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Szeretettel köszöntjük a Clevelandból érkezett
testvéreinket - a Betánia Gyülekezet tagjait és

lelkipásztorát Dr. Pintér Zoltán testvért.
Örülünk, hogy viszonozzák az õsz során náluk tett

látogatásunkat. Mi jól éreztük magunkat a
clevelandi testvéri körben, s reméljük, hogy ma is

hasonló áldásokban lesz részünk, kölcsönösen.

ÁMÓS KÖNYVE ARANYOS IGÉI

3,2 Csak titeket választottalak magamnak e földnek
minden nemzetségei közül; azért büntetlek meg titeket minden
gonoszságtokért.

3,8 Ordít az oroszlán: ki ne rettegne? Az én Uram, az Úr
szólt: ki ne prófétálna?

3,15 És ledöntöm a téli házat a nyári házzal együtt, és
elpusztulnak az elefántcsont-házak is, megsemmisülnek a
nagy házak, ezt mondja az Úr.

5,6 Keressétek az Urat, és éltek, különben reátör, mint a
tûz, a József házára és megemészti Béth-Elt, és nem lesz, a ki
megoltsa.

5,14 Keressétek a jót és ne a gonoszt, hogy éljetek, és akkor
veletek lesz az Úr, a Seregek Istene, a mint mondjátok.

5,15 Gyûlöljétek a gonoszt és szeressétek a jót; állítsátok
vissza a kapuban az igazságot; talán megkegyelmez az Úr, a
Seregek Istene a József maradékinak.

5,18 Jaj azoknak, akik kívánják az Úrnak napját! Mire való
néktek az Úrnak napja? Sötétség az és nem világosság.

5,21 Gyûlölöm, megvetem a ti ünnepeiteket, és nem
gyönyörködöm a ti összejöveteleitekben. 23 Távoztasd el
tõlem énekeid zaját, hárfáid pengését sem hallgathatom. 24
Hanem folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a
bõvizû patak.

6,1 Jaj azoknak, akik gondtalanul élnek a Sionon, és a kik
elbizakodnak Samaria hegyén; ... 4 Akik elefántcsont
pamlagon hevernek, és az õ nyoszolyáikban elnyújtózkodnak,
és a nyáj legjavából és a kihízlalt borjakból lakmároznak; 5
Akik hárfa mellett dalolgatnak, és azt hiszik, hogy
hangszereik a Dávidéi ... vége szakad a nyújtózkodók
dáridózásának.

7,12 Ámósnak pedig így szólt Amáziás: Menj el, próféta!
Fuss el a Júda földére; ott egyed kenyered és ottan prófétálj!
13 Béth-Elben pedig ne prófétálj többé; mert a király
szenthelye és az ország székháza ez! 14 És felele Ámós, és
mondá Amáziásnak: Nem vagyok próféta, sem prófétának fia;
barom-pásztor vagyok és vad fügét szedek; 15 De elhívott
engem az Úr a nyáj mellõl, és mondá nékem az Úr: Menj
el és prófétálj az én népemnek, az Izráelnek!

8,11 Ímé, napok jõnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget
bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz
után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása
után.

9,11 Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát,
és kijavítom repedezéseit, és felemelem omladékait, és megé-
pítem azt, mint volt hajdanán. (Melyik a legszebb?)

Az elmúlt vasárnap délben közös ebédet tartottunk. A csoportkép közepén
a reggel bemutatott Bencze Áron Tamás

Ezen a héten olvassuk el Abdiás, Jónás és Náhum próféták könyvét!
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MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Lakatos Csaba
11:00 TAVASZI ISTENTISZTELET

Elsõsorban vendégeink, a Clevelandi Bethánia
Gyülekezet szolgálataival.

Igehirdetés: Felsõ és alsó források - Józsué 15:15-19
Igét hirdet Dr. Pintér Zoltán lelkipásztor

Az istentisztelet után közösebédet tartunk.

A délutáni istentisztelet ezúttal elmarad!

Közös énekeink: 163. Aki akar, jöjjön, hangzik a szó / 170. Jövel
az élet vizéhez! / 219. Áldásod gazdag folyóit Ígérted Atyánk
nekünk!

GYÜLEKEZETI HÍREK

... reméljük, hogy ma is hasonló áldásokban lesz részünk, kölcsönösen.
Várjuk testvéreink szolgálatát.

Magasztaljuk együtt az Õ nevét, mert jó az Úr, örökkévaló az õ
kegyelme, és nemzedékrõl nemzedékre való az õ hûsége! (Zsolt 34+100)

Az elmúlt vasárnap Bencze Ákosék elhozták
elsõszülött gyermeküket, hogy bemutassuk õt az
Úrnak. Áron Tamás nagyon jól viselkedett az
imaházban az elsõ alkalommal. Mintha már járt
volna itt, olyan jól érezte magát - Krisztina meg
Ákos kezében. De még a prédikátortól sem félt.
Az Úrnak ajánlottuk õt és az egész családot. Az
Úr Jézus bemutatásának történetét olvasta
Herjeczki testvér a bemutatás során. Az imádság
után a gyermekek köszöntötték az újszülöttet – énekkel, virággal.

A tegnap esti házaskört elhalasztottuk, két héttel. Remélhetõleg május
12-én meg tudjuk majd tartani.
Az ifjúsági – biciklizéssel, jól sikerült. Máskor is tartunk majd ilyet.

Május 3-án nemzeti imanap. - National Day of Prayer 2007
The 56th Annual National Day of Prayer will take place Thursday, May

3, 2007. The theme for this year is “America, Unite in Prayer” and is
based on the verse from II Chronicles 7:14 which states: “If my people,

- De nem csak annyit mondasz,
hogy itt a kikelet,
nem csak a természetnek
jelentesz életet.

Mit földi emberésznek
fölfogni nem lehet:
hoztál, tavasz, minekünk
olyan nagy ünnepet.

Mit érne fény és pompa,
virág, madársereg,
ha annyi szép között csak
a lélek halna meg?!

De gyõzött ím az élet,
nincs rém több, mely riaszt!
A feltámadott Krisztus
nyújtja e szent vigaszt.

Legyél hát üdvözölve,
tavasz, te nagy csoda:
halálnak éjjelén az
életnek záloga!

Haraszti Sándor

TAVASZ

Tegnap még fagyos tél volt,
s a természet álmodott...
Magáról mit se tudva
szent titkot láthatott.

Sejtelmes égi szózat
hangzott a légen át:
ó, halljátok, ti bölcsek
hát lássatok csodát!

Szemfedõ szertefoszlott,
hideg fagy engedett,
és életre kelt mindaz,
mi volt megdermedett.

Az élet nedve újra
megindul, körbejár
halálnak dermedt csöndje
hangos örömre vál.

Madárka énekelve
csicseregve zengi azt:
vége a télnek újra,
üdvözlünk szép tavasz!

Üdvözlünk mi is téged,
csodák csodája, te:
halálnak mezsgyéjén az
életnek ünnepe!

who are called by my name, will humble themselves and pray and seek
my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven
and will forgive their sin and will heal their land.” NIV

6-án úrvacsorai istentisztelet
13-án anyáknapja.
Herjeczki testvér május 14-én Magyarországra utazik, hogy részt

vegyen a Magyar Baptisták Világszövetsége vezetõinek soron következõ
tanácskozásán. Kéthetes utazása során ellátogat a Délvidékre és
Kárpátaljára is, hogy ott élõ testvéreinkkel újabb kapcsolatot vegyen.
Felkeresi a Kossuthfalvai, éppen megvásárlás alatt álló új imaházat és
megtekinti a Beregszászon nemrégen megvásárolt imaháznak való
épületet. Az útra felesége is elkíséri.


