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Következõ alkalmaink...

• Vasárnapi iskola (10:00)

• Dicsõítõ énekek (11:10)

-  Kõszirt a pusztán (EHH_432)

-  A Te Nevedben (EHH_47)

• Köszöntés, hirdetések

•  - Szent az Isten

Ima

Gyülekezeti ének (BGyÉ_46)
- Szent az Úr, az Alkotó

Imaközösség

Magasztaljuk Istent
az örök élet ajándékáért!

Gyülekezeti ének (BGyÉ_200)
- Az üdvösség tökéletes

Igeolvasás - 1Thessz 4:1-8

Gyülekezeti ének (BGyÉ_241:3-4)

- Igéreted szerint a teljes üdv enyém

Igehirdetés

AZ ISTENNEK

TETSZÕ ÉLETVITEL

Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_243)

- Mily üdvös tudnom

Áldás

jövõ vasárnap (aug. 3) 

-  vasárnapi iskola (10:00)
-  Istentisztelet (11:00) 
-  BBQ  

A Pap házaspár augusztusban várja elsõ gyer-
mekét. Tegnap délelõtt babyshower-t tartottak a
nõtestvérek Mariannak. 

Páth Terike jól van; már otthon pihen. Köszöni,
hogy imádkozunk a felépüléséért.     

Köszönjük Bánk Nándor testvérnek, hogy
kijavította a konyha-épület vakolatát.

Szövetségünk centenáriumi ünnepségérõl, a
Chicago melletti Wheaton College-ból hozzuk a
résztvevõk köszöntését. Igyekszünk részletesen
beszámolni majd az összejövetelekrõl, vetítünk a
találkozón készült fényképekbõl, hogy meg-
osszuk az élményeinket a testvériséggel. Gyü-
lekezetünkbõl a következõk vettek részt a konfe-
rencián: Balla Zsigmond, Éva, Dávid és Zsig-
mond (ifj), Kövesdi Márk és Áron (onnan repül-
tek haza, Magyarországra), Novák István, Györ-
gyi, Eszter és József, ifj. Szenohradszki János,
Szin Dávid, Szûcs Ágnes. Találkoztunk Bereczki
István és Péter testvérekkel is; szeretettel köszön-
tik a gyülekezetet.A vendégigehirdetõk  Dr. Mé-
száros Kálmán (a Magyarországi Baptista Egyház
elnöke) és Gergely István (a Romániai Magyar
Baptista Szövetség elnöke) voltak. A zenei szol-
gálatokat Bokor Barnabás, Dimény Sándor, No-
vák Györgyi és Herjeczki Ádám vezették. A chi-
cagói szervezõk, élükön Szabó István testvérrel
rendkívül jó munkát végeztek. Köszönjük, hogy
az itthon maradtak imádkoztak értünk! 

Júliusi  ünnepeltek
Szárnyasi Cecilia (2), Dr. Tamedly Erzsébet (4),

Dobos István (5), Novák Eszter (6), Tagai I & E (7),

Novák J & Gy (11), Püsök Á & F (11), Sramkó Károly (13),

Kerekes Terike (15), Szász Károly (16), Kürti A & S (17),

Miszti Robert (20), Herjeczki D & A (21), Pap Cs & M (21),

Dénes Zita (26)



IMÁDKOZZUNK...

Te minek örülnél leginkább?
Talán olyan választ fontolgatsz
magadban, hogy “akárminek,
csak örülhetnék végre”. Nem
kell ezt szégyellni; sõt, éppen
imába illõ helyzet az olyan,
amikor végre kimondja az em-
ber a szomorúságát, és Istentõl
kér tiszta, tartós örömöt.

Az Úr parancsának engedel-
meskedõ tanítványok, amikor visszatértek hozzá, és beszá-
moltak neki az élményeikrõl, “örömmel jelentették”, hogy
pontosan úgy történt minden, amint azt Jézus elõre meg-
mondta. Sikerélményük volt. Szárnyalltak a boldogságtól.
Szürke, korlátok között tengõdõ életükkel egyszerre Isten
országlása alatt találták magukat, és lám, csodák tanúi let-
tek. Jézus nevében szolgálhattak; ez azt jelenti, hogy enge-
delmes munkájukat Jézus Krisztus ereje hatásossá tette,
mint mondta is: “Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki
titeket elutasít, engem utasít el”. 

Nagy tanulság ebbõl a történetbõl az, hogy Jézus Krisz-
tussal élve igazi örömök lepik meg az embert. Az idézett
igevers kettõre utal: a siker és az üdvösség örömére. Az
örömtelenség helyett, most egyszerre csak az lett a “gond”,
hogy önmagukban is rangsorolják ezeket a csodálatos
érzéseket. Isten uralmát (országát) hozta el nekik Jézus
Krisztus, és akik elfogadták tõle ezt az új életet, azoknak
meg kellett tanulniuk új módon élni is. A hívõ élet élmé-
nyei, minden, aminek részesei lettek abban gyökerezett,
hogy üdvösséget nyertek, hogy örök életet kaptak.

Ha Jézussal élsz, neked is sok, új okod van a hálára és az
örömre. Ezek között maradjon mindig elsõ az a tény, ami-
vel megtérésedkor lepett meg a Szentlélek, hogy  “a te ne-
ved is fel van írva a mennyben”. A Jelenések könyvében
találkozunk még evvel a kifejezéssel, és ott kiderül, hogy a
Megváltó vérére, Isten örökérvényû döntésére, Hozzá tar-
tozásunkra utal ez a szép kép.

A modern ember neve és adatai ezernyi helyen bukkan-
nak fel -  félünk is emiatt. Jézustól nyert új életünk záloga
az, hogy számon vagyunk tartva a mennyben, az örök
üdvösségbe fogadottak között, és ezt nem mástól tudjuk,
maga Jézus mondja ezt nekünk - hogy jól örüljünk.        

Magasztaljuk  Istent  az  örök  élet  ajándékáért!

•  a szenvedõk megerõsödéséért, gyógyulásukért
Bak Mária, Balla Zsigmond (M.o.), Banás Lajos, 
Borzási Pál lp. (Erdély), Cser László, Éltetõ  
Áron (10 éves fiú, Portland, Oregonban), Kovács 
György (M.o.), Kürti András, Marosi Béla  
(Cleveland), Páth Terike, Dr. Viczián János lp. 
(Canada)

•  országunk vezetõiért és katonáinkért
•  az utazókért

Lungui Sándor, Novák István, Emi és Sámuel

Bódás János:

Biblia

Egy kopott könyvem van nekem,
s ha hozzám minden idegen,
kinyitom s már nem vagyok árva:
fényes mennyei seregek
suhannak s visznek hozsánnázva.

Fekete tó, – s napként ragyog.
Mint fáradt, húnyó csillagok,
le-lehullok, de itt találok
megújulást. Ebbõl születnek
vértanúk, szentek s óriások.

Kis könyv. Sok “bölcsnek” langy mese,
s én, a senki, gyõzök vele:
benne annyi tûz s annyi hit van,
mint földet rendítõ erõ
a hallgatag kis dinamitban.

Égi kamra. Nincs rajt lakat.
Szomjamat oltja, jóllakat
s tõle Istent hordom magamban.
S tudom, hogy szavam, életem
gyõztes, ifjú és halhatatlan. 

”De ne annak örül-
jetek, hogy a lelkek
engedelmeskednek

nektek, inkább
annak örüljetek,

hogy a nevetek fel
van írva a menny-

ben.”
(Luk 10,20)

Füle Lajos

HÁNYSZOR

Hányszor kellett átírni már

különféle tankönyveket!

Sohsem kellett a Bibliát,

érvényes az idõk felett!

A TE NEVEDBEN


