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1. Fiam! ha beveszed az én beszédimet, és az én parancsolatimat
elrejted magadnál, 2. Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet,
hajtod a te elmédet az értelemre, 3. Igen, ha a bölcseségért kiáltasz, és az
értelemért a te szódat felemeled, 4. Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és
mint a kincseket kutatod azt: 5. Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az
Istennek ismeretére jutsz.

6. Mert az Úr ád bölcseséget, az õ szájából
tudomány és értelem származik.

7. Az igazaknak valóságos jót rejteget, paizst a tökéletesen járóknak,
8. Hogy megõrizze az igazságnak útait, és kegyeseinek útját megtartja.
9. Akkor megérted az igazságot, és törvényt és becsületességet, és
minden jó útat. 10. Mert bölcseség megy a te elmédbe, és a tudomány a
te lelkedben gyönyörûséges lesz. 11. Meggondolás õrködik feletted,
értelem õriz téged. (Péld 2)

5. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédbõl; a magad értelmére
pedig ne támaszkodjál. 6. Minden te útaidban megismered õt; akkor õ
igazgatja a te útaidat. 7. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint; féld az
Urat, és távozzál el a gonosztól. 8. Egészség lesz ez a te testednek, és
megújulás a te csontaidnak. (Péld 3)

Könyvajánlat
Dr. Almási Mihály: A nagy kaland - kétnyelv� kiadás. A másik oldalról

kezdve: The Great Adventure. Sok grafikával illusztrált, változatos, izgalmas
olvasmány. Ára $5.00 (vagy önkéntes ajándék), mellyel a jugoszláviai
árvákat segíti a szerzõ.

A BIBLIA MA sorozat néhány kötete: Bírák könyve ($5), Jób könyve (5),
Ézsaiás könyve (6) és Dániel könyve (5)

Múlt heti ajánlatunk:
C. S. Lewis: Narnia Krónikái könyvsorozatát magyarul is megjelentette a

Harmat Kiadó. A 7 kötetbõl álló sorozatból 6 már megjelent, hoztam belõle
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 idõben kiadták Magyarországon is a
Narnia film DVD változatát. Ebbõl 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)

It is widely accepted that potential in-
telligence is related to heredity, but en-
vironment is critical in determining the
extent of its expression. We can’t

change our genetic makeup, but there are many steps we can
take that will help us make the most of what we’ve been given.
Visit the library, read books, shuffle through museums, watch
documentaries, take a class, ask questions. The list is endless.

Learning isn’t limited to the classroom. If you’re serious
about making the most of your mental potential, you can make
a difference. Join a discussion group or begin one on a topic of
interest to you, become a puzzle enthusiast, learn a new skill,
learn a new word from the dictionary every day, misplace your
calculator. Don’t waste your potential; develop it and use it to
change your world.

A mind is a terrible thing to waste.

Develop my mind.

Wise men store up knowledge. -
Proverbs 10:14

Apák napján Herjeczki testvérnõ köszönti a nõtestvérek nevében az édesapákat



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Fûr Béla
10:30 gyülekezeti óra
11:00 istentisztelet

kórus / trombita
Igehirdetés: Séba, Salamon, Roboám - a bölcsesség

sem örökölhetõ - 2Krón 9:1-12, 30-31

Délután 6:00 istentisztelet
Igehirdetés: - Mt 5:5 Boldogok a szelídek

Közös énekeink: 151. A zord viharban szikla vár / 193. Jézus
akarja, hogy fényes / 118. Ó, Õ vezet

Délután vetített énekeket éneklünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK

Ma délel�tt egy rövid gyülekezeti órát is tartunk és a tisztelet
után ének órát. Készülünk a táborba és a MABAVIT-ra is.

A múlt vasárnap az apáknapi ebéd során köszöntöttük Erdõközi
Gyuriékat, akik hat hónapra jöttek szüleikhez és ez az idõ lassan le
is jár. Örülünk annak, hogy többször eljöttek közénk is. Meg is
szerettük õket. Nem volt nehéz.

Egyúttal megnéztük Tibor képeit a tábori munkákról, a már
majdnem kész ebédlõrõl. Hamarosan mindannyian látni fogjuk.

Köszönjük a testvérnõk apáknapi figyelmességét, köszöntést,
rózsát, ebédet. A gyerekek szolgálatai is szépek voltak.

Szerdán még találkozhatunk a 7 órai bibliaórán, de a közgy�lés
és táborozás miatt - mivel igen kevesen maradnak itthon, jövõ
vasárnap itt nem tartunk istentiszteletet.

A nyári utazások - világtalálkozó Debrecenben - szintén
változásokat hoznak majd az istentiszteleti rendben, amirõl késõbb
fogunk dönteni.

URAM, TESTVÉREIMÉRT ÁLDLAK
Wentz György testvér kikerült a kórházból. Jobban van.

Imádkozzunk érte és Korpás és Karner testvérnõkért is. Jakab
testvérék üdvözletüket küldik, hamarosan visszajönnek Floridából.

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.

GYüLEKEZETI ÓRA - program tervezet

Jegyzõkönyv felolvasása - Fûr Béla
Pénztári beszámoló - Bencze Ákos

99. Közgyûlés - Tábor - legyünk ott

Péntek délután a Missziós és Jótékonysági Bizottság ülésezik.

Gyülekezeti delegátusok: Herjeczki Gézáné és Fûr Béla
Gyülekezetünk a szükséges javításokra anyagi segítséget kért az

évközi gyûlésen. A kérést engedélyezte a VB és a közgyûlésnek

javasolni fogja a MJBiz.

A Kolozsvári Gyülekezet kérésének engedve úrvacsorakészletet

rendeltünk, ára $580 körül lesz (a posta árától függõen). A

Samaritánus alapunkból fedezzük, Enikõ viszi haza.

Füredi Kamilla misszionáriust meg akartuk hívni egy szolgálatra

a gyülekezetünkbe mielõtt visszamenne Afrikába. Nem nagyon fér

bele az idõbe. Támogatása.

A MABAVIT III-ra többen elutazunk, Detroitból 17-en. Itteni

összejöveteli rend.


