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2008.  október  19

Következõ alkalmaink...

• Vasárnapi iskola (10:00)

• Dicsõítõ énekek (11:10)

-  Istenünk, halld meg hõ imánk! (EHH_321)
-  Boldog minden ember (EHH_120)

• Köszöntés, hirdetések

•  - Szent az Isten

Ima

Gyülekezeti ének (BGyÉ_340)
- Jézus, Te égi, szép

Imaközösség

Imádkozzunk Isten akaratára figyelõ 
életvitelért! Könyörögjünk az ausztráliai 
magyar baptista testvériség szolgálatáért!

Gyülekezeti ének
- Jegyezd meg (BGyÉ_351)
Szavalat - Dénes Zita   

Kórus - Reggeli fohász
(D. Paxton; ford: Czövek István)

Igeolvasás - Jelenések 14:1-13 

Kórus - Jöjj velem, Jézus! (Finn dallam; Beharka)

Igehirdetés

AZ ÖRÖKKÉVALÓ EVANGÉLIUM

Gyülekezeti ének, adakozás
- Ó, fogd kezem, Vezérem (BGyÉ_335)

Áldás

Szeretet-vendégség

Konyha-felelõs: Sipos Irénke
Kóruspróba (2:00)   

szerda -   Bibl iaóra  (19:00)
jövõ vasárnap (okt. 26)

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

Szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben a Kardos házas-

párt, Las Vegasból. Tibor és Márta két hete kötött házasságot.

Isten áldását kérjük a frigyükre.

A szerda esti Bibliaórán az iszlám eredetérõl és fõbb

jellemzõirõl tanultunk. Ezen a héten, az áhítat után, a novem-

ber 4-i választás kaliforniai vonatkozású kérdéseirõl beszél-

getünk.

Imádkozzunk a clevelandi Ifjúsági találkozóért! A vendég

igehirdetõ: Meláth Attila, váci baptista lelkipásztor. 

Gratulálunk a Banás házaspárnak. Lányuk, Veronika család-

jába újabb baba érkezett múlt vasárnap: Amelia June

Ostendorf. Az újszülött súlya 6lbs és 13 ounces, a magassága

19.5 in. volt. Adrienne és Alec kishúga, és az anyuka jól van-

nak.

Boros Barnabás barátunk, aki többször is szavalt a

gyülekezetünkben istentiszteleten, és kulturális rendezvénye-

inken, magyarországi látogatása során agyvérzést szenvedett.

Imádkozzunk érte!

Dr. Héthalmi Páth Károly zeneszerzõ testvérünk 100.

születésnapját mûvei megszólaltatásával ünnepli ma a pest-

szenterzsébeti, majd nov. 9-én a Wesselényi utcai Baptista

Gyülekezet. Megköszöntük az erzsébeti kórus vezetõjének,

hogy Héthalmi testvér zenei hagyatékát ápolják; áldást kérünk

a két hangversenyen szolgáló zenészekre és a hallgatóságra. 

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) 
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IMÁDKOZZUNK...

Életbölcsességnek mondja a
Biblia azt, amikor jól él az ember
az idejével. Gyermekségünktõl
tudjuk, hogy nem jut mindenre az
idõnkbõl, mégis, sokszor rossz
végén fogjuk meg a problémát.
Elõkerül a naptár. Csipogva, fü-
tyülve, dudálva jelzik mütyürkéink
az idõhatárokat; de idõt adunk
egymásnak is. A gyerekre szánt
“quality time” hossza, más tenni-
valóink között szorong. Óramû
pontossággal bukdácsolunk egyik
helyzetbõl a másikba. Mindig
késõn fekszünk le, és mindig kés-

ve kelünk. A gyorsbüfénél jókorát falunk a gyors-
ételbõl, mert nincs idõnk a táplálkozásra.  Állandóan
rohanunk. Felértékeltük a sebességet, de folyton
lekésünk valami fontosról. Ilyen a mai ember élete.

Az órával lüktetõ élet mértéke mennyiségi.
A bölcs ember viszont az élet kérdéseiben is a
minõségire törekszik. Pál apostol szerint is elsõbb-
rendû a “hogyan”. Arról tanít, hogy ki kell használni
az “alkalmas idõt”. A “gonosz idõk” fölött is szava
van Istennek. Csak az õ akaratára hangolódva hu-
nyászkodik meg, sõt válik barátunkká ez a hajcsár.

A mi kultúránk nagyon ügyetlenül bánik az idõ
problémájával. A régieknél, és ma is másutt, alkalom
az idõ. Emlékszünk, ugye? “Megvan az ideje a sírás-
nak, és megvan az ideje a nevetésnek” (Préd 3:4). Az
élet dolgai történésekben, helyzetekben és állapotok-
ban jönnek, nem óraketyegéssel. Alkalmasint rövi-
dek, vagy éppen fárasztó hosszúságúak, de mindig
gazdag a jelentõsségük. Születni, meghalni, ölni,
gyógyulni, táncolni, gyászolni, ölelni és tartózkodni
nem lehet “rendesen” idõre, csak az arra rendelt,
alkalmas idõben. Az életünket megtervezõ és azt
gondoskodásával támogató Isten idõzíti ezeket; a mi
dolgunk az, hogy akaratát megértve éljünk.

A mókuskerékbe taposott élet legnagyobb
vesztesége nem is az eltünt idõ, hanem az elszalasz-
tott alkalmak. A Biblia azt tanítja, hogy csakis Isten
akaratát szem elõtt tartva, neki engedelmeskedve
találunk rá az életre, amirõl egyszer majd teljesen
lerázza az idõhatárokat a Krisztus szeretete, hogy
örökké feszítse a kegyelem alkalmait - és ilyesmi a
már most megélhetõ üdvösség, az “alkalmas idõ”.   

Imádkozzunk Isten akaratára figyelõ életvitelért!
Könyörögjünk az ausztráliai magyar baptista
testvériség szolgálatáért!

”Jól vigyázzatok
tehát, hogyan éltek;
ne esztelenül, hanem
bölcsen, kihasználva

az alkalmas idõt,
mert az idõk

gonoszak. Éppen
azért: ne legyetek

meggondolatlanok,
hanem értsétek meg,

m az Úr akarata.”
(Ef 5,15-17)

•  testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Balla Zsigmond (M.o.), Boros Barnabás, Éltetõ Áron

•  országunk vezetõiért és katonáinkért
•  az utazókért

a Bánk házaspár, Szin Dávid

TEKERVÉNYES ÉLETUTAK,
KOLBÁSZ-HISTÓRIA;

ÍZEK
A SVÁJCI

REFORMÁCIÓBÓL

A modern Svájc legnagyobb városa
Zürich, a “Limmat-parti Athén”. Itt élt a
16. század elején Zwingli Ulrich, az egyszerû származá-
sú, lángeszû reformátor, aki - mint Luther és késõbb,
Kálvin is - a Szentírás tanulmányozása során jutott el a
reformátori hitre. Korai munkásságát a harcos hazasze-
retet és a reneszánsz mûveltség meghonosítása jellemez-
te. Amikor kézbe vehette (Rotterdami) Erasmus görög
és latin nyelvû Újszövetségét, Zwingli, a latinban járatos
katolikus pap, minden energiáját a Szentírás jobb megis-
merésének szentelte. Milyen különös összjátéka az ese-
ményeknek az, hogy pontosan akkor, amikor Németor-
szágban a lutheri reformáció készül, Bázelbe kerül
Erasmus, az oxfordi egyetem görög és héber professzo-
ra, hogy ott adja ki a fellelt újszövetségi iratokból
megszerkesztett görög Újszövetséget, aminek a kutatá-
sára az akkor éppen Einsieldenben tartozkodó Zwingli
különösen is alkalmasnak bizonyult? Erasmus az oxfordi
diákok érdektelensége elõl menekült ilyen “jó idõben” a
kontinensre. A reformációra kész igehirdetõk kezébe
hasznos eszköz került: az eredeti nyelven tanulmányoz-
ható Biblia. 

Feljegyezték a történetét annak is, amikor már a
Grossmünster székesegyház plébánosaként egy zürichi
polgár házánál vacsorázott volna Zwingli, ám a figyel-
metlen vendéglátó kolbásszal tukmálta böjtöt ülõ vendé-
gét. A katolikus szokásokon nevelt pap, természetesen,
visszautasította az ízletes tölteléket. Úgy folytatódik a
történet, hogy hazament, és - bizonyára a füstölt kolbász
illatától ingerelve is - nekilátott a Szentírás tanulmányo-
zásának, hogy megtudja, mit tanít a Biblia az ünnepi
szokásokról, fõleg a gyakori tiltásokról. Két héttel ké-
sõbb a szószékrõl hirdette azt, amit az Igébõl megtanult.
Zwingli igehirdetéseit mindig a gyakorlatiasság jelle-
mezte. Ki gondolt volna ilyent, hogy a svájci reformáció
elindulásánál egy a kolbászfogyasztást böjti idõben is
engedélyezõ prédikáció hangozzék el? Volt abban persze
másról is szó, mint például, hogy milyen otromba ellent-
mondás az asztalnál követelt visszafogottság, amit a
papság díszes pompába öltözve hirdet meg.

Ugyanabban az évben, 1522-ben, tizenegy társával
már azt is kéri a felettes egyházi hatóságtól, hogy
járuljon hozzá a papok házasodásához, vagy legalább
nézze azt el. A Róma ellenében kardoskodó reformátor
késõbb Lutherrel is vitázik (többek között az úrvacsora
kérdésérõl), az anabaptistákat pedig egyenesen ellensé-
geinek tartja. Minden tekintetben harcos élete a második
kappeli csatában ért véget. Hazájáért harcolva vesztette
életét, 1531. október 11-én.

BOLDOG MINDEN EMBER


