ARANYOS ÍGÉK. Válasszuk ki közûlük az
aranymondásnak valókat!
Abdiás 1,15 A mint cselekedtél, úgy cselekesznek veled; a mit te fizettél,
visszaszáll fejedre.
Jónás 4,2 ... tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy türelmû
és nagy irgalmasságú és a gonosz miatt is bánkódó.
Mikeás 5,2 De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között:
belõled származik nékem, aki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitõl
fogva, öröktõl fogva van.
6,8 Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr te tõled!
Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy
alázatosan járj a te Isteneddel.
Náhum 1,7 Jó az Úr, erõsség a szorongatás idején, és õ ismeri a benne bízókat.
Habakuk 2,1 Õrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy
lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában.
2,2 Írd fel e látomást, és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen.
2,4 ... az igaz pedig az õ hite által él.
2,6 Jaj annak, aki rakásra gyûjti, ami nem övé! De meddig? És aki adóssággal
terheli magát!
Márk 1,38 És õ monda nékik: Menjünk a közel való városokba, hogy ott is
prédikáljak, mert azért jöttem.
2,17 Nem az egészségeseknek van szükségök orvosra, hanem a betegeknek,
nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bûnösöket hívjak megtérésre.
4,25...akinek van, annak adatik; és akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van.
Márk. 8,34 Ha valaki én utánam akar jõni, tagadja meg magát, és vegye fel az õ
keresztjét, és kövessen engem. 35 Mert valaki meg akarja tartani az õ életét,
elveszti azt; valaki pedig elveszti az õ életét én érettem és az evangyéliomért, az
megtalálja azt. 36 Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri,
lelkében pedig kárt vall? 37 Avagy mit adhat az ember váltságul az õ lelkéért? 38
Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bûnös nemzetség
között, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljõ az õ Atyja dicsõségében
a szent angyalokkal.
Márk. 9,23 Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívõnek. 24 ... Hiszek Uram!
Légy segítségül az én hitetlenségemnek.
Márk. 13,31 Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak.
Márk. 14,38 Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne jussatok; a lélek
ugyan kész, de a test erõtelen.
Márk. 16,8 És nagyhamar kijövén, elfutának a sírbolttól, mert félelem és
álmélkodás fogta vala el õket; és senkinek semmit sem szólának, mert félnek vala.
Márk. 16,15 És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az
evangyéliomot minden teremtésnek. 16 Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül;
aki pedig nem hisz, elkárhozik.

Ezen a héten olvassuk el Sofoniás, Aggeus és Malakiás könyvét

A Gut-i gyülekezetben, Kárpátalján jártunk Pünkösd vasárnap délelõtt.
Az imaház teljesen tele volt. A gyermekek aránya átlagon felül magas ebben a
gyülekezetben. Itt Szikszai Kálmán tv. a lelkipásztor.

“Mert mit használ az embernek, ha az egész világot
megnyeri, lelkében pedig kárt vall?
Avagy mit adhat az ember
váltságul az õ lelkéért? Márk 8:36-37
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MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

Varga Attila bemutatja az épületet,
a háttérben Cidor Lajos helyi lp.

DE:

10:00 imaáhítat - Herjeczki Géza
10:30 vasárnapi iskola - Bencze Ákos
11:00 istentisztelet
kórus
Igehirdetés: A bálványok felismerése és elvetése 5 Móz 7:1-9
D.U. 6:00 ISTENTISZTELET

igehirdetés: Hámán féktelen haragja - Eszter 3:1-15
Közös énekeink: 68. Jöjj hatalmas Mester! / 12. A tied vagyok /
116. Jól harcolj minden erõddel
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Garázs szél. Fújt a szél, esett az esõ – pénteken koradélután- de nem
dõlt össze a tervünk. A vihar elõtt behordtuk a parkolóból a kirakott
dolgokat. Egy kicsit megáztunk, de annyi baj legyen. Egy lelkes kisebb
csapat végezte a pénteki munkát. Szombaton meg szinte mindannyian ott
voltunk. Alkalmas, szép idõben öt és félszáz dollárt gyüjtöttünk össze a
sok apróságból, amit a testvérek hoztak erre a célra. Maradt még azonban
bõven eladnivaló. Félre tettük, szeptemberre.
Köszönöm a testvérek részvételét ebben a munkában is, aminek az
eredménye majd máshol kamatozik – talán éppen Kárpátalján, vagy az
õszi ifjúsági találkozón, amit ezúttal mi fogunk szervezni.
A férfitestvérek egyúttal néhány aktuális, több kezet igénylõ munkát is
elvégeztek az imaházunkban.
Imádkozzunk Gyurik Gyõzõért, akit pénteken mûtöttek. Magasból,
létráról esett le a testvér, akit mi is ismerünk, hiszen járt itt a gyülekezetünkben vagy 10 évvel ezelõtt.
Dr. Szirtes András, fiatal lelkipásztor, Gödöllõn, a Baptista Teológia
tanára is súlyos beteg, imádkozzunk érte is.
NAPTÁR
Szombaton este ifjúsági.
Vasárnap apák napja. Délben közös ebéd, majd koradélutáni tisztelet.
100. közgyûlés – Rámai tábor, június 29- július 1. Majd gyerektábor
Magyarországi utunk második vasárnapját Kárpátalján, Ukrajnában
töltöttük. A bulletinunk képei is ezen az úton készültek. Az elsõ kép a
Gut-i gyülekezetben készült, ahol két csoportban szolgáltak az igehirdetés elõtt a gyerekek. Nem csak énekeltek, hanem az énekek között mindenki mondott egy-egy verset. Az imaházhoz közel van egy másik ház is,

amiben a gyerekek számára
rendeznek
táborozásokat.
Ebédre Szikszai
Kálmán lelkipásztor testvérékhez
voltunk hivatalosak, mind a hatan
– Varga Attila, Szilágyi Éva és Kornél, Fodor László és mi ketten.
Délután a környék több imaházát is megnéztük, közöttük természetesen a
legutóbb vásárolt épületet, Beregszászon. A város közepén, egyenlõre még
romos állapotban lévõ jövõbeli imaházról készült két képen kívül többet is
mutatok majd az esti istentiszteleten.
Az utolsó kép Zápszonyban készült. Itt is teljesen megtelt az imaház és
itt is sok gyermek vett részt a tiszteleten, szolgáltak is énekkel, versekkel. Itt
Nagy István a
lelkipásztor.
Az imaházat,
ha jól értettem, a Zeke
házaspár
missziós
adományából
vették. Itt is
van nagy,
gyermektáborozásra
alkalmas telek,
amit szorgalmas munkával
alakítgatnak a
testvérek.

