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 1Pál, Szilvánusz és Timóteus, az Atya Istenben 
és az Úr Jézus Krisztusban hívő 
thesszalonikaiak gyülekezetének: kegyelem 
néktek és békesség. 
 
 2Hálát adunk az Istennek mindenkor 
mindnyájatokért, amikor megemlékezünk 
rólatok imádságainkban; mert 
szüntelenül 3emlegetjük a mi Istenünk és 
Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, 
szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk 
Jézus Krisztus felől táplált reménységetek 
állhatatosságát; 4mivel tudjuk, Istentől szeretett 
testvéreink, hogy választottak vagytok. 5Mert a 
mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el 
hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes 
bizonyossággal is. 
 
Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a ti 
érdeketekben,  
 
6ti pedig a mi követőinkké lettetek, és az Úréi, 
amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek 
örömével fogadtátok be az igét.   
 
7Példává is lettetek minden hívő számára 
Macedóniában és Akhájában, 8mert tőletek 
terjedt tovább az Úr beszéde, de nemcsak 
Macedóniába és Akhájába, hanem mindenhová 
eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. 
Szükségtelen is erről bármit mondanunk, 9mert 
ők maguk beszélik rólunk, milyen 
fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy 
miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, 
hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, 10és 
várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát, akit 
feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít 
minket az eljövendő haragtól. 
 
 
 
 

 

1I, Paul, together here with Silas and Timothy, 
send greetings to the church at Thessalonica, 
Christians assembled by God the Father and by 
the Master, Jesus Christ. God's amazing grace 
be with you! God's robust peace!  

 2 -5Every time we think of you, we thank God 
for you. Day and night you're in our prayers as 
we call to mind your work of faith, your labor 
of love, and your patience of hope in following 
our Master, Jesus Christ, before God our 
Father. It is clear to us, friends, that God not 
only loves you very much but also has put his 
hand on you for something special. When the 
Message we preached came to you, it wasn't 
just words. Something happened in you. The 
Holy Spirit put steel in your convictions.  

   5 -6You paid careful attention to the way we 
lived among you, and determined to live that 
way yourselves. In imitating us, you imitated 
the Master. Although great trouble 
accompanied the Word, you were able to take 
great joy from the Holy Spirit!—taking the 
trouble with the joy, the joy with the trouble.  

   7 -10Do you know that all over the provinces of 
both Macedonia and Achaia believers look up 
to you? The word has gotten around. Your lives 
are echoing the Master's Word, not only in the 
provinces but all over the place. The news of 
your faith in God is out. We don't even have to 
say anything anymore—you're the message! 
People come up and tell us how you received us 
with open arms, how you deserted the dead 
idols of your old life so you could embrace and 
serve God, the true God. They marvel at how 
expectantly you await the arrival of his Son, 
whom he raised from the dead—Jesus, who 
rescued us from certain doom.  

 



 

Az Úr nem hagyja el soha Őbenne bízó népét. Ming gyönge lelkek gyámola 

Árasztja békességét. Szent karja őriz szüntelen, Átvisz tűzvészen, tengeren: Üdv, 

áldás Istenünknek! 

 

Nem hagyom el hű Megváltómat, Sem bánatban, sem örömben; Mindaddig, míg 

csak ajkam szólhat, Ő lesz az én dicsénekem. Ha napjaimra jön sötétség, Hűsége 

áll minden fölött. A szeretet, hit és reménység Vezérel, míg meglátom őt. 
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Következõ alkalmaink...
csütörtök - Simeon kör (10:30)
jövõ vasárnap (június 13) 

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

Apák napja - június 20

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) 
Isten színe elõtt munkálkodók - 1Thessz 1

Dr. Szenohradszki János

ISTENTISZTELET
- A napkeltétõl...
- Teremts bennem tiszta szívet
- Szent és irgalmas az Úr
- Istenem, nem értem...

Köszöntés, hirdetések

- Szent az Isten, szent, szent (BGyÉ_23)

Ima
- Feltámadt Hõs (BGyÉ_120)

IMA-KÖZÖSSÉG

Imádkozzunk,
hogy a próbák között
erõsödjön az Úrba vetett bizodalmunk!

- Mennyben hangzik (BGyÉ_555)

A Magyarországra települõ Szûcs Ágitól búcsúzunk

Klarinét - zongora duett - Eszter és Joni
Szavalat - Szin Anna
Kórus - Mily boldogság, hogy...
Igeolvasás - Júdás 1-3, 20-25
Kórus - Hol Jézus Úr (Kõrösi Béla / Beharka Pál)

Igehirdetés

“KÜZDJETEK A HITÉRT!”
DE HOGYAN?

Gyülekezeti ének, adakozás
- Jézus, tarts keresztednél (EHH_376)

ÚRVACSORA
- Áldott legyen a frigy (BGyÉ_437)

Áldás

Szeretet-vendégség
Kóruspróba
Elõljárósági megbeszélés 

2 0 1 0 .  j ú n i u s  62 0 1 0 .  j ú n i u s  6

A ma délutáni kóruspróba után elõljárósági gyûlést tartunk az
irodában.

Ezen a héten a szerda esti Bibliaóra elmarad. 

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

Az Észak Amerikai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének
103. közgyûlését a Toronto melletti Ráma táborban tartjuk (júl. 2-3).
Gyülekezetünket Balla Zsigmond, Dr. Szenohradszki János és Novák
József testvérek képviselik a szövetség testületeiben és a köz-
gyûlésen. A tábor területén álló kápolna felújítása elkészült. Ünnepé-
lyes átadására vasárnap (júl. 4) kerül majd sor.

Két hete egy jegygyûrût találtunk, amit valaki biztosan hiányol...  

ESTES PARK, CO

GYERE TÁBOROZNI!

Júniusi  ünnepeltek

2010. júl. 25 - aug. 1

“EGYÜTT, A CÉL FELÉ!”



-  ffeelleerrõõssööddééssüükkéérrtt  kköönnyyöörrggüünnkk
Dr. Beharka Pál, Józsa Benjámin,
ifj. Kardos Tibor, Kövesdi Tibor

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

Erdõ Jolánka, Oláh Helen, Dr. Szilágyi Béla, Szin Johanna, Szûcs Ágnes

Amikor Jób nevét halljuk, a "nagy szenvedõre"
gondolunk, a hitében megpróbált emberre, aki
Istenben bízott a kísértés idején. Mindenébõl
kifosztva, a gyász és a betegség iszonytató fáj-
dalmában találjuk, olyan távolra taszítva a
"szokásos" élethelyzetektõl, hogy a jóindulatú
barátok próbálkozásai a segítségnyújtásra mind
hatástalanok maradnak.

A történetnek két színtere van, bár nem
könnyen megkülönböztethetõ e kettõ: az egyik

Jób világa, a másik a többieké. Versbe foglalt Ige ez, régtõl igaz szó az
emberi életrõl. Igazságot mond rólunk, olyant, aminek súlyát félve pró-
bálgatjuk. Tudjuk, hogy színtiszta igazság, de döbbenetes rágondolni is,
hogy ez lenne a valóság. Azt tanuljuk Jób könyvébõl, hogy tapasztala-
taink, bölcsességünk, vallásosságunk, de még a szeretetünk sem éri el a
másikat ott, ahol a hit nagy harcai dúlnak. Az életnek fontos helyzetei
azok, amelyekben magunkra maradunk, mint Jób is - Istenben bízni.

Fent idézett hitvallását a történet végén találjuk. Bibliánkban a könyv
utolsó fejezetének a "nyitánya" ez. Bár olvasva is olyan hosszúnak tû-
nik a szenvedése, mintha az egész életét végigkísérte volna, a "helyre-
állított Jób" ("Az Úr jóra fordította Jób sorsát..." - 42,10) elõtt még
nagy út állt: "még száznegyven esztendeig élt, és meglátta fiait és uno-
káit negyedíziglen. Öregen halt meg Jób, az élettel betelve" (42:16-17). 

Azt szokták mondani, hogy a próbás élethelyzetekben megmérettetik
a hitünk. Van ebben némi igazság, de mérhetõ-e az, amivel a semmi
csüng a megmérhetetlenen? "Tudom, hogy mindent megtehetsz" - mond-
ja Jób - de ez akár vád is lehetne Isten felé, aki ennyi próbával sújtotta.
Ilyesmit hallott a barátaitól is; segített rajta? A hívõt és a hitetlent nem
az különbözteti meg egymástól, hogy melyik gondol nagyobbat Istenrõl.
A hit bizalom a "szándékában következetes", bibliai szóval "hûséges"
Istenben. Jóbot ez a hit éltette, ebben erõsödött egyre mélyebbre süllyed-
ve a szenvedésben is, egyre gyengülve, egyedül küzdve, majd várakoz-
va... hogy szinte utolsó leheletével is így imádkozzon: Tudom, Te
innen is ki tudsz emelni. Én csak Rád várok, Uram, mert a szándékodat
megvalósítod.

Ismered Isten szándékát? Az Újszövetség tanítása szerint Jézus Krisz-
tusban nyilvánította azt ki, nekünk is érthetõ módon. Az élet legnagyobb
próbáinak is értelmet ad ez a szándék. A hitünkkel mi nem az elgondolt
megoldások méreteit tapogatjuk, hanem Istenünkbe fogódzunk, aki a
Szeretet. Ne akarjunk "nagyot hinni", ha egyszer a mustármagnyi is elég!
Bízzunk Benne, ragaszkodjunk a hitünkkel is Hozzá, Aki az üdvözíté-
sünket elhatározta! 

Imádkozzunk, hogy a próbák között erõsödjön
az Úrba vetett bizodalmunk!

IMÁDKOZZUNK...

“Tudom,

hogy mindent

megtehetsz,

és nincs olyan

szándékod,

amelyet

meg ne valósíthatnál.”

(Jób 42,2)

JÉZUS, TARTS KERESZTEDNÉL


