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Mivel még mindig nem kaptuk meg az EH-öt, itt is közlöm a részletes tábori
programot. Vegyünk részt a közgyûlésen és a közösségi alkalmakon. Nem az köt
össze bennünket testvéreinkkel, hogy egy helyen (táborban) vagyunk, hanem
hogy közös feladataink és céljaink vannak, s együtt figyelünk Isten üzenetére.

Tanítsátok meg azokra a ti fiaitokat, szólván azokról,
mikor házadban ülsz, mikor úton jársz, mikor fekszel

és mikor felkelsz. 5Móz 11:19

Any man can be a father. It takes someone special to be a dad.

HAPPY FATHER’S DAY!



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Mikó Tibor
10:30 vasárnapi iskola - Pap Enikõ
11:00 istentisztelet

Köszöntjük az édesapákat; kórus
Igehirdetés: Ragaszkodj az Úr szavához! 5 Móz 11:1.8-9.13-21

Közös ebéd, melyre mindenkit szeretettel hívunk.

Az ebéd után kóruspróbát tartunk.

D.U. 3 körül ISTENTISZTELET
Szentföldi út - fényképes beszámoló - Mikó István
Igehirdetés: Eszközök az Úr kezében, apa és lánya - Eszter 4

Közös énekeink: 4. Nagy Isten, mi dicsérünk / 58. Él még
atyáink õs hite / 65. A megnyitott szent Biblia / 289. Fénykedjél
ottan, ahol vagy!

Délután vetített énekeket énekelünk.

Quiet Heroes

Quiet heroes do the landscape of our society. They don’t make the
headlines, but they do sew the hemlines and check the outlines and
stand on the sidelines. You won’t find their names on the Nobel Prize
short list, but you will find their names on the homeroom, carpool, and
Bible teacher lists.

They are parents, both by blood and deed, name and calendar.
Heroes. News programs don’t call them. But that’s okay. Because their
kids do … They call them Mom. They call them Dad. And these moms
and dads, more valuable than all the executives and lawmakers west of
the Mississippi, quietly hold the world together.

Be numbered among them. Read books to your kids. Play ball while
you can and they want you to. Make it your aim to watch every game
they play, read every story they write, hear every recital in which they
perform.

Children spell love with four letters: T-I-M-E. Not just quality time,
but hang time, downtime, anytime, all the time. Your children are not
your hobby; they are your calling.

Your spouse is not your trophy but your treasure.

Don’t pay the price David paid. Look ahead to his final hours. To see
the ultimate cost of a neglected family, look at the way our hero dies.

David is hours from the grave. A chill has set in that blankets can’t
remove. Servants decide he needs a person to warm him, someone to
hold him tight as he takes his final breaths. Do they turn to one of his
wives? No. Do they call on one of his children? No. They seek “for a
lovely young woman throughout all the territory of Israel … and she
cared for the king, and served him; but the king did not know her” (1
Kings 1:3–4).

I suspect that David would have traded all his conquered crowns for
the tender arms of a wife. But it was too late. He died in the care of a
stranger, because he made strangers out of his family.

But it’s not too late for you.

Make your wife the object of your highest devotion. Make your hus-
band the recipient of your deepest passion. Love the one who wears
your ring.

And cherish the children who share your name.
Succeed at home first.

From Max Lucado: Facing Your Giants

GYÜLEKEZETI HÍREK

Szeretettel köszöntjük az édesapákat!

Örülünk annak, hogy gyermekeink is itt vannak ma, köztük mind a 4
nagyfiunk. István nemrégen jött vissza négyhetes Szentföldi útjáról.
Délután vetített képes beszámolót hallunk majd tõle, talán elsõsorban
Jordániáról, ahol még senki nem járt közûlünk. Remélem Ádám pedig
zongorázik nekünk valami szépet.

Tegnap este az ifjúságinkat biciklizéssel töltöttük - egy néhányan. A
rövidke áhítaton bibliai apákról beszélgettünk - példamutatókról és
kevésbé azokról. S azt kérdeztük magunktól, mit tehetünk mi, gyermekek
annak érdekében, hogy édesapánk el tudja mondani, amit Józsué olyan
szépen megfogalmazott: … én azonban és az én házam az Úrnak
szolgálunk. (Józs 24:15)

Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig
egymásnak tagjai vagyunk. (Rm 12:5)

Imádkozzunk betegeinkért!
Krizmanic Steve-ért és Steve Bardwell-ért. Gyurik Gyõzõért és Szirtes

Andrásért. Zeke tv-nõ köszönti a gyülekezetet. 4 hetes kórházi kezelés
után már otthon van.

Jövõ vas gyülekezeti órát tartunk.
Július 1-én a gyülekezet nagyrésze Rámában lesz, a 100. Közgyûlésen.

Itt lehet, hogy nem tartunk összejövetelt. Ezt a jövõ héten véglegesítjük.


