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••    VVaassáárrnnaappii  iisskkoollaa  ((1100::0000--1100::4455))

• Ének-tanulás (EHH_715)
Tégy, Uram, engem áldássá

•  Köszöntések, hirdetések

•  Szent az Isten, szent, szent

•  Ima
•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_160)

Küldd Szentlelked

•  Imaközösség

Vizsgáljuk meg,
hogy tudunk-e hálát adni
a megpróbáltatásokért!

•  Gyülekezeti ének (BGyÉ_244)
Vágyom melletted élni, Jézus

•  Igeolvasás - Efézus 5,15-20
•  Igehirdetés

ÚÚTTOONN
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•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_203)
Az Isten Bárányára

•  ÚRVACSORA
•  Gyülekezeti ének, adakozás (BGyÉ_437)

Áldott legyen a frigy
•  Áldás

22221122--1188  SS..  FFrreemmoonntt  AAvvee..
AAllhhaammbbrraa,,  CCAA  9911880033

LLeellkkiippáásszzttoorr::

NNoovváákk  JJóózzsseeff

TTeelleeffoonnsszzáámm::

((662266))  228899--77774466

hhttttpp::////wwwwww..zzssoollttaarrooss..ccoomm

I
S
T
E
N
T
I
S
Z
T
E
L
E
T

•  Az istentisztelet után rövid előljárósági gyűlést
tartunk az irodában.

•  Héthalmi Terike nőtestvérünk a héten hazament
a kórházból. Imádkozzunk a felépüléséért!

•  Imádkozzunk a Kerekes házaspárért! Terike
Ausztráliába utazott, édesanyja temetésére. Lajos
bácsi hétfőn vizsgázik autóvezetésből. Imádkozzunk
értük, hogy úgy a gyászukban, mint majd a vizsga
eredményében felismerjék Isten akaratát, aki gon-
doskodik az övéiről. Köszönjük mindazok szol-
gálatát, akik eddig is a segítségükre voltak a szál-
lításban. 

•  Szövetségünk tiszteletbeli elnöke, Kish Ernő
testvér is hazamehetett a kórházból a múlt héten.
Imádkozzunk érte és a feleségéért, Ethel
nőtestvérért! Szeretettel gondolnak a testvériségre,
régi és új ismerőseikre.

•  A misszionáriusunknak, Füredi Kamillának
küldött postai szállítmányt így kell megcímezni:

Gabriella Kamilla Furedi
31 Yiks Rd
Makeni

Sierra Leone

Lungui Sándor (1), Novák S / I (2), Bajusz Imre (4),
Sallay Károly (7), Molnár Evangeline (7), Szin Anna (8),

Jánvári Mercedes (12), Miszti S / R (13),
Csótya Alex (21), Dobos Zoltán (19), Sándor E / K (19),
Szárnyasi Enikő (19), Szárnyasi Lester (19),
Novák Sebestyén (21), Sándor Katalin (23),
Dobos Kálmán (24), Füredi Kamilla (28), 

Szin Gy / A (28),
Miszti Rózsika (30), Páth Terike (30)
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- Vasárnapi iskola (10:00)
- Istentisztelet (11:00)
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••    tteessttvvéérreeiinnkk  mmeeggeerrőőssööddéésséééérrtt,,  ggyyóóggyyuulláássuukkéérrtt
Deák Éva, Héthalmi Terike, 
Kish Ernő, Király Margit, Kulcsár Ferenc,        
özv.Szenohradszki Jánosné, Szin Joshua
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a Balla család, Előd László, Erdõ Éva, Kerekes    
Terike, Lungui Sándor, a Sándor család, Sipos 
Roland,Sramkó Károly, Szűcs Ági 

IMÁDKOZZUNK...

Miért kell, és mit
jelent hangosan
hirdetni Isten
dicséretét?
A zsidó gon-
dolkozásban
valaminek a

meghallása a megértését is jelentette. Csakúgy, mint amikor mi
is megkérdezzük: „Hallod, amit mondok?“, tulajdonképpen
arról akarunk megbizonyosodni, hogy a másik megértett ben-
nünket. A hangsúly tehát nem a hangerőn van, hanem a di-
cséretmondás érthetőségén.

Értjük-e, hogy Isten tart életben bennünket? Az is Tőle van,
amikor kitartással végezzük a munkát, és erősnek érezzük
magunkat.
A terhek, melyek alatt görnyedezünk, a megalázó helyzetek,

nem is beszélve a kiszámíthatatlanságáról az életnek, amikor mi
is hol vízben, hol tűzben találjuk magunkat, ezek mind javunkra
kínált próbák. Értékes az ezüst, azért tisztítják. Isten is,
kegyelmesen, miután azt a „nagy árat“ kifizette értünk Jézus
Krisztus feláldozásában, annyi más ajándékával tett gazdagokká
minket, hogy most a személyesen ránk méretezett próbákkal
megszentelődésünkön dolgozik. Hallod ezt? Érted is?

Isten dicsőítése nem lehet a hangulatunk függvénye.
Dicsőségének a meghirdetésére teremtettünk újjá, és ezt a
feladatot úgy kell ellátnunk, hogy mások is értsék. A próbák alatt
élő hit megnyilvánulásai, a nehézségek közül felhangzó hálaszó,
ez olyan „hang-adás“, amire felfigyel a környezet, és ami Isten
ismeretére segíthet másokat is.

Ezen a vasárnapon a magyar baptista gyülekezetekben min-
denütt elhangzik ez a fontos kérdés: Tudunk-e hálát adni a
megpróbáltatásokért? Tulajdonképpen arra kell válaszolnunk,
hogy megértettük-e Isten szándékait a próbákkal, melyekben
meglátogatott minket is?

Áldjátok, népek, a mi Istenünket,
hangosan hirdessétek dicséretét!

Õ tartott életben bennünket, és nem
engedte, hogy lábunk inogjon.

Mert megpróbáltál minket, Istenünk,
megtisztítottál, mint az ezüstöt.

Hálóba kerítettél minket, nehéz terhet
raktál a hátunkra.

Embert ültettél a nyakunkra, hol
tûzbe, hol vízbe jutottunk, de
kivezettél, és felüdültünk.

(Zsolt 66,8-12)


