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Jézus Krisztus az út az igazság és az élet!

Mit nézel
oly

nagyon,
Péter?

A chicagói
fúvósokat az

étkezõ
erkélyén!

Szövetségünk ugyan kicsi, de van egy 4 tagú elnöksége, nõi, férfi, ifjúsági és
lelkipásztor tagszövetsége, külmisszionáriusa és utazó misszionáriusa.



MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK

DE: 10:00 imaáhítat - Fûr Béla
10:30 vasárnapi iskola - Pap Enikõ
11:00 istentisztelet

Kerekes Sámuel bemutatása
trombitaszóló: Puskás Róbert, vers: Torma Jánosné

Igehirdetés: Az elcsüggedt próféta bátorítása -1Kir 19:9-21
igét hirdet: Torma János nyug. lp.

Az istentisztelet után közös ebédet tartunk!

Délután fél 3 körül istentisztelet
Igehirdetés: Boldogok a tiszta szívûek - Mt 5:7-8

Közös énekeink: 7. A szeretet hatalmát áldom / 177. Engem
szeret Jézusom / 193. Jézus akarja, hogy fényes / 224. Õ felemel!

Délután vetített énekeket éneklünk. A szívemet átadom én / Ó jöjj
szívembe áldott Jézus / Kis szívem, kis szoba / A szívem úgy vár / Tisztítsd
meg szíved! / Új szívet adj!

GYÜLEKEZETI HÍREK

Debrecenbe készülünk, Amerikából százan. Sokan útrakelnek más
országokból is. Szövetségünk az utazáshoz segítséget nyújtott az erdélyi,
délvidéki, kárpátaljai és felvidéki testvéreknek. A magyarországi
szervez�k pedig sponzorok keresésével lehet�vé tették, hogy az egyébként
is el�nyös ár feléért vegyenek részt ezek a testvérek a találkozón. 3500
forintért 2 napi szállás, étkezés, regisztrálás - csak az nem lesz ott, aki
nem akar.

Tibiék tegnap elutaztak, Sándorék hétf�n indulnak, a többir�l majd a
jöv� héten. Erd�közi Gyuriék is tegnap utaztak haza - félév után. Várjuk
vissza �ket, persze el�bb még Debrecenben találkozunk velük.

Jakab Bálint testvérék visszajöttek Floridából. Welcome Home!
Köszöntjük Dézsi Imre testvéréket, Brazíliából.

És köszöntjük szeretettel a pici Kerekes Sámuel szélesebb családját:
Torma testvéréket (nagyszül�k) és az unokatestvérei szüleit: Kis Péteréket
és Puskás Róbertéket (Magyaroszág).

Jöv� vasárnap úrvacsorát is tartunk.
Július 30-án és augusztus els� két vasárnapján csak délel�tt tartunk

istentiszteletet, 11 órai kezdettel. A szerdai bibliaóra is elmarad három
hétig.

NYÁRI UTAZÁSAINK SORÁN IS LEGYÜNK KÉSZEN
A BIZONYSÁGTÉTELRE

A gyülekezetben arról szóltam néhány hete, hogy a bizonyságtevésre
adódó alkalmakat fel kell használni, amikor arra lehet�ség nyílik. És arról is,
hogy sokszor csak egy rövid ideig van nyitva az emberek füle mondanivalónk
meghallgatására. Nem mindegy hát, hogy mit és mennyit beszélünk. Ha a
lényeget nem mondjuk el, nem sokat ér a sok tölt�szöveg.

Egy hétre rá a repül�téren találkoztam egy magyar fiatalasszonnyal, aki
egy kisgyermekkel utazott ugyanoda: Budapestre. Alkalmat készített az Úr a
bizonyságtételre, gondoltam. Biztosan úgy is volt. De a hosszú út miatti tartós
beszélgetés lehet�ségének reményében udvarisassági témáknál tovább még
nem jutottunk, amikor kiderült, hogy bár ugyanoda megyünk, percre
ugyanakkor megy tovább New Yorkból a repül�nk, ám két különböz�
terminálból indul a gépünk. Sebtében éppen csak köszönni volt id�m, s
miel�tt tovább kellett szaladniuk, mondtam, hátha összefutunk Budapesten,
ami természetesen nem jött össze.

Ha a legfontosabbat nem mondtuk el, a sok szép szó nem sokat használ
annak, akinek inkább Jézus Krisztusról kellett volna hallania. De nem hallott
és a lehet�ség nem biztos, hogy visszatér. Nyári utazásainkra is érvényes,
hogy a bizonyságtételre adódó lehet�ségre úgy kellene gondolnunk, mint amit
a misszióparancsot adó Úr készített el�. Próbáljunk meg élni a vissza nem
tér� lehet�ségekkel! Minél hamarabb a lényeget! A többi kés�bb is ráér, s ha
nem lesz rá id�, az se baj. HG


