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2008.  szeptember  21

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

• Dicsõítõ énekek (11:10)

-  Jó Pásztorom, tereljesd bárányod
-  Boldog ének hangja csendül (BGyÉ_396)
-  Ó, moly szép az Úrnak hajléka

• Köszöntés, hirdetések

•  - Szent az Isten

Ima

Gyülekezeti ének (BGyÉ_442)
- Mind adjon hálát Istennek

Kórus - Mily örömre kelti szívünk

Imaközösség

Imádkozzunk, hogy helyes 

értékrend jellemezze életünket az  

Istentõl eltávolodott világban!

Gyülekezeti ének (BGyÉ_367)
- Jézus, téged kereslek

Igeolvasás - Jelenések 6,9-17

Kórus - A megnyitott, Szent Biblia

Igehirdetés

Kétféle jövõ:
elkészített, vagy választott

Gyülekezeti ének, adakozás
- Istennek népe, készen légy (BGyÉ_547)

Áldás

Szeretet-vendégség
Konyhai szolgálatos: Balla Éva
Kóruspróba (2:00)

szerda -   Bibl iaóra  (19:00)
szombat -  Youth Meet ing (19:00)
jövõ vasárnap (szept. 28) 

Vasárnapi iskola (10:00)

Istentisztelet (11:00)

Konyhai szolgálatos: Szenohradszki Emese

Szeretet-vendégség

Kóruspróba (14:00) 

Nõi - / Férfi kör  

A múlt szerda esti Bibliaórán a Szentírásban
gyakran elõforduló földrajzi helyekkel ismerked-
tünk meg. Ezen a héten az Ószövetség ünnepeit, a
zsidóság ünnepi szokásait vesszük sorba.

Jövõ vasárnap, a kóruspróba után a Nõi kör és a
Férfi kör tart gyûlést. Az elõljáróság következõ
megbeszélésére október elsõ vasárnapján kerül sor.

Gyülekezetünk nevében köszöntést küldtünk az
ünneplõ Budapest, Wesselényi utcai Baptista
Gyülekezetnek. Ma iktatják be a lelkipásztori szol-
gálatba Kübler János lp. testvért, akit Szegedrõl
hívott meg a gyülekezet.

Folyamatosan frissítve, fontos tudnivalókat
olvashatunk a novemberi, helyi és országos
választásokkal kapcsolatban a faliújságon. Legyünk
tájékozottak, és imádkozzunk országunkért!

A véradás is egy fontos szolgálati lehetõség.
A lakóhelyünkhöz közeli véradó helyekrõl és
idõpontokról ezen a telefonszámon lehet érdeklõd-
ni:

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

“Az igazság ösvényén élet van, és
útja nem a halál felé vezet” (Péld 12,28)



IMÁDKOZZUNK...

Isten-ítéletet hirdet ebben a
prédikációjában Ézsaiás azok fölött,
akik a társadalomban elfoglalt
helyzetükkel visszaélve, a befolyásukat
mások megkárosítására gyakorolják.
Hatszor hangzik fel a “jaj azoknak”
figyelmeztetés, amit káros cselekede-
tük megnevezése, majd a következmé-
nyek ecsetelése követ. Ez a negyedik
ítéletmondás ebben a sorban; és ez
abban különbözik a többitõl, hogy
most eltekint a következmények

ecsetelésétõl a próféta, hiszen mindenki tudja mi történik, ha az
erkölcsi kategóriákat felcserélve, rossznak mondják a jót, és jónak
azt, ami rossz.

Tizenhatszor fordul elõ az ószövetségi Szentírásban az a szó,
amit mi “akik azt mondják”-nak olvasunk itt. Minden alkalom-
mal öntelt, a hamisságukkal hivalkodó embereket idéz a Biblia,
akiknek a kijelentéseit nem csak a környezetük, de Isten is hallja.
Például, ugyancsak Ézsaiásnál olvasunk azokról, “akik bálványok-
ban bíznak, és szobroknak mondják ezt: ti vagytok az isteneink!”
(42:17). 

Az Isten képmására teremtett embernek vele született képes-
sége az, hogy a rosszat, vagy a jót érzékelve felismerje, mint ellen-
tétes kategóriákat is, és hogy azokra reagáljon. Azt nem kell taní-
tani senkinek például, hogy az erõszak rossz, és hogy ösztönszerû-
en meneküljünk, igyekezzünk megvédeni magunkat az ártástól.
Másszóval, ami rossz a rosszban, vagy jó a jóban, az objektív
igazság. Úgy is mondhatjuk, hogy az egy “adott” az Isten által
teremtett világban. 

Amikor kicseréli az ember a rosszat a jóval, vagy fordítva,
avval valójában nem tudja azt megváltoztatni. Csak arra képes,
hogy más nevet adjon neki, vagyis valótlant mondjon róla. Tudja
ám jól, hogy rendellenes dologgal próbálkozik - és itt válik nagyon
is maivá Észaiás prédikációja - a hazugságának ezért tekintélyt
kölcsönöz: “állítja”. Érvel mellette, bizonygatja, tanítja. Világos
mint a nappal, hogy mellébeszél, de addig állítja, míg csak el nem
hiszik neki, hogy a sötétség az világosság, és az édes valójában
keserû.

A napokban beszélgetve ezekrõl, többször is használtuk a
“belsõ iránytû” kifejezést. Az igazsággal hitelesített iránytû jól
mûködik. Ha valakiét már elrontotta a hazugság, az egyértelmû
dolgok felõl is kétségeskedni fog.

Hogyan vigyázhatunk a “belsõ iránytûre”? “Legyetek feddhetet-
lenek és romlatlanok, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és
elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a
világban, ha az élet igéjére figyeltek” (Fil 2,15-16).

Imádkozzunk,  hogy  helyes  értékrend  jellemezze  életünket  az
Istentõl  eltávolodott  világban!  

”Jaj azoknak, akik azt
mondják, hogy a rossz

jó, és a jó rossz, és
akik az állítják, hogy
a sötétség világosság,
és a világosság sötét-
ség; azt állítják, hogy
a keserû édes, és az

édes keserû!”
(Ézs 5,20)

•  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

az Õri házaspár

JÓ PÁSZTOROM, TERELGESD BÁRÁNYOD


