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Örülj és örvendezz, Sionnak leánya, mert ímé elmegyek és
közötted lakozom! így szól az Úr (Zak 2:10)

Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban
vagyok, és ti énbennem, és én tibennetek. (Jn 14:20)

Oswald Chambers: Krisztus mindenek felett címû könyvébõl

Az elsõ oldalon ugyanennek az áhítatos könyvnek (My Utmost for His
Highest) gyermekek számára készített adaptációs könyvábõl: Jesus Wants
All of Me



GYüLEKEZETI HÍREK

Elszaladt a nyár. Az utolsó augusztusi vasárnaphoz érkeztünk. Milyen jó,
hogy az Úr nyáron is itt volt velünk. Minden vasárnap Vele találkozhattunk
az imaházban. Nem azért, mert mi idehoztuk, vagy mert megkértük, hogy
jöjjön el Õ is. Sõt. Õ hamarébb itt volt, mint ahogy mi “befutottunk” (néha
idõben, máskor kissé megkésve). Õ volt az, aki hívott és várt bennünket ezen
a helyen.

Nyáron is jól éreztük magunkat az Úr házában. Énekeink és szolgálataink
talán legtöbbször azért voltak ajkunkon, mert jelenlétének tudata átjárta
szívünket. Nem azért énekeltünk, hogy jókedvre derüljünk - vagy hogy Õt
jókedvre derítsük!

Részben a ma déleõtti igék miatt mondom ezeket. Dávid táncolt, vigadott
az Úr elõtt - vannak, akik gyakran idézik ezt a tényt. Azt elfelejtik, hogy
milyen következményei voltak ennek a vígasságnak. (13. és 15. rész vége.)
Lehet, hogy ilyen esetekre vonatkozik a közmondás: “elõre ivott a medve
bõrére”. Nem mi visszük, hozzuk, küldjük, utasítjuk az Urat! Ha mégis eltûri
a mi fékezhetetlen rendelkezni akarásunkat, az csak az Õ nagy türelmébõl
fakad. Aztán néha rácsap a kezünkre, megállít. Meglepõdünk, megdöb-
benünk, megsértõdünk. S ha egy darabig legalább csendben vagyunk, talán
megértjük azt is, hogy mire akar tanítani bennünket.

Három nyári vasárnap vendég igehirdetõ is szolgált közöttünk. Kerekes
Tibor és Torma János lelkipásztorok és múlt vasárnap ifj. Bákai István,
teológiai hallgató. Mindhárman az Úr eszközei voltak, igét hirdettek.
Istvánért imádkozni is fogunk az év során egyszer-máskor, hogy az Úr segítse
tanulmányai során.

Örülünk, hogy Ádámot is itt láthatjuk ma. Mikó István viszont néhány Cor-
nerstone-i fiatallal együtt Mexikóban van ezen a héten, s ott segítenek egy
missziós központ építkezésénél.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE: 10:00 imaáhitat - Kovács József

10:30 vasárnapi iskola - Pap Lajos
11:00 istentisztelet

kórus
Igehirdetés: Velünk az Isten! - 1Krónika 13

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: Hordozzuk az erõtlenek gyengeségeit - Rm 15:1-7

Közös énekeink: 26. Itt van Isten köztünk / 29. Hol Jézus Úr... /
41. Ó, míly hû barátunk Jézus
Délután vetített énekeket énekelünk

A héten gyermekeink újra megkezdték iskolai tanulmányaikat.
Mindegyiknek jó elõmenetelt kívánunk! Azoknak is, akik alig várták,
azoknak is, akik még szívesen meghosszabbították volna a nyarat.
Gyerekek, rátok fér a tanulás! Itt az imaházban is folytatjuk a vasárnapi
iskolai csoportok munkáját. Hogy is van megírva valahol? A bölcsesség
kezdete az Úrnak félelme. Nem a Bibliában? Keressétek meg!

Az elmúlt napokban ismét megsûrûsödtek a fellegek Florida fölött. A
Katerina hurrikán sokfelé pusztított. Jakab Bálintkáék tájékán is, de
megõrizte õket az Úr. A Palm Bay-i testvéreket pedig elkerülte a vihar.
Kish testvérékkel beszéltem pénteken, akik Bánkúti testvérnõ felõl is
jobb híreket mondtak. Eszter néni egy rehabilitációs osztályon erõsödik.

Ma tartja 100 éves jubileumát a Brassói Gyülekezet. Az ünnepélyre
többen elmentek Amerikából is - közöttük Kulcsár testvér is. Brassó után
a Hargitai táborban tartják majd a jövõ évi MABAVIT szervezésével
kapcsolatos újabb megbeszéléseket. Az augusztus 4-6 között,
Debrecenben megrendezésre kerülõ világtalálkozóra mindannyian
készülünk.

Persze addig még más találkozókra is sor kerül, pl. az IFJÚSÁGI
találkozóra, New York-ban, október 7-9 között. A New York-i testvérek
várnak bennünket.

NEM VARÁZSSZER!

“Miért veretett meg ma bennünket az ÚR a
Filiszteusokkal? Hozzuk el ide Sílóból az ÚR
szövetségládáját, jöjjön közénk, és szabadítson meg
bennünket ellenségeink kezébõl!” (1Sámuel 4:3)

Nekünk
se ládánk,
se szobrunk.
Emléktárgyaink sincsenek.
Sõt, Te is elmentél közûlünk
égi Mester.

S mi mégis,
ma is azt hisszük,
hogy ide és oda vihetünk,
erre meg arra kérhetünk,
kedvünk szerint,
varázsszerként használhatunk.

Mégsem vetettél el orcád elõl?!

Lesz hát még jövõnk!
S bár fáj, de jó, ahogy
rendet teszel,
s királyunk leszel újra,
nem eszköz.
Parancsoló ura
parányi életünknek.

Herjeczki Géza 1983


