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2008.  szeptember  14

Következõ alkalmaink...
• Vasárnapi iskola (10:00)

• Dicsõítõ énekek (11:10)

-  Drága Jézus
-  Áldjad lelkem 

• Köszöntés, hirdetések

•  - Szent az Isten

Ima

Gyülekezeti ének (BGyÉ_302)
- Oltalom, páncél

Kórus - Énekszóval áldom (R.H. Prichard)

Imaközösség

Imádkozzunk a szolgálatra

készülõ teológushallgatókért!

Gyülekezeti ének (BGyÉ_154)
- Szívbõl köszönöm, Uram

Igeolvasás - ApCsel 18,24-19,7

Kórus - Mily örömre kelti szívünk (Beharka)

Igehirdetés

MÁSFÉLE
KERESZTYÉNSÉG

Gyülekezeti ének, adakozás
- Jézusért élek egészen (BGyÉ_317)

Áldás

Szeretet-vendégség
Konyhai szolgálatos: Novák Eszter
Kóruspróba (2:00)

szerda -   Bibl iaóra  (19:00)
jövõ vasárnap (szept. 21) 

Vasárnapi iskola (10:00)

Istentisztelet (11:00)

Konyhai szolgálatos: Balla Éva    

Zsigmond és Attila bátyja, Balla Barnabás
testvér kedd hajnalban elhúnyt. 45 éves volt.
Csütörtökön búcsúztatták Perecsenyben. A
temetésén szolgált a református kórházi lelkésznõ
is, aki elmondta, hogy vasárnapra jobban lett, elég
erõs volt ahhoz, hogy társalogjanak, és a lelki
beszélgetés során úrvacsorával is szolgálhatott
neki. Istennek legyen hála azért, hogy súlyos
betegségével járó szenvedését megrövidítette.
Zsigmond testvér idõben hazaért, még õ is beszél-
gethetett Barnabással.

Milyen nagy izgalommal készülnek a hazaláto-
gatásra azok, akiknek a szülei az óhazában élnek!
Milyen nehéz út az édesanya temetésére menni
haza! Püsök Ági nõtestvér, Feri és Andrea most
egy ilyen úton vannak; Ági anyukája, Major
Etelka nõtestvér, a kétegyházi baptista gyülekezet
tagja, a hét elején, 74 éves korában elhúnyt.
Imádkozzunk a gyászoló családokért!

24 halálos áldozata és több mint 130 sérültje
van a péntek délutáni vasúti szerencsétlenségnek,
a Metró és egy tehervonat összeütközésének
Chatsworth határában. A Texasban és a környezõ
államokban pusztító hurrikán áldozatainak és a
károsultaknak a száma még ismeretlen. Azon túl,
hogy imádkozunk az érintettekért, hívõ köte-
lességünk az is, hogy a rászorultaknak segítséget
küldjünk. Az anyagi segítség mellett a véradás is
egy fontos szolgálati lehetõség.

American Red Cross
Tel: 1(800) 448-3543 

Bánk Rozália (5), Halász L & J (5), Kürti Suzanne (9),

Halász Mihály (18), Mátyás Lidia (20), Bánk Nándor (22),

Dr. Szenohradszki János (23), Szin György (25),

Mácsai S & I (27), Jánvári G & M (29)

Szeptemberi  ünnepeltek

“Nagy az ereje az

igaz ember buz-

gó könyör-

gésének...

...Illés

ugyan-

olyan ember

volt, mint mi,

és amikor buzgón

imádkozott...”Jak 5:16-18



IMÁDKOZZUNK...

Kétségtelen tény, hogy a Biblia a
világias gondolkodással és az abból
fakadó életvitellel szembeállítja az
Isten akarata szerinti életet.

Az újjászületésben nem csak
bûnbocsánatot nyertünk, de a
Szentlélek erejét is, hogy merõben
mások legyünk. Ez a másság - Pál
apostol szóhasználatában
- a Krisztus élete bennünk.

Mivel az idézett igeszakaszban is
ott találjuk az “ellenfél” kifejezést,
sajnos, meggondolatlanul úgy
vélekedünk, hogy lám, a hívõnek
ellensége a hitetlen ember. Milyen
könnyen lesz ellenség a másikból,
aki csak egyszerûen “más”?! Berög-

zõdöttségünkké válik szinte egy harcias, folyton ütközetbe in-
duló magatartás, amibe ha belelovalljuk magunkat, annak a
küldetésünk látja a kárát: hova lesz a Krisztus élete bennünk?
Egyébként is, helyesebb lenne nem “ellenfél”-nek, hanem “a
minket a másik oldalról figyelõ”-nek mondani ezt az embert
is, aki - ne csodálkozzunk rajta - kritikus szemmel vizsgálja a
Titus mellett felnövekvõ hívõ ifjak életvitelét.

Ellenséges indulattal, vagy az ellenkezõjével (hogy mi a
hitünk miatt szinte állandó ostrom alatt vagyunk) nem lehet
szolgálni. Az elsõ szeretetlenséget szûl, a másik minden jobb-
ra érdemes energiát a védekezésre, a menekülésre és a
túlélésre összpontosít. Titus azt a megbízást kapta Pál apos-
toltól, hogy az életpéldájával és a beszédével nevelje a
gyülekezet fiataljait józanságra. Igen magas a mérce: hogy ne
érje szó a ház elejét (“semmi rosszat sem tud mondani
rólunk”).

Jézus fõpapi imája is arra emlékeztet minket, hogy akarata
szerinti mássággal kell jelen lennünk a világban. Megváltónk
példája az emberszeretetrõl nem tûri meg a haragosan
katonáskodó, vagy az önféltésbõl óvatoskodó vallásosságot.
Krisztus élete bennünk nem lehet más, mint amilyen példát
Krisztusban látott a világ - szeretetrõl, hitrõl, áldozatkész-
ségrõl és életszentségrõl.

Kérjük  és  fogadjuk  el  a  Szentlélek  vezetését  fiataljaink
neveléséhez  ezekben  a  kérdésekben  is!  Imádkozzunk  a  szol-

gálatra  készülõ  teológushallgatókért!

”Az ifjakat ugyanígy
intsd, hogy legyenek
józanok mindenben:
te magad légy pél-
daképük a jó cse-

lekedetekben, mutass
nekik a tanításban
romlatlanságot és

komolyságot, beszé-
ded legyen feddhe-

tetlen és egészséges,
hogy megszé-

gyenüljön az ellenfél,
mivel semmi rosszat

sem tud mondani
rólunk.”
(Tit 2:6-8)

•  testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Balla Zsigmond (M.o.), Deák Éva, Éltetõ 
Áron, Halász Mihály, Kõhegyi Margit, Marcz 
Irénke, Sramkó Károly

•  országunk vezetõiért és katonáinkért
•  az utazókért

Balla Zsigmond, Bánk Nándor, a Herjeczki házaspár,  
Novák Benjámin, az Õri házaspár, a Püsök házaspár

DRÁGA JÉZUS, TEHOZZÁD SIETEK


