
VASÁRNAP
2007, november 11.

DÉLELŐTT 10:00
Közösének:
Imaáhítat: Máté 12: 36.
Áhítatvezetők: Kulcsár Sándor

       Imádkozzunk kimondott szavaink 
tisztaságáért!

Közösének:
Ima – Köszöntések.  
Gyermekek szolgálata:
Igeolvasás: ApCsel. 6: 1-7.
Énekkar:
Igehirdetés: István a diakónus
Igehirdető: Lukács János
Záróének:
Áldás
..................................................................................

DÉLUTÁN 5:00

Közös éneklés
Programvezető: Szabó József
Igehirdetés: Mal. 1: 6-14.

Tisztátalan vagy tiszta áldozat
Igehirdető: Lukács János

Novemberi ünnepeltjeink
Zágoni Rezső 3, Kis Timi 11, Lukács Anita 13, 
Lukács Péter 15.

Imádkozzunk...
Betegeinkért... Jeff, Edina férje.
Gyülekezetünk ifjúságáért...  
Lelkipásztorokért... Dr.  Pintér  Zoltán,  Novák 
József, Kulcsár Sándor, Dr. Herjeczki Géza. 
A gyülekezetünk egységéért...
Az utazókért... 
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Az igehirdetésekről készített hangfelvételek 

megrendelhetők hangkazettán és meghallgathatók 
az interneten.

http://www.hungarianchicagobaptist.org

  

 

Lelkipásztor: Lukács János
Telefonszám: 773-750-7682 
Email cím: lucos5@sbcglobal.net 
Blogcím: www.evezzamelyre.blogspot.com 

5757 W. Windsor Ave. 
Chicago IL 60656
hungarianchicagobaptist.org  

http://www.hungarianchicagobaptist.org/
http://www.evezzamelyre.blogspot.com/
http://www.hungarianchicagobaptist.org/


Rendszeres alkalmaink

Szerda este 7 órakor – Bibliaóra
Szombat este 7 órakor – Ifjúsági közösség

             
***

Vasárnap
10 órakor – Imaáhítat

11 órakor – Istentisztelet
délután 5 órakor – Istentisztelet

Eseménynaptár
Nov. 18 Hálaadó nap a gyülekezetben. 

Vendégünk lesz Korry és Réka.

Nov. 22 Thanksgiving

Dec. 9 Adventi Koncert. Vendégünk lesz Mike 

József lelkipásztor.

Híreink
Hétfőn az Úr magához hívta az Észak-Amerikai 
Magyar Baptista Szövetség egyik legrégebbi 
szolgáját, szövetségünk tiszteletbeli elnökét, Kish 
Ernő testvért. Testvérünk 89 eves volt. Még a 
tavasszal reszt vett az évközi gyűlésünkön itt 
Chicagóban. Szövetségünkben sokfele tisztséget 
kapott az idők során - elnök, pénzügyi bizottság 
vezetője stb. A floridai Bethesda Otthon megvétele 
és eredményes vezetése volt talán a legjelentősebb 
szolgálata. Feleségével és gyülekezetével együtt 
példamutató volt az adakozásban, a nehéz 
helyzetben levők megsegítésében. Kish Ernő 
testvér temetése pénteken volt Palm Bay-ban 
(Florida). Gyülekezetünkből Szabó István testvér 
vett részt a temetésen, és egyben átadta Ethel 
testvérnőnek a chicagói gyülekezet 
részvétkívánását.

Lőrincz Rózsika néni felgyógyult a betegségéből 
és tegnap már részt vett a női köri alkalmon, ma 
pedig itt köszönthetjük az istentiszteleten.

Szabó József testvér hazaérkezett Romániából, 
ahol beteg édesanyját volt meglátogatni. Köszöntjük 
szeretettel itthon! 

Jövő vasárnap hálaadó ünnepélyt tartunk. Ezen az 
alkalmon vendégünk lesz Gerstner Kornél és Réka. 
Már szombat délután együtt lesznek a fiataljainkkal. 
A hálaadónapunk alkalmából, közös ebédre is 
várunk mindenkit.

Szerda este 7 órakor, folytatjuk a bibliaórai 
sorozatunkat a Péter apostol első leveléből. 
Szeretettel várunk mindenkit!

November 25-én, a délutáni istentisztelet keretében 
gyermekbemutatást tartunk. Madar Matthew 
Cristopher – ért, Noémi és John harmadik 
gyermekéért fogunk imádkozni.

A lélek honvágya – Simon András rajza

Imaóra  

De mondom nektek, minden haszontalan szóról,  
amelyet kimondanak az emberek, számot
fognak adni az ítélet napján.               Máté 12: 36.

A “de” kötõszót megelõzõ mondat így szól: “A jó 
ember a jó kincsébõl hoz elõ jót, a gonosz ember 
gonosz kincsébõl hoz elõ gonoszt”. Azt szoktuk
mondani, hogy könnyû beszélni, de ha 
belegondolunk, minden tevékenységünk közül 
éppen a beszéddel van a legtöbb bajunk. 
Késõbb, azzal folytatta az Úr, hogy
“szavaid alapján mentenek fel, és szavaid 
alapján marasztalnak el”.
A föld mélyén rejlõ értékhez hasonlítható a “jó
beszéd”, amit kimondva “a felszínre hozunk”. Az
ártó beszéd mögött rossz indulatok, mély és 
komoly bajok vannak. Városunk sok látnivalója 
között van egy park, ahol a zöld pázsiton is 
óvatosan kell járni, mert ki akarna belelépni a 
mélybõl feltörõ ragadós, büdös, fekete szurok-
tócsákba? A gonosz ember beszédétõl is így 
tartózkodunk. De mit gondoljunk a 
haszontalanról? A haszontalan beszéd nem a 
másiknak árt, hanem annak, aki mondja. Bár azt 
szokták mentségükre mondani a folyton 
locsogók, vagy poénkedők, hogy nem ártanak õk 
azzal senkinek, a haszontalanságra “használt” 
száj üresjárásait is számon kéri Isten.
A beszéd Isten elsõ és utolsó, az emberi értelem
által felfogható cselekedete. Õ teremtett, fenntart, 
szeret és ítél a szavával. Ha ilyen erõ lehet a 
szóban, a szószátyár bûnösen visszaél Isten-
adta képességeivel. Figyeljünk a költõkre és az 
írókra, akik érzik és értik a szó súlyát! Láttunk 
már süketnémát; hogy figyeli a szánkat, és 
mennyire szeretné kifejezni beszédben is a 
gondolatait? Jakab apostol szerint az egész 
világot lángba borítja a rossz nyelv, pedig áldani, 
segíteni, építeni, tanítani is tudnánk a 
szavainkkal. Vigyázzunk hát a szánkra!

Imádkozzunk kimondott szavaink tisztaságáért!
Novák József

Jelige 2007 -  “Szentek  legyetek , mert
Én Szent vagyok.”

1Péter 1: 16.
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