A széles és a keskeny út

7.

The Narrow and the Wide Gates

Az e heti részletben található igeversek:
Vendéglõ a Világiassághoz (alcím: A vasárnap
megszentségtelenítése) Kocsma és Zálogház
Jób 24, 9. Elszakítják az emlõtõl az árvát, és a
szegényen levõt zálogba viszik.
2 Móz 20,15 Ne lopj!
Ézs 5, 11. Jaj azoknak, akik jó reggelen részegítõ ital
után futkosnak, és mulatnak estig, és bor hevíti õket.
Jn 5, 44. Mimódon hihettek ti, akik egymástól nyertek
dicsõséget, és azt a dicsõséget, amely az egy Istentõl
van, nem keresitek?
Mt 27, 5. Õ pedig eldobván az ezüst pénzeket a templomban, eltávozék; és elmenvén
felakasztá magát.
Lk 14, 16. Õ pedig monda annak: Egy ember készíte nagy vacsorát, és sokakat
meghíva; 17. És elküldé szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak:
Jertek el, mert immár minden kész! 18. És mindnyájan egyenlõképen kezdék magokat
mentegetni. Az elsõ monda néki: Szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt
meglássam; kérlek téged, ments ki engem! 19. És másik monda: Öt iga ökröt vettem, és
elmegyek, hogy azokat megpróbáljam; kérlek téged, ments ki engem! 20. A másik pedig
monda: Feleséget vettem, és azért nem mehetek.

Összefoglaló címe ez lehetne: A bûn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban. Rm 6,23 A széles úton

járól kezdettõl halálos következményekkel járó életformát követnek.

Isaiah 5, 11 Woe to
those who rise early in the
morning to run after their
drinks, who stay up late at
night till they are inflamed
with wine.
Ex 20,15 You shall not
steal.
Job 24, 9 The fatherless
child is snatched from the
breast; the infant of the
poor is seized for a debt.
Matt 27, 5So Judas
threw the money into the
temple and left. Then he
went away and hanged
himself.
Luk 14, 16Jesus replied: “A certain man was
preparing a great banquet and invited many guests. 17At the time of the banquet he sent
his servant to tell those who had been invited, ‘Come, for everything is now ready.’
18"But they all alike began to make excuses. The first said, ‘I have just bought a field,
and I must go and see it. Please excuse me.’ 19"Another said, ‘I have just bought five
yoke of oxen, and I’m on my way to try them out. Please excuse me.’ 20"Still another
said, ‘I just got married, so I can’t come.’

Rom 6, 23For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal
life in Christ Jesus our Lord.

A gyerekek között kimaradt egy hely, talán
éppen Andrew James számára?

Ímé az Úrnak öröksége: a fiak;
az anyaméh gyümölcse: jutalom.
Mint a nyilak a hõsnek kezében,
olyanok a serdülõ fiak.
Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét;
nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a
kapuban. (Zsolt 127,3-5)
2009. szeptember 6.

MAI GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
DE:

10:00 imaáhítat - Pap Lajos
10:30 vasárnapi iskola - Mikó Tibor
11:00 úrvacsorai istentisztelet
Gyermekbemutatás - igei szolgálat: Torma János lp.
Szolgálatok: gyermekek / Kerekes család éneke

Igehirdetés: Megöletett Bárány - Jel 5 - Kerekes Tibor lp.

Ó, boldog ház, hol befogadnak
Ó, boldog ház, hol befogadnak Téged Úr Jézus Krisztus igazi barát.
Ahol a fõ hely csupán Téged illet, S tisztelik benned a hajlék Urát.
Ott minden szívben a Te neved dobban, Csillog a szem, ha föltekint Te rád;
Mind Téged kérd: miként tehetne jobban És kész megtenni szíved ohaját.
Ó, boldog ház, hol féltõ ima kézzel A gyermek sorsát szívedre teszik,
Gyermek barát, Te áldva rájuk nézel Tõled a legjobb tanítást nyerik.
Mind boldogan lábad köre leülnek. És hallgatják ajkad szelíd szavát,
Már kicsi korban Neked úgy örülnek, És magtanulják Neved dallamát.

A tisztelet után közös ebédet tartunk

Délután kb. 2:30 istentisztelet
Igehirdetés: Útközben - Ef 6,10 + Józs 1,1-9
Közös énekeink: HH 581. Ó, boldog ház, hol befogadnak Téged!
40. Mikor mind mennyben leszünk / 39. Áldott legyen a frígy!
Délután vetített énekeket énekelünk.

GYÜLEKEZETI HÍREK
Szeretettel köszöntjük közöttünk a legkisebbet: Kerekes Andrew
Jamest, akit szüleik elhoztak a gyermekbemutatásra!
Köszöntjük az egész családot – nagyszülõket, testvéreket, unokatestvéreket. Örülünk, hogy eljöttetek, hogy együtt adjunk hálát a kis
Andrásért és Isten megújuló kegyelméért a Kerekes családban.
Ma délben közös ebédet tartunk, s a délutáni tisztelet kezdetét elõre
hozzuk.
Tegnap újra indítottuk a törekvõk óráját. Imádkozzunk fiataljainkért,
hogy elõre jussanak az Úr Jézus és az Ige megismerésében.
A héten megérkezett a torontói lelkipásztor család, Püsök Dániel
testvérék és ugyanaz nap a nõi csendesnapra meghívott Bálint Ibolya és
férje, Bálint Pál lelkipásztor tv.
Imádkozzunk betegeinkért. Fûr és Korpás testvérnõk mellett a
távolabbiakat is vigyük az Úr elé. Múlt vasárnap kórházba került és
kedden súlyos, de jól sikerült mûtéten jutott át dr. Szenohradszki János
testvér (Alhambra). Vadász János, testvér jobban van, bár még kórházban.
Könyörgünk Drescher Lajos és Weisz Péter testvérekért is.
Pénteken két kocsival, 12-en kelnek útra a nõtestvérek, hogy részt
vegyenek a nõi konferencián. Imádságainkkal kísérjük õket, s várjuk majd
a beszámolót. Lehetséges, hogy a Bálint házapár hozzánk is ellátogat a
konferencia után; ha így lesz, örömmel látjuk egy alkalmi istentiszteleten.

NAPTÁR
Szeptember 11-13 – Nõi Csendesnapok – Pennsylvaniában,
Bálint Ibolya vendég testvérnõ szolgálataival.
Október 9-11 Ifjúsági találkozó Torontóban
Október 11-én Püsök Dániel lelkipásztor beiktatása Torontóban
Össz-magyar lelkipásztor házaspárok találkozója a Nagyvárad
közelében lévõ Félix fürdõn.
Érezd jól magad !? Ezékiel 36,22.32.
Mielõtt a megváltó Jézus Krisztus elmondta volna, hogy érettünk odaadja,
föláldozza magát, mielõtt Isten kijelentette volna, hogy az egyszülött Fiúban
hívõknek örök életet ad, meg kellett értenünk, hogy nincs érdemünk, nincs mire
hivatkoznunk, nem lehet semmiféle követelésünk Istennél. Az egyik ige, amivel ezt
megértette velünk: Ezékiel 36-dik részének második fele.
„Nem tiértetek cselekszem én, Izráel háza, hanem szent nevemért, amelyet
gyalázatossá tettetek a népek között, amerre csak jártatok.” (Ez 36,22) Hosszú
verseken keresztül beszél errõl a próféta. S hogy semmi félreértés ne lehessen, a 32.
versben újra elmondja (újra megfogalmaztatja Isten) „Nem tiértetek cselekszem – így
szól az én Uram, az ÚR -, tudjátok meg ezt! Szégyenkezzetek és piruljatok életetek
miatt...”
Milyen kellemetlen, milyen megalázó! milyen észhez térítõ, milyen szükséges
üzenet! Természetesen nem csak Izráel házára vonatkozik ez az ige!
Ez nem az a fajta üzenet, amivel mi álltatjuk magunkat, dicsérgetjük magunkat, s
bölcstelen módon altatjuk gyermekeinket s a még megtérés elõtt álló ismerõseinket.
Nem az igén alapul az a bárgyú, talán amerikai eredetû, de ma már mindenhová
elterjedt slogan: You can do it! vagy: You deserve it! Megérdemled, hiszen...
(megdolgoztál érte; kiérdemelted; olyan jó vagy; ha valaki, akkor te aztán igazán...).
Aki érti az igét, az tudja, hogy Isten nem sértegetni akar bennünket, és nem is
megalázni akar, hanem egyszerûen megértetni velünk, hogy milyenek vagyunk;
s egyúttal, azzal egyidõben elmondja, hogy mégis „szeret” bennünket – nem
azért mert ilyenek vagyunk, hanem azért, akik vagyunk: az Õ népe.
Az, hogy a javunkon nem a mi érdemünkért munkálkodik, hanem önmagáért, szent
nevéért, az a kegyelem egyik világos megfogalmazása az Ószövetség lapjain.
Ennek megértése sokkal fontosabb lenne a mai ember számára, mint bárgyú
módon vigyázni az önérzetre / selfesteem-re / önbecsülésre.
Ezékiel igéivel Isten megítéli a mi feel good: érezd jóóól magad önrontó, igétlen és
idétlen teológiánkat. Blog: azigerabja.blogspot.com

