HÚSVÉT VASÁRNAPI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Pap Lajos
11:00 húsvéti istentisztelet
Csoportjelenet, kórus, néhány gyermek szolgálata
Igehirdetés: Jézus feltámadása, megjelenése - Mk 16:1-14

Örömteljes húsvéti ünnepeket kívánunk
testvéreinknek és kedves látogatóinknak!

Délután 6:00 Húsvéti istentisztelet
Igehirdetés: Az üres sír - János 20:1-10
Húsvéti közös énekeink: 265, Fekszik sírkõ alatt / 271. Õ él, Õ
él! / 270. Feltámadt Hõs / 273. A Krisztus feltámadott! / 235.
Zengjétek Jézus nagy voltát! / É 3 Oly szép az Õ neve! / É 50. Mert
Jézus él! / É66. For God so loved the world / É 84. Õ az Úr, Õ az Úr.

GYÜLEKEZETI HÍREK
A szokatlan hideg, “karácsonyi” idõjárás ellenére örömmel jöttünk a
meleg imaházunkba. A Feltámadott Jézus Krisztus jelenléte teszi ünneppé
a mai napunkat. Õ fog beszélni ma hozzánk. Készen vagy-e arra, hogy Õt
hallgasd, ne csak a szolgálattevõket? Ha igen, akkor lesz mit hazavinned.
Ha nem, akkor is jó, hogy eljöttél. Talán legközelebb már nyitva lesz a
szíved is.
Köszönjük Kovács Józsinak, hogy elkészítette ezt a szép, életnagyságú
sírt a csoportjelenethez.
Többen is küldtek húsvéti jókívánságot a gyülekezetnek is. Közöttük
Karner Mary, Korpás Magdolna, Kulcsár Sándor, Lovas András, Novák
József, Dan László, Pintér Zoltán, Szabó István és Herjeczki Ildikó.
Személyesen is át lehet adni köszöntést.
A hétvégét Kaliforniában töltjük, Dávid fiunknál. Vasárnap az
Alhambrai Gyülekezetben leszünk. Itt a szokásos idõpontban lesznek az
istentiszteletek.
Szerda esténként mindig 7-kor kezdõdik a bibliaóra. Oda is elvárunk
mindenkit, szeretettel. S akkor is jelen szokott lenni az Úr Jézus.
NAPTÁR
Április 21. (szombat) este 6-kor ifjúsági óra
22-án, vasárnap – a délelõtti tiszteleten gyermekbemutatás is lesz
28. (szombat) este 6-kor házaskör
29-én a Clevelandi Gyülekezet látogat hozzánk
Május 13. anyáknapja
27. Pünkösd / Ifjúsági találkozó Alhambrában

ÜRES SZÍV
nincs itt
mondták az angyalok
a sír üres
itt sincs
dobogja meglepett
szégyenkezõ szívünk
itt sincs
bár itt lehetne
jöjj Föltámadott
szívünket újra töltse be lényed
értelmetlen Nélküled az élet
Herjeczki Géza

Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a
mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is… még
bûneitekben vagytok. Ámde Krisztus feltámadott a
halottak közül ! (1Kor 15:14k)

2007. április 8.

