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2008.  július  20

Következõ alkalmaink...

• Dicsõítõ énekek (11:00)

-  Jézusért élek egészen (BGyÉ_317)

-  Hirdessétek hangos szóval (BGyÉ_33)

• Köszöntés, hirdetések

•  - Szent az Isten

Ima

Gyülekezeti ének (BGyÉ_143)
- A szeretet hatalmát áldom

Imaközösség

Adjunk hálát és 
könyörögjünk az Észak-Amerikai 
Magyar Baptista Szövetségben
folyó lelki munkáért!

Gyülekezeti ének (BGyÉ_446)
- Áldásod gazdag folyóit

Igeolvasás - 1Thessz 2:17-3:8

Igehirdetés - Sallay Károly tv.

ERÕSEK AZ ÚRBAN

Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_271)

- Ó, lenne bár oltár szívem

Áldás

jövõ vasárnap (júl. 27) 

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

Centenáriumi
ünnepség
Chicago
júl. 18-20

Kedden ismét megmûtötték Páth
Terikét. Imádkozzunk mielõbbi felépüléséért.

Ezen a héten hazautazik Erdõ Jolánka
nõtestvér. Szeretetteljes köszöntésünket küldjük
vele a brassói gyülekezetnek.

Többen is a chicago melletti Wheatonba utaz-
tunk a héten, szövetségünk 101. közgyûlésére, és
a centenáriumi ünnepségekre. Imádkozzunk az
utazókért és a találkozó áldásaiért! Az ünnepsé-
grõl videó-felvétel készül, amit az õsszel lev-
etítünk a gyülelekezetben.

A nyáron elmaradnak a szerda esti bibliaórák,
a vasárnapi szeretet-vendégség, és a délutáni
kóruspróba. A vasárnapi iskolai foglalkozásokat
(a gyerekeknek is) rendszeresen megtartjuk.
Augusztus elsõ vasárnapján ismét BBQ-t
készítünk. 

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...

Száz évvel ezelõtt alakult meg
az amerikai magyar baptista
gyülekezetek szövetsége. A
Chicago melletti Wheaton
College ad helyet ezen a
hétvégén a centenáriumi
ünnepségeknek. Ezt az
egyetemet Billy Graham testvér
alapította. A szövetség
amerikai gyülekezeteibõl,

Kanadából, Ausztráliából és Európából érkezõ
vendégeket magyar énekszó és fúvószene fogadja majd a
Graham Center-nél. Igyekeztünk olyan programot
készíteni, hogy úgy a fiatalok, mint az idõsek jól érezzék
magukat; együtt tanuljunk elõdeink szép példájából és
erõt merítsünk a magyar misszió folytatásához.

Az Ézsajás prófétától vett idézet a diaszpórában élõ
zsidóságról szól, akik a nemzetek közti szétszórattatás-
ban, vagyis legnagyobb nemzeti tragédiájukban lettek
ismertté, mint az Úr által megáldott nép. Sok hasonlóság
van a zsidóság és a magyar nép történelmében.
Szövetségünk gyülekezetei is úgy jöttek létre, hogy a
hazától távolra szakadt testvérek egymásra találtak az
idegenben.  Az otthon gyakran hátrányosan megkülön-
böztetett baptista hívõk itt a legnagyobb protestáns
felekezet része lettek, megõrízve azokat a sajátosságokat,
melyek a hit megéléséhez és az amerikai-magyar élet
folytatásához szükségesek voltak.

Nem büszkeséggel, de hálával emlékezünk azokra, akik
hûségesek maradtak magyar gyülekezetükhöz, és úgy a
misszióban, mint a polgári életben bizonyították, hogy
Isten segítségével otthon vagyunk bárhol is éljünk az Õ
világában, és így, a hasznosságra törekvésüket megáld-
hatta az Úr. Nem sopánkodtak, nem álmodoztak, nem
ítélkeztek és nem irigykedtek, hanem szorgalmasan dol-
goztak. Közel húsz éves lelkipásztori szolgálatom során
szinte minden részét megismerhettem már Amerikának,
ahol magyarok élnek. Mindenütt azt tapasztaltam, hogy
a hívõket megáldotta az Úr. Az úton, ami a magyarok
nehéz útja volt a múlt században, Krisztust követõ
elõdeink gyönyörû pályát futottak be. A példájuk minket
is hûségre nevel. 

Adjunk  hálát  és  könyörögjünk  az  Észak-AAmerikai
Magyar  Baptista  Szövetségben  folyó  munkáért!

•  testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Bak Mária, Balla Zsigmond (M.o.), Banás Lajos, 
Borzási Pál lp. (Erdély), Cser László, Kovács 
György (M.o.), Kürti András, Marosi Béla  
(Cleveland), Páth Terike, Dr. Viczián János lp. 
(Canada)

•  országunk vezetõiért és katonáinkért
•  az utazókért

Balla család; Kövesdi Márk és Áron; Mezey család;
Novák István, Györgyi, Eszter és József;
Sándor Katalin és Zsuzsa; Szenohradszki család; 

ÁGOSTON: VALLOMÁSOK
X. fejezet

Túrmezei Erzsébet: 

Ha nem teszek

semmit sem

Most nem sietek,

most nem rohanok,

most nem tervezek,

most nem akarok,

most nem teszek semmit sem,

csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Most megnyugoszom,

most elpihenek

békén, szabadon,

mint gyenge gyerek,

és nem teszek semmit sem,

csak engedem, hogy szeressen az Isten.

S míg ölel a fény

és ölel a csend,

és árad belém,

és újjáteremt,

míg nem teszek semmit sem,

csak engedem, hogy szeressen az Isten,

új gyümölcs terem,

másoknak terem,

érik csendesen

erõ, gyõzelem...

ha nem teszek semmit sem,

csak engedem, hogy szeressen az Isten.

”Híresek lesznek
utódaik a nemzetek
közt, és ivadékaik a
népek között. Bárki
látja õket, fölismeri,

hogy ezt a népet
megáldotta az Úr”

(Ézs 61,9)Mulandó a világ, nincs benne pihenésünk.

"Erõs Istenünk, téríts meg minket, mutasd meg

orcádat és megszabadulunk" (Zsolt 79,4).

Akármerre kívánkozik az emberi lélek, minden-
hol fájdalom szegezi, hacsak benned nem marad;
a világ szép dolgait is hiába keresi, ha rajtad kívül
keresi, hisz nem is volnának, ha tõled nem ered-
hetnének.

Keletkeznek és elmúlnak. Keletkezésükkel
kezdõdik szépségük; növekednek, szépségük ki-
fejlõdik; de alig érték el ennek teljességét, máris
hervadnak s elpusztulnak. Nem valamennyi éri
meg a hervadást, de valamennyi elpusztul. Mikor
tehát napvilágra jönnek s kifejlõdni igyekeznek,
minél nagyobb bennük az igyekezet, hogy
legyenek, annál inkább siettetik végzetüket, hogy
ne legyenek. Ez az õ sorsuk. Ezt mérted ki nekik,
mikor beillesztetted õket a világ rendjébe, a-
melynek alkotó részei soha egyszerre nincsenek
együtt, hanem egymás nyomában tûnve, születve
alkotják a nagy egészet temérdek sokadmagukkal.

Így folyik például a mi beszédünk is a kimon-
dott szavak egymásutánjával. Mert nem fejezõd-
hetnék be a beszéd, ha minden egyes szó kimon-
datván el nem tûnnék, hogy más jöhessen
helyébe.

Dicsérjen a világ szépségeiben is téged, Uram,
mindenek Teremtõje, az én lelkem, de jaj, beléjük
ne fogódzzék a test érzékein keresztül hozzájuk
kötõdõ szeretettel. Mert mennek, ahonnan elindul-
tak: az elmúlásba s beteges vágyakkal fertõzik a
lelket, amely nem akar elmúlni, hanem éppen
abban akar megpihenni, amit szeret. Igen, de
azokban nincs hol megpihenni, mert nem állanak
meg, hanem tovább osonnak, s lehet-e nehézkes
érzékeinkkel nyomukban maradni, vagy esetleg
akkor lefogni és tartóztatni õket, mikor jelen van-
nak? Nehézkes a testi érzék éppen, mert testi; ez a
természete. Arra jó, amire a Teremtõ alkotta; de
arra nem jó, hogy csak egy dolgot is feltartóztas-
son azon az úton, amelyen a kezdetbõl a vég felé
rohanva iramlik. Mert ezt az utat Teremtõ Igéd
szabta eléjük: innen - eddig!


