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2009. ffebruár 22

Következõ alkalmaink...
febr. 4, szerda - Bibliaóra (19:00)

A kánon kialakulása
febr. 7, szombat - Youth Meeting (19:00)
febr. 8, vasárnap - Vasárnapi iskola (10:00)

Istentisztelet (11:00)
Szeretetvendégség
Énekóra (14:00)

febr. 15, vasárnap - Valentine-napi ünnepi ebéd
Alfa & Omega délután az Egyesült 
Magyar Házban (17:00)

febr. 22, vasárnap - Testvéri Találkozó (15:00)

A Nõi Szövetség csendesnapokat szervez a
nõtestvéreknek Pennsylvaniában (szept. 11-13). A
vendég-elõadó az erdélyi nõszövetség elnöke, Bálint
Pálné Ibolya lesz, Kolozsvárról. 

Jánvári Gábor testvérnél lehet felvenni a 2009-es
ÁHÍTAT könyvet, bibliaolvasó vezérfonalunkat.
Az ára: $15

Februári  ünnepeltek
Kürti András (2), Dénes Mátyás (7), Tóth Margaret (11),
Szin Rebeka (12), Mike Ilona (13), ifj. Bánk Nándor (19),
Lungui Gizike (22), Bánk N & R (23), Sipos Irénke (23),

Szárnyasi Zsuzsi (23), Balla Zs & É (25)

Vasárnapi iskola (10:00)
A SÚNÉMI ASSZONY TÖRTÉNETE - 2Kir 4:8-17

Dicsõítõ énekek (11:10)
-  Vonj, Uram (EHH_763)

-   Szánj idõt imára (EHH_658)

IMAKÖZÖSSÉG

IMÁDKOZZUNK, HOGY HÛSÉGESEN MEG TUDJUK

ÕRIZNI ISTENNEK A BAPTISTA KÖZÖSSÉGBEN

ELHELYEZETT ÉRTÉKEIT!

-  Teremts bennem tiszta szívet (EHH_706)

Hirdetések, köszöntések

-   Szent az Isten
Ima
Gyülekezeti ének (BGyÉ_469)

- Nagy Fõpapunk 
Szavalat - Mike Ilona

Kórus - Szolgálj az Úrnak!

Igeolvasás - Ézs 443:1-77

Kórus - Térj be hozzám, Uram
Igehirdetés

VÁLSÁGBAN,
DE

BIZTONSÁGBAN
egy eember?V”

Gyülekezeti ének, adakozás
- Jézusom, éltedet értem adtad (BGyÉ_376)

ÚRVACSORA

Gyülekezeti ének
- Áldott legyen a frigy (BGyÉ_437)

Áldás

Szeretetvendégség
Énekóra (14:00)
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Hollandia fõvárosában, Amszterdamban
2009. július 24-26 között, az Európai Baptista

Föderáció szervezésében kerül megrendezésre a
baptizmus elindulásának 400 éves évfordulójára

emlékezõ konferencia

Dr. Vass Gergely lelkipásztor (Arad) szeretettel köszön-
ti a testvériséget.

Hill Gábor magyar könyveket ajándékozott
gyülekezetünknek az Alexovics házaspár hagyatékából.
A könyvekbõl folyamatosan teszünk ki a bejáratnál
levõ asztalra. Bárki elviheti, ingyen.

Gratulálunk

SZIN DÁVIDnak

és

VERESS JOHANNÁnak

abból az alkalomból, hogy a

múlt héten, Clevelandban, eljegyezték egymást.

Az Úr vigyázza a kapcsolatotokat;
legyetek boldogok, készüljetek az Õ áldásait

tükrözõ házasságra!

1609 - 2009
400 ÉVES

A BAPTISTA MOZGALOM

A MAGYAR BAPTISTA
VILÁGSZÖVETSÉG VASÁRNAPJA



IMÁDKOZZUNK...

•  testvéreink megerõsödéséért, gyógyulásukért
Baráth házaspár, id. Balla Zsigmond (M.o.), Tom Drion, 
Éltetõ Áron, Forrás Júlia, Horváth István (Svédo.), 
Mácsai Ica, Novák Sebestyén, Oláh Helen,
Weisz Péter (Toronto)

•  országunk vezetõiért, katonáinkért,
a munkanélküliekért

•  az utazókért
Erdõs Éva, Sramkó Károly, ifj. Szenohradszki János

A Magyar Baptista Világszövetség
(MABAVISZ) vasárnapján hálát
mondunk Istennek azért, hogy a 400
éves baptista mozgalomnak élõ,
fejlõdõ része a magyar nyelvû misz-
szió is.  Az 1846-ban Hamburgból
Pest-Budára érkezõ Rottmayer János

munkássága nyomán kapott lángra újra népünk körében a
protestáns reformáció örökségét tükrözõ, hitvalló kegyességi
forma, aminek elõfutárai a reformátorok által is üldözött
anabaptisták voltak. A baptista közösségi forma életképes-
ségét és a biblikus életszemlélet hasznát igazolja, hogy a
modern kor kihívásai között, a kultúrák és társadalmi formák
sokféleségében is új baptista gyülekezetek születnek.   

A protestáns, un. “történelmi egyházak”-tól elsõsorban a
hitvalló jelleg különböztet meg minket, baptistákat. A bap-
tista közösség sajátossága ez az Újszövetségi Szentírást
követõ szabad, evangéliumi kegyesség, ami szinte minden
gyülekezetünkben más és más formát ölt.

A keresztény felekezetek között - véleményem szerint - ez
az, “amink van,” amit mûvelnünk és vigyáznunk kell. Nem
magunkban, mint “baptisták,” de más felekezetekhez tartozó
testvéreinkkel együtt végezzük szolgálatunkat, elsõsorban
magyar népünk körében. A baptista missziónak nincsenek
történelmi érdemei, mint a “történelmi egyházaknak”, de
óriási feladatok elõtt áll, mert a válságba jutott társadalom és
egyén szolgálatára van felkészítve. Az újszövetségi
gyülekezeti forma egy szeretet-közösség Krisztussal, ahol
feloldódnak a világban tapasztalt feszültségek. A modern
ember lelki igényeire ódon vallásos formulák és más generá-
cióknak megszövegezett dogmák helyett a tanulás és a lelki
élmények friss, de a Biblia tanításához és a Szentlélek jelen-
létéhez szabott élményét kínálja a helyi baptista gyülekezeti
közösség. 

A megtéréssel kezdõdõ új élet az Úr Jézus szolgálatára
elkötelezett élet. A baptista gyülekezet tagja misszionárius,
mert hivatásának tekinti, hogy a Krisztusban nyert üdvösség
örömébe beavasson másokat is.     

IMÁDKOZZUNK, HOGY HÛSÉGESEN MEG TUDJUK ÕRIZNI

ISTENNEK A BAPTISTA KÖZÖSSÉGBEN ELHELYEZETT ÉRTÉKEIT!

"Eljövök hamar: tartsd
meg, amid van, hogy

senki el ne vegye
koronádat."

(Jel 3,11)

SZÁNJ IDÕT IMÁRA


