
 

 

 

Szabadságot adj nekem, És tiszta szívet, Vonj magadhoz, Jézusom, hogy Járjak 

veled! 

Vezess engem útadon: Magad légy az út, Melyen lelkem a halálból Életre jut! 



Vasárnapi iskola – 2010. június 13 
    ISTENHEZ MÉLTÓ ÉLETVITEL    -  1 Thessz 2:1-13 

 
1Hiszen magatok tudjátok, testvéreim, hogy nem 
hiába jártunk nálatok. 2Sőt amint tudjátok, miután 
előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filip-
piben, a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, 
hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten 
evangéliumát sok tusakodás közben. 
 
  3Mert a mi igehirdetésünk nem tévelygésből ered, 
nem is tisztátalan szándékból, nem is álnokságból.  
 
4Hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak 
arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdet-
jük azt, mint akik nem az embereknek akarnak 
tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek.   
 
5Hiszen, mint tudjátok, soha sem léptünk fel hízel-
gő beszéddel, sem leplezett kapzsisággal, Isten a 
tanúnk:  
 
6nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem 
másoktól. 7Mint Krisztus apostolai élhettünk volna 
tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel 
közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja 
gyermekeit. 8Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek 
voltunk odaadni nektek nemcsak az Isten evangéliumát, 
hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk 
titeket.  
 
9Hiszen emlékeztek, testvéreink, a mi fáradozásunkra és 
vesződségünkre: éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit 
meg ne terheljünk nálatok, és úgy hirdettük nektek az 
Isten evangéliumát. 10Ti vagytok a tanúim és az Isten: 
milyen szentek, igazak és feddhetetlenek voltunk 
közöttetek, akik hisztek.  
11Aminthogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az 
apa, mindenkit egyenként 12intettünk és buzdítottunk, és 
kérve kértünk titeket: éljetek az Istenhez méltó módon, 
aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket.  
 
13Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy 
amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, 
nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten 
beszédeként, aminthogy valóban az, és annak ereje 
munkálkodik is bennetek, akik hisztek. 
 
 

 
 
1 -2So, friends, it's obvious that our visit to you was no 
waste of time. We had just been given rough treatment 
in Philippi, as you know, but that didn't slow us down. 
We were sure of ourselves in God, and went right ahead 
and said our piece, presenting God's Message to you, 
defiant of the opposition.  

3 -5God tested us thoroughly to make sure we were 
qualified to be trusted with this Message. Be assured 
that when we speak to you we're not after crowd 
approval—only God approval. Since we've been put 
through that battery of tests, you're guaranteed that both 
we and the Message are free of error, mixed motives, or 
hidden agendas. We never used words to butter you up. 
No one knows that better than you. And God knows we 
never used words as a smoke screen to take advantage 
of you.  

   6 -8Even though we had some standing as Christ's 
apostles, we never threw our weight around or tried to 
come across as important, with you or anyone else. We 
weren't aloof with you. We took you just as you were. 
We were never patronizing, never condescending, but 
we cared for you the way a mother cares for her 
children. We loved you dearly. Not content to just pass 
on the Message, we wanted to give you our hearts. And 
we did.  

   9 -12You remember us in those days, friends, working 
our fingers to the bone, up half the night, moonlighting 
so you wouldn't have the burden of supporting us while 
we proclaimed God's Message to you. You saw with 
your own eyes how discreet and courteous we were 
among you, with keen sensitivity to you as fellow 
believers. And God knows we weren't freeloaders! You 
experienced it all firsthand. With each of you we were 
like a father with his child, holding your hand, 
whispering encouragement, showing you step-by-step 
how to live well before God, who called us into his own 
kingdom, into this delightful life.  

   13And now we look back on all this and thank God, an 
artesian well of thanks! When you got the Message of 
God we preached, you didn't pass it off as just one more 
human opinion, but you took it to heart as God's true 
word to you, which it is, God himself at work in you 
believers!  
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Következõ alkalmaink...
szerda - Bibliaóra (19:00)
csütörtök - Simeon kör (10:30)
jövõ vasárnap (június 13) - Apák napja

Vasárnapi iskola (10:00)
Istentisztelet (11:00)
Szeretet-vendégség

Bán G & J (10), Kolek Pál (14),Kõhegyi Margit (16),
Pap Mariann (16), Jánvári Gábor (18), Horváth Márta (20),
Alena Bank (23), Mácsai Sándor (26), Novák Györgyi (28)  
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VASÁRNAPI ISKOLA (10:00) 
Istenhez méltó életvitel - 1Thessz 2:1-13
Dr. Szenohradszki János

ISTENTISZTELET
- Jó dolog az Úr nevét dicsérni    
- Minden Õt dicsérje
- I Will Celebrate
- Teremts benne...

Köszöntés, hirdetések

- Szent az Isten, szent, szent (BGyÉ_23)

Ima
- Isten élõ Lelke, jöjj (BGyÉ_168)

IMA-KÖZÖSSÉG

Vizsgáljuk meg,
mennyire tudunk
Isten parancsolatainak engedelmeskedve élni!

- Minden szerinted (BGyÉ_333)

Klarinét - zongora duett - Eszter és Joni
Reading of Scripture
Kórus - Az Úr az én õrizõm (Root G.F.) 

Igeolvasás - Ef 6,18-22
Kórus - Igéje szól (Páth Géza)

Igehirdetés

KÖVETSÉGBEN - LÁNCOK KÖZÖTT

Gyülekezeti ének, adakozás
- Föl, testvérem (EHH_382)

Áldás

Szeretet-vendégség
Kóruspróba

2 0 1 0 .  j ú n i u s  1 32 0 1 0 .  j ú n i u s  1 3

A magyarországi esõzések többfelé áradást okoztak, jelentõs
anyagi kárt okozva sokaknak. Akik szeretnének az árvízkáro-
sultak megsegítésére adakozni, írják a csekkre, vagy a
borítékra megjegyzésként: “Árvíz - 2010”. Az adományokat a
Magyarországi Baptista Egyház segítségével juttatjuk majd el
a segítségre szorulókhoz.

Az Észak Amerikai Magyar Baptista Gyülekezetek
Szövetségének 103. közgyûlését a
Toronto melletti Ráma táborban
tartjuk (júl. 2-4).

Gyülekezetünket Balla
Zsigmond, Dr. Szenohradszki
János és Novák József testvérek
képviselik a szövetség
testületeiben és a közgyûlésen.

A tábor területén álló kápolna
felújítása is elkészült. A modern
épület átadására is ezen a
hétvégén kerül majd sor.

Szûcs Ági hazaérkezett. Kecskemétrõl küldött üdvözletet a
testvériségnek, amiben megköszöni azt is, hogy imádkoztunk
az útjáért.

ESTES PARK, CO

GYERE TÁBOROZNI!

Júniusi  ünnepeltek

2010. júl. 25 - aug. 1

“EGYÜTT, A CÉL FELÉ!” “A falon csupaszon heverõ kavicsok nem tudnak,
ha szél van, megmaradni. A szív sem szállhat szembe a

rémekkel, ha a balgának töprengése nyomja.”
- Sir 22,18



-  ffeelleerrõõssööddééssüükkéérrtt  kköönnyyöörrggüünnkk
Bákai Géza, Dr. Beharka Pál, Jánvári Gábor, Józsa Benjámin,
ifj. Kardos Tibor

- ggyyeerrmmeekkeeiinnkkéérrtt;;  aa  ffiiaattaallookkéérrtt
-  kkaattoonnááiinnkkéérrtt,,  ééss  oorrsszzáágguunnkk  vveezzeettõõiiéérrtt
-  aazz  uuttaazzóókkéérrtt

Oláh Helen, Dr. Szilágyi Béla

A következõ hetekben sok szó esik majd a
gyõztesekrõl és a vesztesekrõl. A labdarúgó-
világbajnokság selejtezõjében egyik, vagy
másik jelzõt kell viselnie minden csapatnak,
aszerint hogy a legutolsó mérkõzésen éppen
melyik rúgott több gólt.

János apostol is a gyõztesekrõl ír e levele
végén. "Ki az, aki legyõzi a világot?" -
kérdezi, és mielõtt megijednénk a gondolat-
tól, bölcsen elmagyarázza, hogy a hit
gyõzelme az Isten törvényének
engedelmeskedõ Krisztus-hívõk emberbaráti
szeretetében ölt testet. A világ legyõzése -
magunkban és magunknak -, nem mások
feletti diadalmaskodás, hanem Krisztus ural-

ma bennünk, a világé helyett.
Sokan kételkednek a hit gyõzelmében. Idejétmúlt világképnek tartják a

bibliait, és a hinni akarásuk bálványaik hódolatára hajtja õket. Mások
döntésében az a szándék jut kifejezésre, hogy Istentõl (és törvényétõl)
függetlenül bizonyítsák az erkölcsösségüket, mert - ezt gyakran ki is
mondják - miféle moralitás az, amelyik a parancsnak engedelmeskedik?
Lehet parancsra is szeretni? János apostol válaszol ezekre. Õ azoknak a
gyõzelméért "drukkol", akik Istent az Úr Jézus Krisztusban ismerik és
szeretik, mégpedig úgy, hogy a szavának engedelmeskednek. És mi köze
mindennek az emberbaráti szeretethez?

"Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha...". Ki nem akar
gyõzni a szeretet kérdésében? Ahogy a focipályán rúgnak gólt és öngólt,
a szeretetet is az irányultsága minõsíti. Jó irányú, ha Isten szeretete és az
õ törvénye tükrözõdik rajta. Öngólt rúg viszont minden "szeretõ", aki
magáért szeret, és aki Istennek engedetlen.

Mivel a döntéseinknek és a szándékainknak mi vagyunk a gazdái, a
szeretetünk minõsítése is a mi felelõsségünk. Az már csak természetes,
hogy jót gondolnak a jótevõrõl, nem? Attól "jó", hogy azt gondolják róla,
vagy azért, mert jót tett? Az idõs apostol szerint, tetteinket nem a hatá-
suk, hanem elsõsorban az elõzményeik minõsítik. Az indítékokban, az
ember belsõ világában található meg a válasz arra a kérdésre, hogy Istent
szeretve cselekedtünk valamit, vagy nem.

Szereted az Isten gyermekeit? Erre a kérdésre nem válaszolhat más
helyettünk, hiszen, mint láttuk, az Úrral való kapcsolatunkról van szó.
Lelke által a héten is erre ösztönzött bennünket. Volt rá alkalmunk, adott
hozzá vezetést és erõt - engedelmeskedtünk? Úgy szerettük az Urat, hogy
az megnyilvánult embertársi kapcsolatainkban is?

Vizsgáljuk meg, mennyire tudunk Isten parancsolatainak
engedelmeskedve élni!

IMÁDKOZZUNK...

"Abból tudjuk meg,

hogy szeretjük

Isten gyermekeit,

ha szeretjük Istent,

és megtartjuk

az õ parancsolatait.

Mert

az az Isten iránti szeretet,

hogy a parancsolatait

megtartjuk;

az õ parancsolatai pedig

nem nehezek"

(1Ján 5,2-3).

WWASS ASS ALBERALBERTT - - AZ ÉLETMÓDRÓL

„Elég, ha ebéd után tíz percre ledõlsz pihenni. Elég, ha munkahelyedre
lassan és kényelmesen haladsz és néha megállasz, hogy egy fát, egy virá-
got, vagy egy madarat megnézz. Elég, ha fél órával üldögélsz tovább a
padon, mint amennyit elõre szántál magadnak. Mert szépen süt a nap
és a szellõnek kellemes, meleg virágszaga van. Elég, ha minden hetedik
napon nem dolgozol semmit, csak örvendesz annak, hogy élsz és hogy szép a világ, amiben
élsz.”


