Következõ alkalmaink...
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Vasárnapi iskola (10:00)
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Dicsõítõ éneklés (HH_341)
“Jer, figyeld, az örömhírt!”
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• Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Anne
York édesanyját Irving, TX-ból (Don testvér
délután érkezik), és Ádám szüleit, Dr. Herjeczki
Géza és Éva testvéreket Detroitból. Herjeczki
testvér a detroiti Magyar Baptista Gyülekezet
lelkipásztora, a Magyar Baptista Világszövetség
elnöke, szövetségünk alelnöke, és az
Evangéliumi Hírnök szerkesztõje. Testvéreink
gyermekeik menyegzõjét készítik elõ ezen a
hétvégén.
• Gratulálunk a Veszpeller házaspárnak, akik új
dédunoka érkezését ünneplik. A kis Carson
(Márta nõtestvér unokája) Nagypénteken
született.
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Szavalat - Herjeczki Éva
Kórus - "Amint vagyok"

• Köszönjük a férfiak szolgálatát, akik finom
reggelivel várták a vasárnapi iskolára érkezõket
múlt vasárnap.

Igeolvasás - Róma 8,12-11 7
Kórus - "Ébredj bizonyságtévõ lélek"
Igehirdetés - Dr. Herjeczki Géza

• Örömmel tudatja a Banás család a
testvériséggel, hogy Sherry nõtestvér sokkal
jobban van. Köszönik, hogy imádkozunk a gyógyulásáért.
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ADÓSOK VAGYUNK
•
•

Gyülekezeti ének (BGyÉ_459)
“Vezess minket”
Áldás
Szeretetvendégség
Énekóra (13:30)

Alhambra

vasárnap - ápr. 22
- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
- Szeretetvendégség
- Énekóra (13:30)

Gyülekezeti ének (BGyÉ_312)
“Mily szent öröm”
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szombaton - Ifjúsági kör (19:00)
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Imaközösség
Imádkozzunk,
hogy felismerjük az Istentõl kapott
missziós lehetõségeket!
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Köszöntések, hirdetések
"Szent az Isten, szent, szent"
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_450)
“Megjelentem, dicsõ Felség"

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

Amerikai Magyar
Baptista Gyülekezet

• “Emberszavak Istenhez” címmel jelent meg
Õri István testvér legújabb verseskötete (megtalálható a http://mek.oszk.hu/04600/04658/ webcímen). Digitális
képei (“Színek a táblán”) a webgalérián
tekinthetõk meg: http://szinekatablan.uw.hu/index.html

“Olyan, mint a felkelõ nap reggeli fénye, mint a
felhõtlen reggel, melynek sugarától esõ után fû
zöldül a földön. Nem ilyen-e házam az Isten
elõtt? Hisz örök szövetséget szerzett velem,
benne elrendezett és biztosított mindent. Minden
javam, minden örömem belõle sarjad.”
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Lelkipásztor:

Novák József
Telefonszám:

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

Õri István:

A REGGELI NAPSUGÁR
A reggeli napsugár
Isten szavára vár
a reggeli napsugár
óriási szentjános bogár.
Világít, látni egymásban
mi szép volt, s ami elveszett
világít, hogy lelkünkben
fény legyen, béke és szeretet.
Harmatcsepp fényét ezer színre bontja
bolyhos melegét a világra gazdagon ontja
madárfióka félénken elsõt csipog
s a lezárt redõnyök résein
arany fénye lassan becsorog.
Ébred az élet, ébred a táj,
ébredünk mi is
s újra érezzük mindazt, mi fáj
de ajkunk imára nyílik,
mint minden reggelen
nehéz sóhajok árja száll az ég felé:

Segíts meg ma is, Istenem!

RAGYOGÁS

Jól vigyázzatok tehát,
hogyan éltek; ne esztelenül,
hanem bölcsen, kihasználva az
alkalmas idõt, mert az idõk
gonoszak.
Éppen azért:
ne legyetek meggondolatlanok,
hanem értsétek meg,
mi az Úr akarata." (Ef 5,15-17)
Mit jelent ez a kifejezés: "kihasználva az alkalmas
idõt"?
Képzeljük magunkat a gyerek helyébe, akinek 10
perces dodzsemezésre fizettek be a szülei a vidámparkban. Alig várja, hogy rákapcsolják az áramot,
és máris tapos a gázra, száguldana a kis autóval, de
folyton elakad; hol õ hajt neki a falnak, hol mások
ütköznek bele…és az idõ repül. A felnõttek
világában már sokkal nagyobb a tét. Az idõnek
pénzértéket ad a teljesítmény, például, amikor
határidõre kell elvégeznünk egy feladatot.
A lelki életben még ennél is nagyobb érték az idõ.
A Biblia azt tanítja, hogy Isten akarata rá van
vetítve (le van bontva) minden generációra, azon
belül a gyülekezetünkre, és így, mindegyikünkre. Õ
azt akarja, hogy az üdvösség ismeretére jutva, minden ember éljen. Amikor a Szentlélek segítségével
tanúskodunk az Úr Jézusról a családunkban, a
munkahelyen és a tágabb környezetünkben, akkor
az üdvösségre jutás lehetõségét kínáljuk embertársainknak. Minden erre fordított perc Isten üdvözítõ
akaratát ismerteti meg egy lélekkel, és így az öröklét üdvös örömeiben kamatozhat. Ilyen hasznossá
teszi a mi percnyi engedelmességeinket az Isten
szeretete!
Jól gazdálkodunk az idõnkkel? Elsõbbséget élvez
Isten akarata - ha az idõbeosztásunkat megvizsgáljuk? Milyen célt szolgálnak a törekvéseink és a
terveink? Teljesítettük az Õ akaratát a múlt héten?
Tanúskodtunk, mert vigyázatosan élünk, vagy
pedig esztelen meggondolatlanságokkal töltöttük el
az idõnket?
Imádkozzunk, hogy felismerjük az Istentõl kapott
missziós lehetõségeket!

Széles mosoly a táj, az égrõl
VA L A K I minden fényt leönt,
s ragyog a fû, csermely, barázda,
virágokat kacag a föld.
Füle Lajos

IMÁDKOZZUNK...
• a betegekért
Sherry Banas, a Baráth házaspár, Paraszkay Suzie
• országunk vezetõiért és katonáinkért
• az utazókért
Banás Lajos & Ágnes, a Herjeczki házaspár,
Szenohradszki János és Emese, a York házaspár

