör (19:00)

Alhambra

Következõ alkalmaink...

• The Resurrection of Jesus
Sándor Zsuzsa és Szin Jonathán
• Kórus - Húsvét van
• Igeolvasás - 2Tim 2,8-13
• Kórus - Mária a sírnál
• Igehirdetés
JÉZUS FELTÁMADÁSA ÉS A MI
ÉLETÜNK
• Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_119)
Az elsõ húsvét ünnepén
• Áldás

vasárnap - ápr. 15
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)

• Varga András testvért 80 éves korában
magához emelte az Úr. Hétfõn volt a
temetése, Clevelandban. Imádkozzunk özvegyéért és a gyászoló családért.
A hollywoodi ref. gyülekezet tagja,
Vágó Klára testvérnõ is elhunyt. Holnap
délelõtt lesz a temetése.
• Köszönjük a férfiak szolgálatát, akik
finom reggelivel várták ma a vasárnapi
iskolára érkezõket.
• Az Oláh házaspár (Ilonka és Sándor
testvérek) Texasból, a Beharka házaspár
Budapestrõl küldött köszöntést a
gyülekezetnek. Jól vannak; áldott ünneplést
kívánnak nekünk.
• Jövõ vasárnap a vendégünk lesz Detroitból
a Herjeczki házaspár. Dr. Herjeczki Géza
lelkipásztor testvér, a Magyar Baptista
Világszövetség elnöke és szövetségünk alelnöke szolgál majd az Igével.

ÁLDOTT ÜNNEPLÉST
KÍVÁNUNK!

2007. április 8
2212-118 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803

Áprilisi ünnepeltek:
Lelkipásztor:

Õri I & I (2), Molnár Mária (3),
David Crockatt (4), Molnár Andor (5),
Gera Elisabeth (6), Mácsai Ica (10),
Balla Éva (15), Elõd László (16),
Kulcsár Õri Ibolya (17). Kolek Éva (20),
Jarmai Péter (23), Herjeczki Dávid (25),
Kövesdi I & P (30)

Novák József
Telefonszám:

(626) 289-77746
http://www.zsoltaros.com

“Nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus
Krisztust is várjuk üdvözítõül, aki
az õ dicsõséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló
testünket, azzal az erõvel,
amellyel maga alá vethet
mindeneket’
(Fil 3,20-21)

KI HENGERÍTI EL A
KÖVET?
(Márk 16,3)

Bûnös kezektõl megfeszítve,
hideg sírboltban pihen.
... talán nálad is?
Hány napja?...hány éve?
A kövek alatt hagynád azt,
ki téged úgy szeretett?

HÚSVÉT
De ím, a mennyei követ
elhengeríti a k ö v e t :
sírjából kikél a Halott,
s itt van velünk, feltámadott!
Füle Lajos

Csak hidd, érted halt a
kereszten!
S hited életed bûnös köveit
elhengeríti.
S az élõ Krisztus
szívedet boldoggá teheti.
Csak hidd:
ki érted halt, most érted él!
Akarja, hogy az övé legyél.
Sz. A. -M.
Vetés és aratás 3261. 1994

Három gondolatpárt emelünk most ki ebbõl a rendkívül fontos igébõl.
1. Ami gyarló az nem lesz soha dicsõséges, csakis ha
Krisztushoz hasonlít. Gyarló - dicsõséges. Ez a gondolatpár törekvéseinknek ad jó irányt. Annyi energiát
pazarolunk gyarlóságaink szépítgetésére! Ami alaktalan, az nem lesz szebb formájú akkor sem, ha
kifényesítjük, és nem változik meg, ha eltakarjuk.
Megjavulni nem tudunk, de újjászülethetünk.
Magunkat megváltani nem tudjuk, de megtérhetünk.
2. Várunk, mert Õ változtat. Vannak dolgok, amiket
nem tudunk megváltoztatni. Ahol az Üdvözítõre van
szükség, ott hiába kotnyeleskedik az ember. Testünk
megváltásáért, vagy embertársaink üdvözítéséért is az
Úr Jézusra várunk. Nem tétlenül, hanem engedelmes
várakozással: hittel imádkozva és dolgozva.
3. Mennyei polgárjogunk és Krisztus mindenek
fölötti ereje. Jövõnkre, de már a jelenünkre is a
Feltámadás ténye tár igazi perspektívát. Isten
kegyelmébõl, polgárjogra tettünk szert a Gyõztes
Krisztus országában. Az Élõ Krisztus hatalma legyõzi
azokat a dolgokat és helyzeteket, amelyekkel mi,
mint nehézségekkel és óriási akadályokkal
találkozunk. Csak éljünk úgy, mint az Õ országának
polgárai!
Magasztaljuk Istent Jézus Krisztus feltámadásáért,
és a belõle fakadó reménységünkért!

IMÁDKOZZUNK...
• a betegekért
Sherry Banas, a Baráth házaspár, Mátyás Lidia
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Banás Lajos & Ágnes, a Herjeczki házaspár,
Szûcs Ági, a York házaspár

