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2008.  október  12

Következõ alkalmaink...

• Vasárnapi iskola (10:00)

• Dicsõítõ énekek (11:10)

-  Ó, mily szép az Úrnak hajléka (EHH_618)
-  Boldog minden ember (EHH_120)

• Köszöntés, hirdetések

•  - Szent az Isten

Ima

Gyülekezeti ének (BGyÉ_18)
- Dicsérd az Urat, én lelkem

Imaközösség

Imádkozzunk készségért és
alkalmasságért a
beteglátogatásra!  

Gyülekezeti ének
- Oltalom, páncél (BGyÉ_302)

Kórus - Míg csak az Úr megtartja életem
(Claudin de Sermisy; ford: Déri Balázs)

Igeolvasás - ApCsel 27:9-44 

Kórus - Krisztus képét hordozzátok! (E. Grieg)

Igehirdetés

A NÉGY HORGONY

Gyülekezeti ének, adakozás
- Jézus, lelkem Megváltója (BGyÉ_297)

Áldás

Szeretet-vendégség

Konyha-felelõs: Dénes Zita
Kóruspróba (2:00)   

szerda -   Bibl iaóra  (19:00)
péntek-vasárnap: If júsági  konferencia    

(Cleveland)
jövõ vasárnap (okt. 19)

Vasárnapi iskola (10:00)
Istentisztelet (11:00)
Konyhai szolgálatos: Sipos Irénke
Szeretet-vendégség
Kóruspróba (14:00)  

Két hete, a szerda esti Bibliaórán az Ószö-
vetség ünnepei közül  a “zarándok ünnepekrõl”
tanultunk. Ezen a héten, az áhítat után, az iszlám
eredetével és fõbb jellemvonásaival foglalko-
zunk majd.

Imádkozzunk a clevelandi Ifjúsági találkozó-
ért, az odautazó fiatalokért! A vendég igehirdetõ:
Meláth Attila, váci baptista lelkipásztor. 

Forrás Júlia nõtestvérünk a közeli White
Memorial Medical Center-ben van szerda óta
(1720 E Cesar E Chavez Ave, Los Angeles, CA
90033 6. emelet, 515-ös szoba). 

Dimény Eszter néni szeretettel köszönti a gyü-
lekezetet Texasból.

Dr. Oláh Sándor és Ilona testvérek új telefon-
száma: (972)824-8504

A héten megjavította, és tegnap beüzemelte a
hangstúdiónk számítógépét Novák István testvér.
Köszönjük a fontos szolgálatot, amit Bajusz Im-
rével és a segítõikkel végeznek minden vasárnap.

Fél évszázados hiátus után, ismét van állami-
lag elismert, magyar tannyelvû egyetem Románi-
ában. A román hatóságok végre akkreditálták a
nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemet.

Októberi  ünnepeltek
Varga K & I (4), Szerényi Márta (2), Molnár A & E (6),

Révész Erzsébet (6), Veszpeller László (7),

ifj. Szenohradszki János (6), Lungui S & G (8),

Szárnyasi L & E (8), Dimény Eszter (11),

Dobos Erzsébet (12), Miszti J & Gy (16),

ifj. Balla Zsigmond (18), Sallay Júlia (18),

Forrás Júlia (21), Oláh S & I (23), Kerekes Lajos (25),

Novák Benjámin (26), Novák Sámuel (26),

Szûcs Ágnes (26), Dr. Oláh Sándor (27),

Veszpeller Ilona (27) 

“...(O)damenekültünk, hogy belekapaszkodjunk az
elõttünk levõ reménységbe. Ez a reménység

lelkünknek biztos és erõs horgonya...”
( Zsid 6:18-19)



IMÁDKOZZUNK...

Az ókori világ legkiszolgáltatot-
tabbjai az árvák és az özvegyek
voltak. Az õskeresztény gyüleke-
zetben hamar kialakult ezért egy
abban a korban különlegességnek
számító gyakorlat: az egyébként is
segítségre szoruló egyedül élõk

meglátogatása a szükség idején (“a nyomorúságuk-
ban” - Jakab 1:27) - a beteglátogatás.

Az ószövetségi Jób könyvét olvasva egy olyan
beszélgetés fültanúi vagyunk, ami egy nemrégen
dúsgazdag, de most irtózatosan szenvedõ férfi és a
barátai között zajlik. A költõ mûvészien illusztrálja
a látogatók tehetetlenségét. Durva melléfogásaik az
együttérzés hiányát jelzik, és míg õk vitatkoznak,
élcelõdnek, okoskodnak és vádaskodnak, a beteg
fájdalmát csak tetézik.

Az idézett apostoli tanács nem csak beteglátoga-
tásra indít minket, de mindenképpen alkalmazható a
betegágynál végzett szolgálatra is. A betegségben,
ami egy nagyon próbás élethelyzet, sok jó dolog is
történhet. Errõl tanított évezredekkel ezelõtt
Hippokratész is, amikor ezt mondta: “Nem a
betegséget, hanem a beteget kell gyógyítani”.
Például, betegségbõl indulnak útnak mindig a
másokat is érintõ gyógyulás-csodák. Minden gyó-
gyulás csodás. Mi valljuk, hogy a szervezetünkben
zajló gyógyulási folyamatok, a gyógyításban
eszközként mûködõ hivatásosak, és a gyógyításra
kiélezett eszközök és helyzetek mögött mindig a
Gyógyító Isten áll. Amikor, betegek és egészsége-
sebbek, együtt várunk rá, ha segítünk egymásnak a
hívésben, például úgy, hogy emlékeztetjük egymást
az Úr Jézus példájára, tetteire és ígéreteire, akkor
közösen vigasztalást nyerünk.

Különösen is ilyenkor, a választási kampányok
idején, sok szó esik az egészségügyi ellátásról, és a
különbözõ biztosítási rendszerekrõl. Komoly és
nagy változásokra van szükség, de valljuk be,
sokkal hálásabbak is lehetnénk azokért az
egészségügyi szolgáltatásokért, amelyek bárki
számára elérhetõk máris. És mit teszünk mi a
szenvedõkért? Nincs az a pénz, vagy tudományos
eljárás, ami helyettesíthet egy jól sikerült látogatást
a beteg ágyánál, minek során vigasztalás és közös
épülés történt!

Imádkozzunk készségért és alkalmasságért a
beteglátogatásra!

”Vigasztaljátok
egymást, és építse
egyik a másikat,
ahogyan teszitek

is.”
(1Thessz 5,11

•  testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Ball Zsigmond (M.o.), Éltetõ Áron, Forrás Júlia,

Süli István (egy debreceni kórházban ápolják)
•  országunk vezetõiért és katonáinkért
•  az utazókért

Szin Dávid

A PROTESTÁNS

REFORMÁCIÓ ELTERJEDÉSE

MAGYARORSZÁGON

A reformáció magyarországi terjedésének legeredmé-
nyesebb eszköze a prédikáció volt. A vidéket járó ván-
dorprédikátorok magyarul hirdették az igét, de a könyv-
nyomtatást is szolgálatba állították.  Az 1600-as évek
végére a protestáns vallásúak már a lakosság mintegy 80
százalékát tették ki. A reformáció magyar-
országi terjedése, nagyon markánsan,
bizonyos személyekhez is kötõdött, fõleg
1526 után. Ezek a személyek külföldi
egyetemeken végzett, tapasztalt igehirdetõk
voltak.  A “Mohácsi vész” (1526) néven
ismertté vált török elleni csatavesztést a
katolikus egyház romlott hitélete miatt való
isteni büntetésként (teodiceaként)
értelmezték. Az ország vallási, erkölcsi
állapota elõkészítette a talajt a reformá-
torok vigasztaló igehirdetései által az
evangéliumi magvetés számára. Reformátoraink, Dévai
Bíró Mátyás, Szegedi Kis István, Sztárai Mihály, Ozorai
Imre méltó magyar képviselõi voltak a nyugati mozgal-
mak legnagyobb tanítóinak.

Közöttük is kiemelkedõ volt Méliusz Juhász Péter,
Debrecen püspöke.  A reformátorok munkássága
nyomán  megnõtt a buzgó, szolgálatkész fõurak és
patrónusok száma is. Méliuszék úttörõ munkája máig
élõ gyümölcsöt hozott: Debrecenben és környékén
“meghonosodott” a reformáció helvét iránya. Miután
1561-ben Huszár Gál felvidéki reformátor oda szállította
a nyomdáját, a tudós püspök hitvallási iratait, egyházi
rendtartását és számos más egyházi mûvét már helyben
nyomtathatták ki. A debreceni egyházi élet a zürichi
mintát követte. Az istentisztelet középpontja a nép
nyelvén hirdetett Ige lett. Abban is követték a helvét
reformációt, hogy a közrend, a társadalmi élet, az iskola
és a jogrendszer, sõt a nép testi és lelki egészsége iránt is
nagy érdeklõdést és segítõkészséget tanúsítottak.

A Magyarországi Református Egyház megerõsödésé-
nek folyamatát nagymértékben támogatta a korszak leg-
nagyobb szellemi teljesítménye, a teljes Biblia (Ó- és
Újszövetség) magyar nyelvre való lefordítása. Károli
Gáspár gönci lelkipásztor munkatársaival és pártfogói
segítségével, elkészítette és Vizsolyban kinyomtatta az
elsõ magyarnyelvû teljes Szentírást (1590). A Vizsolyi
Biblia és mellette a legnagyobb magyar zsoltáros költõ,
Szenczi Molnár Albert magyar nyelvre fordított genfi
zsoltárai ma is megbecsült helyet foglalnak el - még a
baptista gyülekezeti életben is.

BOLDOG MINDEN EMBER

Méliusz Juhász Péter
(1532-1572)

Füredhy Richard szobra
Debrecenben, az Egyetem téren


