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tenni, hogy járjon a víz alatt éppúgy, mint a víz színén? Sem az
egyik, sem a másik nem volt lehetséges az Úr Jézus megismerése
nélkül.

A nehézségeken keresztül mi is Isten felé lépkedünk talán, de
azután magunkra nézünk és süllyedni kezdünk. Ha felismerted
Uradat, nem a te dolgod többé, merre irányítja életed körülményeit.
A dolgok valóban itt vannak, de ha rájuk nézel, azonnal legyõznek.
Nem tudod felismerni Jézust és Õ megfedd: “Miért kételkedsz?” (31.
v.) Hagyd a körülményeket, ahogy vannak, maradj meg Jézus
megismerésében és bízd rá magad teljesen!

Ha csak egy másodpercig is meginogsz, miután Isten szólt, akkor
mindennek vége. Ne mondd ezt soha: “Kétlem, hogy Õ szólt volna.”
Légy nyomban vakmerõ, vess mindent Õreá. Nem tudhatod, mikor
hangzik fel a szava, de ha az, az elképzelhetõ leghalkabban szól is,
bátran add át magad neki. Csak az átadás által ismerheted meg Õt!
Tégy kockára mindent, hogy tisztábban halljad az Õ hangját.

Oswald Chambers “Krisztus mindenekfelett” - június 18.
39 évvel ezelõtt ez volt az egyik útmutatást adó ige/magyarázat, amivel a

szolgálatra elindított az Úr. (HGéza)

A FATHER’S PLEDGE
I pledge allegiance to my home... to my wife. .. to my sons and daughters.

I will honor my
home and consider my trust in supporting it a sacred one.

I will do more than this. I will take time to cultivate a friendship between
myself and my family. I will not be too busy when they need me ... even
though it is only to catch a football or mend a doll’s broken leg.

I will love my children as only I can. I will complement their mother’s
hours of care and concern.

I will introduce my children to Christ and share with them the joys of
Christian values in a Christian home.

NE GONDOLKOZZ TOVÁBB, INDULJ EL!
“És Péter... járt a vízen és Jézushoz ment. De látva az erõs

szelet, megrémült” (Mt 14,29-30).
A szél tényleg viharos volt, a hullámok valóban magasra

csaptak, de Péter eleinte nem látta ezt. Nem számolt velük,
egyszerûen csak megismerte az Urat és kilépve a hajóból, járt a
vízen. Amint elkezdett a valóság tényeivel számolni, azonnal
süllyedni kezdett. Miért ne tudta volna az Úr arra is képessé

Könyv ajánlatunk

C. S. Lewis: Narnia Krónikái könyvsorozatát magyarul is megjelentette a
Harmat Kiadó. A 7 kötetb�l álló sorozatból 6 már megjelent, hoztam bel�le
2-2 példányt.

1. A varázsló unokaöccse ($7.50), 2. Az oroszlán, a boszorkány és a
ruhásszekrény (7.50), 3. A ló és kis gazdája (9.00), 4. Caspian herceg (9.00),
5. A hajnal vándorútja (10.00), 6. Az ezüsttrón (10.00).

Az amerikai megjelenéssel egy id�ben kiadták Magyarországon is a
Narnia film DVD változatát. Ebb�l is hoztam egy példányt. Hamarosan
megnézzük együtt.

Max Lucado: Ahogy szeretni érdemes (A Love Worth Giving) (7.50)
James Dobson: Az akaratos gyerek (The Strong Willed Child) (6.00)
Josh McDowell: Ne dobd el a zagyad. (Don’t Check Your Bains at the

Door) (5.00)



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - id. Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Bencze Ákos
11:00 istentisztelet

kórus / az édesapák köszöntése
Igehirdetés: Hívõ apa és fia - 2Krón 6:1-21, 7:12-20

Délután 3:00 körül - apáknapi istentisztelet
Igehirdetés: A boldog édesapa - Mt 5:4

Közös énekeink: 7. A szeretet hatalmát áldom / 58. Él még
apáink õs hite / 291. Hit által gyõzni fogsz / 116. Jól harcolj minden
erõddel...

Délután vetített énekeket éneklünk.

SZERETETTEL
KÖSZÖNTJÜK AZ

ÉDESAPÁKAT!

GYüLEKEZETI HÍREK

Ma a tisztelet után közös ebédet tartunk, mindenkit szeretettel
várunk erre az alkalomra is.

Szeretettel köszöntjük közöttünk Kiss Sándor testvért és feleségét -
Clevelandból.

Az el�z� hétvégén Mikó Tibor, Ildikó és Juhász Sándor a tábor-
ban voltak, segíteni. Egy chicagói csoport is ott volt. Összefogva
sokat haladtak. Tibor képeit megnézzünk ma délután. Örülünk, hogy
közel vannak a torontói testvérek a befejezéshez, s meg lehet a
reménység arra, hogy a megnyitás valóban megtörténhet július 1-én.

A múlt heti verses-énekes istentisztelet szépen sikerült. Vendége-
ink is voltak, ha nem is túl sokan. Köszönöm a helytállást a versmon-
dóknak, az énekeseknek, Bélának, a szeretetvendégséggel fáradóknak

A Sam’s Club tagságot aki akarja, megújíthatja, amikor legköze-
lebb vásárolni megy. Június 30-án jár le a legutóbbi befizetésünk. A

Mire számíthatunk a táborban?

Találkozásokra - régi ismer�sökkel, testvérekkel, azokkal, akik
hozzánk hasonlóan száz mérföldeket tesznek meg azért, hogy együtt
legyenek a ritkán látott testvérekkel.

Természetesen az Úrral is találkozhatunk a Táborban - mert hogy
� is ott lesz, s�t ott van és vár bennünket. Ha nyitva lesz a szívünk,
üzenetet is kapunk majd t�le. A csendes, tóparti séta és elmélkedés
során, vagy inkább a sokféle szolgálaton keresztül, amit hallhatunk
majd a 2-3 nap során.

Pénteken délután bizottsági ülések lesznek. Este 6-kor vacsora,
7-kor kezd�dik a n�szövetség által szervezett istentisztelet, melyen
Dr. Cserepka Margit néni egykori és Füredi Kamilla mostani
misszionárius is szolgál, �rhely a külmisszióban címmel.

Szombaton délel�tt a közgy�lés hivatalos ülésére kerül sor. Ezen
- bár szeretném, ha mindenki ott lenne a gyülekezetb�l, mégis csak
azok vegyenek részt, akiket érdekel az amerikai magyar baptis-
ta misszió jelene és jöv�je, a többi gyülekezetünk élete, sorsa.

Egy óra körül lesz az új étkez� ünnepélyes megnyitása.

Az istentiszteleteken kívül természetesen sor kerül majd a
röplabda és a football világbajnokságra is. Fürödni is lehet majd a
tóban.

NAPTÁR

Június 30 - július 3 - Közgy�lés és Tábornyitó konferencia
július 3 - 8 - gyermek és tini táborozás a Rámai táborban
Magyarországra utazunk többen is a gyülekezetb�l július hónap

második felében. (Juhászékkal együtt 18-an.)
Július 30 - augusztus 4 - Nemzetközi Baptista Ifjúsági

Nagytábor a debreceni Dorkás Centerben.
Augusztus 4-6 MABAVIT III. Debrecenben. 6-8000 résztvev�vel.

Az ebéd után kóruspróbát tartunk.

gyülekezeti már meg van újítva. A többiek egyenként megtehetik,
ára erre az évre is 35 dollár.

Jakab testvérék szeretetel köszöntenek mindenkit, készülnek
vissza, de még ezen a héten is Floridában lesznek. Karner és Korpás
testvérn�k is köszöntik a gyülekezetet és köszönik, hogy imád-
kozunk értük. Ne feledkezzünk meg Bancsov Károly testvérr�l és
Wentz testvérr�l sem, aki a hét végén újra kórházba került.


