Szeretettel
köszöntjük az
édesanyákat!

“Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekérõl, hogy ne
könyürüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek:
én terólad el nem feledkezem.” (Ézs 49:15)

Ezen a héten olvassuk el Mikeás és Habakuk próféta könyvét!

2007. május 13.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Mikó Tibor
10:30 vasárnapi iskola - Kovács József
11:00 anyáknapi istentisztelet
Az édesanyákat köszöntjük
Igehirdetés: Kedvezés a felebarátnak - Rm 15:1-6
D.U. 6:00 ISTENTISZTELET

igehirdetés: Gondoskodó szeretet -Fil 4:10-23
Közös énekeink: 194. Isten szeretet / 59. Anyáink élõ szent hite /
249. Õ gondol terád! / 150. Mikor még én kicsiny valék / Az édesanyám drága jó lélek / Ha jõ az este / Isten áldd meg jó anyám!

GYÜLEKEZETI HÍREK

Együtt - a kereszt alatt
CÉL: Isten terve szerinti házasság, ÚT: 1. Az õszinteség, 2. Az Úr
segítségének elfogadása.
Konfliktusaink ezután is lesznek, de nem teszik tönkre kapcsolatunkat,
ha elkötelezzük magunkat pl. erre a négy dologra:
1. Egymás meghallgatására, 2. Hogy az “igazat” szeretetben mondjuk
meg, 3. A megbocsátásra, 4. Arra, hogy döntéseinket tettek kövessék.
Legutóbbi témánkból ismét beszéljük át: 3. Hogyan kell megbocsátani? “... ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.” (Ef 4:32)
Az isteni megbocsátás három jellemzõje:
a. Nem kell kiérdemelni (Ef 2:8-9) b. Elõre kész van (Kol 2:14)
c. Amit õ megbocsátott, nem emlegeti többé (Ézs 43:25)
4. Kötelezzük el magunkat arra, hogy döntéseinket tettek kövessék!
A nekünk fájdalmat okozó társunk legtöbbször rászorul arra is, hogy
segítsünk neki igérete teljesítésében.

A következõ két héten ezek lesznek a gyülekezeti alkalmaink:
Május 16 – szerda este 7:00 MENNYBEMENETELI
Istentisztelet - id. Fûr Béla
Május 20. VASÁRNAP
Imaóra: Kovács József / Vasiskola: id. Fûr Béla / igeh: Pap Lajos
Délutáni igehirdetés: Fûr Béla / verseket összeállítja: Pap Enikõ
Május 23-án a szerda esti bibliaóra elmarad
Május 27. PÜNKÖSD
Imaóra: Bencze Ákos / vasiskola: Pap Lajos / igeh: Mikó Tibor
Délutáni igehirdetés: id. Fûr Béla / verseket összeállítja: Fûr Anikó
Május 30. szerda este, bibliaóra 7-kor - Herjeczki Géza
Herjeczki testvérék hétfõn Budapestre utaznak és 30-án, szerdán érkeznek
majd vissza Detroitba, s az esti bibliaórán már itt lesznek - ha az Úr is úgy akarja
és megõrzi õket útjaikban. Számítok a gyülekezet rendszeres imádságára. Aki
akarja és akit érdekel figyelemmel és imádsággal kísérheti utunkat. Merre járunk
majd?
Csütörtökön a Wesselényi utcai gyülekezetben hirdetem az igét,
Vasárnap a Délvidéken - Csantavéren és délután Kossuthfalván.
Szerdán (23-án) lesz a MABAVISZ tanácskozás Budapesten.
Pénteken és szombaton Debrecenben részt veszek a magyarországi baptista
testvérek missziós konferenciáján.
A Pünkösd ünnepét pedig a kárpátaljai gyülekezetekben töltjük.
Ezen kívül Tétre és Szokolyára is ellátogatunk.

Az Alhambrai Ifjúsági Találkozóra Pap Enikõ és Eunika utazik el. Az Úr
oltalmába ajánljuk õket is és köszöntjük általuk az ottani testvériséget.

Akármilyen “szelek” támadják házasságunk épületét, tudnunk kell:
1. Isten adott minket egymásnak.
2. A párom a hibáival együtt is Isten tökéletes ajándéka.
3. A párom hibái = Isten eszközei az én javamra (Rm 8,28),
Kellemetlen smirgli, amivel Isten csiszol engem, hogy tökéletesebb
legyek.
4. Ezért hálával tartozom Istennek a párom kellemes és kellemetlen
tulajdonságaiért.
Adjunk hálát egymásért! Imádkozzunk egymásért!
Forrás: Pálhegyi Ferenc: Keresztyén házasság / Házaskör 6. FHBC 2007. május 12.

