S. A.

Aggeus
1:5. Most azért ezt mondja a Seregeknek Ura:
Gondoljátok meg jól a ti útaitokat!
1:9. Sokat vártatok, de ímé kevés lett; haza is
hordtátok, de én ráfuvallok arra! Mi okért? azt mondja
a Seregeknek Ura. Az én házamért, a mely ím romban
áll, ti pedig siettek, kiki a maga házához.
2:5. … az én lelkem köztetek marad. Ne féljetek!
2:9. Nagyobb lészen e második háznak dicsõsége az
elsõnél, azt mondja a Seregeknek Ura, és e helyen adok
békességet.

“... az én Lelkem közöttetek marad.
Ne féljetek!” Aggeus 2:5
Mit írt az Úr a szíved táblájára a héten?
S írhat-e újat, szóllhat-e hozzád a mai napon?

2006. március 12.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhitat - Kovács József
10:30 vasárnapi iskola - Fûr Béla
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: Az irgalmas Isten - Hóseás 1:1-12
Délután 5:00 Istentisztelet
Igehirdetés: Megkötni vagy megoldani? - Mt 18:15-20
Közös énekeink: 105. Dicsõség legye Istennek / 38. Meg vagy-e
tisztulva? / 224. Süllyedeztem a bûmben...
Délután vetített énekeket énekelünk

“Írd fel e látomást, és vésd táblákra, hogy könnyen
olvasható legyen.” Hab 2:2

Habakuk 1: 2. Meddig kiáltok még oh Uram,
és nem hallgatsz meg! Kiáltozom hozzád az
erõszak miatt, és nem szabadítasz meg!
2:1. Õrhelyemre állok, és megállok a bástyán,
és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és
mit feleljek én panaszom dolgában.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Egy szomorú hírt kaptam szerdán a szokolyal lelkipásztortól. A
rövid levél ezt tartalmazta: “Ma délután 15 órakor (itteni idõ szerint) Sáfrány Tibor lp.tv hosszú betegség után az Úrhoz költözött.
Fiatal testvérünk volt, együtt jártunk a Missziói Fõiskolára. 4
gyermeke maradt hátra 8 éves a legidõsebb, 5 hónapos a legkisebb.
Imában hordozzátok feleségét, Juditot és a családot. Ha több infonk
lesz, jelentkezünk. Szeretettel: Marton Zsolt
Az Úr oltalmába ajánljuk a családot és az Újfehértói gyülekezetet.
Vadász János lelkipásztor testvér a mátét után a rehabilitációs
osztályon erÅsödik. Hordozzuk Åt is imádságainkban.
URAM, TESTVÉREIMÉRT ÁLDLAK...
Ádám, zenekarával tegnap és ma Ohaioban van, egy keresztyén
koncerten játszanak. / Tibike pedig Dáviddal az Alhambrai gyülekezetben van ma délelÅtt. / Andrea és Chris Mexikóba utaztak
szabadságra.
Szeretettel gondolunk a távolban lévÅ testvéreinkre, Jakabékra,
Karner Maryre, Stejankóékra, EnikÅékre.
Korpás testvérnÅ is köszöni, hogy imádkozunk érte és lányáért,
Katiért. Az Úr meghall imát, jóvolta ez, nem érdem.
Szombaton este 6-kor ifjúsági órára várom a fiatalokat.
JövÅ vasárnap a tisztelet után nÅi kör és imaóravezetÅk órája.
A március 15-i ünnepély is jövÅ vasárnap lesz, délután 3 órától a
Magyar Kultúr Központban.

Az igaz az õ hite
által él. (Hab 2:4)

2:9. Jaj annak, a ki bûnös
szerzeményt szerez házának,
hogy magasra rakhassa fészkét,
hogy megszabadulhasson a
gonosz hatalma elõl.
2:11. Mert a kõ is ellened
kiált a falból, és a gerenda a faalkotmányból visszhangoz néki.

Nem gyönyörködöm a
meghaló halálában...
térjetek meg azért és
éljetek! (Ez 18:32)

A szerda esti gyermek-rajzok közül az egyik.
A kérdés ez volt Habakuk 2:2 vel kapcsolatban:
te mit írnál fel egy táblára Isten üzenetei közül?

Aki hisz a Fiúban, örök
élete van, aki pedig nem
enged a Fiúnak, nem lát
életet, hanem az Isten
haragja marad rajta.
(Jn 3:36)

