Az Efézusi levél legszebb igéi: 1:5. Eleve elhatározván, hogy minket a
maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Õ akaratjának jó kedve szerint,
1:18. És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Õ
elhívásának a reménysége, mi az Õ öröksége dicsõségének a gazdagsága a szentek között,
2: 5. Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a
Krisztussal, (kegyelembõl tartattatok meg!)
2: 8. Mert kegyelembõl tartattatok meg, hit által; és ez nem tõletek van: Isten
ajándéka ez; 9. Nem cselekedetekbõl, hogy senki ne kérkedjék.
13. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká
lettetek a Krisztus vére által.
14. Mert Õ a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta
a közbevetett választófalat,
20. Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkõ
maga Jézus Krisztus,
3: 6. Hogy tudniillik a pogányok örökös társak és egyugyanazon test tagjai és
részesei az õ ígéretének a Krisztus Jézusban az evangyéliom által.
8. Nékem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy
a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát;
14. Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja elõtt, 15. A
kirõl neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön, 16. Hogy adja meg néktek az Õ
dicsõsége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerõsödjetek az Õ Lelke által a belsõ
emberben; 17. Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; 18. A szeretetben
meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a
szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, 19. És
megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen
beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. 20. Annak pedig, a ki véghetetlen
bõséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy
elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erõ szerint, 21. Annak légyen dicsõség az
egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségrõl nemzetségre örökkön örökké. Ámen!
4:1. Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik
elhívatásotokhoz, melylyel elhívattatok.
5. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;
11. És Õ adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket
evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: 12. A szentek
tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:
14. Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a
tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való
csalárdság által;
23. Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, 24. És felöltözzétek amaz új
embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.
26. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon;
29. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak a mely
hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.
5: 6. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jõ az Isten haragja
a hitetlenség fiaira.
8. Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint
világosságnak fiai úgy járjatok.
14. Annakokáért mondja: Serkenj föl, a ki aluszol és támadj fel a halálból, és
felragyogott tenéked a Krisztus.
16. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.
21. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében.
6: 12. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a
fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a
gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
17. Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde.

A kiegészült kórus múlt vasárnap délután a tábori énekeket énekelte.

Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek;
ne esztelenül, hanem bölcsen,
kihasználva az alkalmas idõt,
mert az idõk gonoszak.
Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok,
hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.
(Efézus 5,15-16)
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MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

DU:

10:00 imaáhítat - Pap Lajos
10:30 vasárnapi iskola - Kovács József
11:00 istentisztelet
Igehirdetés: Vigyázzatok, hogyan éltek! Ef 5:15-20
6:00 ISTENTISZTELET

Igehirdetés: A bûn következményekkel jár - 1 Móz 4:1-7

Közös énekeink: 180. Nincs helyed Jézus számára? / 112.
Fogadd éltem Jézusom / 242. Ha az Úrral járunk /
39. Áldott legyen a frígy
Délután vetített énekeket énekelünk

GYÜLEKEZETI HÍREK
Többen is hiányoznak ma közülünk. Béláék, Fûr testvérékkel együtt
Northra utaztak néhány napra, Enikõéket is meglátogatják. Gyusziék
szabadságra mentek, Csicsák testvérnõ Floridából ma este érkezik vissza.
Barnáék is a héten jönnek haza – Erdélyben és Magyarországon töltött 3
hét után. Imádkozzunk az utazókért!
Vannak, akik nem csak rövid idõre utaznak el, hanem messze laknak
tõlünk, de szívükben közel vannak mégis gyülekezetünkhöz, sõt annak
távolban élõ tagjai is. Õk rendszeresen küldik köszöntésüket, amit átadni
nem mindig szoktam. Karner Mary testvérnõ South Carolinából, Stejankó
Feri és Márta Florádából köszöntik a gyülekezetet. Szeretettel gondolunk
rájuk és Enikõ Stonékra (észak Michigan) és a Mikó és a Herjeczki fiúkra.
Az idõs kori gyengeségek miatt is távollévõ Wentz György és Korpás
Magdolna testvérekre. Peres János testvér visszautazott Braziliába,
felesége Rhizoni azonban itt maradt Michiganban.
Imádkozzunk betegeinkért: Renner Jolán testvérnõ otthon van már, de
még kezelés alatt áll. Kish Ernõ testvér hazakerült a kórházból és jobban
van.
Kirlyák János testvért a hét elején, Clevelandban, 95-dik életévében
hazahívta az Úr. Temetésére szombaton került sor. Kirlyák testvér id. Fûr
Béla testvér sógora volt. Az Úr vigasztalását kívánjuk a rokonságnak.
Augusztus harmadik vasárnapját Torontóban töltöm a gyülekezet
meghívására. Ha valakinek rajtunk kívül is át tudna jönni, a torontói
testvérek szeretettel hívják.

A héten három új, bennünket is érintõ internetes web-site, blog is útjára
indult – Novák József és Lukács János lelkipásztorok indították. A címüket
ide írom (és majd az Evangéliumi Hírnök-ben linket, kapcsolót teszek
hozzájuk).
http://valoban.blogspot.com/ és http://f4s.blogspot.com/
http://evezzamelyre.blogspot.com/
Akit érdekel és meg van a jártassága hozzá, olvassa, rendszeresen ezeket
az írásokat!
Baby Showerünk a múlt vasárnap jól sikerült. Köszönjük Krisztinának
és Ildikónak, hogy szépen
megszervezték, levezették
nagy (gyülekezeti)
családunknak ezt a speciális
alkalmát. A közös ebéd végén
elõször Dávidék
menyegzõjérõl néztünk
fényképeket, majd a Kovács
család képeit néztük meg,
Enikõ gyüjtésében. A képek
segítségével áttekintettük az
elmúlt másfél évet - a
Detroitba érkezésüktõk a múlt
vasárnapig. Majd azután
következett a színes program, amit Krisztina vezetett.
Örömmel várjuk a legkisebb jövevény érkezését.

Keresem az embert
Keresem az embert, de nincs – nem találom.
Megszólítanám, de a szót nem lelem.
Szeretni szeretném, s csak bûneit látom.
Mellette maradnék, s futok szüntelen.
Keresi arcomat, de mindig elrejtem.
Beszél velem, de én rá se hallgatok.
Egyedül gyötrõdik gondban, félelemben.
Testvért keres bennem, s testvér – nem vagyok.
Krisztusom! Töröld el megkötözõ vétkem!
Segíts levetkõzni önzõ lényemet!
Krisztusom, egyedül TE gyõzöd le énem.
Vezess a testvérhez, hogy testvér legyek!

németbõl: Túrmezei E.

