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A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben,  
és naponként gyarapodtak lélekszámban. - ApCsel 16,5 

   Milyen szép lenne, ha ma is ilyen beszá-
molók születnének a keresztyén közössé-
gekről! Milyen jó lenne, ha a gyülekeze- 
tünkről is ezt mondhatnánk! Az Apostolok 
cselekedeteiben a Feltámadást és a Szent-
lélek kiáradását követő néhány évtized 
történései vannak leírva. A keresztyén 
misszió kezdetét beszéli el ebben az írá-
sában Lukács. A misszió történelmének 
immár kétezer évnyi ívén vannak idősza-
kok, különösen szépek, de nagyon sajná-
latosak is. Ébredések, amikor a megtérők 
nagy száma és hatásuk a környezetükre 
történelmi léptékkel mérve is meghatá-
rozó volt. Az érintett térségek, a társada-
lom élete más, pozitív irányt vett. Tudunk 
lángoló hitű közösségekről, akiknek a ve-
zetői, de a testvériség is tűzpróbán men-
tek át. Életüket áldozták. Erősek voltak; 
kevesen maradtak. Ki nem látja, hogy szá-
mol a világ is a számban és befolyásban 
erős egyházakkal, míg azok az elvilágia-
sodás és a hitben való gyengülés jeleit 
mutatják?  
   Nézzük hát, mi történt ez az ókori Cili-
ciában - Derbé és Lisztra környékén! Má-
sodjára látogatott ide Pál apostol, most 
keletről járva be Galácia városait. A ko-
rábban létrejött közösségek gondozásra 
szorultak. Éltetőn friss hitüket megpró-
bálták a zsidó megtértek és a pogányság-
ból érkezők között fellobbanó ellentétek, 
a személyes konfliktusok, a környezet 
irántuk tanúsított értetlenkedése, majd ül-
dözésekbe átcsapó ellenszenve, és bizony 
kevés volt az olyan lelki munkás, aki az 
apostoli tanítást követve erősíthette volna 
a helyi gyülekezeteket. Pál leveleit olvas-
va érzékeljük, hogy mennyi kérdés merült 
fel a testvériség körében, melyekre vá-
laszt ugyan kínáltak némelyek (ApCsel 15,24), 
de apostolit csak ő adhatott, a „pogányok 

apostola,” Isten erre választott eszköze. 
   Az „Első és a Második misszióút” kö-
zött, Jeruzsálemben került sor arra az apos-
toli gyűlésre, melyen „az antiókhiai, szí- 
riai és ciliciai pogány származású test-
véreket üdvözlő” levél (ApCsel 15,23) ismerte-
tésével megbízzák „az apostolok és a 
vének, valamint az egész gyülekezet” 
Pált, Barnabást és Szilászt. Visszatérve 
Antiókhiába, Pált türtőztetni sem lehet, 
most ő az, aki tüsténkedik (15,36): Menjünk 
vissza, minden városban látogassuk újra 
a testvéreket, ahol csak az Úr igéjét hir-
dethettük! Lássuk: hogy megy soruk? Lu-
kács ezeken a helyzeteken és eseménye- 
ken vezeti át az olvasót, hogy megérkez-
zünk a hiben erősödő és létszámban is 
gyarapodó gyülekezetekhez (“Így jutott 
el Derbébe, majd Lisztrába is” – 16,1) 
Pállal és Szilásszal. 
   John Stott különös fontosságot tulajdo-
nít a kommentárjában annak, hogy há-
romszor is megjegyzi a misszió történe- 
tének ezen a pontján Lukács: a gyülekeze-
tek „erősödtek” (15,32.41; 16,5). Az első 
út során is Pál szolgált nekik Igével (ne 
feltételezze senki, hogy Barnabás hátra-
maradása lett most a javukra!). E máso-
dik látogatás kapcsán nem olvasunk már 
„viharos eseményekről” – csodás gyó-
gyulásról, emberek istenítéséről, menekü-
lésőkről és megkövezésről  (lásd, ApCsel 14). 
Az apostoli törődéssel és tanáccsal, igazi 
szeretettel gondozott gyülekezetek kezd-
tek el erősödni – írja Lukács. A nehéz 
kezdetek után így folytatódott a történe-
tük, ha fogadták a segítséget, amit a 
Szentlélek adott nekik. 

              
IMÁDKOZZUNK,  

HOGY A HITBEN ERŐSÖDŐ ÉS SZÁMBAN 
NÖVEKVŐ GYÜLEKEZET LEGYÜNK! 
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Köszöntés, hirdetések  
 
   Az Úr légyen áldott (BGyÉ_5) 
IMA    
   Hinni taníts, Uram (BGyÉ_220)    

   Esdve kérlek, jó Atyám (EHH_176) 
 
IGEOLVASÁS - Fil 10-16 
IGEHIRDETÉS 
 
           EGYKOR ÉS MOST   
 
ADAKOZÁS 
   Légy Jézus Krisztus harcosa (BGyÉ_384:1,3-4)  

Áldás 
        
“Az ÚR közel! - Jövel, Uram Jézus!”

Augusztusi ünnepeltek 
Lungui Sándor, Andy Olah (1), Andrew Sarega & Susan (3),  
Bajusz Imre (4), Hill József (6), Clara Grace Bank (7),  

Molnár Evangeline (7), Szin Anna (8), Bákai Attila & Amália (10),  
Jánvári Mercedes (12), Erika Tagai Clew (14), Bart & Timea McLean (14), 

Eliana Joy Adams (14), Lovász Tamás (15), Szárnyasi Enikő (19), 
Szárnyasi Lester (19), Sándor Jenő & Katalin (19), Püsök Dániel lp. (21), 

Sándor Katalin (23), Pap Cody Max (23), Lukács János lp. (24),  
Szin György & Anna (28), Dobos Sándor (30), Páth Terézia (30),  

Miszti Rózsika (30)

VEZÉRFONAL 
A BIBLIA OLVASÁSÁHOZ

HÍREK, ESEMÉNYEK

IMÁDKOZZUNK... 
- gyógyulásukért: Jánvári Gábor és Mercedes,  
  Dr. Szenohradszki János, Szin György,  
  Turán Sándor és Anna 
- szövetségünk gyülekezeteiért, a testvériségért 
- országunkért; a választott vezetőkért és a közjón fáradozókért 
- az utazókért: Bánk Nándor, Dr. Gergely István lp., Mike Ilona 
   

  ADJUNK HÁLÁT A GYÓGYULÁSOKÉRT,  
ISTENÜNK GONDVISELÉSÉÉRT!

IMAKÖZÖSSÉG   - ApCsel 16,5 
     Imádkozzunk, hogy a hitben erősödő és             
             számban növekvő gyülekezetünk legyünk! Magyarország államalapításának a 1021. évfordulóját 

ünnepeljük jövő vasárnap az Egyesült Magyar Házban. 
A Ház Igazgatótanácsa szeretettel hív mindenkit  
a du. 5-kor kezdődő ünnepségre és disznótoros foga-
dásra. A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz 
kötött (aug. 18-ig, a (805) 341-6583 számon).

ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL - (32. hét) 
 
16. hétfő / Ábrahám - Indokolatlan istenkísértés 
Zsid 3, 7-9 
 
17. kedd / Aranka - Isten útjainak megvetése = eltévelyedés 
Zsid 3, 10-11 
 
18. szerda / Ilona - Vigyáznunk kell! 
Zsid 3, 12-13 
 
19. csütörtök / Huba - Krisztusban lenni: biztonságot ad 
Zsid 3, 14 
 
20. péntek / István - A történelem sok tanulságot hordoz 
Zsid 3, 15-16 
 
21. szombat / Sámuel - Az engedetlenség büntetése 
Zsid 3, 17-19 
 
22. vasárnap / Menyhért - Senki se legyen hitetlen! 
Zsid 4, 1-8

Reggelente - “KOPOGTATÓ” - 10:00 
 kedd - Ökumenikus bibliakör - 18:30   
  szerda - Bibliaóra - 18:30 
     péntek - Imaközösség - 20:00 
         szombat - Worship Service - 17:30 

vasárnap - Istentisztelet - 11:00

Ha néha lelkemben 
mélységes űr támad, 
tombol, uralkodik 
énbennem a bánat... 
Fel-felnézek ekkor 
mélységes nagy vággyal, 
pislogó reménnyel, 
sok millió váddal. 
Jaj, mennyit vétkeztem, 
amióta élek, 
de legjobban, mikor 
hitetlenül elhagytalak Téged.

Barta B. András     Hol a hiba?


